
Side 1.

                                                                                                                                      ISSN 0809-6082 

                                     

 Medlemsblad for Ski slektshistorielag.    Nr 2   2010 -  Årgang 9.

Foto Gyrid Jørgensen

Ski slektshistorielag er 10 år. I den anledning holdt Tore H. Vigerust 
foredrag  i Ski biblioteks lokaler.   

 

   Medlemsmøter   2011           Bidrag til slektsveven sendes/leveres
     19. jan. til redaksjonen gjerne via lagets
     16. feb. Årsmøte Hjemmeside: www.skislekt.no
     16. mars.

http://www.skislekt.no/


Side 2.

Ski Slektshistorielag sponses av 

http://www.skibygg.no/


Side 3.

Innholdsliste:

Forsiden      Foto fra T.H.Vigerusts foredrag  2010.

Side   3.         Innholdsliste og redaktørens kommentarer.

Side  5.         Ski slektshistorielag 10 år av Bjørg Brynildsen.

Side 12.        Gunhild Holmsdatter Narvestad og Ole Botolfsen Hauger. 
                     av Finn-Erik Levin

Side 13.       Hvem var Bollette Olsdatter ? av Finn-Erik Levin.

Side 15.       Henrich Welding av Finn- Erik Levin.

Side 18.        To søstre av Karin Linnerud.

Side 21.        Midsidepiken Maren Andersdatter Holmen av Ronny Hansen.

Side 23.        Frognergårdene (fortsettelse) fra forrige nr 1-2010 
                     av Ronny Hansen

Side 28.       Jens og Helene , husmannsfolk med stor etterslekt i Follo
                    av Rolf Yttereng.

Side 32.       Vår serie om identifisering av bilder.

Side 33.       Utdrag fra Rullestad gjennom 1000 år av Christian Sundby.

Sistesiden   Nyttige adresser og tlf.nr

Redaktørens kommentarer.
Under arbeidet med bladet mottar vi den triste meldingen at 
Tore H. Vigerust døde 31.okt. Bare 11 dager etter hans foredrag på Ski bibliotek 
i regi av Ski slektshistorielag.
En stor ressurs i slektsforskingsmiljøet har gått bort. 
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Ski  slektshistorielag  er  10  år  i  år.  Laget  har  gjennom disse  årene  lagt  ned 
utallige timer med frivillig arbeid for å bedre mulighetene for slektsforsking i 
Follo-området.

Redaksjonen i Slektsveven har bestrebet seg på å gjengi alle bidrag vi får, mest 
mulig slik de blir tilsendt oss. Vi har godtatt at skrifttyper har variert og har 
plassert bilder mest mulig som bidragsyter selv har plassert bildene.

Bladets format A5 har bydd på mange utfordringer fordi alle bidrag blir levert i 
A4 format. 
Valg  nr.1  har  vært  å  gjengi  bidragene  nøyaktig  slik  bidragsyter  har  levert. 
Problemet som oppstår da er at skriften blir svært liten. 
Valg nr. 2 er å gjøre skriftstørrelsen større og artikkelene vil da bli temmelig 
anderledes vedr. linjeskift og vil for mange oppleves svært forandret i forhold til 
deres egen originalutgave.
Da dette har forårsaket ualminnelig stor tidsbruk for å lage avisen er det i styret 
bestemt at fremtidige utgaver  blir laget i A4 format.

Vi  i  redaksjonen  vil  gjerne  få  tilbakemeldinger  på  om  vi  skal  bruke 
bidragsyterenes artikkeler slik de selv har formet dem eller at redaksjonen skal 
standarisere alle artikkeler i forhold til skriftype og skriftstørrelse. 

Ved overgang til A4 format vil problemstillingen forminskes betraktlig.

Har du meninger om dette så send dem til rohasol@online.no
Vi kan da gjengi de forskjellige meninger om dette i neste nr. av bladet

mailto:rohasol@online.no
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Ski slektshistorielag – 10 år.
Ski slektshistorielag ble startet på Ski bibliotek den 4.10.2000. 

Bjørg Brynildsen hadde vært i kontakt med kulturkontoret i Ski kommune og fått til 
en avtale om at Ski bibliotek kunne benyttes til medlemsmøter. Hun hadde også 
benyttet seg av medlemslisten til DIS og kontaktet de medlemmene som var bosatt i 
distriktet og forhørt seg om det var noen interesse for å starte opp et slektshistorielag, 
i tillegg til at det ble satt inn en liten notis i ØB.

Den 4. oktober 2000 sto denne lille notisen i 
ØB:

Oppstart
Til sammen 14 personer møtte frem på Ski bibliotek, og et foreløpig styre ble valgt. 
Det første styret besto av:

Bjørg Brynildsen (leder)
Henning Hval (sekretær)
Kjell-Erik Andal (styremedlem)
Karin Linnerud(styremedlem)
Astrid Bergeresen(styremedlem)

Som valgt sekretær skrev Henning Hval følgende referat fra møtet:

”I alt 14 personer med slekt som hobby hadde funnet veien til Ski Bibliotek denne 
onsdagskvelden. I tillegg var også 1.bibliotekaren tilstede og ønsket oss velkommen 
til "sine" lokaler. Vi fikk også en liten gjennomgang av hva hun kunne by på av bøker 
og tekniske hjelpemidler (Internett, fische).
Selvfølgelig var også pressen tilstede. ØB's utsendte var "høyt og lavt". Både antall 
bilder og antall interjuver tilsier flere meter spalteplass - så får vi se i morgen (torsdag 
?) hva resultatet blir.

Selvfølgelig måtte vi snakke om hvor vi har våre røtter og interesseområder og det 
ble et langt geografisk strekk. Fra høyt i nord til Italia i sør og selvfølgelig i de 
nordiske land. Det er med andre ord ingen grunn til at dette skal begrenses til bare 
Ski.

Det ble valgt et foreløpig styre og sekretæren må bare beklage, men jeg skrev ikke 
opp navnene på de 5 utvalgte. Leder ble imidlertid Bjørg Brynildsen og sekretær 
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undertegnede (Henning Hval). De 3 andre får ha meg unnskyldt, det får komme 
sammen invitasjonen til neste møte. Det ble i tillegg valgt kasserer og 2 
styremedlemmer.

Det ble foreslått en medlemskontingent på kr. 100,-. Det er mulig at dette kan være 
litt "snaut", men så lenge vi ikke har bestemt noen aktiviteter - starter vi der.

Forøvrig ble det foreslått flere mulige aktiviteter:

*  "oversette" kirkebøker (faglig veiledning fra DIS, muligens Bjørn Martinsen?)
*  Kurs i slektsforskning (Norunn fra mormoner kirken ble nevnt)
*  Besøke kildene (bli kjent med)
   -   Universitetsbiblioteket
   -   Riksarkivet
   -   Slektssenteret, mormonerkirken
   -   Byarkivet
*  Samle bilder, kanskje lage et billedarkiv?
*  Kurs i gotisk skrift
*  Valg av slektsprogram
*  Kunnskaper om PC, Internett og kildene der

Møtene holdes 1 gang pr. måned (og på en onsdag). På møtedagen har vi adgang til 
biblioteket fra kl. 16:00. Selve møtet starter kl. 19:00, så det er muligheter for å sitte 
noen timer i "fred & ro" denne onsdagen.

Neste møte er onsdag 15 november kl. 19:00, og deretter onsdag 13 desember kl. 
19:00

Før neste medlemsmøte vil det foreløpige styret ha møte, bl.a. for å snakke om 
agendaen for medlemsmøtene og hvordan vi kan gå frem. Styremøtet holdes hjemme 
hos formannen.”
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Fra ØB 9.10.2000

Navnet
Det var først ment at laget skulle hete Follo slektshistorielag, men så viste det seg at 
hvis vi skulle kunne benytte oss av Ski bibliotek måtte vi være et rent lokalt lag, 
derved ble navnet Ski slektshistorielag.
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Medlemsmøter
Medlemsmøtene har i alle årene vært holdt 3. onsdagen i hver måned på Ski 
bibliotek, stort sett i perioden september til mai. Så lenge biblioteket var i de gamle 
lokalen brukte selve biblioteket til å arbeide i før vi tok kaffe inne på 
”spisekjøkkenet” til de ansatte. Dette var en trivelig periode med mye entusiasme.
Da biblioteket flyttet over til Ski storsenter ble det en egen lokalhistorisk avdeling, og 
der holder vi nå våre møter.

”Mandagstreffen”
Da biblioteket fikk nye lokaler ble det også nye åpningstider, og laget begynte å våre 
tilstede i lokalhistorisk avdeling hver mandag fra kl 17 til 19 i den perioden 
biblioteket vinteråpent. Her hjelper vi hverandre og øvrige personer som kommer 
innom til å løse små og store ”slektsgranskerproblem” eller bare for å slå av en prat.
Her har vi også fått hjelp til å bruke slektsprogrammet ”Brothers Keeper” (BK) – og 
det er mulig å søke i svenske kirkebøker på nett (Genline).

