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Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her
vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side.



Hoelstads ættetavler
Av Odd-Lauritz Aamodt, Ski

Baltzer Hansen Hoelstad (1894 - 1949) fra østre Holstad gård i Ås 
hadde stor interesse av slektsgranskning. I 1934 utga han sitt materiale
ved å trykke opp fire ættetavler med utgangspunkt i ekteparet Abigael
Aasmundsdatter Holstad (1690 - 1741) og Baltzer Jakobsen Holstad
(1680 - 1741).  

Hovedtavlen gir en skjematisk oversikt over ekteparet og deres ti barn.  I
tillegg inneholder den enkelte opplysninger om 7 av barna, samt enkelte
opplysninger om foreldrenes forfedre.  

De tre andre tavlene omtaler de tre siste barna, nemlig Anders (1718 -
1780), Siri (1721 - 1803) og Baltzer (1731 - 1789) og deres etterkom-
mere frem til ca 1930.  

Hoelstad nedla utvilsomt et enormt arbeide.  Han fikk hjelp av Olav 
Spydevold, som da angivelig arbeidet ved NLH, Ås, til å utarbeide 
ættetavlene.  

Dette materialet fikk jeg låne av Britt og Aasmund Hoelstad for to år
siden og har lagt det inn på data ved å benytte DISGEN 8.0. I forhold til
Hoelstads arbeide har jeg foretatt en rekke tilføyelser.  Blant annet har
jeg fulgt et av de andre barna, nemlig Christence (1716 - 1784), som var
min 4-tippoldemor.

Jeg er ikke kjent med hvilke kilder Hoelstad benyttet, men jeg vet at han
var ofte i København hvor trolig mye av vårt arkiv var på den tiden.
Imidlertid måtte dette materialet betraktes som "sekundærkilder".   Selv
om jeg har vektlagt nøyaktighet i mitt arbeide med å legge dette inn på
data, vil det mest sannsynlig foreligge feil.  Jeg vil være takknemlig for
å få melding om feil, samt andre opplysninger som relaterer seg til

denne slekten.

På møte i Ski Slektsgranskerforening den 22. januar 2003 fikk jeg i gave
av Odd Kletteli, Oslo, et av originaltrykkene av Hoelstads arbeide.  Sam-
men med disse tavlene fulgte en invitasjon datert 1. juli 1937 til Andreas
Andersen Grydelands (1751 - 1812) etterkommere til slektstreff den 1.
august samme år.  Han var barnebarn av Abigael og Baltzer Holstad og
sønn av Anders Baltzersen Holstad (1718 - 1780).  

For at dette materialet skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer
bestemte vi at det skal legges ut på vår www.skislekt.no.   

Se også bildet på side 1.



Fandens Follo-familie
Av Øystein Retvedt

Hvor bodde egentlig fanden? spurte Trygve Vik og svarte på det i sin bok
Bakenfor gamle dager. Historien om Fane-folket og dets etterkommere i
Follo utdypet han senere i  Ås bygdebok - både i bygdehistoriedelen og i
gårdshistorien. . 

Fane-folket kom til Follo med Halvor Tordsen (omkr 1600 -ca 1657) fra
Skjeggerud i Lier. Halvor overtok 15 lp Egge i Lier med sin kone
omkring 1622, men pantsatte det og solgte det til panthaveren 1629.
Før 1645 var han visstnok kommet til Ramstad i nærheten av Langhus i
Ski.

Omkring 1645 deltok han i odelssak om svogerens rett til Lille Landfall i
Lier, hvor han leverte et langt, selvskrevet  og særpreget innlegg.  Halvor
skrev blant annet 
- Om han var så vis som Salomon, stor som Goliat, veltalende som Cice-
cro, bevandret som Jens Ålborg og grum som Jens Plauger, det siste
under står ennu tilbake, som er at førenn leken endes, skal han uten tvil
med sin revesvans så lett som en "shade" fra Landfall. (Se Liers historie
bind 1 side 80 og bind 2 side 137)

Halvor - og ikke minst hans sønner - var treskjærere av et format som
har gitt dem en plass i norsk kunsthistorie.  Fandens drikkekar er temaet
for en grundig artikkel av Svein Lindblad i  Follominne - årbok 2002 for
Follo historielag. En praktfull valbjørkkanne, sannsynligvis skåret av
Halvors sønn Samuel, pryder forsiden av årboka. Maleriet som ledsager
disse linjene, er "lånt" fra årboka.  Om årboka skulle være utsolgt fra
bokhandlerne i Frogn, Ås og Ski, kan den forhåpentligvis skaffes til veie
via Follo museum i Drøbak. 

Halvor Tordsen har en tallrik etterslekt i Follo. Hans etterkommere driver
fortsatt Holstad og Askjum i Ås, visstnok også Ramstad i Ski.  Halvors
oldebarn - Abigael Aasmundsdatter - ble stammor  til Hoelstadætten
(Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene som omtales annet steds i dette
bladet. I Slekten fra Hauger i Vestby opptrer  Halvor (Tordsen) Ramstad
som en av stamfedrene til Hoelstad-slekten i Ås og Grydeland-slekten i
Kråkstad. Halvor Tordsen Fane er en av anene til  Helene Amalie Ruud i
Aner og etterkommere til Helene Amalie f. Ruud og Sigvart Brække Fra
Svend Andersen Bjerke stammer Bjerkeslekten fra Frogn.   Svend Ander-
sen er en av Halvor Tordsen Fanes ætlinger. 

På internett har Alf Christophersen
(htpp://folk.nio.no/achristo/fanden.htm)  utarbeidet en  Generasjonsvis
presentasjon av Tore Skjeggeruds etterkommere.  For Follos vedkom-
mende bygger  den først og fremst på Trygve Viks bygdebøker for Ås.  

I Trygve Viks Kråkstadfamilier på 1700-tallet - som kan leses på slekts-
historielagets hjemmesider - kan denne slektskretsen utvides ytterligere,
med etterkommerne etter  Halvor Andersens fem barn på Vevelstad,
Anne Andersdatters fire barn på Frogner, senere Li i Kråkstad og Gun-
hild Andersdatters tre barn på Ramstad i Ski. Flere av disse har mange
etterkommere.

I Lier-bøkene kan vi følge familien ytterligere noen generasjoner bak-
over. Halvor Tordsens kone - Jøran Halvorsdatter var oldebarn av Kris-
toffer Amundsen som brukte lille Landfall i Lier fra 1583 til sin død en
gang mellom 1590 og 1593. I 1583 ble Kristoffer bestjålet av "nogen
tater" som tok fra ham tre sølvstøp, sølvbelter og annet "gjort sølv", og
dessuten klede og lerret. Tateren ble fakket i Asker og ført til Akershus
slott, men ble snart sluppet ut igjen etter av tyvekostene var tatt fra ham.
Slottsherren overlot sølvet til gullsmeden Claus som laget en sølvkanne
av det. Kristoffer dro inn til Akershus for å få tak i sølvet, men uten hell.

