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Lagets møter
høsten 2002:
Onsdag 21. august
Onsdag 18. september
Onsdag 16. oktober
Onsdag 27. november
Onsdag 20. januar
27. november møtes
vi ved Kråkstad
kirke. Når ikke
annet er bestemt,
holdes møtene i
Ski bibliotek

Kristoffer og Nils Juelsen sammen med et av barna
foran Sørli i Kråkstad.

Juelsen på Drømtorp Bruk
Les om familien Anna Hansen og Albert Kristoffer
Juelsen fra side 3 og om Drømtorp Bruk fra side 10..

Les om
Kr. Aug. Nøklebys

Bidrag til
Slektsveven
sendes/ leveres til
redaksjonen.
Gjerne via lagets
hjemmeside:
www.skislekt.no

aner
i Kråkstad
og Ski
fra side 18.
Utdrag av

Kråkstad kirkebok 1786-1814 fra side 13

Trygve Viks Kråkstadfamilier på 1700-tallet
Med velvillig imøtekommenhet fra Ski
historielag har slektshistorielaget fått anledning til å legge ut på nettet Trygve Viks
Kråkstad-familier på 1700-tallet. Arbeidet
dekker perioden fra den første kirkeboka ble
tatt i bruk i Kråkstad i 1736 fram til 1800.
I lokalhistoriske kretser vil Trygve Vik være
kjent som forfatter av to bind gårdshistorie
og et bind bygdehistorie for Ås. Men bygdebøkene for Ås er ikke bare Ås-bøker. Svært
mange i nabobygdene vil via et utmerket
register kunne finne sine aner i Ås.
Viks Kråkstad-familier på 1700-tallet er trolig utarbeidet enten parallelt med Ås-bøkene,
kanskje også tidligere. Det finnes opplysninger i notatene om Kråkstadfamiliene som ikke er tatt med i Ås-bøkene og vice versa. Det meste av
Viks Kråkstad-familier utfyller Kråkstad-boka som ble utgitt i en tid med
mindre ressurser til omfattende arkivstudier. På noen punkter korrigerer
også Viks opplysninger Kråkstad-boka. Kan hende har Vik også hatt
tanker om en nyutgave av bygdeboka for sin mors hjembygd.
Trygve Vik var født i Kråkstad og vokste opp på Danskerud i Kroer i Ås
med far fra Karmøy og mor fra Kråkstad. Noen vil huske ham som
lektor ved Ski gymnas og senere Ås videregående skole.
Trygve Viks teorier om hvordan gårdene ble til er kanskje den mest
fascinerende delen av Ås-historien. Oppmuntret av Ås historielag var
han i full gang med å nyskrive sine studier i bosettingshistorien i Follo
da han døde i 1991. Med støtte i Viks egne notater fullførte Vidar
Asheim boka Heim og heid som ble utgitt av Ås historielag i 1992.
Nærmest som et biprodukt av bygdebokarbeidene kom Bakenfor gamle
dager i 1974. Her er Vik på sitt aller beste som medlevende og
spennende historieforteller. For de som via Kråkstadfamilier på 1700tallet eller Ås-bøkene eller på annen måte finner å kunne regne Fanekunsterne blant sine aner, anbefales skissen i Bakenfor gamle dager om
hvor Fanden bodde.
Av de omkring 170 brukerne som betalte den såkalte skoskatten i
Kråkstad og Ski i 1711 er 82 kommet med i Kråkstadfamilier på 1700tallet. Grunnen til at de øvrige ikke er nevnt, kan være den familievise
oppbygningen av manuskriptet. Enkeltpersoner uten kjente foreldre,
ektefeller eller barn faller utenfor verkets ramme.
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Familien Anna Hansen og
Albert Kristoffer Juelsen
Av Bjørg Brynildsen
Anna Hansen født 30. januar 1878 i Borge og Albert Kristoffer Nilsen
Juelsen født 8. juni 1877 i Glemmen, hadde begge mistet sine foreldre
meget tidlig. De giftet seg i ung alder. Anna var 17 år og Kristoffer var
18 år da de ble viet den 15.11.1895 i Fredrikstad Metodistkirke og
bosatte seg på Elverhøi i Borge. De døde begge i Ski, Kristoffer den
15. februar 1946 og Anna den 14. juli 1958. De er begge begravet på
Kråkstad kirkegård.
Annas mor døde da hun var 13-14 år og Anna reiste derfor tidlig ut som
tjenestejente.
Anna hadde mye å gjøre som husmor med mann og 11 barn, hvorav 9
vokste opp. De to barna som ikke vokste opp, døde før de var blitt ett år.
Da de bodde i Frogn, holdt de også på å miste datteren Aslaug ved drukning, men den eldste datteren Astrid fikk grepet henne i håret og reddet
henne.
Anna hadde, til tross for en stor barneflokk, likevel overskudd og
hjertelag til å arbeide med det kristelige og humanitære arbeidet i sitt
nærmiljø. Hun hadde en sterk og ekte kristentro.
Kristoffer var en dyktig sagarbeider og en mann med mye framdrift,
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optimisme og tro på framtiden. I en periode bygget han hus som han
solgte videre. Han bygget bl. annet flere hus i Sellebakk, Moum og Torp.
Han ble etterhvert en dyktig forretningsmann, og dette medførte at han
og familien flyttet mye.
Denne første tiden kjenner vi ikke så mye til, men Anna fortalte en gang
at da Enok var liten, bodde de et sted hvor det var langt til vann. De
gangene Anna måtte hente vann satte hun vogga til Enok i døråpningen
slik at den ikke skulle velte mens hun var borte for å hente vann.
I Borge fikk de barna Enok, Karen, Nils, Astrid, Ruth, Ragnhild og
Gunda. Kristoffer arbeidet på Fredrikstad Høvleri, et sted han hadde vært
siden han var ca. 12 år. Senere arbeidet han hos Borge & Co fram til
1903.
Ut fra folketellingen vet vi at Kristoffer i 1900 var sagarbeider og at
familien bodde på Tyrihjelde.
Under folketellingen i 1900 bodde de i Borge. De bodde da på gården
Tyrihjelde hvor Kristoffer var «sagarbeider og bygselsmann» og Anna
var «husmor uden erhverv». De hadde da sønnene Enok f. 1896 og Nils
f. 1899. Begge sønnene var nevnt som Albertsen. De dyrket korn og
poteter, hadde kjøkkenhage og frukttrær, samt kreatur og fjærkre.
I Borge bodde Anna og Kristoffer først på Tyrihjelde, og senere på
Elverhøi. Om de bodde flere steder kjenner vi ikke til. Det var jo vanlig
at man flyttet slik at man bodde så nær arbeidsplassen som mulig, og
Kristoffer må ha arbeidet minst ett sted til, før han og familien flytter til
Drammen, hvor de bosetter seg på Strømsgodset i Skoger (ved Drammen). Der bodde de en periode mellom 1908 og 1912. Der ble datteren
Aslaug født i 1911. Kristoffer arbeidet som kløvsagmester ved Grønvold
brug, et sagbruk/høvleri hvor hans svoger Ole Borgersen var formann.
Trolig var de med i storkonflikten som var blant sagbruksarbeiderne i
Drammen sommeren 1911. På Grønvold gjorde de uorganiserte felles
sak med de tre fagorganiserte arbeidskameratene, men på andre brug
hadde de ikke den samme enigheten.
Kristoffer og familien bodde i denne tiden i Drammen i et stort hus som
lå i tilknytning til sagbruket. Astrid fortalte en gang at hun aldri kunne
trives i dette huset for det spøkte der. Det «lå noe utrivelig i luften». En
gang hadde Astrid sett en ung pike stå i døren og var etter dette blitt engstelig. Da bedriften brant sommerem 1912, gikk også det store gamle
huset med i brannen og de flyttet da til Frogn.
Vi vet ikke om de mistet noe under brannen, men trolig gjorde de det, så
det var nok ikke så store flyttelasset de hadde da de reiste til Frogn. Her
hadde Kristoffer fått arbeid som høvlerimester på Froen bruk.
Her bodde de rundt 1912-1916.
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De bodde først på Saghytta, en bolig som lå ved sagbruket og tegleverket
på Froen brug. Asbjørn ble født på Saghytta i 1914.
Denne hytta var imidlertid i så dårlig forfatning at det gikk ut over
helsen til Anna. Hun fikk astmaproblemer. De flyttet derfor relativt raskt
til Rundvoll som ligger i nærheten av Nesset.
Kristoffer var en aktiv mann på mange områder, og han har fått plass i
«Frogn Bygdebokverk», bind IV:
På side 111 heter det: «I januar 1915 var et hundretall mennesker samlet
hos Marius Bøhlerengen i Skogbygda. En stor forsamling til Frogn å
være, mente referenten; men så fikk man da også både taler, humoristisk
opplesning, musikk og dans - og bevertning to ganger. Festen foregikk i
regi av Frogn Arbeiderparti, og høvelmester Juelsen sørget for det politiske innholdet med sin tale om sosialismen og kristendommen». - Man
fikk inntrykk av at arbeidernes sak har grobunn også i Frogn, het det
etterpå.
- og på side 124 i det samme bygdebokverket heter det: «Tusinder av
kvinder og barn er jaget som vildt ut fra hus og hjem. Fædre og sønner
ofres paa fædrelandets alter, skytes, lemlestes, vansmekter i skyttergravenes dynd, mens vaare sønner i dag gaar fredelig bak plogen», skrev
høvlerimester Juelsen i 1915. Midt i verdenskrigen var arbeiderpartimannen blant dem som hadde tatt initiativ til den første offentlige 17. maifeiringen i Frogn. Et tog av barn og voksne gikk fra Bilitt til kirkegården,
der det ble lagt ned krans på oberst Brandts grav. Så gikk man tilbake til
Bilitt for taler og bevertning. - Nettop nå er det grunn til å feire, mente
Juelsen. - mens vandalisme og ødeleggelser herjer store deler av jorden,
er vårt land hittil blitt spart for krigens grusomme hånd.»
De av barna som gikk på skolen, gikk på Bilitt skole, og hadde en meget
lang skolevei som de gikk til fots om sommeren og på ski om vinteren.
Her trivdes Astrid godt, har hun fortalt. Hun var mye oppe på gården
Froen og var god venn med Irma Darre Brandt som var en av døtrene på
gården. Hun var mer gutt enn jente! Søsteren var den rake motsetning og satt i damesadel når hun var ute å red.
Det var her Aslaug holdt på å drukne og ble reddet av Astrid, og i denne
perioden var også lille Asbjørn blitt stor nok til å være kreativ. En dag
satte han vaskestampen på sjøen å krabbet opp i for å få seg en båt-tur.
Heldigvis ble han oppdaget og dratt på land. Her i Frogn ble lille Åse
født, og døde visst før hun var fyllt året. Den dagen husket Astrid at alle
barna ble sendt ut for å leke, og da de fikk komme inn igjen lå den lille
søsteren der død.
Astrid fortalte også litt om juleforberedelsene de hadde i Frogn. Da skulle det gjøres rent over alt. I begynnelsen av desember ble alle gardinene
tatt ned og vasket. - Så levde de uten gardiner fram til lille julaften. Da
ble det pyntet til jul, og det ble hengt opp hvite, stivede gardiner i huset.
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Oppgaven med å «oppdra» en så stor barneflokk var nok kanskje lettere
den gang enn nå, for på den tiden hadde de fleste barna respekt for de
eldre. Om denne respekten kom «av mester Erik» - eller mer kjærlig
behandling, vet ikke jeg, men at de unge hadde det strengere før er helt
sikkert. Min mormor Astrid fortalte en gang om da en av søstrene hadde
lånt sveivegrammofonen uten å få lov, og hadde vært så uheldig å knuse
en plate, da ble denne unge damen sittende rolig på en stol hele kvelden
med den ødelagte platen under seg, som hun raskt hadde gjemt da faren
kom inn i stuen. Hun turde ikke reise seg før han var ute av rommet. En
annen sak som Kristoffer hadde en sterk mening om, var at jentene ikke
skulle klippe seg, men ha lange fletter. Da den nye tiden innhentet
Aslaug og Gunda, løste de problemet på egen hånd. De klippet av hverandre den ene fletten, for da måtte de få lov til å klippe håret !!
I oktober 1916 sluttet Kristoffer på Froen brug, og familien flyttet til
Kråkstad hvor de kjøpte gården Sagatun (rundt 1916-1922). Hvorfor de
solgte gården og kjøpte eiendommen Sørli vites ikke.
Oktober 1923 er Kristoffer bruksbestyrer og bor på Sørlie. Han var med
på å starte A/S Kråkstad Brug i 1923, hvor var han bruksbestyrer. Bruget
ble nedlagt i 1928 og Kristoffer sluttet der 25. april 1928.
I oktober 1928, ved Asbjørns konfirmasjon, er familien bosatt på Drømtorp. Da hadde da kjøpt Drømtorp gård og drev denne samtidig som
Kristoffer startet teglverk og høvleri. Teglstensproduktene ble kjent over
hele Østlandet. I perioden 1937-1947 var det sønnen Asbjørn som forpaktet gårdsdriften.
Kristoffer var en hjelpsom og gavmild mann. Da Hartvig Svendsen var
valgt inn på Stortinget var Svendsen og hans familie i en meget vanskelig økonomisk situasjon. Kristoffer tok derfor å «dresset opp» Svendsen
slik at han kunne møte på tinget som en respektabel mann, og forsynte
familien hans med ved, mat osv. slik at de ikke skulle ha problemer.
På teglverket var det store innemurte ovner hvor taksten, drensrør og
andre produkter ble brent. Denne «murkolossen» var lun og varm hele
natten selv på de kaldeste vinternetter, og ble derfor et yndet nattelosji
for de som gikk på «loffen» i distriktet. De samlet seg for natten oppå
ovnen, og til tross for den risikoen dette innebar, lot Kristoffer som han
ikke visste at de var der, -- men når morgenen kom hadde han med seg
matpakker til alle sammen som Anna hadde smurt! Kristoffer og Anna
betydde også mye for fellesskapet i det kristne miljøet på Kråkstad. Kristoffer gav bort tomt og materialer slik at menigheten kunne bygge både
Menighetshuset og Zoar i Kråkstad, som begge står den dag i dag.
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Anna og Kristoffers barn var:
Enok Samuel Juelsen
Født: 15.8.1896
Døpt: 27.9.1896
Død: 25.8.1951 i Ski
Elverhøi, "Barnets fader"
Karen Juelsen
Født:i Borge?
Død: i Borge
Nils Anker Juelsen
Født: 31.1.1900 i Borge
Døpt: 16.4.1900 i Borge
Død: 2.5.1985 i Ski