Aktiviteter
Ski slektshistorielag har i alle år vært aktivt og fått gjennomført mange av de ønskene 
som ble satt på ønskelisten første samlingskvelden.

Vi har gjennomført kurs i:
- Gotisk skrift, 2 kurs, første kurs med Heitberg – senere ble det holdt et kurs med 
Bjørnar Iversen som kursansvarlig.

- Kurs i arkivkunnskap (Norunn Klettum)

- Kurs i billedbehandling (Lars Lund)

– Grunnkurs i slektsgransking. Første kurset høsten 2009 (Torill Solvang) og 
kurs våren og høsten 2010 (Gyrid Jørgensen)
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Grunnkurs i slektsgranskning våren 2010. Fra ØB.

I en periode var medlemmer av laget 
til stede på bibliotekene i distriktet 
en og annen lørdag for å hjelpe de 
som ønsket å starte med egen 
slektsgranskning.

- I forbindelse med at vi var 5 år 
hadde vi Utstilling om slektsgranskning på Ski bibliotek i 2005

Kirkebøker for Kråkstad og Ski er blitt transkribert 
En gruppe iherdige medlemmer i laget har transkribert alle kirkebøkene fra 1736 til 
1885. Disse er overlevert til Digitalarkivet og kan søkes i der. 
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Transkriberingen fortsetter, men gruppen er blitt noe mindre. Det er en flott jobb som 
har blitt gjort og som fremdeles gjøres.

Fotografering og registrering av gravstøtter på kirkegårdene i Siggerud, Kråkstad 
og Ski er også noe som er blitt gjort. Her har en gruppe iherdige medlemmer gjort en 
kjempejobb. Alle gravstøttene er blitt fotografert og registrert på data. Etter 5 år ble 
arbeidet fulgt opp slik at nye graver ble tatt med. Dette ble deretter oversendt Dis som 
har et eget landsdekkende prosjekt gående. Tanken er at alle gravstøtter i hele landet 
skal registreres og gjøres søkbare på nettet.

I den første tiden hadde slektshistorielaget turer til bl.a. Idd og Enningedalen 
historielag og til bygdebok komiteen i Skiptvedt. 

Senere hadde vi våre faste 
novembermøter i Kråkstad kirke med 
påfølgende kaffe i prestegården. 
Sogneprest Kurt Hjemdal var 
foredragsholder og vert. Dette var noe 
som ble satt stor pris på.

Kråkstad kirke 2005. Kurt Hjemdal får takk og blomst 
av Bjørg Brynildsen

De senere årene har vi holdt fellesmøter med Dis Oslo/Akershus, og møtene blir 
holdt i mai og november. Dette er møter med foredrag og kaffekos.

Eget blad. I 2002 startet laget opp med eget lite tidsskrift. Bladet ble kalt 
Slektsveven og den første redaktøren var Astrid Bergesen fra Kråkstad.

Hjemmeside fikk vi også etter hvert. Domenet heter skislekt.no og den første 
ansvarlige for siden var Kjell-Erik Andal.



Side 11.

Ski slektshistorielag bruker mye av 
medlemskontigenten til å kjøpe 
Bygdebøker som blir stående på 
Ski bibliotek til glede og nytte for 
alle ”slektsgranskere”.

Ski kirke fikk i 2004 et Kirkeskip i gave av Ski Rotary. I denne forbindelse var Ski 
slektshistorielag med på å finne frem til personer fra Ski som emigrerte til Amerika 
med fullriggeren ”Martha” som kirkeskipet er en kopi av. Oversikten over de 
personene som var med skipet ligger inne i kirkeskipet.

Laget har pr. i dag tett opp under 100 betalende medlemmer. 

Ski 19.10.2010
Bjørg Brynildsen
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Av Finn-Erik Levin.

Gunhild Holmsdatter Narvestad  og Ole Botolfsen Hauger 
er tipptippoldeforeldrene til fetter-og- kusinegenerasjonen (min generasjon).  Dette 
ekteparet som giftet seg i 1799 har etterlatt seg inntrykk av egenskaper som fanger 
vår  interesse.   Menneskelighet  og dyktighet preget  disse to menneskene som fant 
hverandre for mer enn to hundre år siden:  Toe Hierter foreenet med Troeskabets  
baand, kan ingen adskille med mægtigste Haand – står det på en skinntavle knyttet til 
Hauger i Vestby.

Gunhild var odelsjente til gården Østby i Kroer, Ås.  Hun fikk skjøte på gården av sin 
far før hun giftet seg.  Det er ingen grunn til å tvile på Oles edle hensikter og hans 
kjærlighet  til  sin  Gunhild  da  han  skrev  erklæringen  i  form  av  et  nydelig  epos 
bestående av et dikt på fem vers. (I boken “Slekten fra Hauger i Vestby” er denne 
erklæringen avfotografert i farger. Sitatet i foregående avsnitt er hentet fra dette.  I 
bygdeboka for Vestby har Osvald Martinsen gjengitt fire av versene.)

Gunhild og Ole bosatte seg på Østby og var der til 1806 da de flyttet til Hauger i 
Vestby. Gården hadde han arvekjøpt av sin far.  Østby ble først solgt i 1835.  De fikk 
syv barn som de med dyktighet hjalp frem.  Vår tippoldefar Helge Olsen Holtan, 
yngste gutten i barneflokken, fikk hjelp til kjøp av gården Kleiver i Vestby.   I 1836 
overtok  eldste  sønnen  gården  Hauger,  og  ekteparet  Gunhild  og  Ole  flyttet  til 
Skjelvika som da fungerte som kårbolig.  De var da ca 60 år gamle, og de levde 
ytterligere i 10 år.

Skjelvika ble i deres tid utskilt som egen enhet med sag og rettigheter.  Plassen ligger 
nydelig til ved Oslo-fjorden ett par kilometer syd for Emmerstadbukta i Vestby.  Den 
har  i  kortere  perioder  fungert  som  husmannsplass  til  Hauger.   I  dag  benyttes 
Skjelvika som feriebolig.
                                                                                                                  fel, mars 1998

Kunstneren Ida Elisabeth  Jacobsen laget i 1993 dette nydelige bildet av Skjelvika. 
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Hvem var Bolette Olsdatter? Av Finn-Erik Levin.

Helt siden jeg skrev slektsboka ”Brækkeslekten fra Tomter” til et slektstevne i 
Tomter 1997, har spørsmålet omkring Bolette opptatt meg.  I vinter bestemte jeg meg 
for å ta tak i problemet og se om det var mulig å finne ut noe mer om henne og 
hennes slekt. Hun var jo min tippoldemor.

I slektsboka var hun oppført som kona til Hellemund Larsen Weldingh (1789-1843) 
mannen med det danskinspirerte fornavn der sistevokalen varierer mellom a, o og u i 
de forskjellige omtalene av mannen.  Han var fra Gustvedt i Hobøl og ble senere 
gårdbruker på Berger i Kråkstad.  Hun var forferdelig anonym, kun omtalt ”Bolette 
oldtr.”

Mitt søk etter Bolette på folketellingen av 1801 resulterte i ett funn.  En kvinne nord i 
fylket kunne passe med hensyn til navn og alder, men videre undersøkelser viste at 
dette var feilspor.  Etter videre grublinger så jeg meg nødt til å kontakte en meget 
flink slektsgransker med mer enn 27000 registrerte personer i sin database, personer 
fra Follo-bygdene og øvre Østfold.  Kunne Bolette finnes i hennes database?

Karin er en kløpper i å søke etter aner og dyktig til å lese kirkebøker.  Hun anbefalte 
meg å lete i Rygge i Østfold fordi hun fant ut at Hellemund hadde meldt innreise til 
denne bygda i 1820.  Kort tid etter ba hun meg søke i 1801-tellinga under 
Fridskiergaardene i Rygge.  Der var det registrert en 7-åring med navnet Boel, datter 
til Ole Olsen og Gunhild Halvorsdatter og med fem søsken boende hjemme. 
Imidlertid fant vi under inngåtte ekteskap en registrering på ”gårdmann Hellemund 
Larsen, Rosnes, og Bolette Olsdatter (28), fra Søgaard, som giftet seg 22. juli 1822 i 
Rygge kirke. Og vi fant også at deres datter Lene Christiane ble født i 1823 og døpt i 
Rygge kirke.  Hennes faddere knyttet Bolette til Søgaard. Bolette og Hellemund 
bodde under Rosnes.

I kirkeboka under fødte og døpte i 1794 finner vi et pikebarn med navnet Boel. 
Hennes foreldre var fra Frisgården (Fresjer) og de samme som nevnt i folketellingen. 
Ved konfirmasjonen i 1810 heter hun Bodel og i bygdeboka av 1950 er hun kalt 
Bodil. – Vel, kjært barn har mange navn, eller var dette forskjellige personer? – Karin 
saknet klare bevis på at vi er på rett vei, og jeg tok for meg kirkebøkene på ny. Det er 
sannsynlig at pikebarnet er blitt utstyrt med alle disse navnene underveis i livet. 
Omliggende personer som faddere, foreldre etc. og opplysninger om bosteder 
stemmer med at vi er på rett vei.

