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Vi kommer fra Nordmarka 
  

- mormors slekt fra Hakadal og Maridalen -  
  
  
  
  

Jeg startet disse granskingene med å lese om våre forfedre i Birger Kirkebys "Bygdebok for 

Nittedal og Hakadal" i to bind fra 1965 og 1968, samt Egil Collett Aabels "Nordmarksfolk - 

plasser og slekter gjennom 300 år" (1985). Selv om hovedtrekkene i disse bøkene er riktige, 

finnes det naturlig nok også enkelte feil og mangler, fordi de baserer seg på mange muntlige 

kilder. Jeg har derfor korrigert og supplert dette - når det gjelder vår egen familie - med 

informasjon fra gamle kirkebøker. Det er et ganske tidkrevende arbeid som kan fortsette 

tilnærmet i det uendelige ...   

Kanskje vil noen av dere reagere på at jeg tar med alle slags funn, også de "negative": Er det 

nødvendig å henge ut våre forfedre også med deres svake sider? Til det vil jeg si følgende: 

Dette hendte for 100 - 200 år siden. Det er neppe noen som blir såret over noe av dette i 

dag. Vi som lever nå, har også både positive og negative sider. Og jeg synes at alle funn 

skal fram, for det er med på å gi et riktigere og sannere bilde av våre forfedre - og et nærere 

forhold til dem. Vi er alle "i samme båt", uansett hvilken tid vi lever i. Jeg anlegger ikke noe 

"moralsk" perspektiv på noe av dette. Alle funn er med på å gjøre historien om våre forfedre 

mer levende!  

  
  

  
  
  

Det er ikke mange hovedsteder i verden som har et slikt unikt naturområde i 
sin umiddelbare nærhet – og av en slik størrelse – som Oslo har i Nordmarka.  
I vår generasjon har dette vært vårt bilfrie turområde hele året, ikke minst 
for skiturer om vinteren. Nordmarka grenser til Nittedal kommune i hele dens 
lengde, inklusive Hakadal. Før 1940 skal det visstnok ha bodd ca 250 
mennesker fordelt på mer enn 40 plasser i marka. Førti år senere var antall 
bebodde plasser bare det halve og folketallet mindre enn en tredel. Det må vel 
igjen bety at det enda tidligere, altså på 1800-tallet, kan ha bodd mellom 300 og 
400 mennesker på de samme plassene. Omtrent halvparten av plassene i 
Nordmarka ligger i Oslo kommune (eller Aker i våre besteforeldres tid), mens 
den andre halvparten – som ligger i randområdene – fordeler seg på Nittedal, 
Lunner, Jevnaker og Ringerike kommuner.  
  

Minst tre generasjoner av våre forfedre har i perioder av sine liv bodd i den sørøstlige 
delen av Nordmarka. Dette gjelder først og fremst mormors foreldre på Laskerud og 
hennes fars foreldre i Maridalen, men i kortere perioder også mormor og "Bess" selv 
- i begynnelsen av deres ekteskap, før de etter hvert fikk seg eget hus og flyttet 
nedover mot Rotnes, først til Løvli, deretter til Hjørnet og til slutt opp på Berget.  
Disse tre stedene har vi "alltid" visst om. 
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Men det vi ikke visste, var at våre besteforeldre startet sitt 54-årige samliv på 
Midtodden ved Maridalsvannet våren 1898. Deretter bodde de i Danmarksgate 47 
på Vålerenga ved overgangen til 1900, og så holdt de til i Bomstua i Maridalen en 
kortere tid - før de etablerte seg fast i Nittedal fra sommeren 1902.  
   
Før dette - og delvis samtidig - bodde våre oldeforeldre Gudbjørg og Olaus Eriksen i 
mer enn 40 år på husmannsplassen Laskerud 1 like ved Ørfiske. Før han kom til 

Laskerud, hadde oldefar Olaus bodd i Maridalen i mer enn 20 år, helt siden han som 
17-åring (i 1847) fulgte med sine foreldre dit fra Hakadal.  
  
Laskerud ble solgt til Det Ankerske Fideikomiss i 1814 2 og tilhørte dermed Wedel 

Jarlsberg og deretter Løvenskiold da vår oldefar drev plassen. Den nåværende 
"Oslogrensen" var den gang Nittedals grense mot Aker. Nittedal grenset aldri 
til Kristiania, for Aker kommune lå imellom. Nittedal fikk grense mot Oslo først 
da Aker og Oslo kommuner ble slått sammen i 1948.  
 
  
  

Tre ganger tipp på Nøkleby 

   
  
Så langt vi vet, har minst tre generasjoner før våre oldeforeldre levd med Nordmarka 
som nærmeste nabo. Vår mormors tippoldefar Erik Kristensen 3 kjøpte Nøkleby 
gård i 1772. Den ligger helt nord i Hakadal like ved grensen mot Hadeland.  
 