Astrid Camilla Juelsen
Født: 18.3.1902 i Borge
Døpt: 19.5.1902
Død: 23.5.1988 i Ski (Ås)
Konfirmert: ca. 1917 i Frogn.
Ruth Sofie Juelsen
Født: 25.6.1904 på Kjølberg,
Borge
Døpt:
Død: 16.2.1997 i Ski
Ragnhild Juelsen
Født: 13.11.1906 i Borge
Døpt:
Død: 2.4.1966 i Nordby, Ås

Gift med Gyda Amalie Svendsen,
(15.12.1893 - 24.4.1968
Faddere: Stenhugger Jens Nielsen,
Gårdsgutt Aril Fredriksen
Kone Anna Thorbjørnsen
Pige Nilsine Nielsen.
Usikkert om hvor og når hun ble
født.
Døde før hun var ett år. (9 mnd?)
Gift med Ella Juelsen, født 5.5. 1902
- død 13.5.1986
Faddere: Enke Anna Hansen, Borg,
Graver Hans Karlsen, Stenhugger
Karl Hansen, Pige Nilsine Juelsen og
stenhugger Wilhelm ....
Nils og Ella ble utmeldt av stats
kirken 12.9.1920
(kirkebok Kråkstad 1893-1931 s. 369
nr. 16 og 17)
Gift den 5.5.1923 i Kampen kirke
med Oscar Johannes Kraakaas
Gikk på folkeskolen på Bilitt skole i
Frogn.
Begravet i Ski.
Gift 1. gang med Sigurd Mørk.
2. gang med Harald
Hoffslien. Hun ble koppevaksinert
7.7.1905.
«Konfirmert» 29.2.1919 i Kråkstad,
men som det står i kirkeboken
15.8.1920, «deltatt i konf. Forberedelsene men ikke konfirmert».
Utmeldt av Statskirken 15.8.1920
Gift den 30.5.1931 med
Johan Weydahl, født 15.5.1900
død 16.9.1982.
Ved konfirmasjonen 2.10.1921 i
Kråkstad ble det anmerket
«Deltatt i konf. Forberedelse, men
ikke konfirmert»
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Gunda Juelsen
Født: 19.12.1908 i Borge
Døpt:3.1.1902 i Borge
Død: 15.1.1982 i Ski
Aslaug Juelsen
Født: 12.8.1911 på
Strømsgodset i Skoger
Døpt: 15.10.1911
Død: 19.1.1995 i Ski
Åse Juelsen
Født: 12.5.1913 i Frogn
Død: i Frogn

Gift med Jens Hultmann (29.9.08 22.1.96). Ingen barn.
Ved konfirmasjonen i Kråkstad
7.10.1923 er det anmerket
«Deltatt i konf. Undervisningen uten
konfirmasjon». Koppevaksinert
29.7.1910.
Gift med Arne Thorstein Bøhler
(26.5.1907-31.3.1982)
Merknad ved konfirmasjonen
3.10.1926 i Kråkstad: Ikke avlagt
løfte. (kirkebok Kråkstad 1893-1931
7/15 s. 210)
Døde bare noen uker gammel før
stadfestelse av hjemmedåp.
Begravet i Frogn kirke.
Født med «vannhode og
ryggmargsbrokk»

Asbjørn Juelsen

Gift med Kirsten Johanne Aasgaard
f. 3.3.1915
Født: 15.11.1914 i Saghytta, Frogn Koppevaksinert 21.5.1917.
Døpt: 21.2.1915
Ved konfirmasjonen den 7.10.1928 i
Kråkstad er han registrert, men har
Død: 25.7.1985 i Ski
anmerkningen «Ikke konfirmert». I
klokkerboken Kråkstad 1905-1935 s. 153 nr. 3
er det reg. konf. 20.10.1929

Håkon Juelsen
Født: 1.4.1925 Sørlie Kråkstad
Døpt: 7.6.1925 i Kråkstad
Bosatt i Askim

Gift den 1.11.1944 med Dagmar
Svendsen
Faddere ved dåpen: Jernbanesnekker
Johannes Kraakaas og hustru Astrid,
Helene Hultmann og høvelmand
Otto Isaksen. Klokk. Kråkstad 1905-1934
3/9 s.75 nr. 3

Da Anna ble enke i 1946, fortsatte hun å bo på Drømtorp inntil sønnen
Asbjørn som da hadde drevet gården, bygget seg huset Ørly på Ellingsrud. Da
flyttet hun i 1947 sammen med Asbjørn og familien til Ellingsrud og fikk sin
egen lille leilighet i 2. etg. Her bodde hun resten av sitt liv. De siste årene var
hun mye syk, hun hadde bl.a. dårlig hjerte. En periode hadde hun en husholderske, men etter hvert var det døtrene som skiftet på å være hos henne, og
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hun døde stille i sitt eget hjem den 14.7.1954.
At foreldre og barn sto hverandre meget nær viser et dikt som sønnen Nils
Juelsen skrev :
LIVET - minner fra vår barndom.
Ungdomslivet! Du fagre vår,
du kan ei glemmes i aldrende år.
Minnerpå minner i hjertet bor,
hjemmet, søsken, ja Far og Mor

Aldrig vi glemmer den kjærlilghet stor
som oss omhegnet av far og mor.
Hvorhen vi reiser i syd og nord
glemmer vi ikke vår far og mor.

Lykkelig tid!

Nå er de borte, en gravhaug igjen
gjemmer de kjære gamle.
Visst var det trangt så mang en gang. Men håpet om gjensyn er herlig min venn
Det skulle så mange mettes,
Når Herren oss alle skal samle.
men du hvordet laga seg gang på gang,
vi slap om maten trettes.
Lykkelig tid!

Himmlen er hjemmet som aldrig forgår.
Alderdommen, døden, aldrig det når,
Far vår var gutten, det må vi si,
Der stevne vi setter, søster og bror,
greide opp alle vansker. Mor var jo møte vi skal både far og mor.
MOR, det sier alt, levende i våre tanker.
Lykkelig tid!
Anna (Hansen) Juelsen var vokst opp i trange kår, og ble tidlig vant til å stelle
for til en stor husholding. Som husmor for egen familie, var hun av den gamle
gode sorten. Hennes store luftige, nybakte brød var viden kjent, og snill som
hun var, kunne hun ikke si nei når nabokona kom for å låne brød de dagene hun
visste at Anna hadde bakedag. Noen dager senere fikk Anna tilbake det samme
antall brød som var lånt, men disse var av en annen kvalitet, tunge og ikke så
gode - og ungene protesterte mot disse brødene hver gang !!
Som den flinke husmoren Anna var, så skulle det alltid være «noe til kaffen» når
det kom gjester. Likeledes var det nok utenkelig å servere en søndagsmiddag
uten dessert. På toppen av dette skulle man også være økonomisk! To av hennes
kakeoppskrifter og desserter har vært overlevert fra henne ned til tippoldebarna
gjennom "fra mor til datter prinsippet".
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Drømtorp Bruk i sine glansdager. Kristoffer Juelsen til høyre.