Bolette blir bondekone på Berger i Kråkstad da mannen Hellemund overtar gården 
etter sin stefar Jørgen Evensen i 1828. – Bolette føder 4 barn som vokser opp på 
gården, Lene Christiane f. 1823, g.m. Jens Svendsen Ambjørnrud, Olaus Welding f. 
1825, Lars Edvard Brække f.1831, Julie f. 1835 og gift med lærer Christian Larsen 
Støttum.
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Bolette dør på Berger i 1843, 48 år gammel.  Året etter dør ektemannen, og sønnen 
Olaus overtar gården. -  Det er all grunn til å tro at ekteparet Hellemund og Bolette 
skapte et godt hjem for barna.  Barna var flinke og skikket seg bra senere i livet. – 
Bolette-navnet føres videre til et barnebarn f.1862, Bolette Brække, datter til Lars 
Edvard.

Søgaard eller vestre Freskjer var en av Friskiergaardene i Rygge.  Gårdene er nå borte 
som selvstendige gårdsbruk og er en del av Rygge flyplass.  Navnet Freskjer kommer 
sannsynligvis av små koller (skjær) i landskapet.  (Iflg. Rygg)

Finn-Erik Levin, 20.04.2010
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Hendrich Weldingh  –  bergenseren som ble godseier i 
Danmark. 

Av Finn-Erik Levin.

I den tiden da Norge var en del Danmark, måtte man spille på lag med danskene for å 
oppnå noe.  Hendrich var ikke den eneste bergenseren som allierte seg med dansker 
for å nå frem i livets gang.  Ludvig Holberg kom etter Hendrich og hevdet seg så godt 
i dansk selskap at danskene forsøkte å ta han fra oss nordmennene for alltid.
Jeg ønsket å vite litt om Hendrich Weldingh og startet mitt søk med en annonse i 
bladet ”Slekt og Data”.  Det resulterte i kontakt med Thore Bakk som i likhet med 
meg  og  mange  andre  nordmenn  er  etterkommere  av  Hendrich.   (Jeg  har  siden 
registrert  at  Thore  også  er  medlem av  Ski  Slektshistorielag.)   Thore  hadde  gode 
ledetråder bl.a. til Bergens første postmestere.
På grunn av alle de branner som det har vært i Bergen gjennom tidene, er nesten alt 
av historisk kildemateriale lagt i ask.  Danske slektsgranskere har forøvrig kommet 
frem til at Hendrich var født i Norge omkring 1645.  Danske Rita Holm skriver bl. a.: 
Henrich Weldingh er sannsynlivis født i Norge ca. 1645 – 50.  Han var købmand på 
Island  i  en  periode  da  Henrick  Bjelke,  selv  født  i  Norge,  havde  været  kongelig  
udsending på Island, må vi gå du fra at de har lært hinanden å kende der. Henrich 
Weldingh havde sansynligvis Edelgave som et sommersted og boede om vinteren inde  
ved Kongens Nytorv.
Familien Bjelke med overhodet Jens hadde nære forbindelser til Hannibal Sehested 
og kontroll over det norske postvesenet.  Ove Bjelke var en av de overordnende.  I 
boken om Norges postmestere 1647-1814, forteller Olaf Jæger bl.a. om postmester 
nr. 2 og 3 i Bergen, Helmicke og Arianche Welding .  I samarbeid med Yngve 
Nedrebø ved Riksarkivet i Bergen fikk vi trukket frem flere Welding’ere, men uten 
klare spor til vår Hendrich.

Vi  går  til  Sjælland  i  Danmark, 
Ledøje – Smørum sogn.  Der treffer 
vi ham i 1676  som ”Riksadmiralens 
Fuldmægtig  og  Forvalter”  på 
Edelgave  der  Chr.  Bjelkes  enke 
Margrethe utsteder skjøte til ham på 
”Edelgave  med  underlig-gende 
Gods”.  

Edelgave ca,1790. Gården gikk ut av slekten da Christian døde 

i 1758. En brann i 1782 fjernet alle de gamle bygningene.  

Gården ser slik ut i den dag i dag og er i offentlig eie.
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Hendrich hadde spilt sine kort meget godt.  Han giftet seg med datteren til oberst I 
Getz og fikk med henne følgende barn:  Henrich f. 1680 falt i slaget ved Gadebush i 
1712, Christian f. 1686 skal vi følge videre, og  datteren Vibeke Margrethe f. 1691 
som ble  oldemor  til  salme-dikter  og  presten  Nicolai  F.S.  Grundtvig  og  filosofen 
Henrich Steffens.
Sønnen Christian tok over Edelgave i 1714.  Han giftet seg først med prestedatteren 
Karen Ottersdtr., og de fikk 5 barn sammen før Karen døde.  En av de fem var sønnen 
Helmuth Christopher Weldingh ( f.2.08.1717 – d.27.03.1773) som reiste til  Norge 
som fenrik (sek.lnt.) og avsluttet sin militære karriere som løitnant (pr.ltn.).  Han ble 
”stamfar” til de norske Weldingh’er, med og uten h .  –  
Etter  Karens  død,  giftet  Christian  Weldingh  seg  med  en  ny  Karen,   datteren  til 
sognefogd Rasmus Olsen og de fikk 14 barn. 11 vokste opp. To av sønnene havnet i 
Norge, en som prest og en annen som offiser.  – Gamlefar Hendrich ble så fornærmet 
over at sønnen giftet seg utenfor sin stand at han flyttet fra Edelgave og tok bopel på 
Veddeløv gård der han døde 80 år gammel i 1725. – Sønnen Christian som ble far til 
18 barn, klarte heller ikke å la sine sønner ordne sine kjærlighetsaffærer i fred.  Thore 
Bakk forteller en søt ubekreftet vandrehistorie om vår ”norske stamfar” Helmuth da 
han ble forelsket i Ingeborg Andersdatter.  Far Christian sendte en av sine sønner til 
Norge for å få slutt på denne forbindelsen.  Vell tilbake i Danmark kommer denne 
sønnen med beskjed til sin far om at han forstår Helmuths kjærligheten til Ingeborg 
og hvis ikke Helmuth tok henne, så vil han selv gifte seg med henne.
Edelgave gikk ut av slekten da Christian døde i 1758.
Vel,  Helmuth  Christopher  Weldingh  giftet  seg  30  år  gammel  med  den  18-årige 
Ingeborg Andersdatter Holt fra Lille-Grydeland 11.05.1750 i Kråkstad kirke og fikk 
syv barn.   .   Hennes far  var  sersjant  og kanskje  underlagt  fenriken fra Danmark. 
Deres førstefødt var sønnen Christian Henrik døpt 6.10.1750 i Kråkstad.  Han treffer 
vi  igjen  i  folketellingen  i  1801  på  Tronaas  i  Kråkstad  som  ugift  og  pensjonert 
løytnant. Tredje barn var Henriette Christiane g.m. Lars Erichsen på Gustvedt i Hobøl 
og senere som enke gift med Jørgen Evensen på Berger i Kråkstad. Barn nummer fem 
var  Karen  Magdalene  som  giftet  seg  med  Torkel  Ottersen  på  Rød  i  Kråkstad. 
Ingeborg fikk minst fire barn til, Regine Magdalene som døde 5 år gammel, Anders 
Wilhelm som reiste til sjøs og slettet sine spor, Ingeborg gift og døde på Kvæstad i 
Ås, og sist Regine Magdalene gift med lensmann Samuelsen i Hobøl.
Som  offiser  ble  Helmuth  beordret  til  tjeneste  forskjellige  steder  innenfor 
regimentsområdet Akershus.  Han måtte også tjenestegjøre i Danmark i krigen mot 
Tyskland i Holsten i 1758, men her fikk han byttet tjeneste med en halvbror og ble 
beordret tilbake til sitt regiment i Norge.  Han var blakk og måtte søke om lån på 100 
rd. for å komme seg hjem fra Danmark.    1765 ble han løst fra det militære bare 48 år 
gammel.  Årlig pensjon var 40 riksdaler. I perioden 1762-71 eide han og bebodde 
Solberg i Frogn der han døde 56 år gammel i 1773.  Iflg. kirkeboka (ministralboka for 
Ås)  ble han begravd 10. april i Frogn kirke.
Ingeborg, Helmuths kone, døde 86 år gammel på Gustvedt i Hobøl hos sin datter 
Henriette der hun hadde oppholdt seg en tid. Hun hadde innstendig bedt om å bli 
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gravlagt i Kråkstad Offisielt i kirkeboka heter det derfor at hun døde hos sin datter 
Karen på Rød i Kråkstad.  Hun hadde hatt en forbausende god pensjon etter sin mann, 
60 rdl., står det i den danske slektsboka fra 1906.  Samme sted blir hun omtalt som 
”et nedrigt Kvindemenneske.”  ??? Hvorfor? (FEL,s spørsmål).
 