Dette portrettet
av Halvor Tord-
sen Fane er tro-
lig malt av en
av hans sønner.
Maleriet oppbe-
vares på Det
Nationalhistor-
iske Museum på
Fredriksborg i
Hillerød nord
for København
og er gjengitt i
Follominne -
årbok 2002. 
En påskrift -
trolig fra 1700-
tallet - forteller
at hans «efter-
kommere endnu
boer udi Krog-
stad, Aas og
omgrensende
sogne». 



Arkivenes 
dag
Lørdag 9. nov. var det såkalt åpent
hus i Riksarkivbygningen på Sogn.
Tema for dagen var Innvandrere
gjennom tidene.  Vi var to fra Ski
Slektshistorielag på besøk her
denne dagen som startet med
omvisning i arkivene. Her opp-
bevarer Statsarkivet og Riksarkivet sine dokumenter i et bombesikkert og
atomsikkert magasin på seks etasjer under jorda. Så nå forstår vi bedre
hvorfor det tar litt tid å hente fram gamle dokumenter som en bestiller på
lesesalen. 

I anledning dagen hadde personalet lagt fram gamle dokumenter helt fra
1400-tallet og framover, og siden temaet var om innvandrere, handlet de
framlagte dokumentene spesielt om disse. Bl.andre så vi at det allerede
tidlig på 1700-tallet kom en del svensker inn her, spesielt fra Bohuslen
til Østfold. Det gjaldt ofte slike som var innkalt til krigstjeneste i Sverige
og derfor så det praktisk å rømme over grensen. Seinere, på siste halvdel
av 1800-tallet, kom mange svensker hit for å søke arbeid.

Men mange innvandrere var faktisk importert hit, spesielt bergverks- og
jernverksfolk. Vi hadde ikke folk som var utdannet til slike yrker her i
landet. Mange kom også for å drive forretning her, som gullsmeder,
kjøpmenn etc. 

Det var flere foredrag og for å nevne ett av dem: Sølvi Sogner snakket
om innvandring til Norge i tidlig moderne tid - fra reformasjonen til
1800. Hun nevnte bl.a. at ved å gå gjennom 1801-tellingen, kan en finne
mange med utenlandske navn, spesielt i byene. På den tiden var så
mange som over 2% av befolkningen av utenlandsk opprinnelse.

I tillegg var det musikkinnslag og veiledning i bruk av digitaliserte kil-
der. I kafeteriaen som var åpen hele dagen kunne man foruten å spise
også kjøpe bøker, og på bildet kan en se at det var stor interesse for bok-
bordet.

En annen omvisning som vi likte godt var i konserveringsavdelingen.
Her fikk vi demonstrert hvordan reparere gamle slitte bøker for eksem-
pel. Og hvordan gamle kart kan repareres og "vaskes" hvis de var skitne
eller gule.  

Alt i alt en meget lærerik og hyggelig dag. 
KL

Besøk fra Romerike Historielag
Av Karin Linnerud

Onsdag 16. oktober hadde vi
besøk av Tom Halvorsen fra
Romerike Historielag. Han
fortalte om "Barskogkultu-
ren etter finneinnvandring-
en". Han innledet med å
spørre om det var noen med
finske aner tilstede og det
var det. Vi merket med en
gang at han nok hadde stu-
dert finneinnvandringen mer
grundig enn oss andre, og
han delte sine kunnskaper
med oss på en slik måte at vi
"så det for oss". Blant annet
fortalte han om "svedjing".
Det var nok rene vitenska-
pen forsto vi.  Speidere ble sendt ut for å finne de beste stedene å svedje,
d.v.s. brenne ned skogen slik at de kunne så rugen i asken. Det måtte
helst være i ei li med god jord. Her skulle trærne felles og legges med
toppene inn mot midten. Så skulle de brennes opp, men her måtte en
passe godt på, så ikke varmen gikk dit den ikke skulle. Det var en leder
som bestemte når de andre skulle tenne på. Siden det var i ei li, gikk
ikke varmen like fort fra alle sidene. Vitsen var at varmen skulle møtes
på midten. De grøvste stokkene som ikke brant helt opp, ble siden til
gjerde rundt.  I denne asken ble så rugen sådd.
Først etter to år kunne den høstes, og den ga da svært god avling. Men
etter to høstinger måtte de finne nye områder å svedje. På den måten for-
brukte de mye skog, noe som ikke alltid var så populært hos grunn-
eierene.

En annen morsom ting Tom fortalte var om neverskoene som finnene all-
tid gikk med. De gikk fort i stykker, og da dro finnen dem bare opp på
leggen og laget nye. Slik kunne han ha flere slike oppover leggen, og en
kunne se hvor langt han hadde gått! 
Tom fortalte blant mye annet, at Historielaget hvert år har "Nattvan-
dring" til gamle plasser i distriktet, gjerne finneplasser. Disse foregår
alltid i juni måned, da er natta lys og det regner nesten alltid. Slik også i
år da turen gikk rundt Langvatnet i Trangsrud-området " øst på Skauen".
Men likevel var det en minneverdig tur, de så til og med sankthansormer
glitre i halvmørket.

Takk til Tom Halvorsen for et meget interessant foredrag.

På bildet ser vi Tom til venstre ved utde-
ling av Historielagets hederstegn til Liv og
Oscar Nilsen fra Setskog Historielag.
Mannen til høyre er Eiving Strømman,
leder i Romerike Historielag.  Bildet er fra
Romerike Historielags blad Skytilen nr. 1
1999.



Middelalder-aner på Haugen i Ski?
Av Øystein Retvedt

I januar 1566 ble det holdt skifte  på Ramstad i Spydeberg mellom 
brødrene Baard, Tjøstolf, Sigurd og Sjøfar Rolfssønner samt søstrene
Asbjørg og Margrete Rolfsdøtre. Skiftebrevet er kjent gjennom en
avskrift som  lagrettemennene Simen Prestegard, Agvald Grøstad og
Halvor Lunder samt tingskriver Poul Lauritsen bekreftet   på Haugen i
Ski 8. april 1620. I skiftet nevnes jordegods i Østfold, Gudbrandsdalen
og på Toten og Romerike. Blant disse gårdpartene  nevnes Tofteberg i
Borge og Tanberg på Toten. På baksiden av skiftebrevet er dessuten
påført navnet Hans Hoffuen. Brevet ble også lest 22. juni 1633 på Vissur
stevnestue. Avskriften (vidissen) oppbevares på Riksarkivet. Der kan vi
også studere seglene til de tre lagrettemennene. 

I 1610 var "Hans Hoffuenn" en av lagrettemennene
som undertegnet fullmakten til kråkstingene som
skulle delta ved hyllningen på Akershus av kron-
prins Frederik. Seglet med hans bumerke befinner
seg i København, men i det norske Riksarkivets
avtegning ser vi bokstavene HR. R-en er litt usikker,
men farens fornavn kan altså ha begynt med R.

