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Ski kirke 

Møter 1. halvår 2002 
• 20. mars – Knut Solberg forteller om 

Brockmannsslekten ”Fra rikdom til enkle 
kår. 

• 17. april – Norunn Klettum snakker om 
Arkiver og kilder. 

• 15. mai – Willy Østberg snakker om 
Lokalhistorisk kåseri med vekt på en 
gårdsslekt fra Follo 

Ski kirke, Bygget ca. 1150 i stein, romansk stil. 
Påbygget 1934 med døpefont fra 1100-tallet 
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Velkommen til første nummer av 
Slektsveven. Vi satser på noen få 
nummer i året, i hvert fall foreløpig.  
For å få til dette må vi anmode 
medlemmene om å sende inn stoff til 
redaksjonen. 
Det kan være alt fra et gammelt bilde  
som er dokumentert, en god historie – 
og selvsagt – først og fremst 
slektsoversikter, gjerne godt krydret 
med spennende stoff attåt.. Følger det 
med en etterlysning etter slekt, så er 
det bra. 
 
Det er tross alt ikke alle medlemmene 
som har anledning til å komme på 
våre månedlige møter, men noen av 
dem sitter kanskje nettopp på 
opplysninger om slekter som blir 
omtalt på den ene eller andre måten i 
Slektsveven.   Dermed er 
forhåpentligvis en diskusjon i gang, 
pr. tlf., Internett, eller skriftlig. Alt er 
lov.  
Det er i hvert fall slik vi i redaksjonen 
har tenkt og håpet at dette skulle 
fungere, at Slektsveven skulle kunne 
fungere som et levende forum og et 
bindeledd for medlemmene. 
 
Som en vil se av dette nummeret har 
det allerede dukket opp spørsmål ang. 
slekter med utgangspunkt i distriktet,  
på lagets hjemmesider. 
Vi tror dette kommer til å øke etter 
hvert. 
Vi gjør så godt vi kan med dette, men 
setter også spørsmålene vi ikke har 

mulighet til å besvare inn 
under spalten Forespørsler. 
Kanskje noen vet, eller har 
kjennskap til noe angående 
nettopp disse personene? 
 
Alle som sysler med 
slektsforskning vet jo at det ikke 
bare er iherdig og langvarig 
forskning som  fører til at et 
problem plutselig bare er løst.  
Noen ganger har vi litt flaks også ! 
Men, det er sant å si ikke så altfor 
ofte. 
 
Vi er åpne for alle forslag til 
spesielle emner, spesialstoff eller 
annet. 
I følgende nummer vil det 
komme litt stoff av lokalhistorisk 
karakter. 
 
Så til slutt en liten oppfordring: 
La oss sammen forsøke å få til et 
levedyktig medlemsblad, som 
kanskje  kan vekke interesse for 
slektsforskning også utenfor vår 
medlemskrets. 
Om noen får svar ang. slekt etter 
henvendelser til Slektsveven, la 
også ”avisen” få del i dette, det er 
alltid godt stoff og også hyggelig 
om alle medlemmene kan få del i 
det. 

 

”Redaksjonen forbeholder seg rett til å bearbeide innkommet  
stoff, med varlig hånd” 
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Slekt fra Bohuslän 
av Astrid Bergersen 

 
På øyene Orust, Mjørn og Tjørn på Sveriges vestkyst, finner en noen 
interessante slekter som for de  enkelte slekters del har hatt 
utgangspunkt i Norge. Noen har hatt høye stillinger her, eller de har 
rett og slett fått Norge som sitt nye bosted. 
Bohuslen var jo gammelt norsk land  frem til 1658 og det har nok 
vært mange flere ekteskapsforbindelser enn det vi er klar over i dag, 
især for Østfolds vedkommende. 
 
En slekt som i tidligere tider var nokså kjent er Darre-slekten. De 
nevnes så tidlig som i 1331 i Båhuslen, og de  knyttes til adelssetet 
Morlanda på Orust. Medlemmer av denne slekten hadde høye 
stillinger her til lands, en kan for eksempel nevne Jon Reidarsson 
Darre som var riksråd (DN l 469), fehirde og sysselmann i Bergen. 
 