Med så mange døtre som Helmuth og Ingeborg fikk, ble det ikke mange sønner til å 
bringe navnet Weldingh videre.  Dog ble jeg, etter å ha søkt på internett, forbauset 
over det store antall personer i Norge som i dag heter Weldingh og som sannsynligvis 
er etterkommere av bergenseren Hendrich.  (Jfr. Internet, ”1881” og den danske 
slektsboka ”Slægten Weldingh i Danmark og Norge”, utgitt i København 1906.) 

              
T.v. Helmuths segl. 

Finn-Erik Levin, 22.04.2010

.
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To søstre
                       

            Helene og Maria   Nilsen fra Enebakk og deres skjebne.

Dette bildet er  tatt omkring 1900. De to søstrene er Helene og Maria Nilsen født 
henholdsvis 1875 og 1882 på en plass under Vik i Enebakk. Det er nok Maria som 
sitter med blomster i fanget, og de fine kjolene hadde sikkert søsteren Helene sydd. 
Hun var utdannet i skreddersøm.
 
I 1900 bor Maria med foreldrene Nils Nilsen og Thrine Christiansdatter på en plass 
Grina u. Prestegården i Spydeberg, sammen med to brødre, Hans og Johan. To andre 
brødre, Nils og Torkil arbeidet på Prestegården, Nils som gårdsgutt og Torkil som 
visergutt. Moren Thrine var fra Skaugrim i Spydeberg. Hun arbeidet som tjenestepike 
hos sin slekt på Vik i Enebakk da hun traff Nils, som var husmannssønn. Hans slekt 
hadde vært husmenn under Vik i flere generasjoner.

I 1900 er Helene i Kristiania. Hun bor i Ratkes gt 7 som losjerende 
”skræddersømmerske”.
Det neste vi vet om henne er at hun reiste til USA i juli 1904, bestemmelsessted 
Washington.
Hun hadde på dette tidspunkt en kjæreste, Johan Herman Henricksen fra Aremark. 
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Han var født i Nøssemark i Sverige i 1878 og dro til USA i 1902. I skipslistene står 
det at han var brannkonstabel, bestemmelsessted Clear Lake i Washington. Dette er i 
staten Washington på vestsiden av USA. Her hadde han visstnok ei søster, Olga, som 
var reist over tidligere.
Helene kom til å slå seg ned i La Conner, Washington, noen få mil sør for 
Canadagrensen. Her fikk hun en sønn kalt Ralph født i 1906 med sin kjæreste fra 
Norge. Men de giftet seg aldri. Hun levde av sømarbeide, og hun skal ha vært en 
meget dyktig syerske. Hun kom aldri hjem til Norge, men den yngste broren, Torkel, 
besøkte henne rundt 1960. Han fikk vite at mannen hun skulle giftet seg med omkom 
i en skogbrann. For Torkel som hadde levd hele sitt liv som bonde i Norge og aldri 
vært utenlands, var dette en stor opplevelse. Han hadde med seg bilder hjem fra 
søstersønnens hjem hvor Helene da bodde og fra mange andre steder hvor familien 
hennes hadde tatt han med .

Helene døde i La Conner 1974. Ett år før hun ville fylt hundre år. Hun levde sytti år i 
USA og giftet seg aldri. Under siste krig sendte hun klær hit til søsteren Marie som 
ble fordelt bl.a. til min familie. Det var jo som noen av oss husker mangel på klær 
her, særlig på slutten av krigen. Det gikk visstnok mange brev mellom disse to 
søstrene, og det var snakk om at Helene skulle komme hjem til Norge på besøk. Dette 
ble det aldri noe av. 

Foreldrene døde i begynnelsen av 1920-årene på Store Holt i Kråkstad og datteren 
Marie bodde da hos dem. Hun var ugift, men giftet seg seinere med Magnus 
Andersson. Som navnet tyder på hadde han vært i Amerika, men var kommet tilbake. 
Han var  fra Spydeberg og de bodde der en tid etter at de ble gifte. De fikk aldri noen 
barn ettersom hun giftet seg seint. Etter at mannen var død i 1947 flyttet hun til 
broren Torkel som var ugift og drev gården Sigtun i Kråkstad. Det ble nok mange 
tunge tak. De hadde bl.a melkekyr og Marie skulle være med på alt. Ryggen sviktet 
og hun gikk nesten dobbelt de siste årene hun levde. Hun døde i 1960, etter et liv i 
slit, først for foreldrene som hun stelte til de døde, og seinere for broren Torkel.

Marie og Helene hadde fire brødre: Nils, Hans, Johan og  Torkel.  
Hans var delvis invalid og døde tidlig, i 1932, ugift. Nils fant seg ei bondedatter fra 
Spydeberg, Anne Kristine Hesleskaug og de giftet seg i 1902. De kjøpte en gård i 
Skotbu i Kråkstad,  Myrer østre. Her døde han i 1960, etter å levd som enkemann  i 
21 år.
Johan giftet seg med ei datter på Giltvedt i Spydeberg,  som også het Anne Kristine. 
De to Annene var søskenbarn og de ble gift med hver sin bror. Johan og Anne kjøpte 
Berger øvre i Kråkstad og etterslekta deres bor der i dag. Johan døde også i 1960, så 
det var tre søsken som ble borte samme året. Torkel giftet seg aldri og levde til 1962. 
Han kjøpte flere gårder og solgte dem igjen ettersom prisene steg. De to siste han 
kjøpte var store Holt og senere Sigtun i Kråkstad. På Sigtuns grunn bygde Torkel  seg 
hus hvor han og søsteren bodde sine siste år. Dette huset kalte han ”papirhytta”, 
uvisst av hvilken grunn. 

Alle søsknene ligger begravet på kirkegården i Kråkstad, utenom Helene som endte 
sine dager i staten Washington. Her bor familien etter henne fremdeles. Sønnen 
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Ralph har etterslekt i Tacoma,  sør for Seattle.  
Helenes sønn Ralph og kona Miriam besøkte slekta hans i Norge tre ganger  i 1970-
årene. De var i Enebakk hvor Helene var født og vokste opp og de besøkte også 
stedet i Aremark hvor faren Herman trådte sine barnesko. 
Ralph visste lite om sin far. Moren ville ikke snakke om han.  Ralph ble nesten like 
gammel som sin mor, Helene. Han døde i 2003, nesten 97 år gammel i La Conner. 
Han var stolt over å være av norsk avstamning, og var medlem av ”Sons of Norway”. 
Spesielt stolt var han over å være i slekt med Thor Heyerdahl, som var en stor kjendis 
i USA, kanskje større enn her hjemme. 
På båren hans lå en stor krans i blått, rødt og hvitt fra slekt i Norge.

                                                                                                       Karin Linnerud
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Midtsidepiken
Maren Andersdatter Holmen.

Av Ronny Hansen.

Maren ble født 8.februar 1827 i Kråkstad i Ski. 
Foreldrene var Andrine Andersdatter og 
Anders Rasmussen. Foreldrene var tjenestefolk 
under Kråkstad prestegård. Andrine og 
Anders hadde fra før en sønn Anton født i 1823 
og han fikk en lillesøster som 4-5 åring
Maren blir døpt 25 februar samme år og 

faddere var Christian Amundsen (Stefar til Andrine), Simen Reiersen fra Drøbak, 
Anders Andreasen lille Løken, Anne Kristine Halvorsdatter fra Drøbak, og Maren 
Johannesdatter nordre Midsem.
28 August samme år får Maren koppevaksine og familien bor da på Torderud

Foreldrene til Maren var tjenestefolk eller 
arbeidshjelp på gården. I Marens 
vaksineattest har Maren fått navnet Maren 
Andersdatter Torderud.
I følge hennes sønnesøns Eugens notater 
av Marens fortellinger skal familien ha 
bodd en periode i Hølen.
Faren var født i Hølen. Her jobbet faren 
som møller mens familien bodde her.
Familien flyttet etter hvert til Frognerlund 
i Kråkstad  midt mellom Nordre Frogner 
og Søndre Eng. Marens far overtar gården 
som selveier i 1840. Maren er nå 13 år. 
Året etter får Maren en lillebror Martin.
Maren gifter seg med Andreas Olsen sønn 
på nabogården Eng.
Året 1848 rydder Andreas og Maren et lite 
småbruk på Gården nordre Eng. Andreas 
bygger hus samme år og stedet får navnet Engsholmen.
Maren er nå 21 år gammel og Andreas er 27 år gammel. Maren og Andreas får sitt 
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første barn Laura Anette 21.september 1849.
Så kommer barna i tur og orden med 2 til 4 års mellomrom til sammen 8 stykker det 
siste i 1870
Skiftet for Engsholmen skjer i 1867 og Familien er nå selveiere på Engsholmen

Ca. 1915 2 år etter Marens død skriver Marens barnebarn Eugen Holmen ned hva 
Maren fortalte fra gamle dager.
Dette skriv er tatt vare på av Ivar Holmen som bodde på (Engs) Holmen
Ivar var nevøen til Eugen og Ivar har skrevet av dette håndskrevne dokument.
Dette dokument fra ca. 1915 er gjengitt på en egen side i lokalwiki . 