Den første eier vi kjenner med sikkerhet, er Rolf Hansen Haugen,
f. 1574, død omkr. 1674; g.m. Ellen Larsdtr., forteller  M. Østlid om
Haugen i Ski  i Kråkstad-boka fra 1934.  Rolf og Ellens sønn -Hans
Rolfsen (1636-etter 1714) - overtok gården  som i dag  er delt i gårdene
Haugen og Mørk i Ski. Denne Hans Rolfsen kan vi for enkelthets skyld
kalle den yngre i motsetning til den som vi skal vise er hans farfar -
Hans Rolfsen - som vi vil kalle den eldre. 

90-årige "Rolff Hansen" rubriseres som husmann på "Hougen i Skee
Annex" ved manntallet i 1664.  Men noen vanlig husmann var Rolf nok
ikke. Ved kvegtellingen  i 1657 var han selv oppsitter og hadde 2 hester,
16 kuer, 2 svin, 5 geiter og 12 sauer..

Skattematrikkelen fra 1647 viser at  "Rollff Houger" var en ikke 
ubetydelig jordegodseier.  Foruten 9 lb. mel (eller en knapp tredjedel) i
sin egen gård, eide han parter i To i Nordby i Ås og i Østby og Mulerud
i Enebakk.  Trygve Vik kaller ham  i Ås-boka   for "den meget rike Rolf
Haugen". 

I  Stattholderarkivets jordebok for 1624 (i kopi på Riksarkivets lesesal)
er Hans  Rolfsen den eldre eier av Haugen og de samme gårdpartene i
Enebakk. Hans eier dessuten gårdparter i Tofteberg i Borge i Østfold og i
Valle og Tanberg på Toten i Oppland. 

Hans R. Haugen den eldre var høyst sannsynlig far til Kråkstad-bokas
Rolf. Men hvem stammer Hans fra? Det finnes det minst fire teorier om.
En går ut på at Hans var sønn av Rolf  på Dingstad i Spydeberg. Det
finnes minst tre teorier om hvor Rolf Dingstad stammet fra.  Alle fører
familien tilbake til 1400-tallet - en teori endog til 1300-tallet.  I de tre
eldste teoriene står vidissen fra 1620 sentralt. 

Rosensverd

Hans Haugen nevnes i en artikkel om slekten Rosensverd (Handing-
mand) fra Skjeberg i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1956.  Kaare
Bjerke fører der under tvil opp Hans Haugen som sønn av Rolv Dingstad
i Spydeberg. Rolv Dingstad føres - også under tvil - opp som sønn av
Sjøfar Rolvsen som i 1519 nevnes som lagrettesmann i Spydeberg.  
Sjøfar var sønn av Rolf Sjøfarsson

På internett (Http://home.sol.no/~arnthoru/hoved.htm) fører Geir Thorud
Rolf Sjøfarssons aner langt bakover - blant annet til Gyda Guttorms-
datter som bodde på Holstad i Ås. Fra henne fortsetter linjen bakover via
Cecilia Sigurdsdatter i Frogn til borgerkrigskongen Sigurd Munn og til
Hårfagre-ætten.

Sverre Dürbeck viser imidlertid i en artikkel i samme tidsskrift i 1960
om skiftet på Dingstad i 1581 at Rolf Dingstads far heter Aslak og ikke
Sjøfar slik Kaare Bjerke antok.

Ramstad

Dürbeck nevner ikke Hans Rolfsen Haugen men antyder en ættelinje
som fører fra Rolf Aslaksen Dingstad tilbake til Steinar Aslaksen som
nevnes som lagrettemann på Ramstad i Spydeberg i 1412.

Peders-ætta

Birger Kirkeby mener å kunne føre ætta tilbake til 1300-tallet, til adels-
mannen herr Aslak Pedersen, som i 1413 er nevnt som ridder og høveds-
mann på Akershus. Kirkeby gjør grundigere rede for dette i kapitlet om
Pedersætta i bygdeboka for Nes på Romerike (utgitt 1980). Her forteller
han at Rolf Aslaksen som brukte Dingstad i Spydeberg blant annet hadde
sønnen Hans som brukte Haugen i Ski og som i 1610 eide en del av 
Tofteberg i Borge i Østfold.

Også i Enebakk-boka (1991) holder Kirkeby fast ved Hans Rolfsen Hau-
gens avstamning fra Peders-ætta. Under Mulerud omtales Rolf Haug i
Follo. Det er utvilsomt Rolf Hansen Haugen. Den Hans Rolfsen Hauger
som omtales under Vestby er sikkert Rolf Hansens sønn - Hans Rolfsen
Haugen, men det skal vi komme tilbake til senere i artikkelen.



Buskerud-slekt

Jan Fredrik Lysaker Engedahl og Jens Petter Nielsen forteller i Norsk
slektshistorisk tidsskrift (Bind XXXI hefte IV 1988) om en rettssak om
ødegården Kopperud og den nederste fossen som Kopperud eide i Skots-
elva i Øvre Eiker. Hans Rolfsen Haugen møtte på egne vegne sammen
med ni bønder fra Øvre og Nedre Eiker. Motpart var Kongens befalings-
mann over Tønsberg len på vegne av sin sønn - Gunde Lange.

Gunde Lange vant saken, men den er likevel interessant for oss. I rettssa-
ken ble det lagt fram dokumenter som gjør det mulig å trekke trådene i
hvert fall tilbake til  Hans Rolfsens farfar - Torgeir Kjelsen.

Et diplom fra 1508 forteller at Torgeir Kielsen Berg med sine foreldres -
Kield Østensen og Elin Helgesdatters - råd og samtykke gjorde sin søster
"broder ghilde bade i løsse ock i faste".

Artikkelforfatterne sier at Elin kan ha vært datter av  Helge Vinsvold
som igjen kan ha vært sønn av Liv Buskerud. Elin og Kield er imidlertid
de første sikre stamforeldre for Eiker-grenen av denne slekten.

Torgeir Kielsen Berg nevnes en rekke ganger i perioden 1608-48 - oftest
som lagrettemann. Rundt hans bumerke fra 1541 bokstaveres navnet
hans slik - Torgher Keelson.

Rolf Torgeirsen eide søndre Viken i Eiker. Særlig interessant for oss er
det at han i 1578 er innblandet i en tvist om eiendomsretten til Dal og
Ramstad i Ski.

Hans Rolfsen Haugen selger i 1611 sammen med kona Maren Nielsdat-
ter all den arv som har tilfalt ham i Kopperud sag ved Skotselven. Sag-
parten var arv etter hans salige far Rolf Torgeirsen.

Østby-ætta

Foreløpig sist ute er Atle Steinar Langekiehl som i en artikkel i Norsk
Slektshistorisk  Tidsskrift (1991) om slektene fra Møklegård og Kil gir
Kaare Bjerke rett i at Hans Haugen tilhører Østby-ætten. Ætten har fått
sitt navn i det norske adelsprosjektet etter dens mest kjente hovedgård -
Østby i Skjeberg.

Langekiehl peker på at Sigurd Rolfsens barn arvet en hud i øvregården
Tofteberg og 4 skinn i nedregården Tofteberg  samt en hud i Sem på Biri
i 1556. Hans Rolfsen Haugen har eid deler av begge disse gårdene.