Eriks sønn Ola Eriksen Nøkleby eide og drev gården fra 1783. Han fikk ti barn, og to 
av disse døde som ganske små. Ola var muligens gift første gang med Mari 
Mortensdatter og fikk to eller tre av de ti barna med henne. Fra 1787 heter imidlertid 
kona hans Anne Mortensdatter. Kanskje var hun søster av Mari siden begges far 

het Morten. Det var Anne som ble vår tipptippoldemor. Hun fødte sju eller åtte av de 
ti barna, blant annet vår tippoldefar Erik i 1800. 4 

   

                                                             
1  Husmannsplassen Laskerud tilhørte opprinnelig Mo gård, der hvor kommunehuset i Nittedal ligger 

nå, nede ved den nåværende Hadelandsveien. Men plassen Laskerud lå altså langt fra hovedbølet, 
helt oppe i skogkanten, bare en kilometer eller to fra Oslogrensen (den gang grensen mot Aker).  

2  Fideikommiss (av lat. fidei commissum, «betrodd på ære og samvittighet») er betegnelsen på en 

eiendom som ikke kan selges, men skal gå i arv. Hensikten med etableringen av fideikommiss er å 
sikre en slekts velstand og anseelse over lengre tid ved å holde formuen samlet på en hånd. Hentet 
fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Fideikommiss (forkortet). 

3  Kristensen var ikke et familienavn, men etter datidens navneskikk bare en opplysning om at Erik var 

sønn av en som het Kristen. Antakelig satte han Nøkleby på som et ekstra etternavn etter flyttingen til 
gården, slik som også sønnen Ola senere gjorde. 
 
4  Navnene på disse barna er nevnt i Birger Kirkebys bygdebok (bind 2) for Hakadal (side 237). Det er 

grunn til å tro at både navnene og rekkefølgen stemmer, men vi kan ikke regne alle årstallene som 
helt sikre. Fødselsåret i bygdeboka stemmer i alle fall ikke for Eriks vedkommende. Det står at han ble 
født i 1803, men Erik ble etter kirkeboka født tre år tidligere. Der står han for øvrig også som Erich, 
men slike variasjoner (ofte var det også unøyaktigheter) i skrivemåten var vanligere i gammel tid.  
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fideikommiss
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Nøkleby ble i 1817 delt mellom sønnene Kristen og Morten. Kristen fikk da Søndre 
Nøkleby (også kalt "Søgarn") og Mortens del ble Nordre Nøkleby (som ble kalt 
"Framme"). Kristen var da 32 år gammel, mens Morten ikke var mer enn 19 år. 
Morten overtok da heller ikke "Framme" før faren Ola døde 11 år senere. Den 
formelle delingen av gården ble også foretatt da - i 1828. 
 
 
 

Våre tippoldeforeldre på Mork 

  
  
Erik Olsen Nøkleby, som ble vår tippoldefar, var nummer åtte i den samlede 

søskenflokken og var 17 år gammel da gården ble delt mellom hans to eldre brødre. 
Han hadde derfor ikke så mye han skulle ha sagt om det. Da faren døde og Morten 
overtok "Framme" i 1828, eller da Erik giftet seg med Kirstine Kristoffersdatter 5 
året etter, måtte han antakelig finne seg noe annet å gjøre og et annet sted å bo. Erik 
var da 29 år og Kirstine 23, og han ble da sannsynligvis gårdsgutt på Haug gård i 
Hakadal. Vår tippoldemor Kirstine kom fra nabogården Mork (eller Mørk som navnet 
ble skrevet den gang).  
  
Før Kirstine og Erik rakk å gifte seg, fikk de sønnen Olaus (som ble vår oldefar) tidlig 
i september 1829. Han ble døpt i slutten av den samme måneden, og i kirkeboka har 
presten skrevet Olavus. 6 
  
Presten har også skrevet "Uægte" på Olaus, men har litt forsonende lagt til: "For 
Forældrene lyst til Ægteskab". De giftet seg i Hakadal kirke like før jul det samme 
året. Det var vanlig den gang å skrive "uægte" på barna når foreldrene ikke var gift. 
Det høres fælt ut for oss i dag, og det var selvsagt ikke noe hyggelig den gang 
heller. Opprinnelig var dette en forkortelse for "udenfor ægteskab". Det er kanskje 
en liten tanke bedre, men ille nok det også, sett med våre øyne i dag.  
  
Vi vet ikke helt sikkert hvor mange barn Erik og Kirstine fikk. Siden Erik ikke eide 
noen gård, og kanskje heller ikke var husmann eller leilending i Hakadal, er 
barna ikke nevnt i bygdeboka. Ni barn er likevel funnet ved "tråling" gjennom 
kirkebøkene, og det er grunn til å tro at det er samtlige. Vår oldefar Olaus var eldst av 
barna (født 1829). Kristian ble født to år senere (1831), og da bodde de på Haug i 
Hakadal.  
  