Bedriften Drømtorp Brug
Drømtorp gård - Drømtorp bruk
Av Bjørn Bøhler
I 1897 ble en del av Drømtorp gård solgt til Kristiania kommune (Renholdsverket). Om denne virksomheten har Bjørn fått følgende historie
nedskrevet av Johannes Aaros som er født ca. 1908:
«Fra møkk til pølsebrød og Troens ord»
«I 1897 ble en del av Drømtorp solgt til Kristiania kommune som anla
opplag for pudrett på eiendommen. Pudretten - på godt norsk, domøkk
fra byen, ble fraktet med jernbanen i spesialvogner - «møkka-vogner» til Ski og lesset over i store kummer på Drømtorp. Dette var store
sementkummer som tok tusenvis av kubikkmeter. En kum var åpen og en
var overbygget.
Pudretten var jo verdifull som gjødsel, og ble hentet av bøndene i Follo
på vinterføre med hest og store «sleder». Da var det å rygge inn i
kummen å lesse med egnet redskap som greip eller skuffe. Var det tele
ble denne stauret løs av en mann med spett, og klumpene ble lesset for
hånd. Første lasset ble målt med hektolitermål og lasset merket med spiker. Siden lesset man til merket og formannen kontrollerte at ingen fikk
mer enn tilmålt. En dram skal visstnok ha virket til bondens fordel!
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Denne trafikken pågikk i mange år, men etter hvert gikk denne vare mer
og mer til «sjøss» - og fine neser i Ski-byen var vel også årsak til at det
hele ble nedlagt i 1927, og deretter solgt til «Drømtorp bruk» ved hr.
Juelsen som anla teglverk og sagbruk med høvleri på stedet.
Den åpne kummen ble fundament til teglverket og den overbygde ble til

sag og høvleri.
Denne virksomheten foregikk i mange år, men dette tok også slutt og
bygningene ble benyttet til litt forskjellig, som pølsebrødfabrikk, gardinfabrikk og lager, bedehus m.m.
Riktignok satt møkkalukta lenge igjen i anlegget, men det var vel ikke
det som gjorde at SKEIDAR trakk seg som kjøper etter å «ha lukta på
stedet!»
Det gamle teglverket
Bjørn forteller videre: Albert Kristoffer Juelsen kjøpte Drømtorp av Oslo
Renholdsverk i 1929. Sagbruk og høvleri ble oppsatt først. Dette for at
teglverket skulle bli forsynt med flis til fyring av ovnene. Det var vanlig
at teglverk og sagbruk lå side om side på grunn av tilgangen til fyringsmateriale for teglverksovnene. I 1936 startet han teglverket som ble bygget i tre, men dette brant ned i 1938. Nytt teglverk ble bygget, og dette
sto ferdig i 1941. Det nye verket var da det mest moderne i hele Norge.
Som partner i driften tok Juelsen inn en herr Berg, og firmaet het en tid
Berg & Juelsen A/S. Etter en kort tid overtok bestefar alene og bruket
ble da hetende A/S Drømtorp Bruk. Senere ble det solgt aksjer til Norsk
Bygningsarbeiderforbund, som senere kjøpte alle aksjene fra familien.
Fra 1946 til 1965 ble det produsert ca. 25 millioner murstein og 10 millioner drensrør, samt en liten andel takstein, ca. 220 000. Ca. halvparten
av drensrørproduksjonen var 2" rør, resten besto i 3" rør, men både 4", 5"
og 6" rør ble produsert. I 1965 ble produksjonen nedlagt.
Produksjonsprosessen var som følger: Leire ble tømt ned i Mølla og en
stor stålskrue eltet leira. Derfra gikk leira ned i en form som presset leira
ut som «murstein» som så ble automatisk kappet til 3 og 3 stein av
gangen (ved siden av hverandre) kom ut på bånd av gummi. Her sto en
kar å satte 3 og 3 stein over på en trillebår som ble kjørt ut til tørkehuset.
Her ble steinene skilt for hånd etter 2-3 dager for å få en raskere tørk.
Tørket stein ble trillet inn for brenning i brennovnen og brent i 1200 graders varme. Ovnen var murt opp av murstein med flere porter. Disse portene ble murt igjen ved brenning og revet ned når produktet var ferdig
brent. Ovnen var ca. 30 meter lang og hadde et buet tak av leirdekke som
var ca. 1 meter på toppen. Fyringsrør (potter) gikk opp til overflaten. På
toppen av disse var det plassert stål lokk med bøyler, som brenneren
(en mann) kunne løfte opp med en stang med krok. Flis kunne da skyves
ned i brennrørene som brensel.
Ovnen var meget populær blant «lofferne» som kalte seg selv for landeveiens glade gutter. Særlig om vinteren var den populær, da var det godt
og varmt på ovnen. Disse ble tatt godt hånd om og aldri ble de jaget,
men de fikk streng beskjed om ikke å bruke åpen ild. Disse karene kokte
maten sin ved å sette kjelen opp på lokkene som de åpnet. Maten de
hadde var ofte grønnsaker fra jordene omkring og kjøtt som de tigde av
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slakterne. De mest kjente «lofferne» het Gassen og Nissen samt Vennersten som hadde mistet den ene armen.
Det var ca. 30 ansatte på teglverket: Nils Juelsen (disponent), Leif Johnsen (kontorsjef), Hans Hauglien (formann), Leif Jørgensen (formann).
Brennere var Adolf Østli, Knut Syversen og Alf Halvorsen. Sjåfører var
Alf Larsen, Jens Hultmann, …. Hansen (bilene var av merket Brockway
Gram).
Øvrige arbeidere var Hansenbrødrene, Andreas Johansen (spes. setter =
sette stein i ovnen) ble nærmest «kjøpt» fra Sorgenfri teglverk ved Torp,
for dette var en meget viktig jobb.
Teglverket ble solgt til entreprenørene Brekke og Dahl ca. 1970.
Drømtorp Bruk, Sagbruk og høvleri.
De siste 15-20 årene (fra 1975) ble det slutt på innkjøp av sagtømmer. I
stedet ble det kjøpt inn planker (skurlast) som ble lagret i store stabler,
og videre foredlet til all slags listverk, bord, paneler etc.
Det var ca. 10 ansatte på «Bruket», av de som var ansatt der nærmest
hele sitt arbeidsliv kan nevnes: Nils Juelsen (disponent), Arne Bøhler
(trelastekspeditør og min far), Leif Hagen (høvelmester) og Leif Johnsen
(kontorsjef). Videre kan nevnes Thorvald Kristoffersen, Karl Kristiansen,
Egil Hjemli, Ole Johansen (tidligere på teglverket), Enok Juelsen, Jens
Hultmann, Astor Bergquist, …….Gunneriussen, Emil ….. (Bisp).
«Bruket» ble drevet til ca. 1974-75, deretter ble det leid ut til Mathiesen
Eidsvoll, og senere kjøpt opp av Ski Bygg.