Link til Lokalhistoriewiki.

Kiste fra Engsholmen med nærbilde av eierens initalier. Foto Holmen
 

 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kjeldearkiv:Maren_Andersdatter_forteller
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Frognergårdene fortsettelse fra forrige nr. Slektsveven nr.1 2010.

Frogner Mellom/Midtre.Gnr. 2 Br.nr.2

Kart: Frogner / Mellom/ Midtre
1740 Eier. 

Christopher Olsen.

Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1739 Vestby Akerhus.  
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Ektefelle.

Gunhild Thomasdatter.

Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift: 1739 Vestby Akershus  
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

http://www.finn.no/finn/map?utmx=267351&utmy=6624210&mapTitle=KR%C3%85KSTADVEIEN+98,+1408,+Kr%C3%A5kstad
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Barn.

1 Thomas Christopher Frogner (1741
2 Ole Christophersen Frogner (1743
3 Johannes Christophersen Frogner (1745
4 Anna Christophersdatter Frogner (1749

Christopher Olsen solgte den 1754 til løytnant Morten Nordbøe (bror av 
kirkeeieren Ols Nordbøe på Tomter). Kjøpesummen 600 rdl., dertil 200 rdl. 
i odelspenger til sønn av Sven Olsen Ski, som hadde odelsretten.
1754 Eier..

Morten Nordbøe.

Født: 1705 Bø Nordre Ramnes Vestfold
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1791 Frogner Kråkstad Akeshus
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Ektefelle 1
Beate Henriksdatter Altenborg.

Født: Foreløpig ingen opplysninger.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  Foreløpig ingen opplysninger.
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn.
Ingen kjente.

Ektefelle 2.
Magdalena Jacobsdatter Stub

Født: 1714 Frogner Nordre Kråkstad Akershus
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1791 Frogner Nordre Kråkstad Akershus
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn.

1 Beate Mortensdatter Bøe (1736
2 Laurits Mortensen (1738
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3 Magdalena Sophia Mortensdatter (1740
4 Axel And Mortensen (1746

1765 selger Morten Nordbøe til Jens Jensen fra Bjerke i Frogn. Kjøpesum 
800 rdl., dertil 500 rdl. i odelspenger til Svend Svendsen, sønn av 
ovennevnte Svend Olsen Ski, et godt eksempel å hvordan odelsretten kunne 
(mis)brukes. (Samme Jens Jensen brukte også Nord-Frogner).

1765 Eier.

Jens Jensen.

Født: 1730
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1757 Ås Akershus.
Død: 1771
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Ektefelle.1.

Dorthe Halvorsdatter Bjerke Frogn

Født: Ca.1715
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1757
Død: Foreløpig ingen opplysninger.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn.:
Anne Jensdatter (1761

Ektefelle 2.

Anne Åsmundsdatter Dyster

Født: Ca.1742 Bjerke Frogn Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  Foreløpig ingen opplysninger.
Død: 1786 Eldor Ås Akershus
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn:
Ingen kjente.
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1777 kjøper Nils Jensen Hjell gården for 1100 rdl. Gift med Gunhild 
Svendsdtr. 6 barn:
1777 Eier.

Nils Jensen Hjell.

Født: Ca. 1715
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1746
Død: 1784 Frogner Mellom Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Ektefelle:

Gunhild Svendsdatter.

Født: Ca.1720
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1746
Død: 1796 Sigtun Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn:

1 Gunhild Jensdatter (1747
2 Jens Nilsen Hjell (1749
3 Svend Nilsen (1751
4 Gunild Nilsdatter (1754
5 Syver Nilsen (1757-1783)
6 Nils Nilsen (1760-1816)

7 Marthe Nilsdatter (1763-1791)
8 Malene Nilsdatter (1766

Nils Jensen døde 1784, 69 år; enken beholdt gården til 1793, da tredje-
eldste sønn Nils Nilsen overtar den for1430 rdl. (Nest-eldste sønnen Svend 
hadde bygslet Nord-Frogner).
1793 Eier.

Nils Nilsen.

Født: 1760 Hjell
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1794
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Død: 1816 Frogner Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Ektefelle.

Anne Marie Nicolaydatter Behmer.

Født: 1777 Glenne Kråkstad Akershus.
Døpt: Foreløpig ingen opplysninger.
Gift:  1794
Død: 1826 Eng Kråkstad Akershus.
Gravlagt: Foreløpig ingen opplysninger.

Barn.

1 Gunhild Nilsdatter (1795
2 Johanne Nilsdatter (1797
3 Maria Nilsdatter (1799
4 Nicolay Nilsen (1801
5 Margrhete Nilsdatter (1804
6 Nils Nilsen (1808-1809)
7 Nicoline Sophia Nilsdatter (1811

Nils Nilsen døde 1816, 55år. Enken Anne Marie Nicolaydtr. blev samme år 
gift med Jon Olsen Eng.
Sønnen Nicolay Nilsen delte gården 1823, så vi fra det år har Mellem-Frogner 
vestre; gnr. 2, b.nr 1, og Mellem-Frogner østre; g.nr 2, b.nr. 2.
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Jens og Helene, husmannsfolk med stor etterslekt i Follo 
av Rolf Yttereng.

Min svigermor satte sin bestefar Jens Edevard svært høyt og dessverre døde hun før 
hun fikk fortalt meg hva hun husket om sin bestefar. Jeg fikk derfor aldri tak på 
hvorfor hun satte han så høyt – og hvorfor var hun ikke så opptatt av bestemor?  Men 
i senere år er jeg blitt mer og mer nysgjerrig, - hvem var Jens Edevard og Helene? 
Det ble en vandring i bygdebøker, manntall, kirkebøker og protokoller.

I kirkeboka for Vestby framgår det at Jens Edevard ble født utenfor ekteskap 20 mars 
og døpt 12 april 1852. Som mor er innført enke Trine Johannesdatter Tuftholen, og 
som far enkemann Johannes Jensen Rustad. 

Trine ble tidlig enke. Hun var bare 23 år og mor til to små, da mannen skomaker Jens 
Andreassen dødde fra henne i august 1850. Knapt to år senere fikk hun barn med 
bonden på Rustad. Hvilket forhold det var mellom Trine og Johannes på nabogården 
da hun ble gravid, kan vi bare undres over. 
Var det et kjærlighetsforhold? Eller kanskje var 
det praktiske eller fornuftmessige forhold som lå 
bak? På den tid var det jo slik at ble du enke og 
ikke hadde store nok barn til å erstatte den døde 
mannen, måtte du forsøke å finne en ny «partner» 
snarest. Det var nærmest umulig å drive en gård 
eller en husmannsplass alene. 
Det ble ikke noe giftemål med Johannes og hun 
giftet seg med Ole Larsen Garderbråten i 1855 
og fikk 6 barn med han. Jens Edevard hadde 
følgelig 8 halvsøsken.

        Tuftholen – mer enn 150 år senere

Trolig har Jens Edevard vokst opp på Tuftholen. Det ville ikke være uvanlig at Jens, 
født utenfor ekteskapet og i en stor barneflokk, ble bortsatt. Men dette framgår ikke 
av  fattigkommisjonens protokoller  for Vestby. (Garder kan imidlertid ha hatt egen 
fattigkomisjon)  Av en eller annen grunn er hverken Jens Edevard eller halvsøsteren 
Anne Edle (6.10.46) i Trines første ekteskap, tatt med i folketellingen for 1865. 
Imidlertid i forbindelse med konfirmasjonen 30.9.1866 er hans adresse oppgitt som 
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Tuft. Det samme gjelder for hans søster Anne Edle i 1860. Som mange andre barn var 
de kanskje alt i tjeneste hos en eller annen bonde, men de skulle likevel ha blitt fanget 
opp av folketellingen.

10 år senere finner vi Jens igjen. Da i kirkeboka for Hobøl hvor Jens Edevard gifter 
seg med Helene Paulsdatter 2. juni 1876. Helene bodde da på Grønsletten. Her ble 
hun også født 1.3.1851. Av en eller annen grunn ble hun innført i kirkeboka som 
Gunhild. Hun bodde også på Grønsletten i 1867 da hun ble konfirmert.

I 1881 bor Jens med kona Helene Paulsdatter i Hobøl hvor Jens forpakter  Sandbæk, 
et lite bruk ved Ringvold (RV 120). Her blir deres første barn Thora Marie født 29. 
august 1876.
Senere kom Petter Julius 4. juni 1878, Johanne Mathilde 30.mars 1880, Jens Hagbart 
18. januar 1882.

12. januar 1884 ble Ragna Olava født. Da var Jens Edevard husmann på Tomb. 3. 
januar 1886 kom Oskar Fredrik og da bodde familien på Kjærstadplass. Her ble også 
Jenny Karoline født 2. oktober 1887.