Tre år deretter kom Anne Marie (1834), og da står "Aas" oppført som bosted. Men 
det kan i praksis bety Mork. Erik var i alle fall bosatt på Mørk (Mork) da de neste 
barna kom: Edvard (1836) som døde to år gammel, en ny Edvard (1841), Karl (1843) 
og Antonette (1845). Ved å finne barna i kirkebøkene - både ved dåp og 
konfirmasjoner - kan vi også se hvor familien har bodd på de ulike tidspunktene.  

                                                             
5  På mange navn varierer skrivemåten mellom f.eks. K og C, og jeg har derfor valgt å skrive alle navn 

konsekvent på norsk måte (med K).  
 
6  Olavus er den latinske formen av Olav. Vår mormor Hilda fikk også det samme navnet som sitt navn 

nummer to, men da i hunkjønnsformen Olava.  

 



5 
 

Da Kristian ble konfirmert i 1846 sto familien oppført som bosatt på "Aaseiet". Det 
er ikke et navn, men en opplysning om at de bodde på en plass underlagt Ås gård i 
Hakadal. Det betyr nødvendigvis heller ikke at de må ha flyttet fra Mork, for halve 
Mork (nemlig Sømork) lå under Ås gård på den tiden. 
 
 
 

Fra Hakadal til Maridalen 

  
  
De to yngste døtrene Borgine og Karoline ble født i Maridalen i henholdsvis 1847 og 
1849. Begge foreldrene var da i førtiårsalderen, Erik var nesten femti. Hele familien 
på to voksne og seks barn flyttet til Maridalen midt i juni 1847, bare tre dager før 
Borgine ble født. De bosatte seg da på en av de sju husmannsplassene som lå under 
Sander gård. Sanderplassene ligger i området mellom Laskerud og 
Maridalsvannet, langs den samme "løypa" som også våre besteforeldre 
bodde i to korte perioder helt i begynnelsen av sitt ekteskap. 
  
  

 
  
 
Bildet: Sagstua / Berntsberg - tegning av Tom Stensaker (se: www.maridalensvenner.no ) 
  
  
Vi har grunn til å tro at Erik og Kirstine bodde på en helt bestemt av disse plassene, 
nemlig Saugstuen (Sagstua), som skiftet navn til Berntsberg da plassen ble flyttet litt 
lenger nordover langs Dausjøelva (som også ble kalt Sagstuelva). Berntsberg var en 
av de sju husmannsplassene som lå under gården Sander på 1700- og 1800-tallet.  

http://www.maridalensvenner.no/
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Her har vår tippoldefar Erik vært husmann i 37 år, etter først å ha arbeidet for 
bøndene på Haug og Mork i Hakadal i 17 år. Kirstine og Erik ble boende i Maridalen 
resten av livet, og for begges vedkommende ble det over 30 år. Kirstine døde 72 år 
gammel i 1878. Erik døde fem år seinere - og han ble 83 år gammel.  
  
Det var veien forbi Sander 7 - Greveveien - folk brukte mellom Nittedal og Kristiania 
den gang. Greveveien (etter grev Herman Wedel Jarlsberg) ble anlagt litt etter 1800 
og gikk fra Maridalshammeren til Hakadals Verk. Det var hovedveien til Kristiania for 
bøndene fra Hadeland og Hakadal. De dro stort sett til fots eller med hest. Skikkelige 
veier var det dårlig med, så hesten hadde kløv om sommeren og slede om vinteren til 
varetransport. Det store markedet som gikk over flere dager i Kristiania hvert år, fant 
alltid sted i februar, for da var det lettest å frakte varer på de dårlige veiene fra 
bygdene omkring.  
 
På 1800-tallet var det ikke så uvanlig å flytte hjemmefra etter konfirmasjonen - for å 
få seg arbeid. Men Olaus og Kristian, som ble konfirmert mens de bodde i Hakadal, 
fulgte med foreldrene sine til Maridalen. Mest sannsynlig har de da også etter hvert 
fått seg arbeid og bosted på gårder eller plasser andre steder i Maridalen, men 
likevel ganske nær foreldrene. Det var ikke så langt mellom gårdene og 
husmannsplassene i "den fagre Maridal". 
  
  

 
  
 
Bildet: Gamle Aker kirke - som bare het Aker kirke fram til 1861 (foto fra 1901) 

                                                             
7  Plankekjørerne som dominerte mye av "trafikken" mellom Hadeland og Kristiania i siste halvpart av 

1800-tallet, hadde en hvilestue på Sander, som var en av de største gårdene i Maridalen. 
Maridalsvannet ble i gammel tid (før 1800) oppkalt etter denne gården og het den gang "Sander Søe".  
 

