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Gamle 
kirkeskikker 
Av Kurt Hjemdal 

For alle som driver rned slektsforsk- 
ning, er kontakten rned tidligere 
tiders kirkeboker en viktig kilde ti1 
kunnskap. I den sammenheng kan 
det vaere interessant i vite litt om 
hvordan forfedrene on -m$drene 
opplevde motet rned krken. Og mens mange i dag synes i f i  et nok s i  
fjernt forhold ti1 kirken, er det ikke tvil om at kirken spilte en atskillig 
mer sentral rolle i livet ti1 tidligere generasjoner. I et par artikler skal jeg 
forsoke i skildre noen av de gamle kirkeskikkene i Norge. 

Dip 
Det var selvsagt at alle skulle dopes utover i middelalderen og videre i 
tiden etter reformasjonen. Men dipsskikkene var nok s i  annerledes enn 
de er i dag. I bevisstheten om at barnet var fodt inn i en syndig slekts- 
sammenheng og selv hadde del i arvesynden gjaldt det H fH det dopt s i  
snart som mulig etter fodselen slik at det kunne f i  del i Guds nide og 
Kristi frelsergjerning og derved unngi fortapelsen. Mange barn dode rett 
etter fodselen og derfor var det viktig at jordrnodrene kunne foreta dip 
hvis de sH at barnet ikke ville leve. I Kirkeordinansen av 1542 er det 
foreskrevet hvordan de sMle  gH frem. Hvis barnet likevel levde opp 
mitte det fremstilles i en gudstjeneste senere, en skikk som er fastholdt 
ti1 i dag. 

Hvis barnet ikke ble dopt hjemme, skulle det bringes ti1 kirke innen 8 
dager for H bli dopt. Modrene ble ansett som "urene" og kunne ikke 
delta. Derfor trengtes det "gudrnodre" som kunne holde barnet over 
dipen. Dipsfolget ble mott av presten utenfor kirken, og her foregikk 
den forste lille "utdrivelse" (eksorsisme) av urene hde r  for presten teg- 
net korstegnet over panne og bryst og bad om at Gud ville ta imot bar- 
net. S i  fulgte "syndflodsbonnen" som viste ti1 Noa som ble berget 
gjennom syndfloden og deretter fulgte den store "utdrivelse". N i  leste 
presten teksten om Jesus og de smi barna for han la hAnden p i  barnets 
hode og alle bad Fadervh. 

Fgrst etter dette gikk man inn i kirken ti1 dopefonten som stod rett inn 
forbi doren. Her spurte presten barnet om det forsaket djevelen, om det 
trodde p i  Gud Fader, Gud Sonn og Gud Den Hellige h d ,  noe fadderne 
besvarte p i  barnets vegne. S i  tok presten og dyppet barnet helt under i 
dopefonten mens han sa: Jeg doper deg i Faderens, Sonnens og Den Hel- 
lige h d s  navn. Deretter holdt fadderne barnet over fonten og presten 

iforte det dipsskjorte og etter hvert ogsi dipslue som uttrykk for at bar- 
net n i  var blitt kristen. Dipshandlingen ble avsluttet rned en tilsigelse 
som minner om den som fortsatt brukes. 
I middelalderen ble det ogsi brukt salt, spytt, olje og lys, men det for- 
svant etter reformasjonen. Utdrivelsen av onde Ander ble borte i forbin- 
delse rned en ny dipsliturgi i 1783, mens det allerede fra 1574 f m e s  en 
faddertiltale som er nok s i  lik den som i dag brukes. 

Konfirmasjon 
Konfiasjonen slik vi kjenner den, er en ganske moderne foreteelse i 
kirkens lange historie. Presten skulle nok undervise ungdomrnen allerede 
i middelalderen og etter reformasjonen, men det var forst i 1736 at det 
ble en alminnelig ordning som alle skulle delta i og lagt ti1 14-15 Ars 
alder. I utgangspunktet var siktemaet at den enkelte skulle bekrefte sin 
dipspakt, altsi bekjenne sin tro p i  Gud n i  da han og hun var blitt s i  
gamle at de ikke lenger burde leve p i  andres bekjennelse. 
Kongen bad Erik Pontoppidan om i skrive en gjennomgang av katekis- 
men og det gjorde han i form av 754 sporsmil og svar som alle skulle 
kunne. For i bli konfirmert mitte man gjennom en overhoring som viste 
at man hadde fitt rned seg hele denne katekismegjennomgang. Forst da 
ble man sluppet frem ti1 selve konfiiasjonen. Denne foregikk som en 
loftesavleggelse der presten spurte hver konfirmant om hanlhun trodde 
p i  Gud, Fader, Sonn og HelligAnd, og der konfimanten svarte ja. Hen- 
sikten var god, men det kunne ikke unngis at mange svarte ja uten i 
mene noe alvorlig rned det. For de som tok handlingen alvorlig kunne 
dette bli en alvorlig samvittighetsknipe. Derfor ipnet man i begynnelsen 
av 1900-tallet for en ordning der konfiiasjonen forst ble ti1 en for- 
bonnshandling for konfirmanten. I dag er dette den vanlige ordning i 
Den norske kirke. 

NSFs bokskatt 
I april var Ski Slektshistorielag 
invitert ti1 Norske Slektshistorisk 
Forenings gjenipnede bibliotek. 
Etter en tid p i  flyttefot i kasser har 
bokene igjen blitt tilgjengelige, n i  
i Ullev8sveien 1 i Oslo. Biblio- 
teket holder ipent tirsdager og 
torsdager kl. 11.00 - 20.00. Det er 
tengt p i  helligdager, i sommer- 
ferien og i hhv. jule- og piske- 
ukene. Biblioteket har kanskje 
Norges storste utvalg av slekts- 
boker. Utvalaet av byndeboker er 
ikke s i  stortiom pi%versitetsbiblioteket, men er vesentlig lettere til- 
gjengelig. Ref 





i bygdeboka for Enebakk viste det seg at Ole hadde en onkel sorn het 
Jens. Moren var fra Bye i Enebakk. 

S i  pravde jeg pantebaker for nedre Romerike, tenkte i finne innfarselen 
der, men forgjeves. Det skal ikke vaere lett. 

Ikke var det skifte etter moren sorn dade i 1784, faren kunne jeg ikke 
finne dad i Enebakk. Men s i  viste det seg at han nok kunne vaere dad i 
Ullensaker, for i 1801 bodde han der, p i  Holt som den eldste sonnen Jon 
hadde kjopt. Men noe skifte var det ikke. 

Tiden gikk, og farst ni, ett h etter at jeg virkelig begynte i lete, tror jeg 
at jeg har funnet den siste brikken. Jeg kom over ei slektsbok av Jens 
Jensen: Etterkomrnere etter Peder Brynildsen Barbal. 

Her er b1.a. slekta fra Bye naye gjennomgitt. Men Ole er selvfalgelig 
ikke nevnt mer enn rned fodselsh. S i  viser det seg at moren, Mark 
Pedersdatter fra Bye har en bror til, nemlig Ole Pedersen. Denne kjapte 
@yen i Tomter i 1785 og hadde det bare i tre h .  Men han godt ha bodd 
der noen h far han fikk skjate p l  det. Det f h  vi hipe, for da kan han ha 
vaert den Ole 0jen sorn var kausjonist ved vielsen i VAler i 1782. 

Ole Torersen hadde to sanner rned sin andre kone, Anniken Haagensdat- 
ter, og en av dem ble kalt Peder sorn jo var et meget brukt navn i By- 
slekta. 