Langekiehl går ikke nærmere inn på Hans Haugens avstamning, men
peker på at Oluf Gulbrandsen Hovland foruten at Gulbrand Åkeberg eide
en part i Tofteberg, eide Oluf i 1614 3 1/2 lpd i Haugen i Ski. Bjerke

antok at disse to var etterkommere etter Sigurd Rolfsens datter Gunhild.

Vi føyer til at Gulbrand O. Kvestad i Ås i 1647 eier 3 1/2 lpd i Haugen,
foruten 5 lp  i Tofteberg i Borge, 2 lp  i Østby i Enebakk og 10 lp i Holm
i Vestby. Gudbrand eide Kvestad fra 1619. Trygve Vik forteller i Ås-boka
at farsnavnsbokstaven er O. uten at han vet hva den står for. Er han i
familie med Oluf Hovland eller Gulbrand Åkeberg? Gulbrand Kvestad
har eid gårdparter i minst tre av de samme gårdene som Hans Rolfsen
Haugen en generasjon tidligere, men ikke de samme delene.

Vestby (i Enebakk)-ætt

I en artikkel i Romerike ættehistorielags årsbok bind I (1944) og en til-
føyelse i bind II (1947) omtaler Johan Garder Rolf Hansen Haugens svi-
gerfamilie.

I en rettssak i 1640 la Jens Lauritsøn Vestby fra Enebakk fram skiftet
etter sin far Lauritz Lund i Onsøy. Skiftet ble holdt på Lund i 1613. Hans
enke Gunille Arvesdatter var da gjengiftet med Tron Lund.

Ved skiftet i 1640 ble 1 spd i Grevegg i Trøgstad utlagt til Jens Vestby og
hans søster Elen som da var gift med Rolf Hansen Haugen. Garder
mener at Rolf er den som i 1625 omtales som Rolf Omberg - det vil si at
han kan ha bodd  på Omberg i Enebakk mens han ventet på å overta
Haugen.  Laurits eide 2 1/2 skp i Vestby i Enebakk. De ble delt mellom
enken og barna.

Garder mener at Laurits trolig var sønn av Arne  Vestby som omtales
1593-1610. Arnes enke - Åste brukte Vestby sag i 1612.

Jens Larsen var i 1652 den største jordegodseieren i Enebakk. Foruten
Vestby eide han en rekke gårdparter i Enebakk og Trøgstad.

Birger Kirkeby  anfører flere indisier for  at Jens Larsen er etterkommer
av den gamle adelsætta på Vestby, men konkluderer med at sikre bevis
mangler.

I  Eng-slekten og tilknyttede slekter (1966) omtaler også  Elise Eng Hans
Rolfsen Haugens ukjente kones forfedre.



Froen gård - 
et historisk sammendrag av Bjørn Bøhler,
dattersønn av Kristoffer Juelsen som arbeidet på Froen Brug.

Froen er den største gården i Frogn, og nok en av de eldste. Froen har
gitt navn til bygda Frogn. Den gamle Frogn kirke brant ned rundt 1990
og er nå bygget opp igjen på samme sted. Den gamle kirke ble bygget i
1859 på gårdens grunn.

Eiere.
Første sikre eier av Froen gård var Hovedøya kloster. Allerede før 1170
ble gården gitt som gave til klosteret, og ved ødeleggelsen av klosteret i
1532 gikk eierskapet over til Kronen. Etter mange brukere gikk gården
over i privat eie idet Fredrik III utstedte gavebrev og skjøte den
24.9.1661. Mottaker av dette gavebrevet var toller ved Svinesund og
Sponvika Mathias Bjørn.

Etter flere år hvor gården ble oppdelt, ble den igjen samlet, og den
10.12.1763 solgte Christian Anker i Christiania Froengodset for 12715
riksdaler til Peder Schøyen (1728-1807). Den første Brandt på Froen var
løytnant Ole Peter Brandt (1793-1875). Han ble gift med enken Anne
Marie Schøyen (1775-1845) som da eide Froen. Niels Stockfleth Darre
Brandt (1878-1942) overtok Froen og de underliggende eiendommer i
1914 for kr. 360.000. Darre Brandt ble vernepliktig offiser i 1899 og tje-
nestegjorde deretter til 1903 i den Belgiske arme i Kongo hvor han ble
belgisk kaptein. Han ble gift med Greta Andrea Testman f. 1881, datter
av teglverkseier Hans Chr. Testman Sandefjord. De fikk fire barn, hvorav
den neste eieren, Irma Darre Brandt f. 1908. Hun var det nest eldste bar-
net.

Eiendommen.
Til Froen har det alltid hørt mye og god skog, og da det også finnes
naturlige vannfall på eiendommen, har gården opp igjennom tidene hatt
både sag og kvern. Fra 1600-tallet og oppover har oppsitterne som regel
hatt to sager i bruk. Den ene lå ved "Fossen" som  har blitt nevnt under
både Froen og Fløyspjeld, den andre lå lenger oppe ved "Sagstua" i
Årungselva som var demmet opp her. Over denne demningen gikk det en
vei videre østover til Nordby. Senest fra begynnelsen av 1800-tallet var
det drift i tre møller i Årungselva; Øvre mølle som var i bruk helt til
1947, da brøt dammen sammen i flommen. Mellommølla og Nymølla.
Det var trolig den siste som ble bygget i 1801.  Møllerboligen for Nym-
ølla lå like sør for Tjuåsen, bratt opp fra elva. Froenmøllene var til sam-
men ganske betydelige, og malte korn for bønder og borgere fra Frogn,
Ås, Vestby og Hvidsten.

Nede ved Fossen anla Jens Brandt ca. 1890 et høvleri, og allerede Peder
Schøyen d.y.hadde opprettet et teglverk her. Det siste var i drift inntil ca.

1937, da det brant ned. Fra teglverket ble det levert mye teglsten til Oslo,
bl.a. til Slottet da det ble bygget i 1840-årene.

I 1885 hadde Jens Brandt inngått en avtale med grunneierne rundt
Årungen om å endre demningsretten. Ved å holde mer av vannet tilbake
kunne han sikre seg jevnere vannføring i elva, og dermed jevnere kraft-
tilgang. En turbin nedenfor den gamle akvadukten sørget for bedre kraft-
utnyttelse. Med vaier og jernhjul ble kraften overført fra turbinen til de
ulike innretningene. 

Ved århundreskiftet var arbeidsinnsatsen ved mølle, sagbruk og tegleverk
beregnet til 41 årsverk, men ingen av virksomhetene var i drift hele året.
I 1911 ble Froengodset solgt. Til sammen 2000 mål innmark og godt
over 10.000 mål skog ble solgt på en gang. Jens Brandt døde i 1923.
Sønnen Niels kjøpte Froen med underliggende bruk tilbake på odel.

I 1916 og i tiden før og etter, var det dyrtid og stor inflasjon, og prisene
på eiendommer steg til himmels. Det store Froengodset var allerede solgt
ut av bygda, med teglverket og sagbrukene og de store skogene.
I 1917 var Froenbruket rustet opp, og sagbruket, avvirkningen og utskip-
ningen var omfattende. Senere ble også det gamle teglverket satt i tids-
messig stand med elektrisk kraft og moderne maskiner produserte de 3-4
millioner teglstein i året.