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=58868&skjema=2&fm=4
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Familien soknet til Aker kirke etter at de flyttet fra Hakadal midt på 1840-tallet. Den 
var kirke for hele Aker kommune som omsluttet hovedstaden på alle kanter. Aker 
kommune hadde også Oslo kirke (den senere Gamlebyen kirke) innenfor sitt område. 
   
Fra 1855 ble den nye Vestre Aker kirke familiens soknekirke. Den gamle kirken fra 
middelalderen ble liggende inne i Kristiania etter byutvidelsen i 1861 og fikk fra da av 
navnet Gamle Aker kirke. Samtidig ble Aker herred delt i to sokn, men var fortsatt én 
kommune, og det østlige soknet fikk en ny Østre Aker kirke det samme året.  
  

  

 
  
 

Bildet: ”Vestre Akers Prestegaard og Kirke” står det på dette bildet (kortet) fra 1924. 
 

Nedre Blindern gård ble prestegård for Vestre Aker i 1855. Her var også prestekontoret som 
både tippoldefar Erik, oldefar Olaus og bestefar Johan har besøkt på ulike tidspunkt i siste 
halvpart av 1800-tallet, når de skulle avtale kirkelige handlinger som barnedåp, vielser og 
begravelser. Eventyrsamleren Jørgen Moe var sokneprest her fra 1871 til 1875, så ham har 
kanskje både Erik og Olaus truffet. På bildet kan vi se Vestre Aker kirke i bakgrunnen. Denne 
prestegården er nå tjenestebolig for biskopen i Oslo.  
 
Forpakterboligen (som befinner seg rett utenfor venstre bildekant) er fra ca 1790 - 1800. Den 
var opprinnelig drengestue. Ragnhild og jeg og våre tre barn har bodd i dette huset i nesten 
elleve år - fra våren 1982 til januar 1993. Hvis tippoldefar Erik og oldefar Olaus i sin tid 
kjente forpakteren på prestegården, så har de kanskje fått en kaffetår på "vårt" kjøkken! 
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Hvorfor forlot de Hakadal?   
 
 
Vi kan spekulere på hvorfor vår tippoldefar Erik flyttet fra Hakadal med seks barn og 
en høygravid kone sommeren 1847. Både han og Kirstine var jo født i Hakadal, og de 
hadde i tillegg levd 17 år av sitt voksne liv sammen der. Hvorfor forlot de 
Hakadal? To voksne (konfirmerte) sønner fulgte også med på lasset.  
 
Hvorfor dro alle sammen for aldri mer å flytte tilbake? 
  
Det er mulig å se to ulike forklaringer. For det første måtte bondesønnen Erik forlate 
Nøkleby da gården ble delt mellom hans to eldre brødre 19 år tidligere. I årene som 
fulgte måtte han leve med en langt lavere status enn brødrene. Både hans far og 
farfar hadde vært bønder og selveiere, men selv måtte han ta til takke som 
gårdsarbeider hos "fremmede". 
  
Denne nedgangen i sosial anseelse var ingen spøk. Og det ble sikkert ikke enklere 
av at han fortsatt bodde så nær den familiegården som han var kommet fra. 
Standsforskjellene var mye mer markerte enn i dag, og de hadde mye større 
konsekvenser. Dessuten var det nesten umulig å komme seg opp fra et lavere nivå 
den gang. 
  
En annen mulig årsak kan være Kirstines situasjon. Hun var "uekte" barn og født av 
en mor som til overmål ikke var konfirmert. 8 I dag ville ikke dette hatt noe som helst 

å si, men slike ting var helt annerledes for to hundre år siden. Moren Margrete 
Tomasdatter var imidlertid ikke i såkalt ”konfirmasjonsalder” da hun fødte Kirstine. 
Hun må ha vært nesten 30 år gammel da datteren kom til verden i 1806. Margrete 
døde nemlig 58 år gammel, og det skjedde i 1835. 
  
Faren Kristoffer Halvorsen, som var fra Nannestad, giftet seg aldri med moren 
Margrete. Det betyr at Kirstine måtte vokse opp med stempelet "lausunge". Og det 
var ingen spøk den gang. Det falt nok heller ikke i god jord hos familien på Nøkleby 
at Erik giftet seg med akkurat henne. Dette kan også være en forklaring på at de 
"flyktet" fra Hakadal. 9 

  
Men flyttingen kan selvsagt også ha en mer positiv forklaring, nemlig den at Erik på 
en av sine turer til Kristiania kan ha rastet på Sander, slik de fleste gjorde når de 
reiste langs Greveveien. Og der kan han rett og slett ha fått et tilbud om å bli 
husmann på en av de sju plassene som lå under Sander gård. Et slikt tilbud - om en 
husmannsplass nær hovedstaden - må rett og slett ha vært svært fristende for en 47 
år gammel gårdsgutt med stor familie fra Hakadal. 
  