Kjærstadplass kan være identisk med Ospeli, der 
mor til Jens vokste opp.

I 1888 er familien flyttet til husmannsplassen 
Sagstuen under Tannum. Her blir Karl Aksel 
født 25.5.1889, Hans Aimar 14.12.1891, Osvald 
Emil 8.7.1893 og Hilda Elise 28.6.1895. Peter 
Julius ble igjen på Kjærstad Vestre som 
pleiebarn. Det skulle noe til å fø en familie med 
7 barn og det var nok nøden som gjorde at Petter 
Julius ble igjen.

Signe Therese ble født 1.1.1899 og da bodde familien i Tveter skole. I følge 
folketellingene bodde da Jens Edv. og Helene sammen med barna Jens Hagbart , 
Oskar Fredrik,  Jenny , Hans Aimar, Osvald Emil , Hilda Elise og Signe Therese.
Tveter skole er borte i dag, men ca. 200 m syd for 
Tveter søndre kan en fortsatt se hvor skolen lå. 
Naturen har tatt tilbake tuftene, men noen 
gjenstridige rabarbrarøtter holder stand i det som 
engang var en hage.
Like etter 1900 har familien flyttet til 
husmannsplassen  Fallentin som lå ved Kroerveien. 
Da tok familien Faltin, eller  Fallentin, som 
etternavn. Jenny ble konfirmert i 1902 og bodde da 
på Faltin. I 1903 giftet Petter Julius seg og han brukte 
da Faltin som sitt etternavn. 
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Etter hva familien husker, var det Julius og Hans som 
bygde dagens Fallentin i Kroer-veien. 
Hans Aimar giftet seg i 1920 med Karen Andreassen 
og forlovere var Jens Johannessen og broren Osvald 
Emil Faltin. Likeledes giftet Signe seg med Martin 
Østereng i 1921og hun hadde da adresse Fallentin. 
Likeledes ble det lyst for  broren Osvald Emil Faltin 
seg samme år. (Døde  2 måneder senere av kreft.)

Jens og Helene foran Fallentin, omlag 1910

Å tro at jeg skulle kunne skape meg et bilde av 
mennesket Jens Edevard ut fra kirkebøker, 
manntall og andre dokumenter, var nok for 
optimistisk. Han var en enkel mann som ikke 
satte spor etter seg. Ingen i familien kan bidra 
med opplysninger. Heller ikke de 6  barnebarna 
som enda lever, kan huske besteforeldrene.
Eldre mennesker på Vestby kan huske å ha hørt 
om "gamlemor Faltin", men da fordi hun var 
svært dement på sine gamle dager.
  Falentin i 2010

Det jeg sitter tilbake med er bildet av en typisk 
husmannsfamilie på stadig flytting rundt i Vestby på 
jakt etter bedre utkomme for familien. De må sikkert 
ha hatt det ganske trangt økonomisk. Barna måtte ut å 
ta tjeneste før de var konfirmert. I 1900 finner jeg 
Ragna som hushjelp på Næss, 15 år gammel. Og som 
nevnt foran,  Peter Julius ble igjen på Kjærstad som 
pleiebarn.
Jens og Helene ble født i trange kår og dødde fattig på 
Gamlehjemmet . "Understøttet av fattigvesenet" som 
presten skriver i kirkeboka.

Jens og Helene fikk 12 barn og bortsett fra to som 
døde tyveårsalderen, bosatte de seg rundt om i Follo.
I tillegg hadde de en pleiesønn, Jørgen Nilsen som 
etter han  ble voksen, bosatte seg i Hortenområdet.

Jens Edevard

Thora Marie giftet seg 26.11. 1901 med ”maskinist ved dampsag” Johan Kristian 
Martiniussen Grønlien f. 1881, Vaalspl i Kråkstad. Far var Martinius Antonsen som 
kom fra Teigen.. (Thora arbeidet i 1900 sammen med Anders Kristiansen på Kroer S 
og kanskje var det hun som førte Anders sammen med søsteren Mathilde)
Thora og Johan fikk ikke egne barn, men adopterte en jente og en gutt, Marie og 
Hendrik. De bodde en tid i Kroerhytten.
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Petter Julius giftet seg med Martha Natalie Ellefsen fra Frogn og flyttet etter hvert til 
Ski. De fikk hele 10 barn. Erling, Gunvor, Ingrid, Åse, Marry, Sverre, Knut, Marit 
(Tulla), Erik og Kjell
Julius startet et lite bygningsverksted som produserte trapper, dører og vinduer i 
1928. Verkstedet ble nedlagt i 1952. Han brukte Julius som fornavn og familien tok 
Jansen som etternavn. Julius var pinsevenn og meget aktiv i pinsemenigheten.

Johanne Mathilde giftet seg med Anders Kristiansen 28.6.1903. De bosatte seg i Ås 
hvor de fikk 3 barn med etterslekt i Ås ( Christiansen og Olsen,) i Fredrikstad 
( Johansen) og på Langhus (Yttereng.)

Jens Hagbart bosatte seg på Kolbotn i 1911 og tok etternavnet Røis. Hans kone var 
Elise og de etterlot seg to sønner. En av sønnene var Arne. Elise skal vært født i Ås

Ragna Olava giftet seg med Bernt Carlsen og flyttet til Fuglesang på Langhus. 
Ragnas to barn, Randi og Gerd ble gift henholdsvis Andresen  og Korslund og disse 
har etterkommer bl.a. familiene Andresen og Gundersen. 

Karl Aksel slo seg ned i Oppegård, ble gift med Grethe og de fikk 4 jenter og en gutt. 
(Kåre). Grethes etternavn er ukjent, men hun var visstnok født i Hedmark

Oskar Fredrik og Hans Aimar ble fortsatt boende i Vestby
Oskar fikk 5 barn, Margrethe, Håkon, Kåre, Eva og Bergljot. Bare Eva etterlater seg 
barn i Ski.

Hans og Karen fikk 2 barn Thordis og Synnøve som begge har etterslekt i Vestby.

Jenny Karoline giftet seg 1913 med murer Martin M Olsen f 1884 i Hølen.( Sønn av 
murer Gunerius Olsen) De fikk 8 barn, Hilda, Gudrun , Odd, Osvald, Magnhild, 
Sverre, Solveig og Marry.

Signe Therese ble gift med meieribestyrer Martin Østreng. De dro først til Farsund og 
senere til Drøbak hvor Martin drev kolonialhandel i mange år. Kaare og barnebarnet 
drev forretningen til den ble nedlagt i 1996, Signe og Martin fikk 2 barn, Kaare og 
Marit.og ganske stor etterslekt i Drøbak.

To døde unge. 
Osvald Emil døde 28 år gammel. 2 måneder etter det var tatt ut lysning for han.
Hilde Elise døde 24 år gammel.



Side 32.

I forrige nr. Av slektsveven la vi ut dette bildet.

Vi har ikke fått noen svar på hvilke personer det er på bildet.
Fred Øyvind Johnsen mener at byggningen bak kan være Vanaheim (Pålle)
i Ski men er ikke 100 % sikker. 

Vi er opptimister og legger ut et bilde til. Det er stor sansynlighet for at personene er 
fra Kråkstad. 
Hvis noen vet noe om personene send besjked til redaktøren rohasol@online.no
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Utdrag fra Rullestad gjennom 1000 år. Av Christian Sundby 

22. Tjenestefolk og husmenn på Rullestad

Ved folketellingen i 1865 var Andreas Hansen Drømtorp og hans kone Anne 
Johannesdatter henholdsvis 55 år og 47 år. Ekteparet hadde fire tjenere. Det var 
Torvald Johansen fra Krogsplassen i Hobøl, Julie Andreasdatter, Mathea Halvordatter 
og Thea Ellefsdatter som kom fra Vestre Midtsem i Kråkstad, alle omkring 20 år 
gamle. I tillegg er en gutt Johannes Christiansøn på 14 år oppført som ”lægslem”, det 
vil si en fattiggutt forsørget ved legd. Videre kan vi lese at gården hadde 7 hester, 20 
storfe, 8 sauer, 4 griser og at det for det meste ble dyrket havre og poteter.

Av kirkebøkene fremgår det at ”lægslem” Johannes Christiansøn var født på 
Hougenplads av foreldre Christian Engebretsen og Maren Kristine Andreasdatter, 
med Anne Helene Johannesdatter fra Rullestad som fadder. Av folketllingen fremgår 
det også at Johannes sin bror, Hans Julius, var fattigbarn på Østvedt vestre hos 
søsteren til Anne Helene Johannesdatter Drømtorp. De må ha vært usedvanlig gode 
og snille mennesker disse to søstrene fra Hougen. Guttenes foreldre bodde på plassen 
Brantsrud med sine øvrige fire barn i 1865. En eldre bror av Johannes Christiansøn 
ble senere husmann på Skoghus under Rullestad.