Drømtorp
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Tanker i forbindelse med lesing av kirkebok
for Kråkstad 1786 - 1814.
Av Bjørnar Iversen
Jeg er med i prosjektet med å legge kirkebøker for Kråkstad inn på data,
og tenkte at det kunne være interessant å dele med dere noen av de merkelige tingene som dukker opp av den gotiske håndskriften.
Dette er i utgangspunktet et kjedelig arbeid med mange timer med trettende rutinearbeid. Det blir bagateller i sammenligning med den tilfredsstillelsen man føler når man har greid å forstå hva som egentlig står skrevet (med gåsefjærpenn) på arket i kirkeboken. Kurset i lesing av gotisk
skrift som ble holdt i regi av Ski Slektshistorielag, med Nils Hetmann
som foreleser, har vært til stor hjelp i dette arbeidet.
Utstyrt med lupe, ark med eksempler på gotiske bokstaver, ordbok fra
1700-tallet og nitid studie av sirlig tegnede bokstaver, har jeg kommet
meg gjennom "Døde og begravede", "Troelovede og Ægteviede" samt
"Public Absolverede" (offentlig skrifte) for Kråkstad i perioden 17861814.
Sammenlignet med de levekår vi har i dag med et utbygd helsevesen,
sosialkontor, veier, telefon, med mere, er det skremmende å prøve å leve
seg inn i de forholdene våre forfedre (som vi driver og leter etter på
internett) måtte takle i sin hverdag.
Barnedødeligheten var stor på grunn av at de hygieniske forholdene var
dårlige. Under dåpen ble ungene senket helt ned i det iskalde vannet i
døpefonten i Ski kirke, vannet ble ikke skiftet ut ofte, så dette var kanskje en av årsakene til at ungene ble smittet av "blodgang", eller dysenteri som det kalles i dag.
Ble de ikke smittet, så ble de nok ganske sikkert forkjølet, i hvert fall om
vinteren skulle jeg tro.
En oppsummering fra presten i 1788:
1788 Kraakstad . Døde, Summa 122.
59 mands- 63 Qvindes- personer. Heraf ere 68 døde af den grasserende
BlodgangsSyge i en Tiid af circa 3 Maaneder, og af de Dødes Antal ere
68 Børn under 10 Aar.
Dette tilsvarer en barnedødelighet på 55,7 % for dette året!
Tenk på hvilke tragedier som ligger bak følgende innføringer i kirkeboken:
26.4.1789
Jens Erichsen, et fattigt Barn fra Slidre præstegield i Valders. Død ved at
gaa om i Betlerie med sin moder paa Grydelandpl. 7 aar.
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15.09.1793
Et fattigt Barn fra Enebak Sogn, navnlig Christine Christiansdatter, død
paa Omstrippen med sin Moder paa
Schodboepladsen heri Sognet, gammelt 2 aar.
01.11.1795
En fattig Mand fra Vestbye Sogn navnlig Ole Jørgensen, død under
Omvandring i Betlerie paa Gaarden Biertsrud her i Sognet, gamel circa
64 aar.
07.07.1798
Christen Pedersen. Lille Brouf (Bru). 10 aar. Dette Barn fandtes dødt
hængende udi et Træe i Skoven.
25.08.1806
Erich Andersen. Omtrent 54 aar. En omvandrende Arbeyds-Mand navnlig Erich Andersen, som Havde Hængt sig i Asperud-Skoven, men efter
Amtets Resolution af 23de blev begraven i Kirkegaarden uden nogen
Ceremonie. Man ansaae Ham at være omtrent 54 aar.
06.09.1807
Kirsti Jaensdatt. 84 aar. Alvimpladsen. Denne Kone gik i Mørke ud over
et Bierg ved Biercheschoug i Haabel Sogn, og fandtes der død.
01.05.1808
Poul Pedersen Holm 20 aar
Ingebor Pedersd. Holm 22 1/2 aar
Disse 2de Sødskend, hvis Broder blev begravet 30de Martii bleve
begravne i en Grav.
23.06.1809
(Denne) dag blev efter Amtets Resolution nedsadt i Schie Kirkegaard de
under Lade Bygningen paa Hougland fundne næsten forraadnede Been
af et nyefødt Barn.
Av offentlig skrifte er det ikke så mye, så jeg tar med det som var i disse
årene:
08.03.1786
Den 8de Martii eller Første Onsdag i Faste Peder Svendsen Raadimpladsen tilligemed hans Kone, for ved Uforsigtighed at have qvæstet deres
spæde Barn i Sengen hos sig.
14.05.1786
Den 14de Maji eller Første Søndag efter Paaske. Arne Aslachsen Ruudspladsen for Afhold fra Alterens Sacramente i 11 - 12 aar.
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28.03.1790.
Den 28de Martii eller Palme-Søndag Ole Olsen Schodboepladsen og
Kone, for at have ligget deres spæde Barn ihiel.
30.03.1792.
Den 30te Martii eller Femte Søndag i Faste Ragnild Jonsdatter Nordre
Frogner, der var kommen fra Onsøe Sogn, havde rømt fra sine Forældre,
løbet med en Soldat til Sverrige, der født Barn, var kommen tilbage til
Norge, greben som Løsgiænger udi Spydeberg Sogn, og ført paa Tingshuuset, og under disse hendes Udsvævelser forsømt Alterets Sacramente
i 2 aar.
02.12.1792
Den 2den Decembr. eller Første Søndag i Advent Christopher Sørensen
Krachestadpladsens Kone, som havde forladt Manden, reyst til Aggers
Sogn og taget Tieneste, blev der besvangret, og i denne Tiid havde forsømt Alterens Sacramente i 2 aar.
Å ha forsømt "alterets sacramente" var nok en alvorlig sak i eldre tider.
Dette er bare noen eksempler som jeg har tatt med. Hvis man tar for seg
tingbøkene for samme perioden vil jeg tro at man kan finne igjen flere av
disse sakene og gjør dem lesbare.
Det kunne jo være veldig interessant, og gi mer stoff til avisa vår, hvis
noen føler seg kallet til denne oppgaven? Biblioteket kan ganske sikkert
skaffe mikrofilm av tingbøkene.
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Gamle Kråkstad-slekter
Av Øystein Retvedt
Stammer du fra en eller flere gårder i Kråkstad eller Ski, er det store
sjanser for at noen av dine aner er omtalt av Kr. Aug. Nøkleby. Bare
noen få gårdsnavn i kommunen(e) er ikke oppført i et av registrene til
hans tre etterlatte protokoller og to esker med notater. Eskene og protokollene oppbevares i Statsarkivet i Oslo.
Innholdet i de to første protokollene ble i hovedsak gjengitt i to artikkelserier i Østlandets Blad. Brochmann-familien i 1934. og En utbredt bondefamilie i Aker og Follo i 1935-36. Begge artikkelseriene kan leses i
kopi på Ski bibliotek. Protokollene inneholder flere data enn artiklene særlig om mennesker som levde på 1930-tallet. De er dessuten spart for
en del trykkfeil som finnes i avisene. Dermed ikke sagt at de er uten feil.
Det finnes knapt noen slekts- eller bygdebok uten feil - ei heller Kr. Aug.
Nøklebys etterlatte papirer.
Nøkleby følger en del slekter helt frem til hans egen tid, det vil si 1930tallet. Trygve Vik følger alle i Kråkstad slik de ble registrert etter den
første kirkeboka ble tatt i bruk i 1736 og praktisk talt fram til folketellingen i 1801. Kråkstadboka tar for seg bondeslektene og lar husmannsslekter ligge. Den som sammenligner Nøklebys slekter med Kråkstadboka og Trygve Viks Kråkstad på 1700-tallet, vil finne at det meste er likt.
En del data er likevel forskjellige. Det blir vår utfordring å finne frem til
hva som er rett.
Nøklebys protokoller ble påbegynt etter at han - 68 år gammel - ble pensjonert som lektor ved Oslo Katedralskole. Den siste er påbegynt fem
dager før krigsutbruddet i 1940 - forfatteren var da 75 år, men skriften er
fortsatt meget tydelig og lettlest.
Lektoren var en ordensmann. I den siste esken har hans etterlatte oversett
handlelappene fra Ullevaal Samvirkelag . Lappene er nøye ordnet og
summert for hver enkelt måned, klare til å motta de oppnådde prosenter
ved årets slutt. Prisene var helt annerledes den gang, men det var også
lønningene. Et brev viser at cand. philol H. Schønberg Andersen ved
Statsarkivet i Oslo sendte en regning på 3 timer a kr 2.00, for å ha funnet fram til foreldrene for Ole Sørensen som ved midten av det 18de
århundre kjøpte Vegger i Tomter. Ole Sørensen kom fra Kirkerud i
Nordby, mens skiftet etter hans foreldre - Søren Christoffersen og
Johanne Stenersdatter - ble holdt på Røddal i Vestby i 1742.
Kr. Aug. Nøkleby var en interessert amatørbotaniker og har skrevet
kapitlet i Kråkstadboka om plante- og dyrelivet i herredet. Ellers har
han utgitt et tillegg til stamtavlen over familien Arntzen. (1938).
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Anetavlenpå de følgende sider, er i utgangspunktet laget til et annet for-

mål enn denne artikkelen. For de fleste anene fra Kråkstad og Ski er
avskriften ajourført til Nøklebys håndskrevne notater. Det vil forhåpentligvis gi et brukbart inntrykk av hva en vil finne om en går til Statsarkivet i Oslo og studerer de nøklebyske protokoller.
NS I

Norske slekter I Brochmannfamilien (Avsluttet 30/4 1934)
omhandler etterkommere etter lensmann Jørgen Andersen
(1638-1682) på Finstad i Ski.
NS II Norske slekter II Grimelundfamilien (Sluttet 11/3 1936)
omhandler etterkommere etter Niels Mathiesen på Stensrud i
Aker.
NS III Norske slekter III Åbel- og Stoltenbergamilien
Ved utarbeidelsen av dette bind har Nøkleby benyttet 4 trykte
slektstavler over familien Åbel, en av Wilhelm Lassen og 3 av
Hartvig Munthe og en håndskreven av H. Munthe.
For Stoltenbergfamiliens vedkommene har han benyttet et håndskrevent slektsregister av W. Lassen. Dette tilhørte Rasmus
Wold Thorne, Drøbak.
NS IV Norske slekter IV (Sluttet 26/10 1938)
Vegger-familien som omhandler etterkommere etter Tollef
Vegger som brukte Vegger i Tomter 1644-1646 og som døde før
1669 som en meget gammelmann.
Asperudfamilien
Østby i Kråkstad - eldre og yngre gren
samt familine Weldingh og Jahren
Den eldre gren stammer fra Arnold Grøstad (ca 1570-1650)
NS V Norske slekter V (Sluttet 13/12 1939)
Lene Køningsdatter (1652-1741) og hendes eftekommere med
flere..
Haugen i Ski med etterkommere etter Rolf Hansen (ca 1574ca 1674)
NS VI Norske slekter VI (begyndt 4/4 1940)
Ambjørnrud med etterkommere etter Anders Olsen ( -1724)
Lie i Kråkstad med etterkommere etter Niels (ca 1650- ) og
hans sønn Christopher Nielsen
Rød i Kråkstad med etterkommere etter Anders Arvesen Rød
( -1722)
Store Gryteland med etterkommere etter Jens Svendsen (1706)
Vesle Gryteland
Frogner søndre med etterkommere etter Paul Hellsen (ca
1710-1785)
Lars Larsens Prinsdals (1761-1819) 2det ekteskap
Familien Colbjørnsen med etterkommere etter lensmann Arne
Colbjørnsen og hans søsken
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Nøklebyske aner
Anene til Kr. Aug. Nøkleby er i hovedsak basert på hans egne notater
slik de finnes i sirlige håndskrevne protokoller i Statsarkivet i Oslo.
Noe er også tatt med fra artikkelseriene Brochmannfamilien i Ski og
Kråkstad og En utbredt bondefamilie i Aker og Follo som ble trykket
i Østlandets Blad i 1934 og i 1935-1936. Kopier av artiklene kan leses i
Ski bibliotek. Noen aner er tatt med fra en anetavle Nøkleby utarbeidet
for sin kusine - Karen Retvedt.
Avskriverens kommentarer er uthevet i kursiv.

1 (NS I side 323) Kristoffer August Nøkleby f. 3/2 1865 på Nøkleby
døpt 26/3 1865 konf 3/10 1880. Foruten folkeskolen gjennemgik han amtskolen i Kråkstad
1879-80. (Nøklebys redegjørelse for sin skolegang
fram til cand.real juni 1890 er her utelatt for å
spare plass). Høstsemesteret var han i Oslo som
privat manuduktør og vikar ved Gundersens skole
og da han var blitt ansatt ved Larviks kom. pikeskole overtok han denne post fra 1/1 1891. I 1894
blev denne skole slått sammen med middelskolen
og fikk navnet Larviks kom. middelskole. Her var
han da som lærer til 1898 da han blev utnevnt til
adjunkt ved samme skole. Da skolen fikk gymnasium ble han overlærer ved Larviks kom. høiere almenskole i 1903.
I 1913 blev han overlærer ved Oslo Katedralskole
og 18/3 1921 bestallet som lektor ved samme
skole. 31/7 1933 søkte han og fikk avsked med
pension. Han bodde i Oslo 1913-1928 senere i V.
Aker i egen villa Langlien 31 Ullevål haveby. I
begyndelsen av 1890 årene gikk han oprettet Larviks tekniske aftenskole, hvor han var lærer fra
1893 til 1913 og bestyrer fra 1898.
Han interesserte sig ikke for politikk, men var alikevel medlem av Larviks kommunestyre 18991901 og 1908-1913. Han har i 1898 reist med stipendium i Danmark og
Tyskland for at studere håndverkerundervisning og i 1906 i Danmark og
Sverige for at studere undervisning i matematikk og fysikk i gymnasiet.
g 1896 i Hedrum m (Se også NS III side 127) Asta Amalie Andersen
f 4/3 1871 i Larvik + 3/9 1931 på Ullevål sykehus.
2 barn
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2 og 3 (Se NS I side 321 og NS II side 229)) Johan Martin Nøkleby
f. 19/11 1829 på Kålstad døpt 29/11 1829 +16/7 1884 begr 23/7 1884
(mavebetennelse) Han var gårdbr og drev gården n. Nøkleby som han
overtok efter sin stefar Kristoffer Nøkleby, mønstergyldig. g. 27/12 1864

med
Ellen Alethe Gran f. 12/2 1839 døpt 10/3 1839 på Mørk i Kråkstad.
konfirmert ibid. 2/10 1853 + 29/10 1875 i Kråkstad 37 år. Datter av
gårdeier Andreas Svendsen Mørk (senere Gran) f. 20/11 1806 +1882 i
Enebak og Karen Larsdatter 11/2 1812 +1882 i Enebakk 4 barn.
1 Kristoffer August Nøkleby f. 3/2 1865
2. Jens Anton Nøkleby f. 23/6 1868
3. Sven Martin Nøkleby f. 23/1 1871
4. Oscar Nøkleby f. 17/10 1874