 
 

                                                             
8
  Dette forteller Birger Kirkeby i sin ”Bygdebok for Nittedal og Hakadal”, bind 2 (side 343). 

 
9  De flyttet mange år etter at Kirstines mor var død, og faren hadde hun kanskje aldri blitt kjent med.  
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Vi får uansett håpe at Erik og Kirstine fikk et mye bedre liv i Maridalen. Erik ble 
riktignok ikke selveier der heller, men der fikk de i alle fall leve mer på like fot 
sammen med alle de andre husmennene og leilendingene. Og de fikk litt større 
avstand til det gamle livet i Hakadal. 10 
  
  
 

Oldefar Olaus flytter til Laskerud 

  
  
Olaus Eriksen var eldste sønn av Erik og Kirstine, og han ble far til vår mormor 

Hilda. Han kom fra Hakadal sammen med resten av familien litt før han fylte 18 år.  
Olaus var 35 år gammel da han giftet seg første gang - med Kristiane Marie Olsdatter 
fra Sørbråten i Maridalen. 11 Bryllupet fant sted i Vestre Aker kirke i 1865 og de 
bosatte seg på Sørbråten. Kristiane ble mor til de to eldste barna, født i 1867 og 
1869.  
 
  
  

 
  
 
Bildet: Sørbråten - tegning av Tom Stensaker (se: www.maridalensvenner.no ) 
  
  

                                                             
10  Vi vet ikke om Erik hadde kontakt med Hakadal senere, men den neste generasjonen hadde 

kontakt med andre slektninger som også var kommet fra Hakadal til Maridalen. Tilfeldigvis fant jeg 
Eriks datter Borgine og hennes mann Anton som faddere ved en barnedåp i Vestre Aker kirke i 1882 
der barnets far var Konrad Nøkleby som senere ble skogbestyrer hos Løvenskiold. Konrad var 
sønnesønn av Eriks bror Kristen som hadde overtatt ”Søgarn”. Konrad var jevnaldrende med Borgine. 
 
11  Kristiane (født i 1836) var datter av Ole Sørensen og Inger Marie Mathisdatter på Sørbråten. 

http://www.maridalensvenner.no/
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Familien flyttet fra Sørbråten til Laskerud våren 1868, og deres barn nummer to ble 
født der. Våren 1870 fikk Olaus og Kristiane en tjenestejente ved navn Gudbjørg 
Hansdatter til Laskerud. Hun kommer sterkere inn i bildet ganske snart. 
  
På Laskerud døde Kristiane bare 34 år gammel etter en spontanabort i den 
andre måneden av et svangerskap. Denne tragedien skjedde rett over nyttår i 
1871. Olaus fikk tillatelse av soknepresten i Nittedal til å kjøre kista til Vestre Aker 
kirke og begrave Kristiane der.  
 
Det er mulig at hennes foreldre fortsatt bodde på Sørbråten i Maridalen da datteren 
døde, og de soknet jo til Vestre Aker. Det hadde også Olaus gjort i mer enn 20 år før 
han kom til Laskerud. På dette tidspunktet hadde han nok ikke rukket å knytte seg 
følelsesmessig til Nittedal, hvis han i det hele tatt gjorde det noen gang. 
  
Olaus - og hans foreldre som begge fortsatt levde i 1870-årene - opplevde ytterligere 
to tragiske dødsfall den samme vinteren og våren 1871. Broren Karl frøs i hjel på 
isen på Maridalsvannet i februar 27 år gammel - og søsteren Antonette døde av 
tæring (tuberkulose) i april bare 24 år gammel. Karl var ugift og Antonette hadde 
giftet seg mindre enn fire måneder tidligere. Det må ha vært veldig harde slag for 
Kirstine og Erik som nå var blitt 64 og 70 år gamle. Tungt har det selvsagt også vært 
for Olaus og hans gjenlevende søsken. 
  
Olaus og Kristianes flytting fra Sørbråten til Laskerud fant sted våren 1868. 12 Hva 

det kostet å leie plassen den gang, vet vi lite om, men det siste året noen i familien 
leide plassen, var den årlige leie på 550 kroner. Det var i 1919. Hvor mange dyr 
plassen hadde, vet vi ikke sikkert heller, men ved et skifte i 1720 ble det holdt en 
opptelling, 13 og da hadde Laskerud én hest, tre kuer, én okse, fem sauer og sju 

geiter. Antall høner, hunder og katter ble ikke registrert. Om besetningen var større 
200 år senere, eller mindre, er ikke godt å vite. 
  