Gården Froen med underliggende gården har i dag ca. 1000 mål innmark
og ca. 5500 mål produktiv skog.

Arbeidskonflikt og 17.mai.
I mellomkrigstiden var området omkring Frogn kirke og Froen ikke
lenger sentrum i bygda. Den eldgamle veien her oppe var ikke lenger
hovedvei etter at veien fra Huseby til Horgen hadde fått hovedveistatus i
1919. Eierne av Froen røk flere ganger uklar med kommunen i disse
årene. Distriktets eneste virkelige herregård var blitt satt til side. Schøy-
en og Brandt familien hadde stått sentralt i bygda helt tilbake til på
1700-tallet, men nå var det nye tider med mindre rom for de gamle 
bygdefedre.

Godseier Darre-Brandt, datteren Irma og gårdsbestyrer Arne Østebø nek-
tet arbeiderne i "Fron skog" kollektive avtaler om lønns og arbeidsfor-
hold. Arbeidskonflikten på Froen ble mellomkrigstidens bitreste konflikt
heromkring. 

I 1915, i januar, var et hundretalls mennesker samlet hos Marius Bøhle-
rengen i Skogbygda. Her var det taler, humoristiske opplesninger,
musikk og dans - og bevertningen gikk 2 ganger. Festen foregikk i regi
av Frogn Arbeiderparti, og høvelmester Juelsen sørget for det politiske
innholdet med sin tale om sosialismen og kristendommen. Han sa bl.a.
"Tusinder av kvinder og barn er jaget som vildt ut fra hus og hjem.



Arbeidere ved Froen Brug i Frogn 1913.
1. rekke fra venstre: ?, Olaf Braaten, Kristian Knudsen, Jens Paris, Jacob Bogen, ?, Bekstrand
2. rekke fra venstre: ?, Jens Fossen, Nilsen "Bakeri", ?, Johnsen-fossen, K. Hansen, ?, Olsen sundvold, Aksel Fossen, ?, Karl Fossen
3. rekke fra venstre: stående gutt er Halvorsen, sittende Jens Sørli, Formann Th. Fossen, ?, ?, Johan Bekkevold, Bekstrand, ?, Julius Paris, stående Paul Lundeby.
4.    Bakerst fra venstre: ?, ?, ?, ?, S. Størmyr, Halvorsen i Øvre Bunn, Halvorsen i Øvre Bunn, Bekstrand, Halvorsen, Otto Isaksmo, ?, ?, Braatnæs, Juelsen, ?.



Fædre og sønner ofres paa fædrelandets alter, skytes, lemlestes, vans-
mekter i skyttergravenes dynd, mens vore sønner i dag gaar fredelige bak
plogen". Dette sa arbeiderpartimannen Juelsen, midt i verdenskrigen, han
som tok initiativet til den første offentlige 17.mai feiringen i Frogn.
Denne første 17. mai feiringen foregikk ved at et tog av voksne og barn
gikk fra Bilitt til kirkegården hvor man la ned krans på oberst Brandts
grav - så gikk man tilbake til Bilitt hvor det var 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 blitt spart for kri-
gens grusomme hånd."

Husmannsplassen Rundvoll.
Rundvoll ligger ved Nesoddveien, i bakken opp fra Bunnefjorden, og er
kjent fra før 1755. Det foreligger en husmannskontrakt fra 1792 som
viser at dette var en temmelig stor husmannsplass som lå under Stubbe-
rud, men som ble innlemmet under Froengodset.
Hans Engebretsen var bosatt på Rundvoll i 1756, og var den første kjente
husmannen her. Den siste var trolig Andreas Nilsen som var gift med
Anne Marie Andreasdatter. De hadde seks barn. Folketellingen i 1865
viser at han holdt 2 kuer, og sådde 1/8 tn. Bygg, 11/2 tn. Havre og satte
4 tn. Poteter. Ved skiftet etter ham i 1867 fikk enken fortsatt bo på Rund-
voll.

Bestefar Albert Kristoffer Juelsen bodde på Rundvoll sammen med sin
familie mesteparten av den tiden han arbeidet på Froen Brug.

Kilde: Bygdebøkene fra Frogn

Slekt fra Nes på Romerike
til Kråkstad på 1700-tallet
Artikkelen er skrevet av Trygve Vik og er tatt fra Romerike 
Ættehistorielags Årbok Bind III, hefte 6 fra 1961 og er litt forkortet.

Lars Knutsen, Åmot i Nes

Det var mange som knyttet slektskapsbånd mellom Romerike og Follo,
og det må derfor være en Follo-mann tillatt å føye litt til de opplysning-
ene som er gitt om ham og hans nærmeste. 

Lars Knutsens svigersønn Ole Nordbø havnet i Kråkstad. Her var Ole
Nordbø den store mann utover i 1700-tallet, og ennå så seint som i 1920
årene kunne min bestemor huske ham, eller rettere sagt den nimbus som
hadde stått om ham. Ole var visstnok en rik mann - som kirkeeier og
jordrott, men hans velmakt har nok vokst litt i fantasien etter hans død.
Oles bror Martin Nordbø, som var løytnant, kom også til Kråkstad.

Kråkstad kirkebok viser at Lars og hans kone var flyttet til Kråkstad,
hvor de tilbragte sine siste år hos sønnen Engel Friderich Aamodt på
Alvim. Her døde Lars i 1740 og hans kone i 1749. Deres datter Elisabeth
Catharine flyttet også med til Kråkstad. Hun hadde i 1733 fått en sønn
utenom ekteskap med korporal Henrich Bierch i Nes. Gutten ble døpt
Albret etter oldefaren og fulgte med til Follo. Han døde som leilending
på den vesle gården Bakk i den vesle bygda Kroer hvor jeg sitter og skri-
ver dette. Den eneste av Lars Åmots barn som ikke gjorde kråksting av
seg, var sønnen Peter. Han ble løytnant og flakket en del omkring: Elve-
rum, Vågå, Lesja, og døde på Fredrikshald i 1762. Hans kone Ellen
Pedersdatter var fra Bereberg i Gjerpen. Av deres mange barn slo to seg
ned i Follo: døtrene Massi og Ellen Birgittha.

Den mest interessante person i denne familien er imidlertid ikke Lars
eller hans barn og svigerbarn, men derimot hans kone. I årboka er hun
kalt Anna Albretsdatter, men dette navnet er også brukt i et av sjeleregis-
terene for Nes; men det fremgår ellers tydelig av kildene, bl.a. av sølvtøy
i familien, at hennes navn var Johanna.