4 og 5 (NS I side 293) Anne Cathrine Larsdatter Nøkleby f. 1/9 1793
på Prinsdal i Aker døpt 12/9 1793 i Aker. Konf. ibid. 1/10 1809. Hun
kom fra Aker til Krakestad i Kråkstad. Senere som gift bodde hun flere
steder i Kråkstad (Kålstad, Mørk) , men kom så til Nøkleby, hvor hun
blev boende til c. 1875. Sine sidste år tilbrakte hun hos sin eldste søn
Hans Retvedt. Hun døde på Retvedt 24/3 1877 og blev begr 6/4 1877 84
år gl.
g. 25/2 1815 med ungkarl og skomaker
John Christophersen Glenne f. 3/12 1780 i Stenmalen konfirmert 8/1
1797 fra Asperudpl. (Se NS II 479 Grimelund) Han er sønn av Christopher Amundsen Qverner f. 13/1 1744 + 18/12 1808 og Sigrid
Svendsdatter Haugland f. 23/11 1739 + 29/7 1808 i Harestadpl. Han
synes at ha opgitt skomakeriet og slått sig på jordbruk først som forpakter og senere som eier (?) av Nøkleby. Han døde 2/12 1838 og blev
begravet 16/12 1838 i Kråkstad 51 år gl.
g 2 14/5 1839 med ungkarl og gårdbr på s. Nøkleby Christopher Rasmussen Nøkleby
f. 5/3 1792 i Kråkstad sønn av Rasmus Christoffersen f. 30/3 1749 konf.
1765 + 13/2 1822 begr 23/2 1822 ved Kråkstad kirke og Dorthe Hansdatter f. 21/10 1764 +4/3 1856 begr. 14/3 1856 91 1/2 år gl.. Han var
som brudgom 47 år og hun var 46 år. I kirkeboken er innført gal alder på
begge (50 år og 48 år) Christoffer Rasmussen døde på Nøkleby 24/3
bedr 2/4 1861. 68 år gl.
1. Hans Christian Johnsen f. 1/2 1828
2. Johan Martin Johnsen f. 19/8 1829
3. Rasmus Christoffersen f. 4/5 1840 +6/5 1840

6 og 7 (NS II side 215). Andreas Svendsen (1806- ) overtok nedre
Asper etter sin far i 1836 men solgte allerede 1841. Siden fartet han
adskillig omkring. Han skulde til forskjellig tider ha eiet gårdene østre
Mørk, Tomter og Gran i Enebakk. Han har dog ikke hatt skjøte på nogen
av disse gårdene, men sikkert er det at han omkring 1840 bodde på østre
Mørk. Han har visstnok vært en meget ustadig natur og alltid gikk det
tilbake med ham. Han ble gift 1834 med Karen Larsdatter (1812- )
datter av Lars Larsen (se nr 35) og hans 2. kone Anne Andersdatter.
(Nøkleby referer en familietradisjon om at Andreas skulle ha eid en gård
ved navn Gran i Enebakk uten at Nøkleby kan finne noen slik gård. Det
kan ha vært fra Gran som var et hvilested under Vik i Enebakk like ved
delet mot Ski, like sør for Bindingsvann.) Anders og Karen hadde 7
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barn:
1. Johan Anton Andreassen (1832-1896) var fra 1866 annammer
ved H. Jølsens fyrstikkfabrikk i Enebakk. Da fabrikken ble ned
lagt i 1886, fikk han en lignende stilling ved Bryn fyrstikkfabrikk. G.m. Maren And3rsen (1834- ) De hadde to barn, men
ingen barnebarn.
2. Holm Sigvart Andresen (1835- ) var smed og vognfabrikant.
G.m. Kathrine Olsen (1844- ) fra Larvik. De hadde en sønn.
3. Agar Hansine Andresen (1837-1920) g.m. snekker Lars
Andresen (1848-1927) fr Hobøl. De har 2 døtre som begge er
gift, men uten barn. Hun hadde imidlertid en datter fra før som
ble gift og fikk 10 barn.
4. Ellen Birgitte Andreassen Gran (1837-1837)
5. Ellen Alethe Gran (1839-1875)
6. Martin Lauritz Andresen (1842-1897) g.m. Lena
Kristoffersen (1847- ) De hadde 3 barn.
7. Trine Sofie Gran (1846- ) g.m. Johannes Olsen (1848- ) De
var ansatt ved Agnes fyrstikkfabrikk på Brunlanes og hadde 5
barn.

8 Christopher Amundsen Qverner (13/1 1744-18/12 1808) sønn av
Amund Gundersen (1720-12/7 1780) g. 8/10 1736 m. Mari Joensdtr
Amund er sønn av Gunder Christophersen Qverner (1681- 11/12
1741) og Gunhild Amundsdattter.
9 Sigrid Svendsdatter (1739-1808) datter av Sven Rasmussen Haugland og Maria Olsdatter.
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10 og 11 (NS I side 263) Malene Joensdatter Krakestad (1771-1807)
Hun er konfirmeret i Oppegård 17/9 1786 bodde da på Ormerud og
presten siger hun var "vittig" formodentlig forstandig. G. 2/7 1789 i
Oppegård med ungkarl Lars Larsen Prinsdal (se også nr 14)
f. 19/11 1761 + natten mellem 13/3 14/3 1819 sønn av Lars Nielsen
f. 1726 + 4/12 1803 på Prinsdal 77 år gml og 2den hustru Anne
Caneliusdtr f. 1731 lever på Prinsdal 1801. Begge er understøttet av
fattigvesenet. (Om Anne Kornliusdatters foreldre se Ås bygdebok I side
493. Derfra kan hennes aner følges langt tilbake i Ås og Frogn)
Lars Larsen og Malene Joensdatter bodde på Prinsdal i Aker og drev
gjestgiveri der inntil ca 1806-7, men da må familien være opløst og
Malene kom tilbake til sine foreldre og døde samtidig med sin yngste
datter Malene og blev begravet i samme grav 27/12 1807. Det er mulig
at også flere av barna fulgte hende til Krakestad. (I hvert fall Anne
Cathrine). Nu hører man intet til Lars Larsen før i 1811 da er han g.2 g.
med en Anne Andersdatter og bor på Grønland i Aker. Legg merke til at
Malene var bare vel 17 år da hun blev gift og hendes mor Mari bare 16
2/3 år og da Malene var hendes eldste barn kommer Prinsdals familien
en generation foran de andre jevnaldrende. De hadde 8 barn og desuten
hadde Lars Larsen 2 i 2det ekteskap.
IX
1. Hans Larsen f. 22/8 1789

2. Christian Lsrsen f. 2/1 1791 (23/5 1791)
3. Anne Carthrine Larsdatter f. 1/9 1793 (12/9 1793)
4. Lars Larsen f. 27/9 1795 (18/2 1795)
5. Maren Elisabeth f. 7/5 1797 (29/4 1797)
6. Malene f. 1/12 1799 (18/11 1799)
7. Maria f. 29/11 1801 (Uleselig)
8. Malene f. 19/3 1804 (likeså)
9. Karen f. 11/2 1812 (11/2 1812)
10. Anders f. 1817 (bortreven dato)
Tallene i parentes skriver sig fra Lars Larsens huspostill. De stemmer
ikke godt med kirkeboken for Aker, men det er umulig at avgjøre hvilke
er de riktige.
L.L.sen PrinsDhal. Omtrent slik skrev Lars Larsen sitt navn.

12 og 13 (NS II side 209) Svend Hansen (1778 på Asper- ) 1801 bor
han i følge folketellingslisterne på Ulven i Ø. Aker hos sin bror Thomas
og hjelper ham med gårdsbruket, men samme år (eller 1802) overtar han
etter farens død søndre=nedre Asper for 1800 Rd. Nygård var da solgt
fra. I 1821 arvet han gården Tomter med sin kone og han beholdt begge
disse gårdene til 1831, da han solgte "Slottet" til sin svigersønn Lars
Johannessen Rød (fra Revhaug i Kroer). Ved Svend Hansens død (25/2
1836, begr. 5/3 1836 i Kråkstad) , går gården Asper unntatt Slottet over
til sønnen Andreas Svendsen (kaldes ofte Gran) der beholder den til
1841.Sven Hansen hodde sine siste år på Tomter hvor han også døde.
g 12/6 1802 i Kråkstad som dragon og ungkarl md piken Agar Hansdatter Tomter f. 1781 + 20/8 1858 begr. 31/8 58 77 år gml. Hun var datter
av Hans Andersen Tomter f. 1745 og + 7/1 1821 og trolovet 24/6 1777
g. 24/8 1777 med jomfru Ellen Aamodt f. 23/4 1758 i Våge i Gudbrandsdalen og + 16/5 1855 på Linnestad i Aas. Hans Andersen giftet sig
om igjen 11/3 1786 med Anne Pedersdatter Finstad. Agar Tomter er
eneste barn av 1ste ekteskap og altså ikke datter av Anne Pedersdatter
som det står i Kråkstadboken.
(26) Hans Andersen Tomter er i følge Trygve Vik sønn av (52) Anders
Nilsen Midsjø ( -1760) og (53) Marte Olsdatter ( -1802) Anders var
fortsatt i følge Vik sønn av (104) Nils Hansen Østvet ) -1740) og (105)
Marte Tomasdatter Oppsal ( -1754). Marte Olsdatter var datter av
(106) Ole Olsen Ø. Rådim ( -1742 ) og (107) Anne Olsdatter Finstad.
Marte Tomasdatter var datter av (210) Tomas Monsen Oppsal ( +169799) og (211) Lene Kjøniksdatter ( -1741)
Ellen Birgitte Aamodt er datter av kaptein Peder Larsen Aamodt + på
Fredrikshald 30/12 1762 og Ellen Pedersdatter Wendelbo f. 28/2 1714 på
Berreberg i Gjerpen. De blev gifte i Kråkstad. Svend Hansen og Ager
hadde følgende hadde 6 barn og disse igjen har minst 170 etterkommere
(i1936).
1. Hans Svendsen (1804- ) fikk 1833 skjøte på den del av
Glennegårdene som siden har fått navnet Bjørke-Glenne og som
da blev utskilt fra gården Tomter. De to andre Glennegårdene
ble 1839 solgt til prestegården. G. 1826 m. Andreas Magdalena
Jensdatter Sigtun (1802- ) 4 barn.
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2. Andreas Svendsen Gran (1806-1882)
3. Holm Svendsen (1809-1822)
4. Ellen Birgitte Svendsen (1812- ) g.m. Lars Johannessen
(1806- ) fra Revhaug i Kroer. Lars overtok 1835 Rød i Kråkstad
etter sin stefar. Ellen og Lars hadde 12 barn. Deres sønnesønn
Sigurd Emanuel Røed (1882- ) har skaffet mange opplysninger
om slekten.
5. Johan Christian Svendsen (1814- ) var ugift og eier av går
den Tomter fra 1836 til 1871.
6. Ole Martin Svendsen (1817-1817)

14 og 15 (NS VI side 159) Lars Larsen Prinsdal (se også nr 10) foran
og NS I 265 og NS II side 215) f. 19/11 1761 + natten mellem 18/3 og
19/3 1819- g. 1 2/7 1789 med Malene Joensdatter Krakestad f. 20/10
1771 +27/12 1807 på Krakestad i Ski.
g. 2 ca 1810 med Anne Andersdatter. Han bodde da og i alfall til 1817
på Grønland ved Christiania. I 1ste ekteskap hadde han 8 barn som er
behandlet NS I side 265. I 2et ekteskap 2 barn:
9 Karen Larsdatter f. 11/2 1812 + 1882.
10. Anders Larsen f. ca 1816. G.m. Mari Enersdatter Mørk. Når
han kom til Kråkstad vites ikke, men han levet her meste tid
som husmann under Mørk i en plass kallet Sleikop. 6 barn.