Enken Anne Jensdatter som bodde på Laskerud før Olaus kom dit, ble av en frier fra 
Toten lokket med til Amerika i 1867. Hun var da omkring 70 år gammel, og totningen 
stakk fra henne etter at de var kommet "over there". Det at hun reiste bort, var faktisk 
den hendelsen som "åpnet" for vår oldefar på Laskerud. Uten at Anne hadde blitt lurt 
av denne totningen, ville våre besteforeldre kanskje aldri ha møtt hverandre. Men 
det finnes jo tusenvis av små og store hendelser i livet som kan endre historiens 
gang for oss alle ... 14 

 
 
 
 

                                                             
12

  Egil Collett Aabel skriver i sin bok "Nordmarksfolk" at flyttingen fant sted i 1875, men det stemmer 
ikke. Jeg har funnet ”flyttemeldingen” i kirkeboka for Nittedal, og den ble meldt fire år for sent i 1872. 
Men denne unøyaktighet kan selvsagt ikke Aabel lastes for, han bygger antakelig på mange muntlige 
kilder, og da må man ha litt slingringsmonn med hensyn til for eksempel årstall. 
 
13  Birger Kirkeby i ”Bygdebok for Nittedal og Hakadal” (bind 1 - side 245) 

 
14

  Birger Kirkeby i ”Bygdebok for Nittedal og Hakadal” (bind 1 - side 247) 
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Oldemor Gudbjørg kommer inn i bildet 

  
  
I 1871 satt Olaus igjen på Laskerud med en liten sønn på tre år og en datter på 
halvannet. Han kunne antakelig ikke greie å ta ansvaret for den lille jenta, så hun ble 
sendt til sin farmor og farfar på Berntsberg i Maridalen og vokste opp der. Der hadde 
hun også sin tante Borgine til å ta vare på seg. Vi vet ikke helt sikkert når datteren 
kom til besteforeldrene, men det var antakelig mens hun var ganske liten. Det er ting 
som tyder på at hun ble boende der resten av livet – og at hun også gikk inn i tantens 
sted etter at Borgine var død, i bestemorsrollen på 1920-tallet og eventuelt senere. 
 
Vår senere oldemor Gudbjørg Hansdatter bodde også på Laskerud sammen med 

Olaus og hans lille familie. Hun hadde kommet som tjenestejente året før (våren 
1870), mens Kristiane fortsatt levde i beste velgående. 15  

 
Gudbjørg må ha vært til stor trøst for Olaus mindre enn et halvt år etter at han ble 
enkemann. Hun var nemlig gravid i åttende måned da de giftet seg i april 1872. 
Gudbjørg var da 29 år gammel, mens Olaus på det tidspunktet var blitt 42. Hun kom 
opprinnelig fra gården Rya i Lunner. Denne gården ligger omtrent midtveis mellom 
Grua og Roa. 16 

 
 

              
  
 

Bildet: Husmannsplassen Laskerud i nyere tid. Verandaen har blitt innebygget senere. 

 

                                                             
15

  Det var ikke så veldig stor plass til fem mennesker på Laskerud. På det meste har det kanskje til og 
med bodd åtte der samtidig. I 1867 ble husene på plassen forsikret, og da ble stuebygningen målt til 
21 x 11 alen i grunnflate. En alen var ca 62 cm. Det betyr at stuebygningen hadde ca 90 kvadratmeter 
grunnflate. Dette huset inneholdt bare kjøkken, kammers, stue og gang. I tillegg var det på 
husmannsplassen en løe på 75, et sommerfjøs på 44 og en potetkjeller på 25 kvadratmeter.  
 
16  Både hos Birger Kirkeby og Egil Collett Aabel står det at Gudbjørg kom fra Jevnaker. Men det 

skyldes nok det faktum at folk fra Lunner den gang kirkelig sett soknet til Jevnaker. Gudbjørg ble døpt i 
Jevnaker kirke, men hun ble født på gården Rya i Lunner (på Hadeland) og vokste opp der 
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Olaus hadde altså to barn før han giftet seg med Gudbjørg. Det minste barnet, 
Oline Marie, ble sendt til Maridalen og vokste opp der. Men Emmart (Edvard 
Ingebrekt) var også liten, bare to og et halvt år, da Gudbjørg kom til Laskerud, så han 
kunne senere sikkert ikke huske annet enn at hun hadde vært der "bestandig". 
  
Av de sju barna som Olaus og Gudbjørg fikk sammen, døde ei lita jente tidlig i det 
samme året som vår mormor ble født (1880). Hun levde bare noen få måneder og 
het Hilda Olava. Da mormor ble født i desember det samme året, ble hun oppkalt 
etter henne med begge navnene. Mormor var nest yngst av de ni barna.  
  