En annen slekt som især er kjent på Tjørn er, Måneskiold. Det skal 
opprinnelig være en dansk slekt, men de eide Olsnäs, og mistet sine 
adelsrettigheter i 1694 og må vel ha blitt betraktet som bønder, om 
enn kanskje ikke helt vanlige, og de beholdt sagnene om Olsnäs’ 
tidligere herligheter, da ”det med 14 forgylte vindfløyer prydede 
slottet reiste seg på fjellet, straks nord og ovenfor gården”. 
En tredje slekt, som er svært kjent både på øyene og her i landet er 
slekten Green i Sundsby, senere til Sundsby. 

Til minne om Astrid Bergersen 
  
Søndag 24. februar fikk jeg den triste beskjeden om at Astrid var død samme 
dag. Hun ble  bare 65 år gammel. Jeg lærte å kjenne Astrid da vi møttes som 
slektsgranskere med felles ønske om å starte Ski Slektshistorielag. Hun ble 
med i styret, og har gitt mange positive bidrag til laget med sin kreativitet og 
hjelpsomhet. Hun satt inne med en utrolig mengde kunnskap, og har 
hovedæren av at det  som skal bli lagets lille tidsskrift er kommet i gang, Hun 
fungerte som redaktør for dette. Sist vi snakket sammen, på årsmøtet den 20. 
februar, gledet hun seg til at det første nummeret skulle se dagen. Laget har 
mistet et verdifullt medlem, og vi som lærte henne å kjenne vil savne hennes 
nærvær og gode humør. 

 
Bjørg Brynildsen 
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Disse tre slektene er imidlertid vevet inn i hverandre med slektskapsbånd 
som det er vanskelig å nøste opp. 
Darre-slektens Morlanda eies i dag av slekten Bildt, de kom inn som 
eiere allerede i annen halvdel av 1500-tallet. 
En annen storgård på Tjørn var Revlanda. Godset er i dag helt borte, bare 
navnet forteller at det har eksistert, i og med hele området heter 
Revlanda. Kirken ligger også på dette området, Revlanda kirke. 
 
Vi skal se litt nærmere på den første en hører om fra denne gården, eller 
godset, som det nok var. Det er Anders Olsson av våpen, velbyrdig. Han 
er nevnt 1501-1529. Han satt også med eiendommene Sødre Beck og  
tidligere omtalte Olsnäs.  Han er sannsynligvis født rundt midten av 
1400-tallet.  Han var lagmann på Tjørn. Hans hustru er foreløpig ikke 
kjent, selv om det har vært antatt av slektsforskere at hun het Ingeborg 
eller Gudrun. Anders og hustru hadde sikkert flere barn ,men her velges 
to av døtrene som kan dokumenteres, samt at de har tilknytning til Norge. 
Vi nevner først Anna Andersdotter Darre g.m .Olof Lauritsson i Sundsby. 
Han er nevnt så sent som 18/3 –1555. 
 
Ekteparet hadde flere barn, en av dem var : Laurits Olsson Green på 
Revlanda, senere til Sundsby. Han var lagmann.  
Laurits Olsson Green ble far til rikskansleren Anders Green til Sundsby. 
Sundsby ligger på Mjørn. Et vakkert sted med vakker natur omkring. Her 
finnes grotter og trær nesten som på sydligere breddegrader.     
Olof Lauritsson Green nevnes som eier allerede omkring 1520. 
 
Neste generasjon er Anders Lauritsson Green til Sundsby. Han var 
Norges rikes kansler og var gift med Mette Eriksdatter Grubbe. Anders 
Green hadde også en søster; Gudrun, også kaldt Gurre. 
 
Anders Lauritsson og Mette Grubbe døde uten livsarvinger og 
eiendommene og säteriet(Adelsgodset) Sundsby på Mjørn som det 
fornemste, gikk over til hans søster Gudrun Lauritsdotter som var gift 
med Jon Scack (Skak).  
De hadde datteren Bente gift med Hartvig Andersson Huitfeldt i Norge. 
Det ble dette ekteparets datter som ble mest kjent av denne slekten. Og 
hennes navn er Margareta Huitfeldt.  Hun ble født den 5.nov.1608 på godset 
Skjelbred mellom Drammen og Kongsberg. Hennes far tilhørte en fornem 
og rik dansk-norsk adelsslekt som bl. a. gjennom Hartvigs farmor: Ingeborg 
Nilsdotter Gyldenløwe var med og delte den store arven etter fru Inger 
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Rømer (gift Gyldenløwe), og hovedperson i Ibsens drama Fru Inger til 
Østråt. 
Det vites ikke så mye om Margareta Huitfeldts barndom, men hun giftet seg 
27 år gammel med den danske adelsmannen Thomas Dyre, død 13/9- 1651, 
46 år gammel. Han tjenstgjorde til sjøs i den danske kongen Christian IVs 
kanselli. Hennes mor Bente Skak døde da datteren var liten og faren giftet 
seg igjen i 1622 med en dansk dame, og bosatte seg i Danmark. 
Det ble et storstilt bryllup i Viborg i Danmark da Margareta Huitfeldt og 
Thomas Dyre giftet seg våren 1635. De slo seg ned på Sundsby på Mjørn. 
 