Alt i alt blir dette s i  pass mange indikasjoner p i  at han var fra Huserud 
i Enebakk, at jeg n i  har fart opp anene hans derfra. Men kan jeg vaere 
sikker? Hvis noen sorn leser dette har flere forslag ti1 kilder, er jeg 
takknemlig for i f i  vite det. 

Hvor mange av oss har ikke slike problemer? Vi stanger hodet mot den 
beromte veggen. Slektsforsking er sorn et puslespill, man legger en brik- 
ke ti1 en annen og f h  ti1 slutt en helhet. Det er det sorn gjar det s i  spen- 
nende. 

Alle har vi vel en historie om hvordan vi begynte rned denne hobbien, 
og min historie begynte altsi rned denne b lha l te  kista, sorn tilharte dra- 
gon Ole Torersen fra Huserud i Enebakk, dod 1812 p l  Nordby i Svinn- 
dal. 

Da Oles sann Anders Olsen Nordby dade i 1850, fulgte kista rned hans 
enke og barn i 2. ekteskap ti1 store Giltvedt i Spydeberg sorn hun kjapte. 
Da min oldemor Anne Marie Andersdatter giftet seg i 1861 og flyttet ti1 
naboghden Hesleskaug kom den dit. Og farti Ar senere havnet den p i  
Myhrer. Blhalingen er slitt og ser heller svart ut, og de rode bhdene 
er nok mer brune ni. Men fin er den likevel, synes jeg. 

Fra Bekkelaget i Aker 
ti1 Bekkevollen i Nordby 
Cathrine Maria Lockes slekt og livslap 

I ghdshistorien for As skriver Trygve Vi at Cathrine Maria Johansdat- 
ter p i  Bekkevollen under Kaksrud i Nordby var datter av Johan Reuss i 
Drobak. Det er sjelden at man tar den gamle hedersmann i en direkte 
feilslutning, men her var han p i  villspor. Om han hadde slAtt opp i kirke- 
boken for Nesodden, ville han ha funnet at Christen Christensen og 
"Chatrine Maria Lokke" i juni 1783 hadde sin sonn Ole ti1 dipen. De 
bodde da p i  Bekkensten i OppegArd. 

Cathrines b a k g r u ~  
Cathrine ble dopt 8. april 1760 i Aker kirke, og foreldrene var Johan 
Nicolai Locke og Anne Henriksdatter p l  Bekkelaget. De hayst promi- 
nente fadderne kan nesten f i  oss ti1 i tro at hun tilharte en kondisjonert 
slekt: generalauditar Lengnik, kansellirid Fleischer, assessor Bartholin, 
fru Brandt og madame Hersleb. Det er vanskelig i finne noen logisk for- 
klaring p i  hvorfor den lokale sosieteten i den grad stilte opp. 

Faren Johann Nicolaus eller Johan Nicolai Locke var etter alt i damme 
kommet fra Tyskland i sin ungdom. Han var fadt rundt 1700, og var 
svenn hos fellberederen Johan Valentin Silgens i Christiania da han i 
1725 ble gift farste gang rned Margrethe Olsdatter Heldt. Rundt 1725 
begynte han selv sorn fellbereder i Moss. Fellberederne utfarte semsking 
av skim, og hadde den gang egne laug. I Christiania ser de i hovedsak ut 
ti1 l ha hatt tysk opphav. I 1736 fikk Johan Nicolai Locke borgerbrev i 
Christiania, og slo seg ned i huset ved det nordvestre hjarnet av Vater- 
lands bro. Han fikk seg fellberederstampe pH Sollerud ved Lysaker, men 
virksomheten gikk ikke slik den skulle, og han mine avvikle i 1746, 
samme h sorn Margrethe dgde. P i  denne tiden kjapte han @stre Hafnor i 
Hole. Han giftet seg rned Anne Henriksdatter "Piaache" i 1748, og flyttet 
ti1 Hole, men det er ikke noe sorn tyder p i  at han fortsatte virksomheten 
sorn fellbereder. I 1757 solgte de ghden og flyttet ti1 strandghden 
Bekkelaget i @stre Aker, hvor Johan Nicolai dade i desember 1768, 
angitt itti h gammel, trolig i meste laget. Cathrines eldre saster 
Margrethe hadde samme h giftet seg rned Syver Christiansen i 
Garnisonsmenigheten i Christiania, og de overtok n l  Bekkelaget. 

Anne Henriksdatter var husmannsdatter fra P j h  p i  Tyristrand, og 
hadde fmsk blod i hene. Hun var fadt i 1719, og foreldrene var Henrik 
Johansen (~1676-1738) og Ingeborg Tharaldsdatter. Annes farmor var 
Kirsti Henriksdatter Hovi (~1655-c1730?) p i  Tyristrand, sorn fikk 
oppleve mer dramatikk p i  naert hold i livet enn de fleste. Kirstis far, 



finnen Henrik Sarum i Norderhov, ble i 1661 slitt i hjel i sitt eget hus av 
to karer fra Modum, og hennes andre ektemann Syver Olsen Hovi ble 
knivdrept under en krangel i 1704. 

Cathrine fortsatte trolig i bo p i  Bekkelaget etter farens dad. Hun ble 
konfirmert i 1775 i Garnisonsmenigheten. Hennes slektsbakgrunn vil 
k ~ ~ e  gi stoff ti1 adskillige kulturhistoriske artikler, men de fH heller 
komme i andre publikasjoner siden slekten ikke p i  noen side har tilknyt- 
ning ti1 Follo. 

Christen Christensens bakgrunn 
Christen Christensen var fadt rundt 1749 p i  astre Nordby i Nordby av 
foreldre Christen Helgesen (~1687-1760) og hans tredje hustru Mari 
Nielsdatter (~1712-1755). Christen var eneste barn i dette ekteskapet, og 
hadde arvet 110 riksdaler etter moren. Hoveddelen av summen, 96 daler, 
ble ltint ut ti1 Frederik Slprrstad i As med fem prosents rente. 

Etter farens dgd i 1760 ble Christen bortsatt ti1 gjestgiveren Ole Gunder- 
sen Skytsjordet i Nordby ti1 "opfostring og forsorg", og p i  Skytsjordet 
ble han helt ti1 han giftet seg i 1781. Christen stir oppfart som shedder 
p i  Skytsjordet i rullen over ungt mannskap av 4. februar 1773 for Nor- 
dre Folloske kompani av 2. Akershusiske infanteriregiment. Ifalge rullen 
var han nitten H gammel og bare 59% tommer hgy. Det fantes p i  den 
tiden flere tommem&l, men trolig var Christen mat  etter den sjaellandske 
tomme pi2,636 cm, og han skulle da vaere 157 centimeter. Alders- 
angivelsen er i hvert fall feilaktig, og det kan tenkes at bide denne og 
opplysningen om Christens svaert beskjedne legemshgyde er overfort fra 
en tidligere rulle. Han ser ikke ut ti1 A ha gjennomfart milikrtjeneste. 
Menn som ikke egnet seg ti1 hardt arbeid livnaerte seg ofte som 
skreddere og ved annet htindverk. 

I juli 1776 fikk Christen utbetalt sin arv p i  110 riksdaler og pilapne 
renter av formynderen Svend Brynildsen Solberg, og lasaret etter faren 
med &aye 9% daler. Han anla i desember 1779 sak mot formynderens 
enke Berthe Solberg, ettersom han hadde tyve daler ti1 gode av den 
avdade Svend. Berthe matte ikke i retten, og da hun heller ikke var ti1 
stede da saken ble gjenopptatt i mars Aret etter, ble hun damt ti1 i betale 
sumrnen sarnt rettsomkostninger i tillegg. 