Våre besteforeldre, Hilda Olava og Johan Edvard Andersen, fikk også ei jente som 
døde bare noen måneder gammel. 17  Hun var barn nummer tre i en rekke som etter 
hvert skulle bli ti. Den samme sorgen opplevde også tante Bergljot og onkel Gunnar 
(Glømmi) i generasjonen deretter. Deres yngste sønn Kjell døde ett år gammel i en 
trafikkulykke i 1927. Så det å miste et lite barn, det har minst fem generasjoner etter 
hverandre i vår familie opplevd. Dette var dessverre ganske vanlig i gammel tid.  
 
Olaus var en god venn av eieren av plassen Ørfiske, Amund Hansen, som var 
forlover for Olaus i bryllupet i april 1872. Men Amund solgte plassen og dro til 
Amerika i 1873. Den nye eieren av Ørfiske var hoffjegermester Otto Gjerdrum som 
umiddelbart bygde en jakthytte på stedet. Her vanket gjester som Fridtjof Nansen og 
kong Oscar II. Men det er lite trolig at vår oldefar ble invitert til jakthytta på 
Ørfiske akkurat da, selv om han var jevngammel med kongen. Mer sannsynlig er det 
at han ble venn med den nye forpakteren Martin Iversen og besøkte ham når Otto 
Gjerdrum og hans kongelige gjester ikke var til stede. 18

 

 
    
 

Fra Laskerud til Sørli 

  
  
Oldefar Olaus døde på Laskerud i 1912, og da har kanskje sønnen Morten, 29 år 
gammel, overtatt leiekontrakten. Han drev i alle fall Laskerud videre de neste seks 
årene, men han kan selvsagt ha drevet plassen i morens navn. Leilendingskontrakter 
var som regel laget slik at enker kunne fortsette hvis de maktet det.  
  
Plassen Sørli (ved Sørlitangen nær Nittedal stasjon) ble i 1918 kjøpt av vår bestefar 
Johan Edvard Andersen. Men våre besteforeldre flyttet ikke dit. Morten, som var 
mormors yngste bror, fikk isteden drive denne plassen, og moren Gudbjørg fulgte da 
med på flyttingen til Sørli. Året etter solgte Johan plassen til sin svoger Morten.  
  

Oldemor Gudbjørg døde på Sørli i 1923. Mormors bror Morten levde til 1962. Han var 
ordfører i Nittedal fra 8. mai 1945 og ut det første fredsåret. Jeg mener å huske at 
jeg ved en anledning var med min mor på besøk til Sørli mens hennes onkel Morten 
Laskerud fortsatt levde. Det må ha vært på 1950-tallet en gang. 
 

                                                             
17  Barnet som døde het Elfi Viktoria, og neste barn ble oppkalt etter henne – vår tante Elfi Hildegard. 
 
18  Det er Egil Collett Aabel som forteller denne historien om plassen Ørfiske i sin bok "Nordmarksfolk", 

men vielsen i 1872 (med angivelse av forlover) har jeg selv funnet i kirkeboka for Nittedal. 
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Med rallarblod i årene 
 
 

- våre besteforeldre i Nittedal - 
 
 
 

Vi vet ikke når og hvordan våre besteforeldre møtte hverandre. Men det er 
grunn til å tro at Laskeruds beliggenhet i forhold til den nye jernbanelinja 
gjennom Nordmarka har vært av avgjørende betydning. Der jobbet det en del 
svensker, 19 og en av dem var den 27 år gamle Johan Edvard Andreasson.  
 
Vi befinner oss da i 1897 - på sommeren - og vår mormor Hilda Olava 
Olausdatter er på dette tidspunkt bare ei ung jente på 16 ½ år. Johan må ha 
kommet til Nittedal på midten av 1890-tallet, og han leide seg inn hos Jon 
Moskogen på "Saga" (eller Moskauen som stedet også ble kalt). Huset lå rett 
ved den nye jernbanelinja – og det ble senere kjøpt av NSB til vokterbolig etter 
at "Nordbanen" ble åpnet i 1900. 20 
 
 
 

Fra Dalsland – via Amerika – til Norge 
 
 
Vår bestefar Johan Edvard Andreasson ble født i Rännelanda i Âlvsborgs Län 29. 
august 1870. Stedet ligger i Dalsland, vest for Sveriges største innsjø Vänern. 
 
Johans far, mølleren Andreas Carlsson,21 ble enkemann hele tre ganger. Den første 

kona, Britta Maria, døde fem dager etter en fødsel, og barnet døde under selve 
fødselen. Barnet var ei jente, men vi vet ikke om hun fikk noe navn. Dette skjedde i 
1865 og vår oldefar Andreas var da 25 år gammel. Britta Maria var noen år eldre enn 
ham, hun døde litt før hun skulle ha fylt 30 år. Andreas var da blitt både enkemann og 
barnløs. 
 
To og et halvt år etter giftet Andreas seg igjen, den 10. april 1868 i Högsäter kyrka, 
en langfredag, og denne gang med Kristina Eriksdotter som skulle bli vår oldemor. 