16 og 17 Amund Gundersen Kverne (1720 -1780) og Mari Jonsd
(1722 -1782)
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22 og 23 (NS I side 263) VII 4 Marie Hansdatter (1754-1821). trol.
22/11 g. 27/12 1770 16 2/3 år gl bodde da på Grøstad med grenader
Jon Hansen Krakestad. Jon Hansen er født på Krakestad 21/3 1744
og + samme sted som føderådsmann 10/5 1831 90 år gl står det i kirkeboken. Hans foreldre var: Hans Pedersen f. 1707 + 4/4 1773 66 år gml
og Thore Joensdatter f. 1709 + 29/4 1781 72 år gml.
Hans Pedersen bygslet Krakestad 1744-1746 og kjøpte den 1762 og eide
den til 1771 da han selger den til sin søn Jon. Jon selger gården i 1784 til
Johanne Hansdatter Ubberud, men kjøper den igjen 1790. (I tiden 17841790 bodde de på Ormerud i Oppegård) og selger den til sin søn Christian Joensen 1808. De hadde 9 barn:
1. Malene Joensdatter f. 20/101771
2. Hans Joensen f. 26/12 1774
3. Thore Joensdatter f. 14/7 1776
4. Anne Marie Joensdatter f. 3/10 1779
5. Hans Joensen f. 30/1 1782
6. Mari Joensdatter f. 25/12 1784
7. Christian Joensen f. 23/9 1787
8. Mari Joensdatter f. 18/4 1790
9. Lars Joensen f. 8/9 1793
Hans Pedersen var sønn av Peder Paulsen Holm ( -1748) og Mari
Hansdatter ( -1752) Thore Joensdatter var i følge Trygve Vik datter
Jon Jensen Gjetsjø ( -skifte 1730) og Mari Torsdatter.

24 og 25 (NS II side 11) Hans Arnesen Asper (f ca 1730 på Asper i
Kråkstad og + samme sted 10/5 1801 71 år gl.) Han beskrives som en
stor, stærk og alvorlig mann, som var meget aktet og anseet i bygden
men også meget streng og fordringsfull mot tjenerne og sine mange barn
(19), der måtte arbeide alt hvad de formådde, fikk ingen eller dårlig
undervisning og levde i alle henseende tarvelig. Han var blant andet
prestens medhjelper. Det er som sådan at hans underskrift (gjengitt av Kr
Aug Nøkleby med kommentar "omtrent sådan") findes i kirkeboken, da
han undertegnet ophevelsen av en trolovelse 21/1 1792. Det er vistnok
det eneste navnetrekk av ham som er oppbevaret. Han fikk skjøte på nordre Asper 5/3 1754. Senere - 1771 - kjøpte han s. Asper og var eier av
begge Aspergårdene med Skjønhaug.
Hans Arnesen døde 10/5 1801 og skifte efter ham blev påbegyndt 29/5
1801 og avsluttet 30/6 1801. Dette bestemmer at hans sønn Arne boende
på Haugerud i Maridalen skal overta søndre Asper for 1800 Rd. Hans
sønn Andreas får Skjønhaug for 1599 Rd i flg skjøte av 7/11 1801. Tidligere 26/2 1798 hadde han (Andreas) faat skjøte på n. Asper for 1599 Rd.
I følge skjøte av 1/12 1783 fikk Hans Arnesen eldste sønn i 2det ekteskap Christen Skjønhau for 799 RD, men da Christen døde straks efter
overdragelsen kun 16 år gammel blev Skjønhaug atter overtatt av Hans
Arnesen. Nevnes kan det også at Hans Arnesen 10/2 1781 skjøter den
halve gård søndre Asper til sin svigersønn Johannes Syversen for 800
Rd. Hans Arnesen var gift 2 gange og hadde 19 barn.
G. 1.g. 1753 m. Toro Larsdatter Asperud (1732-1766) Hun var datter av
Lars Tostensen Asperud (1696-1771) og Thore Aslaksdatter Wegger
(1700-1778).
1. Christen Hansen (1754-1755)
2. En udøpt pike (1755-1755)
3. Gunhild Hansdatter (1756-1787) g.m. Johannes Syversen
(1758-1802) Han var sønn av Syver Rolfsen Midsem (17221775) og Ragnhild Svendsdatter Sørum. De hadde to barn. Han
kjøpte 1785 Opsal i Aker.
4. Hans Hansen (1758-1844) kjøpte 1781 Grimelund i Aker og
siden også Nordberg. I 1815-1816 var han representant for
Akershus på Stortinget. G.1.g.m. Gunhild Michelsdatter (1754 1799) datter av Michel Andersen Asperud (1729-1802) og Anne
Larsdatter (1728-1767) Hans g.2.g. 1800 m. sitt søskenbarn
Gunhild Aslaksdatter (1778-1872) datter av Aslak Gunnulfsen
Fåle (1736-1808) og Kari Arnesdatter Asper (1746-1834) Hans
hadde fire barn i 1. ekteskap og fire barn i 2. ekteskap. Fem av
de åtte barna døde som barn.
5. Kari Hansdatter (1760- ) g. 1782 m. Ole Andersen Sogn
(1752-1816) sønn av Anders Johnsen Lillesogn og Maren
Olsdatter. De fikk 11 barn.
6. Anne Hansdatter (1762-1763)
7. Anne Sofie Hansdatter (1764-1773)
8. Lars Hansen (1766-) g.m. Malene Larsdatter Asperud, men
hadde ingen barn.
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G. 2.g.1767 m. Gunhild Olsdatter Frestad (1742- ) datter av Ole
Christensen Frestad (1715-1773) og hans første kone Mari Helgesdatter Asper ( -1745) Generalsekretær H. Gram siger at man ikke vet når
hun døde. Imidlertid døde det en Gunhild Olsdatter f. 1742 boende i
Asperudplass 13/1 begr 21/1 1825. 85 år gl. (Skulde det være hende?)
9. Christen Hansen (1768-1784)
10.En tvillingsøster av Christen var dødfødt
11. Arne Hansen (1769- ) overtok Haugerud i Ø. Aker. G.m.
Dorte Marie Tostensdatter (1770-1838) Hun var datter av Tosten
Mortensen og Johanne Olsdatter fra Hauger i Maridalen. De
hadde 12 barn.
12. Ole Hansen (1771-1821)
13. Thomas Hansen (1772-1842) var eier og bruker av Ulven i
Østre Aker. Ugift.
14. Andreas Hansen (1774-1845) overtok nordre eller øvre
Asper etter faren. G. 1798 m. Gunhild Christophersdatter Jahr
(1781-1852) datter av Christopher Hansen Jahr (1749-1819) og
Agar Jensdatter (1761-1821) 9 barn.
15. Thore Marie Hansdatter (1776- ) g.m. Halvor Ottesen
Gryteland (1775-ca 1820) som kjøpte Trosterud i Ø. Aker. De
hadde 5 barn.
16. Svend Hansen Asper (177817. Sofie Hansdatter (1780-før 1865) g.m. Johannes Jensen
Sogn (1793- ) fra Ullensaker. Han kjøpte 1833 Tåsen i Aker.
De hadde 3 barn.
18. Marthe Marie Hansdatter (1782- ) g.m. Tosten Tostensen
Jerico (1772- ) Han var bruker og eier av Jerico i Østre Aker.
De hadde 4 barn som alle døde som barn.
19. Christine Hansdatter (1784- ) g.m. lærer Peder Nielsen på
lille Brendingen i Maridalen. Ingen barn.

27 (NS II side 208) Ellen Birgitte Åmodt var datter av kaptein Peder
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Larsen Åmodt og Ellen Pedersdatter Wendelbo, der var datter av lensmann i Gjerpen, Peder Christensen Wendelbo som eide og bebodde
gården Bereberg i Gjerpen - f. 1686 begr 5/8 1743. Hans far var Christen Paulsen Wendelbo som også var lensmann i Gjerpen og gardbr på
Furuvold. Han kom til Norge fra Danmark og hans far het visstnok Thomas Paulsen.
(Det har været påstått at denne skulde være den samme som Paul Thomassen Wendelbo de Løvenørns far men det er vel umulig (Han måtte
da være jevnaldrende med sin sønn Christen, da Peder Christensn f. 1686
og de Løvenørn f. 1686 praktisk talt er like gamle.
Thomas Paulsen Vendelbo + 1693 var kjøpmann og bedemann i Horsens.
Hans sønn Paul Thomassen Vendelbo de Løvenørn f. 16/4 1686 ? 27/2
1740 g.m. Ingeborg Dorthea Winding datter av prof Windin.
et er flere ting som tyder på slektskap mellom de danske og norske familier Wendelbo (Vendelbo) Det er vel en mulighet for at Christen Thomassen og Paul Thomassen var brødre, men også det er bestridt av flere.
.