Pi Bekkevollen 
Ungkar Christen Christensen Skytsjordet og pike Cathrine Maria Johans- 
datter Bekkelaget ble 3 1. august 178 1 viet i Garnisonsmenigheten, hvor 
Cathrine var blitt k o n f i e r t  seks H tidligere. Med Christens arvemidler 
hadde de vel noe startkapital. De bodde p i  en av NordbygHdene da de i 
januar 1782 fikk det farste barnet, sannen Johan, vel i tidligste laget i 
forhold ti1 vielsesdatoen. L e t  etter var de flyttet ti1 plassen Bekkensten i 
Oppeghd, hvor de fortsatt oppholdt seg i 1790. I 1792 bodde de i Kirke- 
vika p i  Nesodden, men i 1793 var de kommet ti1 siste holdeplass: Bek- 

kevollen under Kaksrud i Nordby, langt inne i Bunnefjorden. 

I folketellingen av 1801 er Christen og Cathrine registrert i plassen 
Bekkevollen under Kaksrud, og det framgH at Christen var husmann 
rned jord og shedder. Barna var Christian (12), Anne (8) og Jorgen (2), 
og dessuten hadde den sekstiArige enken Kari Pedersdatter tilhold hos 
dem som fattiglem. 

P i  Bekkelaget i astre Aker bodde i 1801 Cathrines saster Margrethe 
sammen med sin mann, den 85-Arige gkdeieren og fiskeren Syver 
Christiansen, og tre barn. Skal man tro oppgitt alder, var Syver tretti H 
eldre enn sin hustru. Margrethes sasterbarn Ole Christensen (17) og 
Kirstine Christensdatter (9) bodde ogsi der, og disse var barn av 
Christen og Cathrine. Trolig fikk de bo p i  Bekkelaget p i  grunn av magre 
k& i Bekkevollen. 

Cathrines to eldste sprnner Johan og Ole sto oppfm i rullen av 24. juni 
1806 over ungt rnannskap i Nordre Folloske kompani, som n i  var over- 
fort ti1 Nordenfjelske infanteriregiment. At unge menn fra Follo tjente i 
Nordenfjelske infanteriregiment hprres unektelig noe s a t ,  men den nor- 
ske haer hadde p i  denne tiden gjennomgitt flere omorganiseringer, og 
den gang som n i  mitte logisk tankegang ofres nH hovedhensikten var i 
f i  kabalen ti1 i g i  opp. Den 24-&ige Johan stH oppfart som 62% tom- 
mer hay (165 cm), og 23-&gen Ole 61% tommer (162 cm), begge 
noksi naer den tids gjennomsnittshayde. De yngre bradrene Christian og 
Jargen mate ved en sesjon seks h senere henholdsvis 61% tommer (162 
cm) og 63 tommer (166 cm). Jargen hadde "foregiven Feil i et Been". 

Christen og Cathrine hadde noe jord ti1 plassen og dyrket vel noe korn, 
men neppe poteter. Christens skreddervirksomhet ka!tet nok noe av seg, 
og dessuten spedte de p i  med fiske i Bunnefjorden. Arene etter 1800 var 
imidlertid harde for sm&hsfolk. Som husmann var nok Christen for- 
pliktet ti1 i arbeide en del p i  Kaksrud, men han gjorde nok delvis opp 
for seg ved bruk av skreddersaksen p i  klaer ti1 husbondsfolket. 

Et glint inn i husmannsstua 
Christen dade i januar 1808 p i  Bekkevollen, angitt 58 H gammel. I 
kirkeboken ble det oppgitt at han var fattiglem. Cathrine satt videre p i  
plassen i uskiftet bo, og dade selv i mai 1820. Registrering av boet ble 
foretatt umiddelbart etter dgdsfallet. Det skjedde ikke alltid den gang at 
skifte ble holdt i et fattigmannsbo. Boet gir et godt inntrykk av hvordan 
det kunne se ut i en husmannsstue p i  denne tiden, og gjengis derfor i sin 
helhet: 

Aar 1820 den 12te Maii, blev en Lovlig Skifte og Registerings Forret- 
ning fremholdt i Pladsen Bechevolden under Gaarden Kagsrud i Nord- 
bye Annex ti1 Aas Praestegield, efter den sammeskds ved Daden afgang- 
ne Enke Cathrine Johansdatter, som har hensiddet i uskiftet Boe efter sin 



forhen afdade Mand Christen Christensen, hvis faelleds efterladte Boe, 
naar al den paa Formuen haeftende Gield og Udgift er fradraget kommer 
ti1 Skifte og Deeling mellem samtlige Arvinger; Forretningen betient af 
Sorenskriverens eedsvorne Fuldmaegtig Johan Nordbye i Overvaer af 
Skiftevidnerne Baltzer Nordbye og Svend Nielsen. 

Hvorda! Arvingerne bleve opgivne at vaere: 

1. aeldste Son Johan Christensen myndig og boer i Granlien pr. Christia- 
nia. 
2. anden do Ole Christensen do og boer i Christiania, 
3. tredie do Christian Christensen do og boer i en Plads under Mien. 
4. fierde do Jargen Christensen 20 Aar gl: hiemme her paa Arvetomten. 
5. aeldste Datter Ingeborg Maria Christensdatter, gift rned Hans Olsen og 
Boer i Hage P1: 
6. anden do Anne Christensdatter 28 Aar gl: hiemme her paa Bechevold. 
7. tredie do Kirstine Christensdatter, gift rned Christian Hansen og boer i 
Ormesundet pr. Christiania. 

Samtlige disse Arvingere var tilstaede nernlig Sannerne og de giffte Datt- 
re rned deres Maend og matte tillige aeldste San Johan som Vaerge for 
Datteren Anne og San Ole som Curator for Sannen Jargen. 

Mand skred derefter ti1 at registere og vurdere Boets Lasgre Effecter 
som falger: 

No 
1. et Skattol rned Skiaenk 
2. et Framskab 
3. et 8  Dages =seuhr i Kasse 
4. et rundt Vingebord 
5. en Skaksaeng rned Ornhaeng 
6. en Soffa 
7. 5  Traeestoele 
8. en Klaedeskiste 
9. en Meelbaenk 

10. et Tabulet 
11. et lidet Tinfad 
12. en do Tallerken 
13. en Kaffekiaedel 
14. en Kaffeqvaern 
15. en bred Gryde 
16. 2  brastfaeldige do 
17. en liden Staalstegepande 
18. en Jernskonde 
19. en Ildtang 
20. en Lyseform 
21. en Tinstage og 1  traegt 

Spdlr mk s 
8 - 0 -  0  
2 - 0 -  0  
3 - 0 -  0  
0 - 3 -  0  
0 - 3 -  0  
0 - 3 -  0  
0 - 2 -  0  
1 - 0 -  0  
0 - 2 -  0  
0 - 0 -  8  
0 - 1 -  0  
0 - 0 -  8  
0 - 1 -  0  
0 - 0 - 1 2  
0 - 1 -  0  
1 - 0 -  0  
2 - 0 -  0  
0 - 0 - 1 6  
0 - 0 - 1 2  
0 - 0 -  8  
0 - 0 - 1 2  