De to tjenestepikene Julie og Mathea ble værende på Rullestad i over 40 år. Julie 
Marie Andreasdatter ble født i 1846 som datter til Andreas Jensen Kverne og Andrine 
Halvorsdatter på Haugland gård. Hun ble konfirmert i 1861, og det ble sagt at hun 
senere giftet seg under sin stand med garon A. Syvertsen. Siden dette ekteskapet ikke 
er registrert i kirkebøkene for Kråkstad, kan det virke mer sannsynlig at hun har fått 
et barn utenfor ekteskap med denne gårdsgutten. Kanskje sørget hennes foreldre for å 
at dette barnet ble satt bort. Til Rullestad kom Julie i midten av 1860-årene, og hun 
ble da stuepike og sekretær for ekteparet Andreas og Anne Helene Drømtorp. Hun 
ble på denne post hele sitt yrkesaktive liv. Det fortelles at hun ble behandlet som en 
datter på Rullestad. Etter århundreskiftet flyttet hun til plassen Solum ved Vardåsen, 
som hun fikk anledning til å disponere resten av sitt liv. Huset på Solum skal ha vært 
i svært dårlig stand, og enkefru Drømtorp fikk derfor bygget et nytt hus der like etter 
århundreskiftet. Etter et uhell med et strykejern i 1924, brant dette huset ned til 
grunnen. Det huset som står på Solum i dag, ble bygget etter denne brannen. Da Julie 
var 87 år flyttet hun til sin søster Helene (1848), som da bodde på Stange. Vi tar i det 
følgende med et lite utdrag fra omtalen i Østlandets Blad i forbindelse med Julies 90-
års dag i 1936:

”Julie Solum er skrivefør, flink og innsiktsfull, og hun var Andreas Drømtorps høiere 
hånd i hans mangeartede og storartede forretninger etter datidens forhold. Selv den 
gang han drev benmøllen inne på Munkehagen hvor Kværner Brug nu ligger, måtte 
Julie være med og føre bøkene. Julie Solum har vært en meget dyktig kvinne så vel i 
husgjerningen som i havedyrkningen, som hun har næret spesiell interesse for. Både 
på Rullestad og senere på Solum var hun kjent for sine udmerkede haveprodukter.”

Den andre tjenestepiken Mathea Halvorsen (Halvorsdatter) var født i Aker herred i 
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1843, og hun ble tjenestejente på Rullestad i 1860-årene. Senere skal hun ha blitt en 
meget betrodd budeie på gården. Da hun ble for gammel til å ha ansvaret for fjøset, 
overtok en dame ved navn Anne Hjemmen som budeie. Mathea fikk da jobb inne i 
huset, samtidig som hun fortsatte å mate grisene. På sine gamle dager flyttet hun til 
Bratli på Hauger. Da ekteparet Drømtorp bygget huset på Bratli til Hans Christian 
Andreasen (se side 36), hadde de sørget da for en separat leilighet i annen etasje 
beregnet på Mathea. Av tinglysningene i 1899 kan det tyde på at Mathea også fikk 
tildelt en tomt like ved Solum, men tydeligvis foretrakk hun å være leieboer på Bratli 
fremfor å få eget hus. Den utskilte tomten gikk derfor tilbake til Solum, og Mathea 
fikk leilighet på Bratli, der hun bodde så lenge hun levde. Hun fikk også utbetalt en 
pensjon fra eieren av Rullestad til dekning av sine daglige utgifter. Hun var ugift og 
hadde vært en lojal budeie på Rullestad i et langt liv. Hun døde på Bratli i 1923, og 
det fortelles at hun før sin død hadde fått et tilbud om å bli gravlagt på Sander-
familiens gravsted ved Ski kirke. Hun avslo imidlertid dette tilbudet, fordi det etter 
hennes mening ikke passet seg for tjenestefolk å bli gravlagt sammen med sin 
husbond.

I realiteten var det enkefruen som drev Rullestad videre etter at Andreas Drømtorp 
døde i 1898. Samme år som Andreas Drømtorp døde, inngikk hun en 5 års 
forpaktningsavtale med Martin Andresen, og for det fikk hun kr. 2 000 i året. Av 
kirkebøkene fremgår det at Martin Andresen hadde bodd på og forpaktet Sander østre 
gjennom 1890-årene. Men da enkefru Drømtorp solgte Sander østre i 1899, flyttet 
Martin med sin familie til den nye forpakterboligen på Rullestad og overtok driften 
av gården.

Anne Helene Drømtorp måtte også bidra med 16 favner ved i året til forpakteren og 
husmennene på Rullestad. I forpaktningsavtalen står det:

”Ved til brug for forpagteren og husmændene besørges udvist av eierinden med 16 
favner pr år, idet forudsætningen er at der til sommerbrug benyttes kvist og affald 
der kan samles i skovene. Hugningen og driften besørges af forpagteren.” Videre 
står det at ”forpagteren er forpligtet til at tilføre Eiendommen 10 jerbanevogne 
gjødsel årlig.”

Her siktes det åpenbart til gjødselen fra Pudrettanlegget på Drømtorp. Anlegget besto 
av to store kummer for ”blandamøkk” (søppel, dyre- og menneskemøkk) og et 
tørkehus for pudretten. Hver natt kom det opptil åtte fulle ”møkkabrigger” fra Oslo 
med jernbane til dette anlegget. Det var neppe noen fornøyelse å transportere en 
møkkamengde tilsvarende 10 jernbanevogner med hest og slede eller kjerre fra 
Drømtorp til Rullestad. Kanskje ble forpakteren etter hvert lei av denne 
møkkakjøringen, for i 1908 da Anne Helene Drømtorp døde og Sæbjørn Sander 
overtok driften, het forpakteren Gunerius Andersen. Han mistet da forpaktningen, 
men fikk leie hus og jord fra husmannsplassen på Hauger i årene etterpå. Der bodde 
han frem til 1918.

I folketellingen for 1900 står Anne Helene Drømtorp oppført som enke, husmor og i 
parentes er det notert ”gårdeierske”. Hun bebodde hovedhuset med sine to 
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tjenestepiker Julie Andreasen (Andreasdatter) (54 år) og Mathea Halvorsen 
(Halvorsdatter) (57 år). I forpakterboligen bodde det åtte personer, forpakteren 
Martin Andresen (36 år), hans kone Josefine Andresen (34 år) og deres tre døtre på 7 
år, 6 år og 2 år, samt en sønn som ble født i 1900 og som ikke var døpt da 
folketellingen fant sted. I drengestuen bodde enda to tjenestepiker hvorav én var 
svensk. Det bodde altså nøyaktig like mange mennesker på Rullestad i 1900, som ved 
folketellingen 100 år tidligere.

Andreas og Anne Helene Drømtorp som selv ikke hadde noen barn, hadde stor 
omsorg for egne tjenestefolk og de svakere stilte i nærmiljøet. Etter at Anne Helene 
Drømtorp ble enke, brukte hun mye av sin energi og sine penger på å sikre hus og 
fremtid for sine mest betrodde medarbeidere, slik det fremgår av det foregående. I 
løpet av det første året etter at ektemannen døde høsten 1898, ga hun bort 
tomteparseller med hus til to tjenestepiker, to husmenn, samt et område til Ski 
kommune for utvidelse av kirkegården. Penger hadde hun ikke behov for, men glede 
andre ville hun gjerne. Da hun døde i 1908, etterlot hun seg et testamente som 
tilgodeså mange betrodde medarbeidere og bekjente uten slektsmessig tilknytning til 
henne selv eller hennes mann.

I denne forbindelse skal også nevnes en liten historie om gården Skoro. Helene 
Hansdatter fra Nordby giftet seg med eieren Ellef Nilsen Skoro omkring 1780. De 
fikk ingen barn, og hun giftet seg annen gang i 1787 med Anders Svendsen som kom 
fra Solberg i Nordby. Med han fikk hun fem barn. Helene Hansdatter overlevde også 
han, og etter at hun døde i 1845, ble Skoro delt mellom sønnene Hans (1793) og 
Andreas (1799).

Andreas Andersen (1799) overtok da Skoroug/Skoro østre. Han var gift med Maren 
Johannesdatter (1809) fra Ås, og de fikk syv barn sammen mellom 1826 og 1849. Det 
sies at hans hang til kortspill og andre laster gjorde livet svært vanskelig for familien, 
og gården måtte selges ut av slekten etter hans død i 1883. Ekteparet Drømtorp hadde 
tydeligvis stor medfølelse med familiens skjebne, og de gjorde mye for å hjelpe 
barna. Noe slektskap mellom eierne på Drømtorp og Skoroug/Skorro kan ikke 
påvises, så bakgrunnen for denne omsorgen må ha vært et godt naboskap og 
vennskap mellom familiene.

Den eldste sønnen Anders Andreassen (1826) fikk bosette seg på husmannsplassen 
Skoghus under Rullestad. Ved folketellingen i 1865 bodde han der sammen med sin 
kone Anne Larsdatter (1833) fra Enebakk. De hadde da tre barn fra ett til åtte år. De 
hadde også en barnepike, hvilket må ha vært ganske uvanlig på en husmannsplass 
den gangen. På Skoghus holdt de to kveg og to får.