Johanna Albretsdatter var ingen vanlig bondejente. Det røper allerede de
navn hun ga sine barn: Conrada Maria, Elisabeth Catharine, Engel Fride-
rich, Peter (ikke Peder), Albret. Det heter i sjeleregisteret at hun var født
i 1678 på Skårer. Det eldste registeret har en navneform som slutter på -e
og ikke på -er, og både jeg og andre har lest denne formen som "Skåre"
og gått ut fra at det var en skrivefeil for "Skårer". Det brakte meg en del
bry, for det fins ikke noen "Albret Skårer" i Nes omkring 1678. Det er
redaktør Johan Garder som har gitt den rette løsningen som kan bringe



oss videre i utforskingen av Johannas opphav. I korrespondanse har han
gjort meg oppmerksom på at navnet i sjeleregisteret må leses som
"Skaane", ikke som "Skaare, Skaarer". Vi skal se at nettopp denne les-
ningen må være den korrekte; men før vi drar til Skåne, må vi prøve å
fekte oss igjennom det villnisset som heter Nes kirkebok 1.  Da Lars
Knutsen i 1703 skulle troloves med Johanna Albretsdatter, gikk det ikke
så enkelt for seg, og presten har rablet ned et par sider om affæren.
Johanna var i sin tid kommet hit til landet fra København i følge med sin
frue, Maria Feyga, som siden ble gift med major Conrad Schløsser på
Haug i Nes. Johanna var den gang gravid, og hun var kommet uten pass
og beskjed. Også nå, sommeren 1703, var hun yderligst frugtsommelig,
forteller presten. Det var derfor rimelig at kaveringsmennene, som var
fra Vogstad, var noe betenkte, og de strøk av sted til majorens på Haug
for å få en skriftlig erklæring om Johannas forhold.De fikk vite at Johan-
na i sin tid var kommet til fru Schløsser direkte fra sine foreldres hus
(hun hadde altså ikke vært gift før), og at hun hadde tjent som amme og
vært i fru Schløssers tjeneste i fem år. Men noen skriftlig erklæring ville
ikke major Schløsser gi dem, de fikk tro ham på hans ord. Enda menne-
ne var hos ham to ganger, lot han seg ikke "bevege til skriftlighet",. Og
det var ingen annen råd enn å kavere likevel. Så ble da Lars og Johanna
trolovet 19. juli 1703. Deres datter Conrada Maria ble døpt 9. september,
og endelig den 1. november ble foreldrene viet.

Johanna var altså kommet i huset til Maria Feyga ca. 1698. Ved den tid
var fruen gift med den danske kommerseråd og høyesterettsassessor
Nicolaj Arff. De hadde fire barn som vokste opp, og det siste født i 1695.
Men siden fruen trengte amme i 1698, må hun vel ha hatt eller iallfall
ventet enda et barn. Nå var det jo vanlig at det var ugifte mødre  som
tjente som ammer, og vi får forklaringen på at Johanna kunne gjøre slik
tjeneste ved de tider. Ved trolovingen i 1703 overrakte nemlig presten et
brev til Lars Knutsen, et brev som var skrevet av en Henrich Barfoth og
datert 2. juli 1697, kvelden før han skulle henrettes. Johanna var trolovet
med ham, han hadde lovt henne ekteskap, og det var hans barn hun gikk
med da hun kom til fru Arff. Arff døde allerede samme året 1698 og
hans enke dro til Norge  og tok Johanna med. I 1700 ble Maria Feyga
viet på Bragernes til major Schløsser. Han var sjef for Nesiske kompani
og bodde på Haug, og slik gikk det da til at Johanna kom til Nes, hvor
hun traff Lars Knutsen.

Nes kirkebok hjelper oss altså til å følge Johanna tilbake til København.
Men i kirkeboka får vi også vite hennes familienavn i 1703 - Johanna
Makum. Med Johan Garders påvisning av at Johanna var fra "Skaane",
og med familienavnene Barfoth og Machum som ledetråd, kan vi så
finne litt av hvert av interesse. Henrich Barfoth var sønn av Joachim Fre-
drik Barfoth, sokneprest til Årstad og Asige i Haland i Sverige. Henrik
tok sin teologiske eksamen i Lund i 1691 og skulle bli prest som faren.
Men så kom katastrofen. Han kom bort i en drapsaffære og ble dømt til
døden og henrettet i Halmstad i 1697.

Det var i Halmstad han hadde truffet Johanna, og det var her han skrev
sitt siste brev til henne, det brevet som hun tok vare på og som kom i
Lars Knutsens hender seks år seinere. Hun var datter av rådmann
Albrecht Fredricsson Machum i Halmstad  og hadde iallfall to søstre:
Agneta, gift med sokneprest Jonas Westerstrand i Hjorted i Lindkøpings
stift, og Anna Margaretha, gift med tingskriver, siden landsfiskal Hugo
Weilman (adlet i1720). Anna Margarethas eldste datter bar samme navn
som Johannas nesteldste datter: Elisabeth Catharine, og det er rimelig å
tro at dette var navnet på rådmann Machums frue, de to kusinenes beste-
mor. Rådmann Machum var sønn av Fredrik Albertson Machum og hus-
tru Elisabeth Andersdotter, og Fredrik Machum var igjen sønn av 

Albrecht Pedersson Machum, død 1634, en rik mann som var rådmann i
Halmstad i 1609 og borgermester fra 1622 til sin død. Halmstads kirke-
bok er ikke bevart for tida før 1711, men vi finner disse opplysningene
om familien Machum i en artikkel av K.G. Ljunggren i Halmstads årbok
XI. Det er landsarkivar Torbjørn Fogelberg i Lund som har vært så elsk-
verdig å gi meg disse opplysningene. Dessuten har jeg brukt "Svenska
adelns  ättar-taflor".

Trygve Vik,
Lektor.

Som et lite tillegg kan vi fortelle litt om Ole Guttormsen Nordbøe og
Conrada Maria Larsdatter Åmot og dere etterkommere.  Han kjøpte
Tomter gård i Kråkstad i 1733 og kom egentlig fra Ramnes i Vestfold.
Conrada Marie var hans 2. kone. Med sin første kone Marie Helene
Schrader hadde han en datter Marie Elisabeth f. 1727. Hun ble gift med
Peder Abrahamsen Dehli fra Enebakk og Ole Nordbøe som i 1734 hadde
kjøpt Bjastad solgte gården i 1748 til svigersønnen. Marie Elisabeth og
Peder fikk 3 barn: Marie Helene Pedersdatter f. 1748, Elen Kristine
Pedersdatter f. 1754 og Abigael Pedersdatter f. 1760.

I andre ekteskap med Conrada Marie Larsdatter hadde Ole Nordbøe også
bare en datter, nemlig Helene Marie f. 1730. Hun ble først gift med Hans
Jensen fra store Grydeland. De bosatte seg på Jaer. To barn: Christopher
Hansen gift 1778 med Agar Jensdatter Sørum. Han overtok Jaer ved
farens død i 1776. Hans søster Marie Hansdatter ble gift med Svend
Syversen Midsem.

Moren, Helene Marie ble 1777 gift 2. gang med Ole Hansen Haga.
Ole Nordbøe eide også en del i Alfheim (19 lisp. som hørte til kirken
med bygselrett over resten). Han solgte gården til sin svoger Engel Fri-
derich Larsen Åmot. Engel Friderich ble i 1740 "bestallet" som offentlig
bygdemusiker. Han var gift med Anne Pedersdatter Møller og hadde to
barn: Johanne f. 1745 og Lars f. 1753. Han døde allerede i 1755 og
enken ble gift med Ole Erichsen Snore fra Midsjø. 