De fikk 3 barn. 
Først kom datteren Bente, født på Sundsby 11/2- 1636, men hun døde bare 
18 dager gammel.  
Hartvig var født 1638 og var i hele sin levetid liten og sykelig. Han døde på 
sykehuset i Lund bare 8 år gammel. 
Nr. 3 av barna var Iver Thomasson Dyre f.11/11- 1644 på Sundsbys største 
utgård, Åker på Tjørn.  
 Alle forhåpninger ble nå satt til Iver. Han var en begavet gutt og til stor 
glede og trøst for sin mor. Han studerte bl.a. mange år i utlandet, men døde 
av feber i Montpellier i  Sør-Frankrike den 14.august 1663. 
Iver Dyre lå syk en god stund i Frankrike og rakk å forfatte sine siste 
ønsker. De gikk ut på at hans mor skulle sette av en sum penger eller en del 
av sitt gods, slik at rentene skulle gå til fattige skolebarn og studerende 
ungdom etter hennes død. – Han ønsket også å bli stedt til hvile ved siden 
av sin far og søsken i gravkapellet i sognets kirke, på Tjørn. 
 
Hans mor, som nå hadde mistet hele sin nærmeste slekt, oppfylte alt sønnen 
ønsket, ja, hun endog overgikk hans ønsker. Slik gikk det til at Sundsby ble 
donert til Gøteborgs gymnasium, og har navnet gymnasiegodset. Tusener 
har nytt godt av disse rentene gjennom årene. Det var selvfølgelig også 
andre verdifulle eiendeler og gjenstander som ikke ble berørt av 
testamentet, men eiendommene gikk direkte inn under Sundsby. 
Margareta Huitfeldts nærmeste slektninger var kusinebarna i Norge 
og Måneskioldene på Tjørn. De overklaget aldri det testamentet som 
ble stadfestet av formynderregjeringen 20-8-1664 og den 5-8-1673 
av kong Carl XI. 
Margareta skulle få nok en oppgave her i livet, ved siden av å drive 
godset. Hennes yngre fetter og venn Tønnes Huitfeldt mistet sin 
hustru, og da tok Margareta hånd om datteren, for øvrig hennes 
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guddatter, med navnet Margareta. Hun ble oppfostret som barn i 
huset. 
Jeg har ikke funnet noe spesielt om hennes barndom og ungdom på 
Sundsby, men kan nok regne med at det var gode år. 
Hun fikk imidlertid en svært kort ungdomstid. Den norske 
kommandanten på Marstrand, den tyskfødte Hans Ernst von 
Tritschler oppvartet den unge piken til de grader at de i 1681 giftet 
seg. Margareta var da bare 12 år gammel. 
Det ble ikke noe langt ekteskap heller. Hun døde under et besøk hos 
sin fostermor som da bodde på Åby, en annen av hennes 
eiendommer, og var syk. Det ble den unge som døde først, i mars 
1683. Margareta Huitfeldt den eldre sovnet inn noen dager etter sin 
75 årsdag den 16. november 1683 på sitt elskede Sundsby. 
Dermed ble det von Tritschler, etter hvert generalløytnant, som arvet 
alt det verdifulle løsøre etter Margareta Huitfeldt. 
 
I gravkapellet i Valla  
kirke på Tjørn står  
kistene med hele familien  
Dyre nedsatt. Det er et  
enkelt gravkapell, men  
inne i kirken finnes det  
mange eksempler på at  
familien har gitt verdifulle  
ting til sin sognekirke, bl.a.  
alteroppsatsen. Prekestolen  
kommer også fra denne  
slekten, gitt av Anders  
Green i 1601 da han giftet  
seg med Mette Grubbe.  
Den er forsynt med slektens  
adelsvåpen. Det er Green,  
Måneskiold, Huitfeldt og Skak. 
Alterskapet av H.Swant 1663, dørene til  
det Dyre-Huitfeldske gravkoret samt alterringen med dekor stammer 
fra den gamle kirken. Gravkoret ble stående urørt da den nye kirken 
ble bygd i 1859. Vi ser familievåpnene over dørene til gravkoret. 