En yngre sønn Hans Christian Andreassen (1845) og hans familie fikk hjelp til både 
jobb og bolig takket være ekteparet Drømtorp. Etter at han i 1873 giftet seg med 
Gunhild Marie Holmsdatter (1847) fra Fredstadpladsen i Kråkstad, bodde ekteparet 
på Skorhoug frem til 1881. Deretter fikk de overta en husmannsplass under gården 
Drømtorp. Hans Christian og Gunhild Marie fikk fire barn, som alle ble født på 
Drømtorppladsen; Hanne Matilde (1880), Karl Anton (1882), Hans Kristian (1885) 
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og Johannes Alfred (1887). Mye tyder på at familien omkring 1890 inngikk ny 
husmannskontrakt med Andreas Drømtorp på Rullestad, og at de da flyttet til 
husmannsplassen Hauger under Rullestad. Til disse antagelser kan det være knyttet 
usikkerhet, fordi det kan være vanskelig å skille de forskjellige husmannsplassene 
under samme gård fra hverandre i kirkebøkene. Prestene anså tydeligvis 
husmannsfolk fra samme gård som én gruppe, og for enkelhetsskyld ble derfor ofte 
alle husmannsplassene på Rullestad kalt Rullestadpladsen i kirkebøkene. Det blir 
derfor vanskelig i ettertid å slå fast med sikkerhet hvem som bodde hvor.

Det må ha vært enkefru Anne Helene Drømtorp som sørget for bosteder til hele 
familien Andreassen etter sin manns død. Familien Andreasen trengte mer husrom 
etter at også barna stiftet familie. Etter at Andreas Drømtorp døde i 1898, sørget 
enken for at det ble skilt ut en parsell fra husmannsplassen på Hauger, hvor enkefruen 
også bygget et hus som familien Andreassen fikk overta gjennom et gavebrev. Huset 
ble kalt Bratli, og det lå vestvendt i skråningen ned mot Langhusveien. Dit flyttet 
familien Andreassen ved århundreskiftet. Hans Kristian Andreassen (1845) døde på 
Bratli i 1911. På Bratli ble det som tidligere nevnt også plass til en liten leilighet til 
Mathea Halvorsen som hadde vært en betrodd medarbeider på Rullestad. Like ved 
Bratli bodde også Sigrid Undset i noen år omkring 1915. Det fortelles at hun enkelte 
ganger hentet melk i fjøset på Rullestad.

Det eldste barnet Hanne Matilde Hansen (1880) giftet seg i 1904 med Gustav Adolf 
Kristiansen. Han kom fra Kristiania, men han var født i Sverige. De bodde først på 
husmannsplassen på Hauger, men i 1909 kjøpte Gustav Adolf Kristiansen plassen 
”Bjerk” bak Solborg aldershjem. Kjøpet ble ganske sikkert finansiert med penger de 
hadde arvet fra enkefru Drømtorp på Rullestad som døde 1908. Dette huset som i dag 
kalles ”Bjerk”, er på et kart fra 1880-årene betegnet ”Klokkerstuen”. Nåværende 
bebyggelse på Klokkerud er fra omkring århundreskiftet, og ble bygget etter at den 
nye Siggerudveien sto ferdig i 1888.

Hanne Matilde Hansen (1880) fikk fire barn sammen med Gustav Adolf Kristiansen 
før hun ble enke i 1914, barna het Gullborg, Inga, Helga og Karl. Etter at hun ble 
enke flyttet hun med sine barn fra ”Bjerk” og tilbake til sin bror Johannes Hansen på 
Bratli. Datteren Helga var i 1930-årene tjenestepike hos kapellan Knut Kielland som 
bodde i presteboligen ved siden av Bratli. Kapellanens kone var for øvrig den første 
kvinnelige lege i Ski.

Helga giftet seg senere med lastebileier Alf Larsen, men Helgas bror Karl Kristiansen 
giftet seg aldri. Han var gårdsgutt på Rullestad, og bodde på Bratli hele sitt liv. Først 
sammen med sin mor og onkel, og senere sammen med søsteren Helga Larsen og 
hennes familie. På Rullestad var Karl ansatt med avtale om å innta alle sine måltider 
der. Han kom før frokost og gikk hjem etter å ha spist aftensmat. Selvfølgelig kunne 
han også disponere hvilestua i bryggerhuset når det passet ham.

Hanne Matilde (1880) og broren Johannes Alfred Hansen (1887) overtok 
eiendomsretten til Bratli i 1921, da deres mor Gunhild Marie Holmsdatter (1847) 
døde. Johannes Alfred Hansen (1887) giftet seg aldri, og han ble boende på Bratli 



Side 37.

livet ut, og jobbet som formann på jernbanen. Broren Karl Anton Hansen Bratli 
(1882) som også jobbet på jernbanen, giftet seg høsten 1914 med Julie Karoline 
Johannessen som var født i Bergen. Hun kom fra Røyken der hennes far var 
steinhugger. Ekteparet bosatte seg på ”Bjerk”, som da var blitt ledig etter at Hanne 
Matilde (1880) hadde flyttet tilbake til Bratli. Det fortelles at Karl var en liten og 
forsagt mann, mens hans kone Julie var både stor og dominerende. Det sies at hun var 
svært røff i replikkene, og at hun bannet, drakk brennevin, tygget skråtobakk, spilte 
kort og røkte sigar som et skikkelig mannfolk!

Den nest yngste av barna på Bratli, Hans Kristian Hansen (1885), overtok i 1913 
husmannsplassen Hokholt under Rullestad. Han var gift med Alma Elise Guneriussen 
(1890) fra husmannsplassen Sandaas i Vestby. Hun fødte 17 barn hvorav 16 vokste 
opp. Det fortelles at høyesterettsadvokat O. J. Bjørnstad en gang leverte en sekk med 
brukt tøy på Rullestad, fordi han var kjent med at familien på Hokholt manglet det 
meste. Da Kristian Hansen skulle motta dette tøyet, skal han ha svart følgende: ”Hvis 
ikke sakføreren selv kan bruke tøyet, så kan heller ikke jeg bruke det!” Så stoltheten 
hadde han tydeligvis i behold. Kristian Hansen var husmann på Hokholt helt til han 
døde omkring 1950. En av hans sønner fikk senere eiendomsretten til huset på 
Hokholt med en liten tomt. Den yngste sønnen til Kristian Hansen (1885), Odd 
Hansen (1933), ble den siste gårdsgutten på Rullestad. Han sluttet på Rullestad i 
1964, og han bor nå på plassen ”Bjerk” bak Solborg sykehjem, som han arvet etter 
sin tante, Julia Hansen.

I denne forbindelse kan det nevnes at høyesterettsadvokat Olaf Johannes Bjørnstad 
var født på Løiten i 1884 og han døde på Ski i 1966. Fra 1927 drev han eget 
advokatkontor i Oslo. Han giftet seg i 1908 med Ragna Dingstad (1881) fra 
Spydeberg som senere ble den første skoletannlegen i Ski. O. J. Bjørnstad var også 
redaktør i Østlandets Blad fra 1914 til 1918. Ekteparet bygget hus nederst i 
Kirkeveien, og de var begge på hver sin måte markante skikkelser i politiske og 
samfunnsmessige aktiviteter i lokalmiljøet.

Martin Kristiansen var gårdsgutt på Rullestad. Han var født i 1859, gift med Gina 
Amalie (1857) og de hadde fire barn sammen. I folketellingen fra 1900 er familien 
oppført som beboere på husmannsplassen Skoghus/Skovhus under Rullestad. Martin 
var sønn av Kristian Engebretsen og Maren Kristine Andreasdatter på 
Hougenpladsen. Han var en eldre bror av Johannes Kristiansen, som var ”lægslem” 
på Rullestad ved folketellingen i 1900. Hougen var hjemgården til Anne Helene 
Drømtorp på Rullestad, og dette er sannsynligvis bakgrunnen for at Martin 
Kristiansen kom fra Hougenplads til Skoghus under Rullestad. Han bodde noen år på 
Ellingsrud, før han kom til Skoghus omkring 1890. Han ble en svært betrodd 
gårdsgutt under tre eiere på Rullestad, først for Andreas Drømtorp, og senere for 
enkefru Anne Helene Drømtorp og Sæbjørn Sander. Han gikk under navnet Martin 
Skauhus, og han ble enkemann allerede høsten 1913. I 1918 flyttet han fra 
husmannsplassen på Skoghus, etter at enken Anne Helene Drømtorp tidligere hadde 
sørget for at Martin Kristiansen fikk overta egen tomt og hus i nærheten av 
husmannsplassen på Skoghus.
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Bernard Hansen ble den siste husmann på plassen Skoghus, der han bodde fra 1918 
til 1924 da husmannsplassen ble solgt. Han hadde tidligere også bodd både på 
Hokholt og Solum. Bernard Hansen var en trofast og solid gårdsgutt på Rullestad 
gjennom mange år.

Ski Slektshistorielag sponse av 
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