46 og 47 (NS I side 241) Magdalene (Malene) Michelsdatter Brochmann f. ca 1726 konfirmert høsten 1742 + 21/1 1765 på Grøstad i
Kråkstad begravet 27/1 1765 39 år gammel.
Hun kaldes konsekvent for Malene i kirkeboken for Kråkstad men i
Brochmanns slektsregister kaldes hun Magdalene trol. 8/5 1746 g. 24/7
1746 i Kråkstad med lensmann
Hans Jensen Rud, Grøstad f. ca 1723 konf 1738 + og begr 8/5 1767 44
år gml alt i Ski.
Han var sønn av Jens Olsen Rud f. 1636 + 3/5 1771 85 år gml og Mari
Hansdatter Haugen f. 1691 + 9/10 1772 81 år gml. Jens Olsen kjøpte
Rud i Ski 1726, og hadde foruten Hans Jensen, som var den eldste (?)
sønn, 3 børn nemlig Ole Jensen Monsrud, Judithe Jensdt g.m. Otter Tostensen Boger og Anne Jensdtr g.m. Thomas Olsen Hebekk (Roås) 8
barn.
Hans Jensen giftet sig som enkemann (1766?) med enken Gunhild Christophersdatter Rud i Kråkstad. Hun var enke efter Ellef Andersen Østby
(1728 + 18/5 1764 36 år gml) 1 barn
Efter Hans Jensens død giftet hun sig for 3de gang 28/9 1772 med løitnant Lorentz Henrik v. Waltersdorff.
De fik en søn Caspar Henrik Lorenz Waltersdorff der døptes i Kråkstad
18/4 1773.
Hans Jensen eide og bodde på Grøstad i Ski, han efterfulgte sin svigerfar
Michal Christiansen som lensmann i Kråkstad 1746 og blev efterfulgt av
sin svoger Nils Michelsen Brochmann i 1767.
Hans Jensens 9de barn: Malene f. 1767 +6/9 1767 3 uker gl er altså ikke
Malene Brochmanns datter.
1.Jens Hansen f. 6/8 1747
2. Michael Hansen f. 22/2 1750
3 Christian Hansen f. 24/5 1752
4. Marie Hansdtr f. 27/2 1754
5. Jens Hansen f. 12/2 1758
6. Hans Hansen f. 11/5 760
7. Niels Hansen f. 19/12 1762
8. Dorthe Hansdatter f. 21/10 1764
(9. Malene Hansdatter f. 1767)
48 og 49 (NS II) Arne Christensen (1700 på Langengen i Aker-1775
på Fåle i Nordby) overtok Børsum i Ås straks han blev voksen. 1730
bytter han gård med sin stesvigerfar og overtar Asper i Kråkstad og
Tolvshus i Tomter. G.1.g.m. Gunhild Halvorsdatter (1704-1748) "Hun
var datter av Halvor Siversen fra Bøler i Ski og Anne Hansdatter der
igjen var datter av den Hans Hansen som i et skjøte fra 25-4-1736 kaller
seg Hans Hansen Bråte og visstnok er fra Vestby eller Kroer. Halvor
Siversen døde 1718 og ved skifte efter ham blev det utstedt skjøte til
hans 3 barn Gunhild, Berthe og Sofie,. Både Berthe og Sofie døde unge
og ugifte og således ble Gunhild eneeier av nordre Asper. Anne Hansdatter giftet sig igjen 1721 med den Daniel Olsen som flyttet til Børsum og
døde 16-3-1736. I skiftet efter henne 25-3-1736 kalles hun "den ærlige
og gudfryktige kvinne Anne Hansdatter f. 1684, d 16-3-1736 datter av
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dannemann Hans Bråthe i Kroer, gift tvende gange " osv" (Halvor Syversen var i følge Trygve Vik sønn av Syver Håversen Gryteland og hun datter av Hans Hansen Ø. Bråte i Kroer og Karen Jonsdatter)
Arne Christensen blev 2nen gang gift med enken Karen Haraldsdatter
(1699-1753 ). Hun hadde før vært gift med Christen Christensen Tallaksrud fra Nøstvedt. Hun døde 1753 uten barn i 2net ekteskap.
Arne Christensen ble g. 3.g. 1754 med enken Karen Christophersdatter
Røer f. på øvre Røer på Nesodden 1703 d. på søndre Fåle i Nordby
27/6 1785. Ved dette sitt 3dje ekteskap blev Arne Christensen eier av
både nordre og søndre Fåle og flyttet dit. Ingen barn i 3dje ekteskap.
1. Hans Arnesen Asper (ca 17302. Christen Arnesen (1738-før 1741)
3- Christen Arnesen (1741-1751)
4. Ragnhild Arnesdatter (1743-1753)
5. Kari Arnesdatter (1746-1834) g.m. Aslach Gunnuldsen
(1736-1808) som 1769 fikk skjøte på søndre Fåle, fra 1776 også
på nordre Fåle. 7 barn.
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92 og 93 (NS V side 571) IV 9 Maren (Mari) Hansdatter Haugen
Rud f ca 1691 + 9/10 1772
g.m. Jens Olsen Rud i Ski f. 1686 + 3/5 1771 85 år gl. Han var bruker
på Rud i Ski 1726, da gården ved auksjon over kronens jordegods blev
solgt til Jens Olsen Bærøe som igjen overdrog den til Jens Olsen Rud.
Han var sønn av Ole Gundersen som også var bruker på Rud (se Østlid
Kråkstad II s 255.) (Se også Ås bygdebok II side 264)
(Mari Hansdatter er i følge Trygve Vik datter av Hans Svensen Løken og
Anne Andersdatter Fane ( - + etter 1733). Anne var datter av Anders
Halvorsen Fane på østre Holstad i Ås og Gunhild Vebjørnsdatter fra
Grønlund i Vestby. Se også Ås bygeebok II side 311)
V 1 Judith Jensdatter Rud f. 1715 + 1779 g.m. Otter Tostensen
fra Ubberud i Enebakk f. 1706 + 14/9 1800. Han fikk skjøte på
gården av sin svigerfar 1760 for 800 Rd. Men da han straks
efter får et bud på gården av 1650 Rd benyttet svigerfaren sin
odelsrett (forkjøpsrett) og kjøpte gården for denne sum. Dette
for at hindre at gården skal gå ut av familien. Samtidig utsteder
atter Jens Olsen skjøte til Otter Tostensen, men nu for en kjøpe
sum av 1950 Rd + føderåd til de gamle. Otter hadde så gården
til 775 da hans yngste sønn Svend Ottersen overtok den. Otter
Tostensen og Judith har visstnok bodd på Ubberud i Enebakk
like til 1760 og her alle (10) barna født.
2 Anne Jensdatter Roas f. 1721 + 27/8 1773 g.m. konst. lens
mann Thomas Olsen Hebekk f. 1726 + 1795 Da Ole
Thomassen i 1747 delte Hebekk i nordre og søndre H. fikk
Thomas søndre mens han selv beholdt nordre. I 1763 kjøpte
han Roås av sin søster og hendes 2den mann Casper Michelsen
Halangen. Han beholdt begge gården til 1777 da han overlot S.
Hebekk til sin nest eldste sønn Ole Thomassen og flyttet selv
til Roås. Han var en tid konstituert lensmann i Kråkstad.
De hadde 8 barn. (Han fikk ytterligere 10 barn i sitt ekteskap

nr 2)
3 Hans Jensen lensm Grøstad f. 1723
4 Ole Jensen kjøpte 1758 Monsrud på auksjon for 365 riksdaler og beholdt den i 10 år til 1768. Trolovet 9/3 1757. Cop.
23/3 1757 med Abigael Aslachsdatter Steganstad f. 1732 + 13/4
1768 Datter av Aslach Rasmussen Midsem og hustru Gunhild
Siversdatter. I sitt første ekteskap hadde han 5 barn hvor kun
2 oplevet skiftet efter moren 2/5 1768.
g.2. 30/6 1768 med Gunhild Michelsdatter s. Løken. I 2det
ekteskap var det 2 barn som begge døde tidlig.

94 og 95 (NS I side 117) Michel Christiansen Brochmann (16931767) var lensmann i Kråkstad 1716-1746: Han hadde gården Vevelstad
i årene 1721-1753. Han eide også Grøstad hvor faren bodde som lensmann og han har nok også bodd der 1720-1732. (Gården brendte 1753).
Fra hans tid og langt fremover bodde lensmanden på Vevelstad, hvor
ogsaa tingene holdtes. Han eide også S. Halangen (1732-1753). Han
døde hos sønnen Jørgen Michelsen Brochmann i Oslo og blev begravet i
Slotsmenigheten 19/3 1767
g. 1 17/3 1717 i Røyken med Gunhild Aslaksdatter Kjegstad
Hun var datter av Aslak Amundsen Kjegstad og Maren Andersdatter
(+1724) De hadde en datter.
g 2 i Oslo 3/10 1720 med Dorthe Nielsdatter f. 1695 + hos sønnen Jørgen Brochmann og begravet i Oslo i Slotsmenigheten 19/12 1775 80 år
gml. Hun var datter av Niels Larsen, klokker i Vang på Hedemarken og
Ellen Michelsdatter. De hadde 8 barn:
1 Maren Marie
2 Niels f. 1721
3 Ellen Gunille 1724
4 Christian 1725
5 Magdalene 1726
6 Jørgen 13/12 1732
7. Casper 1734
8 Anne Marie 1735
9 Anniken 2/10 1737
96 pg 97 (NS II) Christen Nielsen (ca 1660-1738) eide store Stensrud
i Aker. Hans første kone kjennes ikke. G. 2.g. kanskje allerede ca 1690
med Eli Nielsdatter Sinsen (1671-1754). 8 barn hvorav de siste 5 er Elis
barn. Ikke mindre enn fire av barna kom til Kråkstad og Ski og efterlater
sig til dels meget talrik efterslekt.
(NS II side 5) Under en åstedssak på Rustad i Aker 1722 oplyser vidnet
Christen Nielsen Stensrud (f ca 1659), 62 år gl at han for vel 45 år siden
kom til sognet og har i 34 år været i grannelaget til Rustad, nemlig på
Stensrud. Han innvandret altså til Aker sammen med sin far Niels Mathiesen omkring 1677, men hvor de kom fra vet man ikke. Skulde det være
ham som efter traditionen kom fra Gudbrandsdalen? eller er det den
Niels Mathiesen som kom til Drammen fra Danmark som tollforvalter.
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Om denne vet man at han tapte sin formue ved kausjonsforpliktelser.
Christen Nielsen var gift før han blev gift med Eli og hadde i alfald en
datter Berthe (kanskje flere)
a) Berthe Christensdatter (1682-1772) g.m. Joen Pedersen
Maurtu (1675-1774) i Aker Sju barn.
b) Hans Christensen Løren (1690-1729) g.m. Johanne
Larsdatter Løren ( -1719) i Aker. Fem barn.
c) Niels Christensen (1694- kom til Berger i Kråkstad.
d) Arne Christensen (1700-1775) eide Børsum i Ås, Asper i
Kråkstad, Tolvshus i Tomter, Tallaksrud i Ski, Nordby og Fåle i
Nordby, Gift tre ganger. Fem barn i ekteskapet med Gunhild
Halvorsdatter (1704- 1748) fra Bøler i Ski.
e) Karen Christensdatter (omkring 1701- ) g.m. Sven Syversen
Bøler i Ski Sju barn.
f) Maren Christensdatter (1704- ) g 1.g.1727.m. Christen
Engebretsen (1696-1746) på Langhus i Ski.
Seks barn.
g) Niels Christensen (1705-1766) g.m. Maren Olsdatter
Støkken. Sju barn. Eide Stensrud i Aker 1735-1760 og Lofsrud
i Aker fra 1753.
h) Christen Christensen (1713-1719)