Alteret i Valle kirke 
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Hans Ernst von Tritschler, født 3/10 – 1647 i Sachsen, ble eier av 
Tomb- godset i Østfold etter sin svigerfar Tønne Huitfeldt. Skjøte av 
20/11- 1680. Han døde i Kristiania i 1718. 
I ” Gårder og slekter i Råde” nevnes det at han i 1681 lot seg bevege av 
sin prektige hustru Margareta Huitfeldt til å bygge en kirke i en vakker 
ekelund på gården. Etter et lynnedslag brente denne kirken ned i 1768, 
men en døpefont i ek med begges fulle navn og årstallet 1682 er bevart, 
likeledes 2 store lysestaker og en oblateske i sølv. 
Dette inventaret er nå i den nye kirken, som ble bygget 100 år etter. 
Altertavlen fra 1638 antas også å ha stått i den gamle St. Margareta- 
kirken på Tomb. 
 
I begynnelsen av denne artikkelen ble det nevnt at vi skulle se på to av 
Anders Olssons døtre. Vi har nå fulgt Anna Andersdotter og en gren av 
hennes etterkommere. 
Hennes søster Kirsten Darre til Revlanda giftet seg til Norge, med 
Asgaut Kamp til Brandstorp, og ble østfolding. 
Kampslekten er ikke særlig godt utredet , men det er mye som tyder på 
at de har samme røtter som Kusse- slekten, mest kjent fra Oppland. 
Asgaut Kamp til Brandstorp og Kirsten eller Kristine Darre er godt nok 
dokumentert, men Asgaut mangler patronymikon. De ovenfor nevnte er 
bl.a. omtalt i en likpreken av Envold Skaktavl, og Kirsten Darre til 
Revlanda var svigermor til Mogens Handingmand (Rosensverd) på 
Nordvi i Stange. 
 
I henhold til E.K.Elieson i hans ”Småstykker” har Asgaut Kamp og 
Kirsten Darre, hennes navn er forresten ikke nevnt der, 3 døtre. De var: 
Inger Asgautsdatter Kamp som eide Brandstorp og med sitt ekteskap 
med væpneren Mogens Trulsen Handingmand fikk det nettopp omtalte 
Nordvi. 
Så kommer Agathe Asgautsdatter Kamp som var gift med væpneren 
Kel Thordssøn som døde i 1530. 
3. datter er Karen Asgautsdatter Kamp gift med velb. mann Johan 
Kruckow til Tjerne. 
Det kan selvfølgelig ha vært sønner i dette ekteskapet, i så fall må de 
ha arvet eiendommer som var større og viktigere enn Brandstorp, men 
det er ikke nevnt i denne kilden. Det satt Kampslekter både på 
Brandstorp, Hisingby og Huseby i Råde. 
Like sannsynlig er det nok at det her har vært 2 ekteskap, kanskje til og 
med for begges del. 
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Mogens Trulsen til Nordvi var sønn av Truls Handingmand 
(Rosensverd) til Trosvik og var i 2. ekteskap gift med Inger ell. Ingjerd 
Asgautsdtr. Kamp. Ektefellene er død etter 1550. 
De hadde barna: 
1 - Foged, lensmann m.v. Christoffer Mogensen til Brandstorp, nevnt    
     1556-64, g.m. Eline Godske f.1525. 
2 - Erik nevnt i 1547, død 1565. Han var prest. 
3 - Rønnov g. 1550 m/ Torbjørn Olufsen til Flænes. 
4 - Birgitte. 
Christoffer arvet Folberg, denne er fremdeles i samme slekt, men han 
hadde Brandstorp som adelig setegård. Det ble en smule dramatikk 
ved hans bortgang. Han var skipssjef på den danske flåte og falt den 
26. juli 1566. For å begrave ham ankret den dansk – lybske flåte opp 
under Gulland, Gottland?, men i en påfølgende storm forliste 11 
danske og 3 lybske skip totalt. Dette ble kanskje i de kretsene det her 
er tale om, kalt en verdig begravelse, i hvert fall nokså dramatisk. 
     