Peter Larsen Åmot hadde 2 døtre som begge ble gift til Follo, ifølge
Trygve Vik. Den ene, Massi Petersdatter ble gift med Ole Povlsen, Søn-
dre Frogner i Kråkstad  (Kilde:Kirkebok for Kråkstad og Ski). Den
andre, Ellen Birgitte Petersdatter  ble gift med Hans Andersen Tomter. 1
barn: Agar Hansdatter Tomter i Kråkstad, født 1781. (Kilde: Kr. Aug.
Nøkleby).

Flere opplysninger om disse familiene finnes i Bygdeboka for Kråkstad
og Ski hvor dette er tatt fra.

Forespørsler
Spørsmål nr.1
Fra Grethe Sørensen ( Grethe.Sorensen@nkf.no )
Hei, jeg søker opplysninger om Anne Maria Danielsdatter. Hun giftet
seg ifølge Familysearch i Kraakstad 15. april 1829 med Ole Brynildsen.
Kan noen sjekke dette giftermålet i kirkebøkene og se hvor hun kom fra
? Finner henne ikke i FT 1801.

Svar:
Har funnet vielsen som fant sted den 15. april 1829 i Kråkstad mellom
Ungkarl Ole Brynildsen Sigerudtangen, 36 år, far:Brynild Larsen, og
Pige Anne Maria Danielsdatter, Sammesteds, 26 år, far: Daniel Willum-
sen. Forlovere:Christopher Hermansen Syverud og Svend Tostensen
Sigerudpladsen.

Nå er det jo slik at disse ikke trenger å være fra Sigerudtangen opprinne-
lig, men de er der i hvert fall det tidspunkt vielsen finner sted.
Har forresten funnet en Ole Brynildsen konfirmert i 1807 fra Lille
Løchen, uten at jeg kan si om det er samme person. Denne gården ligger
jo i motsatt ende av prestegjeldet.
Ved en tilfeldighet fant jeg en datter av Ole Brynildsen og Anne Maria
Danielsdatter født den 10. april 1835 ved navn Gunild. De bodde da som
husmannsfolk på gården Findstad i Ski.

Spørsmål nr. 2
Fra Bjørg Thorsrud ( bjthorsr@online.no )
Leter etter foreldre til Anne Maria Christiansdtr født u.Schodboe
(Krogstad) 1836. Foreldre: Christian Larsen og Gunild Erichsdtr. Hvor

kom foreldrene fra?

Svar:
Anne Maria Christiansdatter er født 16. november 1835 av foreldre
Christian Larsen og Gunild Erichsdatter.
Husmannsfolk under gården Schodboe i Krogstad Sogn.

Faddere: Hans Christian Thomassen Schodboe, Berger Amundsen
Schodboepladsen, Svend Aslachsen Schodboe, Karen Svendsdatter
Schodboe og Anne Maria Thomasdatter, samme steds.

Kan ikke finne at de er gifte i Kråkstad mellom 1819 og 1835. Kanskje
de kan være kommet fra Hobøl, siden denne gården ikke ligger langt fra
grensen mellom Hobøl og Kråkstad. Kan dessverre ikke hjelpe deg med
dette. Men du kan låne film av kirkebøkene til ditt bibliotek og kanskje
lese de der.

Spørsmål nr. 3
Fra Tore Bjølgerud ( tbjoelge@online.no )
Johan Nielsen var født i Ski i 1835. Han flyttet senere til Oslo og hans
barn utvandret til USA. Etterkommerene heter Booger til etternavn. Jeg
får snart besøk av en av dem, og har lyst til å vise ham hvor han har nav-
net sitt fra. Er det noen som vet noe?

Svar:
Johan Martin Nilsen ble født 5.10.1835 og døpt 18.10.1835 (trolig Ski
kirke). Hans foreldre var Niels Nielsen og Anne Christensdatter. De
bodde på Bouger. Faddere var Lars Johannesen, Hans Brynildsen, Bou-
gerpl., Elen Maria Rasmussdatter Bouger, Anne Kristiansdatter Schies-
eng og Olea Kristiansdatter Bougerpl. 
Kilde:Kråkstad MINI 3/7 s. 78? Nr. 64.

Foreldrene giftet seg 27.3.1830 (trolig Ski kirke):Ungkar Niels Nielsen,
fødested Schieseng, 28 år og pige Anne Kristine Christensdatter Bouger
27 år. Hans far var Niels Olsen og hennes far Christen Jørgensen. Forlo-
vere var Johannes Hansen Ekjord og Hans Pedersen Stunder.
Boger gård finner du mellom Siggerud og Jørgenrudkrysset, ikke langt
fra Skeidarkollen.

Spørsmål nr. 4
Fra Bjørn Solberg, Bovim, 1827 Hobøl ( Bsolberg@c2i.net )

Min tippoldemor Trine Mathea Gabrielsdatter er fra Audenbøl i Kråk-
stad. Hennes foreldre er ifølge FT 1865 Gabriel Andersen, 50 år og f. i
Kråkstad. Hennes mor het Anne-Marie Pedersdatter 54 år og f. i Kråk-
stad. Hva het Trines besteforeldre, og når og hvor er de født. Dette kan
kanskje KB for Kråkstad fortelle, så jeg hadde vært svært takknemlig for
et oppslag. På forhånd takk.
Gabriel Andersen født  8. jan. 1815, døpt 16. jan. s.å. i Kråkstad. Forel-
dre Anders Torkelsen og Anne Maria Johannesdatter Røed.
Kilde:Kråkstad 1813-1814 MINI 1/9 s. 9 nr.1

Anne Marie Pedersdatter født 11. oktober 1811. Foreldre Peder Pedersen
og Helvig Evensdatter Berger.
Kilde:Kråkstad 2, side 82.



Ungkar Gabriel Andersen, 26 år, født på Røed Nøkleby, giftet seg 4. juni
1840 med pige Anne Pedersdatter Berger 29 år.Hans far var Anders Tor-
kelsen Nøkleby og deres forlovere var Sven Ambjørnrud og Hellmund
Berger.
Kilde:Kråkstad 1837-1847 MINI 3/6 s. 125 nr.9

I Bygdebok for Kråkstad leser vi: Anders født 1784 var sønn av Torchel
Ottersen og  Sophia Andersdatter Bjerke søndre, død 1786. Som foreldre
til Torchel Ottersen er anført Otter Andersen og Berte Toresdatter Haug i
Ås. Otter var sønn av Anders Arvesen, han fikk skjøte på Rød i 1721 og
betalte 400 rdl. Han døde allerede i 1722 og enken het Dårdi Sørensdat-
ter.