186 og 187 (NS V side 405) III 2 Hans Rolfsen Haugen f ca 1636 +
senere enn 1714. Liksom sin far eide han hele gården Haugen i Ski.
Dessuten bygslet han gården Mellegård i Kråkstad og ca 1700 får han
skjøte på denne gård. Hans Rolfsen bodde på Haugen og overlot forpaktningen av Mellegård til sin sønn Clemet som får skjøte på garden 1713.
G.m. Siri (Sigrid) Rasmusdatter + 1730 (stemmer dårlig med et ekteskap nr 2)
1 Rolf Hansen Haugen f. 1656
2 Halvor Hansen Haugen f. 1658
3 Clemet Hansen Mellegård f. 1668
4 Ole Hansen Tømt f. 1672
5 Hans Hansen Haugen f. 1673
6 Johannes Hansen Solberg f. 1675?
7 Karen Hansdatter Tømt f. 1677?
Hans Rolfsen Haugen ble g 2 med Anne Andersdatter som senere blev
gift med Christopher Nielsen Frogner (Se kommentar til ane nr 93)
8 Anne Hansdatter f. 1686
9 Maren (Mari) Hansdatter Rud f. 1691
10 Lars Hansen Bru +som barn?
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188 og 189 (NS I side 41) Christian Jørgensen Brochmann ( -1716)
forekommer 1685-1715 som lensmann i Kråkstad og bodde på Grøstad
1685-1699 og var i mange år kirkeverge i Ski. Han var sikkerlig en
meget rik mann og kaldte sig Christian Grøstad. Han kjøpte 1699 Nes og
Asgjerrud i Ski, i 1701 søndre Halangen i Frogn og i 1704 Siggerud. I
1716 eide han også Siverud og i 1723 Vevelstad. Han døde ca 1716. g.m.
Maren Knudsdatter
som skal ha været fra Danmark. De hadde 2 sønner

1. Jørgen Christiansen Brochmann 16862. Michel Christiansen Brochmann 1/10 1693192(NS II) Niels Mathiesen ( -1698) kom til Aker ca 1677 som bygsler
av Stensrud som han kjøpte 1689 (tinglyst 1690). "En annen gjetning er
at Niels Mathiesen var fra Danmark og kom til Norge som tollforvalter i
Drammen og der ved en kausjonsforretning mistet sine penger." Tre
barn:
1. Christen Nielsen Stensrud
2. Rasmus Nielsen var smed i Oslo
3. Kari Nielsdatter g.m. Jacob Jørgensen Gjesrud.
372 (NS V side 215) Rolf Hansen Haugen f. ca 1574 + ca 1674. Han
er den 1ste selvejer av hele gården som man kjender og gift med Ellen
Larsdatter. De hadde i allfall 2 barn:
1 Gunhild Rolfsdatter f. ca 1630 ?1671 g.1 m. lensmann Halvor
Christophersen Bøler f. 1627 +1665 De hadde 4 døtre.
g 2 m. Paul Christensen
2 Hans Rolfsen Haugen f.ca 1636
3 NN Rolfsdatter g.m. Lauritz (Lars) Aslachsen Reitvedt. Ikke
undersøkt!! (Er hun datter av Rolf Hansen Haugen må hun vel
være født ca 1640 og kunde neppe ha en sønn Rasmus f. 1697.
Se Østlid Kråkstad II s 105)

376 og 377 (NS I side 39) Jørgen Andersen Finstad (1638-1682) er
det første sikre ledd av familien Brochmann i Norges trods at han neppe
benyttet navnet Br. men kaldtes Jørgen Finstad eller Jørgen Prestegården.
Han bodde på Finstad i Ski 1664 og var da 26 år gl i følge folketellingen. Lektor Østlid siger i Kråkstadboken at han var lensmann i Kråkstad i
tiden 1675-1685, men Huitfeldt Kås siger at han nevnes som lensmann i
Kråkstad allerede 1669 og + 1682. Han var leier ikke eier av Finstad
med hadde formodentlig prestegården Rullestad som frigård (lensmannsgård). Hans signet er en pelikan på rede og to vinger på hjelmen med
bokstaverne J.A.B: skulde vel tyde på at han var prestesønn. Av innskriften på den gamle lysekrone i Ski kirke slutter Østlid at han var g. med
Maren Rasmusdatter Paludan - en datter eller søster av sorenskriver Rasmus Michelsen Paludan.
G.2.g.m. Maren Andersdatter Grøstad I 1690 skjenker hans enke
Maren Andersdatter i forening med sine 4 sønner 6 Lispd bygsel i vestre
Rådim til Oslo hospital for hendes sønns optagelse deri. Hun hadde 4
sønner og 1 datter.
1. Anders Jørgensen Brochmann
2. Christian Jørgensen Brochmann
3. Lauritz (Lars) Jørgensen Brochmann f. 13/12 1663
4. Michel Jørgensen Brochmann
5. Maren Brochmann
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Forespørsler:
Spørsmål nr 5
Fra Odd-Lauritz Aamodt, E.mail: aamodt@start.no
Jeg er på jakt etter dragon Ole Thorsen, f. 1756 i Enebakk. Han er registrert på Nordby gård i Våler i Østfold under folketellingen i 180l.
Han ble først gift med Mari Andersdatter Nordby i 1782. Hun levde fra
1752 til 1792. Deretter giftet han seg i 1793 med Anniken Haagensdatter,
f. 1773 på Tegneby i Vestby.
Er det noen av dere som har opplysninger om ham?
Svar:
Etter kirkebøkene er det to Ole Torersen som ble konfirmert i Enebakk i
det aktuelle tidsrom, nemlig Ole Torersen Huserud og Ole Torersen
Fyhnsrud, henholdsvis 1771 og 1770.
Jeg har vært i Riksarkivet og lett i militærruller, men bare funnet ham i
Svinndal i Våler i 1783-84. Der er han oppført som dragon på dragonkvarteret Nordby, han er fra Enebakk, 30 år gammel og er innført som
dragon fra 1779. Han rir en sortbrun vallak 11 år gammel og er da i det
smålenske dragonregiment under commando av hr.oberst Hans Carl
Braun. Det var ikke bevart militærruller for dragoner fra Enebakk i de
årene han var der, dessverre.
Etter å ha lett i skiftet etter hans først kone, Maren Andersdatter fra
1792, fant jeg oppført under sølv: 6 skjeer ? med bokstavene O.T.S.H.
1779. Denne H-en kan kanskje føre ham til
Huserud. I tillegg fant jeg at han skyldte penger til en Jens Bye, noe som
kan tyde på at han har lånt penger av sin onkel. Om han er fra Huserud,
så er hans mor fra Bye N. Hun har en bror med navn Jens.
Heller ikke i skiftet etter Ole i 1812 er det nevnt noe sted hvor han kom
fra.
Spørsmål nr 6
Fra Gro-Kristin Dale, E.mail:gkd.dale@c2i.net
Er det noe som kjenner til Karl Julius Evensen, som skal være f. Ca.
1851 i Drøbak, jfr. Folketellingen i 1900 for Sandar? Yrke er oppgitt å
være skibsfører (ishavsfarer). Han har barna Marie f. 1880 i Østre
Moland, Rakel f. 1883, Kristian f. 1885, Antoni f. 1887 i Tjølling, Margit f. 1889 i Sandefjord, Rut f. 1891 i Sandehered, Samuel f. 1893 og
Karl f. 1897. Jeg finner ikke Karl Julius i folketellingene for 1865 og
1875.
Jeg har funnet en Karl Evensen i 1865-tellinga i Fron (Frogn). Han er 15
år gammel og tjener på Elle søndre.
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Om han er den rette vet jeg ikke.
Har også funnet en Even Olsen på Skorkeberg i Solbergfjerdingen i
Frogn i 1865 som kanskje kan være faren. Han er 64 år og hustruen
heter Anoline Jakobsdatter, 46 år. Det er sju hjemmeværende barn og
noen av navnene kan passe med navnene på Karl Julius sine barn. Du
kan selv se på folketellinga og kanskje undersøke det nærmere. Som du
sikkert vet har kirkebøkene for Drøbak brent for 1843-57 og dermed er
ikke Karl Julius sin dåp å finne.
Spørsmål nr 7
Fra Dag H. Liberg, E.mail:Dag.Liberg@NorgesGruppen.no
Jeg søker informasjon om ekteparet Anna Marie og Kolbjørn Larsen.
Kolbjørn skal være født 27. februar 1895 og død 20.april 1979.
Anna Marie er født 3. november 1897 og død 4. august 1989.
Fødested og opphav er ukjent for begge, men de er begge gravlagt ved
Ski kirke.
Har gjort et raskt søk i kirkeboka, uten å finne noe.
Svar:
Jeg har lest etterlysningen din etter Kollbjørn og Anna Marie Larsen på
hjemmesiden vår (Ski Slektshistorielag).
Det er ikke så lett å være sikker på resultatet, men jeg har funnet følgende:
Det er ingen registrert med det navn i folketellingen for Ski, 1900. På
folketellingen (hele landet - 1900) er det 4 sansynlige treff, 2 i Oslo, 1 i
Skedsmo og 1 i Lillestrøm. Alle like sansynlige innflyttere til Ski (kort
vei).
Av disse er det bare den ene i Skedsmo som er født i 1885 (det står bare
årstall, ikke dato). Med andre ord 1 sansynlig person.
Kollbjørn Larsen, født 1885.
Far: Karl Larsen. født 1853, Sagarbeider, Tærudgården Lillestrøm (metodist)
Mor: Anne Marie Pedersen, 1860, Næs på Romerike.
Søsken (de 3 første har et annet etternavn og er anatgelig hans/hennes fra
1.ekteskap??):
Adolf, 1881
Marius, 1884
Cecilie, 1885
Sigurd, 1885
Anna Marie, 1898
Sara, 21.11.1900
Anna Marie finnes derimot i i Kråkstad (Ski). Her er også bare årstallet
oppgitt, men dette er eneste jeg fant i folketelligen med det navnet.
Anna Marie Kollbye, 1897, fra Vestre Gausdal Krs
Far: Knud Martin Kollbye, 1840, fra Ullensaker Ak (Sogneprest i Kråkstad)
Mor: Anna Dorothea Kollbye, 1861, fra Lillehammer Krs

31

Søsken:
Asmund, 1887
Pauline, 1888
Haakon, 1891
Dorothea Pauline, 1894
Johanne Acheleye, 1896.
Håper dette kan være til noe hjelp, men jeg understreker at dette bare er
fra folketelling som ikke er 100% sikker kilde. Du må i tilfelle verifisere
dette via kirkebøker eller andre kilder.
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