 
Kilder: 
 Carl Silfverstolpe: Margareta Huitfeldt och hennes testamente 
 Bygdeboka ”Gårder og slekter i Råde” 
 E.K.Elieson:  Småstykker 
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Kurs i gotisk skrift 
av Karin Linnerud 
Onsdag den 12. september startet kurs i gotisk skrift på Ski Bibliotek.  
Vi hadde vært så heldige å få Nils Hetmann fra Fredrikstad,  kjent og 
skattet medarbeider i  
Østfold Historielag  
som foreleser. Han  
gjorde kurset veldig  
interessant idet han  
ikke bare holdt seg  
til det gotiske, men  
var også innom en  
mengde forskjellige  
kilder som en slekts- 
forsker kan benytte  
seg av. Vi fikk prøve  
oss på gamle skifter,  
kirkebøker, skattelister,  
kirkeregnskaper etc.  
Dessuten lærte vi litt  
om myntsystemet i gamle dager, kirkeårets inndeling m.m. Han kom 
med mange morsomme, og noen tragiske historier.  
 
En slik historie handlet om mannen, om hvem presten hadde skrevet i 
kirkeboka under døde: han hadde "strikket seg".  Eller som finnen 
Pekka ville ha sagt: " Vårherre hentet ham med lasso"!! 
 
Vi hadde fire kurskvelder til sammen og den siste kurskvelden, den 
24. oktober hadde vi eksamen. Vi var alle enige om at ett kurs ikke 
var nok og flere  ønsket et videregående kurs, men dessverre kunne 
ikke Hetmann påta seg det av helsemessige grunner. Stor takk til Nils 
for et interessant og lærerikt kurs. 
På bildet ser vi Nils Hetmann i arbeid på Fredrikstad Bibliotek.  
(Bildet er sakset fra Runar nr. 1, 2001).  
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Litt om gården Røis i Skotbu 
Karin Linnerud 

 
På Røis bodde i 1900 siste generasjon av en slekt som hadde sittet 
der i omtrent 200 år. Peder Nilsen Røis f. 1822 og hustru Maren 
Andrine Andersdatter (kalt Andrea).  Hun skulle være fra Hauger i 
Kroer (etter bygdeboka for Kråkstad).  Mannen ble kalt Per Røis.  
Hennes bror Andreas bodde også der.  
Per og Andrea hadde ingen barn. De bodde i gamlestua som nå er 
revet. 
Andreas var atskillig yngre enn Per. Han var født i 1833(etter 
folketrellinga 1900). 
 
Min mor som var født i 1904 kunne huske hun så Andreas da hun 
gikk forbi Røis til skolen. Når han gikk til stallen for å fore dyra bar 
han som regel på ei vannbøtte. Klærne var temmelig originale: svarte 
vadmelsbukser, svart jakke og stor svart hatt. Rundt leggene hadde 
han puttes (remser av strisekker) og over skuldrene en strisekk 
knyttet rundt halsen. I dette antrekket gikk han sommer som vinter. 
 
Ved halvtidtida om kvelden hendte det at han kjørte (med hest og 
vogn) til Tea Meieri (Teabua), som lå ved riksveien, for å handle. 
Skulle han være så uheldig å møte et kvinnfolk med forkle på veien, 
snudde han og kjørte hjem. Det betydde ulykke. 
Per Røis døde i 1902 og enken solgte gården i 1912 til Hans Toverud 
fra Kroer. Hans etterkommere har nå gården. 
På Røis` grunn ble den nye skolen bygget og tatt i bruk i året 1900. 
Den kostet den gang  5000 kr. Navnet Mørk skole fikk den fra Mørk 
gård hvor det før hadde vært skole i bryggerhuset. Skolen var tredelt. 
I 1916 var det 32 elever i 5., 6. og 7. klasse.  Det var det 2 dagers uke 
på skolen. 
Skolebarna gikk med lærstøvler, noen av støvlene var sydd sammen 
med grønt skomakergarn. Slike støvler ble brukt sommer som vinter. 
Jentene brukte ullsjal i stedet for kåpe. Barna måtte holde seg med 
skrivesaker sjøl og de måtte sitte med korslagte armer, rette som lys. 
Ørefiker ble rikelig utdelt og pekestokker gikk det mange av. 
Læreren het Strandenæs, han var en streng og gudfryktig mann. Han 
gikk til kirken hver søndag (ca 6 km hver vei) og ellers til alle 
begravelser. Han var organist fra 1885 til 1940 og lærer like lenge. 
Han stiftet forøvrig stedets misjonsforening og var formann i alle år. 
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Det følgende er tatt fra Kråkstad Bygdebok II og folketellinger. 
 