Spørsmål nr 5
Fra Dag Jarnøy ( blf@eikaberg.org )
På Sandbakken under Harastad i Kråkstad bodde min oldefar Henrik
Pedersen f. 1829 fra ca. 1865 til ca 1890(1900). Han var gift med Olene
f. 1846 Tomter. Barna emigrerte til Amerika 1900. Er det noen som kjen-
ner slekt etter disse? Finnes det noen gamle bilder av Sandbakken? 

Svar:
Kan bare svare på det siste spørsmålet om det finnes noen gamle bilder
av Sandbakken. Det gjør det sannsynligvis ikke. Spørsmålet er forelagt
Bjørn Myhrvold, Ski Historielag. Han har i flere år samlet inn gamle bil-
der av plasser, gårder og personer fra Kråkstad og Ski. Han mener at fra
Sandbakken har han ikke noe.
Vi setter forespørselen inn i bladet vårt, Slektsveven, så kanskje "noen
kjenner noen".

Spørsmål nr. 6
Fra Kåre Petter Hansen ( kp.hansen@c2i.net )

Hvis noen har tid og kildene, ville jeg gjerne vite eksakt fødselsdato for:
Marie Larsen født 1867 i Ås (Ole?) Mikael Larsen født 1887 i Ås.
Marie Larsen  var gift med Gunnerius Larsen (1861) fra Sørum. 
Familien bodde i følge folketellingen 1900 i Gjerpen i Telemark. Jeg er
takknemlig for hjelp. Gratulerer med fin hjemmeside.

Svar:
Ole Michael Larsen ble født 26.11.1887 i Aas. Foreldre Gunerius Larsen
Aas og Marie Lauritsen. Kilde: Ås MINI I 9 1881-1900 kort 2/11.
Maries fødsel kan jeg ikke finne i 1867, derimot er det en Alette Marie
født 5.2.1866. Foreldre: Pige Sofie Andersd. Østby og ungkarl Laurits
Olsen Huset under Aas.
Kilde:Ås  MINI I 7 1854-1870 kort 3\9. Vet ikke sikkert om dette er den
rette Marie.

Spørsmål nr 7:
Fra Ketil Harbek (ketil.harbek@skatteetaten.no)

1) Andrine Larsdatter f. 1808 på Halstad eller Stegenstad ble gift i Kråk-
stad 11.11.1826 med Søren Baltsersen fra Rustad i Ås. Andrines søster
Ellen Kirstine Larsdatter f. 1809 ble gift i Ås 07.05.1837 med Andreas
Abrahamsen fra Åkebakke i Ås.

Foreldrene til Andrine og Ellen Kirstine skal være Lars Mikkelsen og
Gunild Svendsdatter, visstnok gift 01.04.1803, men vet ikke hvor.  Kjen-
ner noen til disse foreldrene - hvor de kom fra, når de levde osv.-?

2) Even Povelsen f.ca 1728 og Anne Jørgensdatter f. ca 1746, gift
03.11.1775 i Kråkstad, bodde på Ambjørnrud i 1801.
Vet noen hvor de kom fra, hvem deres foreldre var osv.-?

3) Anna Erichsdatter fikk 24.12.1815 en sønn Even utenfor ekteskap
med Engebret Evensen f. ca 1789 på Ambjørnrud. Mulig at sønnen ble
døpt (i Kråkstad?) 4.1.1816.

Vet noen noe mer om Anna - hvem foreldrene var, når/hvor hun var født
osv.-?

Svar:
Spørsmål 1:
Andrina Larsdatter ble døpt 21.februar 1808 i Kråkstad. Foreldrene Lars
Michelsen og Gunild Svendsdatter bodde da på Halstad.
De ble gift 1.4.1803 i Kråkstad: Ungkarl Lars Michelsen Eng og Gunild
Svendsdatter Nordre Frogner.
Kilde:Kirkebok for Kråkstad og Ski nr. 2.

I Kirkebok for Kråkstad nr. 1 er en Lars født 21.02.1774, foreldre: Mekel
Karlsrud og Mari Pedersdatter.  Lars Michelsen konfirmert 17.10.1790
fra Eng.

I Kråkstad Bygdebok II, side 13, under Frogner Nordre, står det om
Gunild Svendsdatters far, Svend Nilsen, at han var eldste sønn på
Mellom Frogner, født 1751. Han fikk bygsel på Nordre Frogner i 1786
og var gift med Gunild Olsdatter Eng. De hadde sju barn, derav Gunild
f. 1782, g.m. Lars Michelsen. Svend Nilsen døde 1806, 54 år og enken

giftet seg på nytt med Anders Halvorsen som fikk bygsel på gården. Lars
Michelsen fikk i 1829 sammen med nest-eldste sønn Svend Svendsen
kongl.skjøte på Nord-Frogner og Frognerlund. Solgte i 1852 gården til
Baltzer Arnesen Hebekk.
Svend Nilsen var igjen sønn av Nils Jensen Hjell som i 1777 kjøpte
Mellom-Frogner  for 1100 rdl. Han var gift med Gunild Svendsdatter.
Kilde:Bygdebok for Kråkstad II, side 11.



Spørsmål 2:
Even Povelsen var fra Bjørke og fikk i 1755 kjøpt Ambiørnrud for 600
rdl. Han var svigersønn til Siver Larsen og var gift med dennes datter
Thore. Hun var hans første kone. Hans andre kone het Hedvig Jørgens-
datter Grønstvedt (gift i 1768) og i 1775 ble han gift med Anne Jørgens-
datter Grønstvedt. (Even Povelsen døde i 1806) .
Disse opplysningene er tatt fra Kråkstad Bygdebok II, side 101.

Even Povelsen hadde 14 barn: sju i første ekteskap: Anders, Paul, Ole,
Lars, Svend, Mari og Berte. I andre ekteskap: Thora og i 3. ekteskap:
Jørgen, Svend, Paul, Engebret, Hedvig og Berthe Maria.
På side 67 under Sør-Bjørke står Even Povelsen som sønn av Povel
Evensen og Mari Gundersdatter. 

Denne Povel var igjen sønn av Even Jonssøn og Berte Povelsdatter. Han
var bruker på Sør-Bjørke og fikk skjøte på gården i 1700. Skifte etter
Even Jonssøn i 1725.

Helvig og Anne var søstre, etter Trygve Viks notater døtre av Jørgen
Håkonsen Audenbøl død 1754 og Boel Rasmusdatter død 1755. Helvig
skal være født 1744 og Anne i 1746, men jeg kan ikke finne dem i Kråk-
stad kirkebok, då de må nok være døpt annet steds.

Trygve Viks notater ligger på Ski Slektshistorielags hjemmeside,
www.skislekt.no, og der vil du finne flere opplysninger om disse famili-
ene, bl.a. alle barna, og i noen tilfeller noen generasjoner lenger tilbake.

Alle opplysninger fra Kråkstad Bygdebok bør kontrolleres, da det dess-
verre finnes en del feil i den.

Spørsmål nr. 3
Anna Erichsdatter er antagelig ikke døpt i Kråkstad, kan ikke finne noen
som passer mellom 1786-1800 (Kirkebok nr. 2). Sønnen Even kan heller
ikke finnes døpt i Kråkstad.
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