22. et Fad og en Kox af Steentay 0 - 0 -  8  
23. 2  Koxer 0 - 0 -  8  
24. en Spylkum og 2  Par Kopper 0 - 0 - 1 2  
25. 2  Steentallerkener 0 - 0 -  8  
26. 2  Traeefad og 1  Stet 0 - 0 -  8 
27. et Spand og 1  Batte 0 - 0 -  8  
28. en stor Holk 0 - 1 -  0  
29. en Haandqvaern 0 - 1 -  0  
30. en brastfaeldig Takke rned Nu og Kiaevler 0  - 2  - 0  
3  1. en Rok, et Hespetraee og 1  Tabulet 0 - 0 - 1 2  
32. 5  Fiskegarn 0 - 2 -  0  
33. 2  Navrer og 1  Baghuns vinne 0 - 1 -  0  
34. en liden Kiste og 1 0ltmgt 0 - 0 -  4  
35. en Holk, en liden Anker og 1  Kurv 0 - 0 - 1 2  
36. en Bielde og 1  gl: Sigde 0 - 0 -  4  
37. en Overdyne 1 - 0 -  0  
38. enPude 0 - 1 -  0  
39. en grant Teppen 0 - 2 -  0  
40. et par Strielagen 0 - 2 -  0  
41. et Lagen og 1  Pudevahr 0 - 1 -  0  
42. en gl: Pram 0 - 1 -  0  
43. en Koe Ponaska K: 1 0 - 0 -  0  
44. en Sauv 1 - 1 -  0  

Fleere Usare Effecter var efter samtlige Vedkommendes Forsikkring 
ikke at anfgre ti1 Indtaegt for Boet, ligesom heller intet var andet at anfa- 
re som Boet kunde komme tilgode og beregnes ti1 Indtsegt. 

Betraeffende den afdfldes efterladte ubetydelige Klaeder, da erklaerede 
samtlige Boets Vedkommende, at de vare eenige i at Datteren Anne 
beholder samme allene forlods. 

Derefter blev anrneldt falgende 

G i e l d  

1. Huslejen af Pladsen staaer ubetalt, men hvor 
meget kan Vedkommende nu ikke opgives 
2. Boet skylder ti1 Niels Flayspild for Kiaring 1  Spdlr 
3. Ti1 Ole Mien 0 - 2 -  0  
4. ti1 Baltzer 0degaarden 0 - 1 - 1 2  
5. ti1 Baltzer Baech for bekommet Fourage 1  - 0 - 0  
6. Sannen Johan fordrede tilgodehavende 

for 8  nye Fiskegam 3 - 2 - 1 2  

Meere Gjeld blev nu ikke anrneldt, og da ingen havde videre denne 
Sinde at tilfare, blev Forretningen saa haevet. 



J. Norbye. Johan Christensen. Ole Christensen. Christian Christensen. 
Jargen Christensen. Hans Olsen. Alle disse rned iholdt Pen. 
Christian Hansen rned do. 

B. Nordbye. Svend Nielsen. 

Sluttoppgi$r 
Boet var altsl blitt registrert, men forelopig ikke fordelt mellom arving- 
ene. Formuespostene utgjorde 36 spesiedaler, to ort og seksten skilling, 
mens gjeldspostene belap seg ti1 seks daler og 24 skilling sarnt skyldig 
husleie. Boet s l  dermed i forste omgang ut ti1 l kunne g l  i pluss. 

Husdyra i Bekkevollen utgjorde ei ku og en sau. Tradisjonelt er verdien 
p l  gjenstander i et bo vurdert i forhold ti1 kyrverdien, som altsl her var 
p i  ti spesiedaler. Det var nok ogsl en del mindre lasare som ikke ble 
medregnet i boet, og enkelte ting finner man aldri i skifter fra eldre tid. 
Av husdyr ble gjess alltid oppfart, men aldri hens, og heller ikke hunder 
eller katter ble funnet verdige ti1 l bli opptatt i en boregistrering. 

Sannen Johan hadde altsl ti1 gode over 3% daler for ltte nye fiskegarn, 
mens det i boet bare fantes fem garn verdsatt ti1 to ort, sikkert i skrapelig 
tilstand. Det tyder p l  at barna hadde fordelt en del ting seg imellom far 
registreringen. Det var ogsA en garnmel pram i boet, og fisket hadde nok 
spilt en betydelig rolle for familiens kosthold opp gjennom Arene. 

Av mablene i boet legger vi merke ti1 et skatoll rned skjenk ti1 ltte daler. 
Skatollet var et skrivebordsmabel som kom ti1 Norge p l  1700-tallet. Det 
var satt sammen av en kommode, en skriveseksjon rned smlskuffer, og 
en del rned hyller og lpne rom. Skatoller fantes i mange varianter, og det 
i Bekkevollen var trolig et av de hjemmegjorte eksemplarene som var 
vanlige fra begynnelsen av 1800-tallet. P l  bygdene kom skatollet p l  
moten lenger utover i khundret. Naerheten ti1 Christiania farte vel ti1 at 
enkelte mer mondene mabler tidligere ble spredt i Follobygdene, ogsi i 
enkelte husmannsstuer. Framskapet ti1 to daler er derirnot et tradisjonelt 
bondernabel. 

Det runde vingebordet ti1 tre ort hadde vinger eller klaffer ti1 I sll  opp. 
Et slikt bord var svaert praktisk i ei mindre stue, ettersom det i oppslltt 
tilstand ikke krevde stor plass, og kunne flyttes pl. Det lttedagers 
viseuret i kasse ti1 tre daler kan ha vaxt laget av en klokkemaker fra 
bygdene, som det fantes mange av p i  denne tiden. Kaffekvern, kaffe- 
kjele og oltrakt fant ellers sin naturlige plass i husmannsstua. 

Femten dager etter registreringen ble skifteretten satt p l  sorenskriverens 
kontor i Drabak. Tilstede var sannene Johan, Christian og Jargen, samt 
svigersannen Hans Olsen Haga, sistnevnte som kurator for den rnindre- 
&ge Jargen. Johan opptridte som verge for sosteren Anne. Han inn- 
leverte en skrivelse fra broren Ole og svogeren Christian Hansen Bekke- 
laget som gikk ut p l  at de ikke ventet seg noen arv, og derfor ikke fant 

det bryet verdt l mate. 

Cathrines begravelse hadde kostet s i  mye som 21 spesiedaler, en ort og 
ti skilling, mens boet skyldte husleie fra og rned 1819 rned seks daler ti1 
Engebret Revaug fra Vestby, som eide Kaksrud. Verdien av boet var naer- 
mest lik null, og arvingene ba om at gjenstandene mltte tilbakeleveres 
dem mot at de betalte gjelden. 

Post scripturn 
Christen Christensen og Cathrine Maria Locke hadde ti barn, hvorav syv 
oppnldde voksen alder, og de har betydelig etterslekt i Follo. Den mest 
kjente av etterkommerne er nok tippoldebarnet Trygve Gulbranssen 
(1894-1962), forfatteren som pi1930-tallet hadde internasjonal suksess 
rned Bjarndaltrilogien selv om han ikke hastet mange laurbaer blant litte- 
raturkritikerne. Tittelen pH farste bind har alle hart: "Og bakom synger 
skogene". Trygve Gulbranssens morfars far var Jargen Christensen, yng- 
stesannen p l  Bekkevollen, som kom ti1 Strandenga under Kjaernes i 
Nordby, og som levde helt ti1 1890. 

Etter Cathrines dad flyttet Baltzer Gundersen og Ingeborg Hansdatter inn 
p i  Bekkevollen. I 1855 ble plassen overdratt ti1 kaptein Ole Peter Brandt 
p l  Fron, som hadde teglverk og sag like i naerheten. PA samme tid ble 
det oppfgrt ei ny stue her, og fra denne tiden stammer betegnelsene sari- 
dre og nordre Bekkevollen. 