Navnet Røis, som på 1700-tallet ble skrevet Røyss, betyr steinrøys og 
hører til de naturbetegnende navn. Gården var ødegård og hadde 
skyld 2 1\2 lispd. Ifølge Kråkstad bygdebok solgte sogneprest Peder 
Heide i 1705 gården til brukeren, dragon Anders Arvesen gift med 
Dordi Sørensdatter.  De hadde 7 barn og den eldste, Svend Andersen 
overtok Røis. Han var gift med Thore Pedersdatter, fra Treider i 
Nordby? De hadde en datter, Anne Svendsdatter, gift med Lars 
Nilsen Rådim. De bodde på Karlsmyr. Anne ble senere gift med Joen 
Larsen, Skaug i Hobøl.   
 
Svend Andersen Røis døde 1728 og enken  giftet seg  på nytt med 
Nils Hansen. Deres sønn Peder Nilsen overtok i 1766, gift med Thore 
Sebjørnsdatter fra Jørgenrud i Kråkstad. De døde samtidig i 1809 og 
ble begravet i samme grav. Ved skiftet ble gården taksert til 1200 
riksdaler og overtatt av sønnen Nils Pedersen (1775-1865). Han var 
gift med Kari Tostensdatter fra Olavsrud i Spydeberg. Deres sønn 
Peder Nilsen gift med Maren Andrine Hauger fra Ås ble den siste av 
denne familien på Røis. Se over. 
 
 

Folketellinga 1801 Røyss i 
Krogstad prestegjeld: 
Peder Nilsen huusbonde 54 år bonde 
og gaardbeboer 
Thore Sebiørnsdtr hans kone 55 år  
Nils Pedersen deres børn 27 år ugift, 
Nat.soldat 
Maria Pedersdtr deres børn 30 år 
Elen Pedersdtr deres børn 19 år 
Kirstine Pedersdtr deres børn 15 år 
Hans Pedersen deres børn 6 år 
 
 
 
 
 

I 1865 bodde disse på Røis:  
Peder Nilsen gaardbr. 44 år ugift 
Anne Nilsdatter søster 49 år 
Kari Tostensdatter deres moder enke 73 år 
Ole Torersen husmann m.jord 40  
Maren Pedersdatter kone 33 år 
Julius Olsen  søn    2 år 
Anton Olsen søn   7 år 
 
Utdrag fra folketellingen 1900:  
Peder Nilsen gaardbruger f. 1822 
Marie Andersdatter gaardbrugerkone  f. 
1855 
Andreas Andersen husmoderens broder  
f. 1833 
 Marius Kaspersen fostersøn f. 1886
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ÅRSBERETNING 2001 (+ ”litt i 2000”).ÅRSBERETNING 2001 (+ ”litt i 2000”).  
Ski Slektshistorielag ble startet 4. oktober 2000. Bjørg Brynildsen tok 
et initiativ og 14 personer møtte frem. Møtestedet var da som nå, Ski 
Bibliotek. 
Vi startet opp med å kalle oss Follo Slektshistorielag. Dette endret vi 
senere til Ski Slektshistorielag og grunnen var enkel. For å få støtte 
fra kommunen måtte vi ha Ski i navnet og med slunken kasse og 
store ambisjoner, var dette en enkel avgjørelse. 
I tillegg til de 14 fremmøtte var det ytterligere 7 som tegnet 
medlemskap, slik at vi fra første dag var 21 medlemmer. 
På dette første møte ble det valgt et styre som besto av Bjørg 
Brynildsen (formann), Henning Hval (sekretær), Kjell-Erik Andal 
(styremedlem), Astrid Bergersen (styremedlem) og Karin Linnerud 
(kasserer).  
 