Kilder i Riksarkivet og statsarkivene i Oslo og Kongsberg 
Follo sorenskriveri: tingbaker, skifteprotokoller. 
Christiania byfogd: pantebaker. 
Christiania auksjonsvesen: pakker. 
Ringerike og Hallingdal sorenskriveri: tingbaker, pantebaker. 
Follo fogderi: ekstraskattemanntall. 
Folketellinger for As og Aker. 
Kirkebgker for As, Nesodden, Aker, Oslo dornkirkemenighet, Garnisons- 
menigheten i Christiania, Norderhov og Hole. 
Krigskollegiet (Kommanderende general I): ruller. 

Litteratur 
Steen, Albert 1994: Mabler. Norske antikviteter fra bygd og by, s 48-83. 
Redigert av Bernhard Rostad og Stephan Tschudi Madsen. Aschehoug. 
Oslo. 
Vik, Trygve 1972: As bygdebok - Gkdshistorie 2. Utgitt av As 
kommune. 



Kirkeboka for Krikstad og Ski 
i lettlest form 

Har du forfedre i KrAkstad og Ski, men kvier deg for l lete etter dem i 
kirkeboka for 1786-1813? Da kan du kjope Ski slektshistorielags 
utskrifter av dip, konfirmasjon. vielse og begravelser og offentlig skrifte. 

P i  motstiende side kan du se hvordan utskriftene er utformet. Dette er 
forste side i heftet for dopte. Hver dip er nummerert og datert. Deretter 
folger dipsbarnets navn, kjonn, far, mor og faddere. Noen ganger folger 
ogsi en kommentar som for dAp nummer 3, hvor det fortelles at barnet 
var hjemmedopt for dette ble bekreftet i kirken. 

Here fyldige registre gjor det lett i finne frarn. Det forste er ordnet alfa- 
betisk etter dipsbarnets fomavn. Det neste er sortert etter dipsbarnets 
fars fornavn, fulgt av et register sortert etter moras fomavn. Dermed 
finner du fort fram ti1 eventuelle sosken eller halvsosken. Der er ogsl 
registre sortert p i  farens og moras slektsnavn og bosted. Den som ikke 
fumes gjennom et av disse registrene, kan vanskelig finnes. 

De ovrige heftene er ordnet p i  lignende mite. Men dette er bare forste 
etappe - registreringsgruppa er i full gang med transkribering av kirke- 
boka for perioden 1736-1785. Mens vi venter p i  heftene fra den eldste 
perioden, anbefaler vi Trygve Viks oppsett av KrAkstad- og Ski-familier 
slik de er gjengitt p i  slektshistorielagets hjemmesider. 

Transkriberingen har foregitt siden 2001 da laget fikk kopiert opp full- 
stendige sett av kirkebokene fra 1736-1785 og 1786-1814. Under 
ledelse av Nils Heitmann, arrangerte laget et kurs i lesing av gotisk 
skrift. Deretter var det bare I sette i gang med i lese. Henning og Eva 
Hval tok for seg den eldste kirkeboka, Astrid Bergersen og Karin Linne- 
rud den andre. 

Senere har folgende ogsi deltatt i arbeidet - Age Sorensen, Bjornar og 
Eva Iversen, Randi Andersen, Bjorg Brynildsen, Bjorn Fuhr, Arne Stor- 
vik, Gyrid Jorgensen, Torill Nordseth og Mette Ramberg. 

P i  nyhet 2003 var gruppa kommet s i  langt at korrekturlesingen ogsi 
var ferdig, og registreringen av heftene kunne ta til. Dette var det grup- 
pas forste leder - Henning Hval - som gjorde. Det viste seg i bli mer 
arbeid enn en hadde beregnet, det var lagt inn utropstegn i alt for mange 
felter! Utropstegnene skulle stA der for i markere at det manglet opplys- 
ninger i vedkommende felt. Dette var gjort av datatekniske grunner. 
Utskriftene mine derfor i all hast redigeres p i  nytt for utskrift. Presenta- 
sjonen av heftene var forhhdsannonsert i lokalpressen foran lagets ipne 

DDA 29/03/7003 Ddp, Krogstad og Schie, 1786 - 1798 sldr 1 

tlenv. F@dc 
D@pt 

2 08/01/i786 Sebilla 

3 22/01/1786 Gunild 

4 22/01/1786 Helene 

5 22/01/1786 Ole 

6 12/02/1786 Anne Marla 
Kruse 

7 i2/02/1786 Hans 

8 12/02/1786 Christian 

Thomds Chrlstophrrsen Qvachestadpl., Gikt 
Marl Olsdatter Qvakestadpl., Gift 
Syver Langhcus, Marcus Bidhlerpladsen, Rans 
Christophersen Dahlsplads., Johanne Danlsplads, 
Ragnild Lanqhuus 

Clemrt Olsen Rougaaspladsen, Gift 
Stine Abrahamsdatter, Gift 
Ole Glevlg. Lars Olsen Qwerner, Anders Christophersen 
Qwerner. Kirsti Gievig, Elen Olsdatter Sougland 

Jargen Gulbrandsen Collermss, Gift 
Mari Nilsdatter, Gift 
Nils Berger af Enebak, Hans Ungernas a£ Enebak, Inger 
Ungernas af Enebak. Peder Nilsen Berger af Enebak, 
Magrete Axelsdattfr Vestbye af Enebak 
K: Dette Barn var Hiemmedmbt a: Peder Christophersen 
Gietsimepladsen, og dets Daab i Kirken bemeldte Tiid 
stadfastet., hj.dAp: Peder Christophersen 
Gletsimepladsen 

Hans Helgesen Bougerpladsen, Gift 
Anne Tostensdatter, Gift 
Peder Stunder, Povl Hansen Stunder, Hans Samuelsen 
Bouger. Ingeborg Bouger, Judithe Hansdatter Bouger 

Hans Olsen Stallerudplads, Gift 
Anne Svensdatter, Gitt 
Ole Hougland, hmund Vevelstadplads, Guilder Houglandpl 
, Judlthe Stegenstad, Anne Amundsd. Vevelstad 

Christian ! '  Kruse Nordre Frogner, Gift 
Johanne Olsdatter, Gift 
Ole Sidndre Frogner, Bendix Mellem Frogner, Peder Olsen 
Eng, Gunlld Mellern Irogner, Marte Nilsd. Mellem 
Frogner 

Svend Andersen Opsahl, Gift 
Johanne Yr~der~chsd. 
Ole Tomter. Lars Aamodt Sogner Sogn, Giertrud 
HaresEad. Waqrete Biastdd. Mari Syversdatter Tomter 

Peder Svendsen 0stre Raadimpl., Gift 
Helvig Hansd., Gift 
Lars Jmrgersen Tornterpladsen, Peder Ottersen Myhrer, 
Mari Nordbye. Marte Hansdatter Nordbye, Barbroe 
Olsdatter Raddirnol. 

dag p i  Ski Bibliotek. Heldigvis gikk det bra og heftene ble akkurat fer- 
dig i god tid. 

N i  hiper gruppa p i  godt salg av hefter. Ta kontakt med laget enten via 
lagets hjemmeside www.skislekt.no eller ti1 gruppas nivzrende leder - 
Bjornar Iversen -, medlemmer i registreringsgruppa eller styret. 



Oslo Katedralskole 850 iir i 2003, 
og noen aner 
Av Randi Andersen 

Oslo Katedralskole har i 2003 markert sitt 850 h s  jubileum. I den for- 
bindelse har jeg funnet noen opplysninger som knytter seg ti1 noen av 
mine aner for ca. 400-500 k siden. 