Første styremøte ble holdt 23.oktober 2000. Styrets første avgjørelse 
var å bestemme kontingenten. Den ble satt til 100,-. Det ble også 
bestemt at medlemskapet er personlig (ikke husstand). 
Vi har siden den gang hatt 7 styremøter. Det har ikke vært noen 
kontroversielle saker i perioden. 
 Det har siden oppstart vært avholdt 10 medlemsmøter. Innholdet på 
møtene varierer. Vi har hatt kvelder med utveksling av erfaring og 
diskusjoner om hvilken programvare som er best. Vi har også hatt 
spennende lokale foredragsholdere, som har fortalt mye fra det 
området vi bor i. På februarmøtet fortalte Ivar Holmen om slekten sin 
fra Engsholmen i Kråkstad. Videre  kom Bjørn Myrvold på 
septembermøtet og  holdt foredrag om Skis historie fra istiden, via 
bronsealderen og fram til i dag. På oktober-møtet fortalte Jan 
Langfeldt om sin slekt og arbeidet med å lage slektsbok. 
 
10. februar 2001 hadde vi en dagstur til slektsforskere i Idd og 
Enningedal. Det var fint å knytte kontakter for alle med slekt syd for 
Akershus. 
 
Sommeravslutningen i fjor hadde vi hjemme hos formannen. 
 
Vi har opprettet egen hjemmeside, ”www.skislekt.no” og var tidlig i 
gang med bilder av gravstøttene fra Ski, Siggerud og Kråkstad kirker. 
Men datafeilen kom og ødela dette arbeidet. Vår ”IT-sjef”, Kjell-Erik 
Andal, er i full gang med rekonstruksjonen (dvs. han tar nye bilder). 
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For øvrig er denne Internett siden stedet hvor vi annonserer 
medlemsmøter, nyheter og ikke minst etterlysninger. 
 
I høst hadde vi også et meget interessant møte i Ski Kirke. 
Sognepresten fortalte om kirkelige handlinger før og nå. For mange 
av oss var dette en ”høydare” som også ga svar på hvorfor det står 
som det står i kirkebøkene og ikke minst hvilken verdi enkelte 
opplysning har. 
 
Vi har også arrangert et kurs i lesing av Gotisk skrift, se mer om dette 
annet sted i bladet.  
 
Formannen har fått laget papirkopier av kirkebøkene for Ski og 
Kråkstad fra 1736 – 1814. Disse er i tillegg innbundet (mangler 
gullskrift) og er aldeles flotte! 
 
Foreningen har kjøpt fiche kopier av kirkebøkene for tidsrommet 
1814 – 1917 (samme kirker). Vi skal så snart økonomien tillater, 
kjøpe ”litt til” (nyere enn 1917), slik at vi har en så komplett samling 
som mulig. 
Vi har kjøpt 1 og fått 2 maskiner for lesing av microfiche. Den ene av 
disse maskinene er ikke flyttbar (for stor og for tung), de 2 andre kan 
lånes ut til medlemmer. 
 
Dataregistreingen av kirkebøkene fra Ski og Kråkstad er også i full 
gang. Det tar nok lenger tid enn vi hadde forutsett, men det går 
fremover. 
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Forespørsler: 
Fra Odd Nystrøm, Kirsebærstien 15, 1349 Rykkin,  
Mail:  onyst@frisurf.no  
Min farfar Karl Oskar Nystrøm ble født utenfor ekteskap i Eidsberg i 
1874, sønn av Caroline Syversdatter. Hun giftet seg senere med en 
svenske, Samuel Alfred Andersson, og de flyttet til Kråkstad. Samuel 
Alfred Andersson tok til å benytte etternavnet Nystrøm (og benyttet 
vel heller ikke "Samuel" etter hvert). Jeg vet at de bodde på 
Grønlund, hvor min oldemor døde 1917. 
Jeg har tenkt å finne ut litt mer om farfars stefar, Alfred Nystrøm og 
det kunne være interessant å høre om det var noen andre i Ski 
Slektshistorielag som kjente til ham (han kom fra Varnum, født i 
1850). For øvrig har jeg noen opplysninger om hans barn/stebarn, 
hvis det kan være av interesse for noen. 
Svar: 
Vi har dessverre ikke funnet ut noe mer om Alfred Nystrøm enn du 
allerede vet. Han bor i 1900 i Grønlund som ligger i Skotbu i 
Kråkstad sammen med kona Karoline Nystrøm og datter Anna f. 
1882 og sønn Johan f. 1889.  Det vi kan gjøre er å sette 
etterlysningen i bladet vårt som kommer i løpet av vinteren. Kanskje 
noen andre i laget vet noe.
 