Claus Berg f. i 1473 i Lubeck (sonn av Jacob Berg). Han var billed- 
skjmer og virket i Danmark fra ca. 1504 og nesten en menneskealder 
framover. Han var gift rned Margrete Grotte, av tysk adels-slekt. Claus 
Berg dode i 1532. (mine 12. tippoldeforeldre) 

Sonnen Frantz Berg, f. i 1500 i Odense og dode i 1591 i Oslo. Han var 
norsk-dansk teolog. De fleste prester studerte i Rostock. Boker bestilte 
de ogsH i Rostock, vesentlig teologi- og filosofiboker. Det var stort sett 
geistlige som var kunder. 

Frantz Berg fikk noen ti1 H begynne rned boksalg i 1575 (bokfgrer). 
Han var pH den tiden en av de store lederskikkelsene. Geistlige og pres- 
teslekter i stiftet ble ofte i slekt. Han var biskop i Oslo og Hamar bispe- 
domrne i perioden 1548-1580, da han fratrldte. Han fikk en embetsbolig 
i et gammelt steinhus i Olavsklosteret. Dette ble stadfestet av kongen i 
juli 1552. I 1563 fikk han en stor tomt samme sted av kronens jorde- 
gods. Dette var starten for den nye bispeghden i Oslo. (nb St. Halvards- 
plass 3). 

Frantz Berg var gift rned Karen Lauritsdatter (dessverre ingen opplys- 
ninger). De fikk barna: 

Anna Frantzdatter Berg. Hun var gift rned sognepresten i Trogstad. 
Cecilie Frantzdatter Berg. Hun var gift rned Jan Andersson. I 1549 ble 
han lektor ved Oslo Katedralskole. 
Magdalena Frantzdatter Berg. Hun var gift rned Jens Nilss(n f. ca. 
1538. (sonn av Nils Jorgensson og Hilleborg Jonsdatter). Magdalens 
dode 12 februar 1583, og er gravlagt i Halvardskirken i Oslo. Der er 
ogsi andre i hennes slekt begravet. Jens Nilsson var biskop-medhjelper 
1574-1580. I 1580 ble han biskop i Oslo etter sin svigerfar, og ble inn- 
satt 29/7-1580 i Oslo domkapitels hus. Det var antakelig det samme 
som er sakristiet i Halvardskirken. 

De tre fremste Oslo-humanistene var Jens Nilsson, svogeren Claus 
Frantzen Berg og Halvard Gunnarsson. Jens Nilssgn var mest kjent for 
sine reiseopptegnelser og visitasboker 1574-1597. (finnes i Ski biblio- 
tek). 

Barn: 
Nils Jensen, f. 14/5-1565, d. 24/5-1565. Han var oppkalt etter sin farfar. 
Ann Jensdatter, f. 1566. Hun var gift rned Jacob Volf. Han var rektor ved 
Oslo Katedralskole. 
Lauritz Jensen, f. 1570. 
Kristoffer Jensen, f. 1572 Han var sogneprest i Stange i Hedmark. 
Maren Jensdatter, f. 1573, d. 1573 noen mheder gammel. 
Nils Jensen, f. 1575, d. 1575 noen mkeder garnrnel. 
Cathrine Jensdatter, f. 1578, d. ca. 1581. 
Hilleborg Jensdatter, f. 1579. Hun var oppkalt etter sin farmor. Hun 
giftet seg i 1597 rned Erik Olsson. Han var borgermester i Oslo 1591- 
1612. Han fikk tillatelse av kongen ti1 H ha vinsalg i rHdstua. 
Evert Jensen, f. 1581. Han var oppkalt etter Evert Grotte von Rensburg. 

Gidske Frantzdatter Berg var gift rned Rasmus Hjort, d. 1604. 
Han var rektor ved Oslo Katedralskole. Senere ble han sogneprest og 
prost i Tonsberg. De hadde tre sonner som var prester. Tre dotre var gift 
rned geistlige. 

De eldste maleriene fra etter-reformtiden pH 0stlandet stammer fra slut- 
ten av 1500-tallet, portretter av biskop Frantz Berg, biskop Jens Nilsson, 
Oslo-humanisten Claus Berg og rektor Rasmus Hjort. (malt av sor-tys- 
keren Tobias Gemperlin). De geistlige i Oslo var en forholdsvis liten 
gruppe mellom reformasjonen og fgrste halvpart av 1600-tallet. 

Folgende barn av Gidske Frantzdatter Berg og Rasmus Hjort er kjente: 
Mette Rasmusdatter Hjort, f 1562, d. 1625. Hun giftet seg i 1589 rned 
Dyre Mogensen Store-Ree, f. 1553, d. 1605.Han var av adels-slekten 
Gyldenaar. Han ble fogd i Tonsberg i 1570 kene Mange etterkommere 
var eiere av Store-Ree i Stange i Hedmark, og gjennom kvinneledd er 
det fremdeles slekt pH Store-Ree. 

Kristoffer Rasmussen Hjort, d. 1616 i Danzig.Han var sogneprest i Aker, 
og slottsprest pH Akershus. Han ble avskjediget og landsfo~ist i 1613 for 
papisme. (vennligsinnet overfor katolisismen). 
Anna Rasmusdatter Hjort, f. 1568. 

En datter var gift rned magister Hallvard Gunnarsson. Han var lektor 
ved Oslo Katedralskole. 

Det har vaert et stort antall etterkommere etter disse slektene pH gkdene 
Store-Ree og Bredsvold i Stange i Hedmark, og en mengde ghder pH 
Toten, som for eksempel Gihle, Balke, Lunden, Kraby, Skjefstad, Skram- 
stad, Rustad og mangeflere. 

Jeg har selv hatt gleden av i yngre dager l feriere p l  smHbruket Gropen 
like ved Nordlia kapell mellom Kapp og Gjovik. Dette stedet, hvor min 
farmor vokste opp, eide mine foreldre en del k .  Det var nydelig utsikt 



over Mjosa, mot Helgoya, over mot Hedmarksbygdene og Toten-byg- 
dene rned Gjovik i naerheten. Dette var imidlertid mange Ar far jeg visste 
at de fleste av anene ti1 min farmor kom fra omrldet vi s i  fra smlbruket. 

Disse minnene dukket ogsi opp i forbindelse rned omtalen av 850 Ars 
jubileet ved Oslo Katedralskole. 

Far eller ikke far 
Slett ikke alle menn p i  1600- og dels 1700-tallet fikk sverge seg fra far- 
skapet, fortalte Kari Telste p i  slektshistorielagets februarmote. Hun tok 
utgangspunkt i sin bok Brutte lgfter - en kulturhistorisk studie av kjgnn 
og Ere 1700-1900. 

PH 1700-tallet kunne en kvinne sorn ble besvangret av en mann som 
hadde lovet henne ekteskap, kreve ekteskap eller oppreisning. Hadde 
hun et godt rykte kunne hun f l  rettens medhold. Mange menn ble da 
ogsi domt ti1 H betale oppreisning. Straffebestemmelser ved brutt ekte- 
skapslafte fantes i norske lover helt fram ti1 1963. 

Retten krevde at den oppgitte barnefar mitte sannsynliggjore at det var 
berettiget tvil om farskapet. Tida fra samleie ti1 fodsel kunne komme i 
betraktning. Likeens kvinnens rykte. Hvis det ble bekreftet at kvinnen 
alltid hadde hatt et godt rykte, kunne retten avvise mannens krav om l 
f i  sverge seg vekk fra farskapet. Sverget han falsk, satte han sin salighet 
p i  spill. Det ville ikke retten bidra til. Ganske mange mistet da ogsi 
motet nib- det ble alvor av i sverge. 