 
Fra Anne Marie Sandhaug, Email: bjsandha@c2i.net  
Min mormor er født i Kråkstad: Karoline Mathea Martinsdatter, 
f.28.8.1880. Hun kalte seg Mathea Løken. Hun hadde en bror som 
het Johan Løken f. 1886 i Kråkstad. I kirkebok for Kraakstad 1881 
har jeg funnet Karoline Mathea født. Hennes foreldre står da oppført 
som: Husmann Martin Andreassen f. 1833 og Karen Augusta 
Andreasdatter f. 1846. Bosted: Løkenplass, Titud. Lenger bakover 
har jeg ikke klart å finne noe. Kan denne etterlysning formidles til 
noen som kan ha kjennskap til Løkenplass, Titut og kanskje vet noe 
om foreldrene, så hadde jeg blitt kjempeglad. 
Svar:  
Beklager at det har tatt så lang tid, men Ski Slektshistorielag er som 
du vet nytt og vi har ikke hatt noen fast person til å ta seg av 
forespørsler. 
Imidlertid har vi funnet husmann Martin Andreassen født 14.april 
1833 i Kråkstad, døpt 28.4.1833. Foreldre: Andreas Halvorsen og 
Gunhild Hansdatter, husmannsfolk under gården store Løken i 
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Kråkstad sogn. Faddere:Lars Nilsen Løkenpladsen, Johannes Hansen 
Bøhlerengen, Elen Marie Halvorsdatter Stallerudpladsen, Gunhild 
Christensdatter, samme sted og Maria Nielsdatter Løkenpladsen. 
Enkemann Martin Andreassen Løken f. 14.4.1833 ble viet den 11. 
juli 1876 i Kråkstad med enke Karen Augusta Andreasdatter fra 
Hobøl, 33 år. 
Brudgommens far:Andreas Halvorsen, brudens far: Andreas 
Johannesen. Vidner: Jens Andreassen fra Frykland? (utydelig) søndre 
og Ole Engebretsen fra Kråkstad. 
 
Fra Jan M Keus, Email: keus@enitel.no  
Jeg er veldig interessert i å komme i kontakt med noen som vet noe 
om Anton Holter og hans familie som bodde rundt 1920 på plassen 
Pålerud under Løken gård. Det jeg vet selv er at Pålerudplassen er 
borte. Derfor er det så vanskelig å finne dem. 
Svar:  
Dessverre er et ikke mye vi vet om Anton Holter og hans familie på 
Pålerud under Løken gård. Det er vanskelig å finne noe med så få 
opplysninger. 
Det eneste måtte være å kontakte Paalerud familien i Kråkstad, men 
vi vet ikke om de stammer fra Anton Holter. Navnet er Jan Paalerud. 
Vi kan sette forespørselen inn i bladet vårt som kommer i løpet av 
vinteren. 
 
Fra May Britt Hansen, Email: mbh@etklikherfra.dk  
Er det nogen i Ski Slægtshistoriske kreds der kan hjælpe mig med 
opplysninger om min morfar.  
Min morfar var Henry Valdemar Heggelund *11\7 1911 i Ski (vokset 
op på et børnehjem) og død ?1997 i Ski. Han var gift med Astrid 
Solveig Hansen *28\8 1914 i Skotterud Eidskog. Hun døde 4\6 1957 
i Ski. Han fik senere en ny kone, men hende ved jeg ikke noget om. 
De havde to børn Valter og min mor Bjørg, der begge bor i Oslo nu. 
Min morfar var ifølge min mor skorstensfejer i Ski. Er der nogen der 
ved hvem hans forældre var, så jeg kan komme i gang med denne 
gren av min slægtsforskning. 
Svar:  
Vi har gjort noen undersøkelser om ovennevnte og kan ikke se at han 
er født eller konfirmert i Kråkstad\Ski. Han er heller ikke død i Ski. 
Astrid Solveig begravet 8.6.1957. Han er antagelig flyttet et annet 
sted da han giftet seg på nytt?? 
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En annen mulighet er at familien tilhørte en dissentermenighet. Dette 
har vi ikke undersøkt.  
I tillegg har vi tatt en par telefoner til tidligere ansatte i Ski 
kommune, men ingen har hørt om noen skorstensfeier ved navn 
Heggelund. Likevel kan familien ha bodd i Ski. 
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