En sorn verken ble nektet l sverge eller mistet motet, sto fram p i  tinget i 
Vestby i 1723, fortalte Kari Telste: 
"Hvorpaa Edens forklaring af lougboken for ham blef opllest og alvor- 
lig f o m n e s  sin salighed at tage iagt og ej forspilde det mige for dette 
timelige, da han der efSter aflagde sin ~ e d  sauledes 
leg Ellef Carlsson Refoug staar for Gud i Himmelen og rned opragte 
fingre gigr denne min benegtelses led, at ieg iche alleene erfri og uskyl- 
dig udi den beskyldning hun har tillagt, at ieg skulde vlere hendes barne- 
fader; men at ieg aldrig har haft nogen legemlig omgiengelse rned bemte 
Johannes Jansdaatter og det under min saligheds forliis, Sa sant hilpe 
mig Gud og hans hellige ord." 

Ref 

&sberetning 2002 
for Ski slektshistorielag 
Vikt andre hele drifts& er avsluttet. I lopet av bet  har vi hatt 6 styre- 
mater og 9 medlemsmoter. Vi har hatt mange spennende foredrags- 
holdere ogsl i Ar. Spesielt m l  nevnes sognepresten, Kurt Hjelmdal sorn 
ogsi i Ar har tatt i mot oss i Kriikstad kirke, rned etterfalgende kirkekaffe 
i presteghden. For alle oss slektsgranskere er det interessant i hore om 
kirkehistorie, skikker for og ni, og ikke minst alt som lokalhistorisk er 
knyttet ti1 kirkene vib-e. 

For Aret 2002 vokste vi rned over 50 betalende medlernmer og hadde ved 
regnskapsavslutningen 75 betalende medlernmer. Totalt per dags dato, 
har vi 85 registrerte medlernmer. 

Vi har gitt ut 2 nummer av bladet v&, Slektsveven. Dette har utviklet 
seg ti1 et fullverdig medlemsblad rned mye godt og interessant stoff. Vi 
kan for ovrig oppfordre alle medlemrner om l bidra rned stoff, spesielt 
rned historierlanekdoter fra "gamle dager". 

Hjemmesiden vAr har ogsl fitt en fin profil. Der er det linker ti1 andre 
sider og masse lokalt stoff, som for eksempel Trygve Viks "Slekter i 
Follo p l  1700-tallet" og liste over "Alle gArder i Ski og Krfikstad" + 
mye, mye mer. Vi ser jo ogsl p l  sparsmtdene at siden vAr har interesse 
ogsi utenfor Follo. 

Vi har kommet godt i gang rned avskrift av kirkebokene for Krfikstad og 
Ski. Det gjens& litt for vi kan gi ut forste eksemplar, men vi regner rned 
i vaere klar for salg av forste hefte i lopet av 1 .halvib-. Her det nedlagt 
atskillige dugnadstimer og vi tror dette kan innbringe noen ekstra kroner 
ti1 laget, slik at vi kan kjope nytt og bedre utstyr, boker og annet. 

Heller ikke i 2002 har vi vzrt forskinet for triste hendelser. 24.februar 
dode Astrid Bergersen. Hun var en av griinderne i laget og en pidriver 
for bladet v&. Alle vi sorn var rned fra starten vil huske henne for hen- 
nes iherdige innsats for laget, Slektsveven og ikke minst hennes lune 
kornmentarer ti1 det meste av det vi gjorde. 

Vi har arrangert 3 "lpne dager". Den forste i Ski Bibliotek i januar. Det 
var en overveldende respons. Vi hadde ingen telling p l  antall besokende, 
men det var ti1 tider lange koer. Dagen endte rned 23 nye medlemmer. Vi 
hadde senere p l  vAren "&pen dag" i As og etter sommeren hadde vi en i 
Drobak. Vi hadde god respons pH disse dagene ogsl, men ikke i naer- 
heten av den forste dagen pH Ski. Tidlig p i  sornmeren deltok vi ogsi 
rned en "stand p i  Waldemarhay-dagen. Det var ingen stor suksess - f l  
besokende og liten interesse. Vi var ogsl tilstede p i  ib-ets Halmfestival. 

Henning Hval sekretaer 



Referat Hrsm~te 2003 
1. Det ble gnsket velkomrnen av formannen Bjorg Brynildsen, deretter 
ble Henning Hval valgt som ordstyrer og Anne Bghler som referent. 

2. &sberetning ble lest 

3. Regnskap rned komrnentarer fra revisor ble lest 

4. Saker som ble tatt opp var: 
- Styret utvides rned 1 medlem og 1 varamedlem. Forslaget ble enstem- 
mig godkjent. 
- Kontingenten heves ti1 150,- pr. medlem, inkl. 2-3 Slektsvever i Aret (pH 
papir). Forslaget ble enstemmig godkjent. 
- Forslag ti1 vedtekter (eget vedlegg). Vedtektene ble enstemmig god- 
kjent. 

5. Eventuelt 
- Forslag fra medlem: Slektsveven sendes ut ti1 alle medlemshusstander 
pH papir. 
Forslaget var allerede behandlet pH styremate og vedtatt av styret (se 
ovenfor). Forslaget ble godkjent pH Arsmgtet. 
- Under "annet" fortalte Henning om framdriften av avlesningen av kir- 
kebgkene, og roste Bjarnar Iversen for innsatsen i dette arbeidet. Gyrid 
fortalte at vi hadde fHtt tilskudd fra komrnunen pH5200 kroner. 

6. Valg: 
Falgende var pH valg og ble enstemmig valgt: 
Leder: Bjgrg Brynildsen 
Sekrekr: Anne Bghler 
1 .Styremedlem: Bjgrnar Iversen 
2.Styremedlem: Age ~orensen 
Varamedlem: Gro Strand 
Revisor: Karin Linnerud 
Valgkomite: Mette Ramberg 

Odd Lauritz Aamodt 

Nestleder og kassererer var ikke p i  valg. 

Etter Arsmgtet var ferdig holdt Kari Telste et innlegg over temaet "Far- 
skapssaker" og fortalte om lover og regler for de som f i i  barn utenfor 
ekteskap i eldre tider. 
Det ble servert kaffe og muffens, samt litt sjokolade. 

Ski, 2O.februar 
Anne Bghler 

Forespmsel nr. 8 (2003) 
Fra Torill Lund Karlsvik 

Leter etter Arne Christensen fra Foss i Ski, f.ca.1720. Dad 1804 Husvik i 
Drgbak. Kone 1 er ukjent, kone 2 var Marthe Sjafarsdatter Ormerud, 
kone 3 var Gunild Haakensdatter sandre Faale. Er det noen som vet noe 
om Arne og hans foreldre og sgsken? Hvor kom han fra? 

Svar: 
Har prgvd H finne Arne Christensen Foss, og det ser ut ti1 at han er blitt 
sammenblandet rned Arne Christensen Asper i Krikstad. Den siste ble i 
sitt tredje ekteskap gift ti1 FAle. 
Arne Christensen Foss hadde ogsd tre koner ifalge Trygve V i s  notater: 

1: Marte Engebretsd dad 1754, to barn: Kristen f. 1743 Foss og Marte f. 
1752 Foss. 
2: gift 1755 rned Marte Sjafarsdatter, foreldre Sjafar Olsen Krokol og 
Ingeborg Larsd. Konen dgde 1758 pH Foss. To barn: Ingeborg f.1756 
~ o s s  o g ~ o n  f. 1758 Foss. 
3: gift 1758 rned Gunild Hikonsdatter, foreldre Hikon Hansen Sjadal 
Oppegkd og Maren Toresd. 

3 barn: Hikon f. 1759 Foss, Berte f. 1761 Foss og Abraham f. 1762 
S.Hallangen Fr. (Frogn?) 

Ifalge Trygve Vik hadde Arne en bror:Per Kristensen Oksenaya Aker. 
Foreldre ukjente. 

Trygve Viks notater ligger pH Ski Slektshistorielags hjemmesider, 
www.skislekt.no 

Foresp~rsel nr. 9 
fra Tore Hansen (tore.hansen@tiscali.no) 

Er det noen som kan hjelpe meg rned opplysninger om Gulbrand 01s. 
Brandtenborg som er min oldefar. 
Ifglge mine opplysninger er han fodt i Trggstad i 1842, men dette er usi- 
kre opplysninger. Han var gift rned Jensine Torgersen dapt 23-6- 1844, 
hun var fra Kriikstad. Disse hadde etter mine opplysninger tre barn: 
Martha (min bestemor), Magnus G Og Ole G 

Har forgjeves jobbet rned Gulbrand om hvor han kom fra, hvem hans 
foreldre var ow., men stanger hodet i den bergmte veggen. Er det noen 
der ute som kan hjelpe? 

Her er noen opplysninger jeg har klart H fremskaffe om nevnte Gulbrand: 
Gulbrand Brantenborg var viseordfgrer i Krikstad Sparebank fra 1901 ti1 



1913. Han eide bruksnr. 2 som er utrskilt fra bruksnr. 1 Eikjol i Ski. 
Han kjapte dette i 1880 p l  auksjon. I 1917 overtok hans sann Magnus 
Brantenborg skjotet p i  girden. GBrantenborg var valgmann ti1 Stor- 
tingsvalget i 1900. 
Kilde:Kr&stad bygdebok bind 1 side 171,202,405 og bind 2: side 266 
Navnet Gudbrand er ogsl skrevet som Gulbrand, og Brandtenborg er 
skrevet med og uten d. 
Hvor kommer navnet Brandtenborg fra? I falge bygdebok for Krogstad 2 
. bind, ble Brandtenborg gird skilt ut fra Baler i 18 16. 

Svar: 
I Kirkebok for Kr&stad for iret 1870 finner vi: viet 1. januar 1870 Ung- 
karl Gmd. Gulbrand Olsen f. 1816-1 842 i Trygstad, far: Ole Nilsen og 
pige Jensine Torgersd. Kvakestad 0degaarden f. 215 1844, far:Torger 
Hansen. 

Samme Aret, den 4. april blir parets sonn Torvald Otto fodt. Foreldrenes 
bosted: Brantenborg af Baler. Faddere: Gunild Marie Olsd. Stallerud- 
plads, Tale Torgersd. Kvakestad Ddegaarden, Alette Torgersd. Kvakestad 
adegaarden, Torger Hansen Kvakestad 0degaarden og Edvard Hansen 
Stallerud plads. 

Hvor navnet Brandtenborg kommer fra kan jeg dessverre ikke svare pl, 
men det bodde folk der allerede p l  midten av 1700-tallet. 

Gulbrand Olsens foreldre skulle kunne finnes i Tragstad Kirkebok for 
1842. 

Foresparsel nr. 10 
Fra Randi Aaslie (randi@aaslie.no) 
Bernhardt Hansen f. 18.3.1866 Enebakk, g.24.9.1890 Kraakstad kirke m 
Olava Johansd. f. 1869 Askim. Har funnet 1 sonn, Harald Johannes f. 
31.10.1890 Solberg, Kr&stad. Under Snedkerstuen g.nr.92, br.nr.2 (tror 
dette skal vaere 4 og ikke 2.. .?) s& kun Olava og Bernhardt, men ikke 
Harald Johannes. Mulig dod, kanskje bortsatt.. .? Noen som vet? Noen 
som kjenner Olavas herkomst? Bernhardts har jeg. 

Svar foresp~rsel nr. 10 
Harald Johannes kan ikke f m e s  dod i Kr&stad mellom 1890 og 1900. 
Han er heller ikke konfirmert i Kriikstad mellom 1904 og 1906. 

Ved prestens innforsel i kirkeboken ved vielsen 24.9.1890 er brudens 
(Olavas) far oppgitt l hete Johan Larsen, arb. Hun er fgdt i Askim i 1869 
og jeg vil tro at du vil f m e  heme innfort i kirkeboka der. 

Josefine Kaspara Iversdatter fodt 3l.mars 1882 p i  Opsandbrlten i Ski. 
Reiste ti1 Nesodden og tok tjeneste p i  Munkerud gird. Faren var Iver 
Iversen. Hun ble gift 2814 1901 p l  Nesodden med Ole Fredrik Kristian- 
sen. Vi hlpet l kunne finne hennes mor og eventuelt annen familie. 

Svar p i  foresparsel nr. 11 
Josefine Kaspara f. 3113 1882, dopt 714 s.l. Foreldre: Ungk. Jernbanear- 
beider Iver Iversen, N.B reist bort herfra 
Og pige Karoline Johansen f. 1860. 
Bosted: Opsandbraaten hos Mattis Hansen. 
Faddere: Randine Halvorsen Myrer, Marie ? Opsand, Julius Larsen, 
Julius Olsen Ustvedt, Nils Johansen. 

Det er mulig at denne jernbanearbeideren var med og anla jernbanen mot 
Mysen, det passer med tiden, 0stre linje var ferdig i 1882. Og da er han 
nok reist videre @stover ettersom byggingen skred fram. Det ble mange 
barn etter disse anleggsfolkene langs jernbanen. 

Har lett etter Karoline f. 1860, men den eneste Karoline jeg har funnet er 
denne som kanskje er den rette?: 
Fadt 1816 1858, dapt 2712 1859: Karoline 
Foreldre: gift mand af Christiania Johan Christiansen og pigen Anne 
Helene Andersdatter fra M a l a e n  ved Christiania. 
Faddere: Mate Pedersd. Holm, Johanne Johnsd. Lunderplads, Carl Lar- 
sen Lunderplads, Torvald Larsen Lunderplads og Johan Torvald Thore- 
sen Lunder. 

I kirkeboka har presten skrevet en bemerkning under diipsinnfarselen, se 
kort Mini I 7 1858-1870 116. 

SparsmAl nr. 12 
fra Rune Fosberg, mailadr. fosbergslekta@spray.no 

Rolf Harald Amundsen ble ca 1910- 1915 far ti1 en datter. Hun ble kon- 
f m e r t  ca. 1932, da var faren og hennes halvbror hos heme med litt 
penger og lignende. Halvbroren var ca. 5 ir da han var med sin far. Han 
mener l huske at de kjorte "Stokholmsveien" fra Oslo ti1 Krikstad og tok 
ti1 venstre.. . 
Familien ginsker n l  kontakt med denne "piken". 

Svar p i  sparsmiil nr. 12 
Vi har lett i kirkebakene p i  konfirmerte i tida mellom 1925 og 1934 @r- 
kebakene er ikke tilgjengelige lenger), uten H finne noen pike med etter- 
navn Amundsen. Siden du ikke har fornavnet, er det ikke mye l g l  pi. 
S l  dessverre, vi kan ikke hjelpe deg. Er det sikkert at det var i Krikstad? 

Foresparsel nr. 11 
Fra Harald Lorentzen (harald.lorentzen@eunet.no) 
Kan noen hjelpe med oppslag i kirkeboken for Ski? 