Med henne fikk han fem barn. Vår bestefar Johan var nummer to i dette kullet.  
                                                             
19

  De svenske anleggsarbeiderne, som det var mange av ved jernbanebyggingen i Norge på slutten 
av 1800-tallet, ble kalt rallare. Betegnelsen kommer fra det svenske dialektordet ralla = trillebår 
 
20  Nordbanen (den senere Gjøvikbanen) åpnet i 1900 og gikk først bare fra Røykenvik til Grefsen, 

som den gang lå i Aker kommune. Banen ble to år senere forlenget inn til Kristiania. (Kristiania – se 
note 23 side 16). 
 
21

  Vår oldefar Andreas Carlsson (1840 - 1904) hadde tre søsken: Maria Katarina (f. 1838) som døde 

som barn, Sakarias (f. 1843) og en ny Maria Katarina (f. 1846). Foreldrene deres (altså våre 
tippoldeforeldre) het Carl Magnus Johannesson (1810 – 1861) og Sara Eriksdotter (1804 – 1864).  
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Det tredje barnet, Sara, døde ett år gammel i 1874. Det er alltid tragisk å miste et 
barn, men enda verre – i alle fall for barna – var det at moren Kristina døde fire år 
senere. Det skjedde i februar 1878 og da var Johan bare 7 ½ år. De to minste, en ny 
Sara og Alfred, var bare tre og ett, og de kunne nok ikke huske sin mor da de vokste 
opp.  
 
Faren Andreas var fortsatt en ung mann på 38 år da han ble enkemann for andre 
gang. Denne gang trengte han en ny mor for sine fire barn, så ganske snart giftet 
han seg for tredje gang, og da med Anna Lena som han fikk ytterligere fire barn med.  
 
Anna Lena døde også tidlig, bare 48 år gammel i 1895. Andreas ble da enkemann 
for tredje gang. Og igjen satt han tilbake med et nytt kull mindreårige barn som var 
femten, tolv, ti og sju år gamle, men nå giftet han seg ikke flere ganger. 
 
De siste ni årene av sitt liv, fra han var 55 år, ble oldefar Andreas antakelig mer og 
mer en ensom mann. Hans tredje kone døde jo også fra ham – og de to eldste 
sønnene hadde allerede flyttet ut. Deretter dro de to andre barna i Kristina-kullet til 
USA. Så emigrerte den eldste datteren i Anna Lena-kullet til USA. Kanskje begynte 
de to yngste døtrene å snakke om utvandring allerede da, mens Andreas fortsatt 
levde. De reiste i 1905, året etter at faren døde. 
 
Mindre enn dette kan jo ta knekken på en stakkars far.  
 
Det var bare den eldste sønnen i Anna Lena-kullet – Wilhelm – som ble igjen i 
Sverige. Senere kom Carl Verner fra den eldste søskenflokken tilbake til hjemstedet, 
men det var kanskje først etter at faren var død. Forholdet hadde vel ikke vært det 
aller beste mellom faren og barna i det eldste kullet, etter at faren giftet seg igjen. 
 
Oldefar Andreas søkte derfor sin trøst i flaska. Det er forståelig. Det kan også ha 
vært en sterkt medvirkende årsak til at han druknet sommeren 1904. Han var da ikke 
mer enn 64 år gammel 
 
 

  
 
 
Johan og hans søsken (altså Kristinas barn) hadde det ikke så godt hos sin nye 
stemor. Vi får bare håpe at de fire ”halvsøsknene” deres, Anna Lenas barn, hadde 
det bedre. Men de hadde henne uansett ikke så lenge. Det var bare den eldste i det 
andre kullet, Wilhelm Leonard, som muligens rakk å bli konfirmert før hun døde.  
 
Bestefar Johan og hans to år eldre bror Carl Verner reiste hjemmefra som ganske 
unge. Kanskje dro de også sammen til USA. Søsteren Sara, som var fem år yngre 
enn Johan, emigrerte i alle fall til USA og bodde i byen Minneapolis i Minnesota 
resten av livet. Hun ble 85 år gammel. Den to år yngre broren Alfred emigrerte 
sammen med henne. Det skjedde i 1901.  
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Til og med halvsøstrene Hulda, Anna og Agnis slo seg ned i Minneapolis! Om også 
den eldste, Carl Verner, dro til USA, vet vi ikke sikkert, men han kom i alle fall tilbake 
til barndommens rike og døde i Skållerud i 1916, bare 48 år gammel. 
 
 

 
 
 
Bildet: Bestefar Johan og hans søskenkull (Kristinas barn): Foran sitter Sara (1875 - 1960) og Johan 
(1870 - 1958). Bak står Alfred (født 1877) og Carl Verner (1868 - 1916). Sara og Alfred utvandret 
sammen til USA i 1901. Dette bildet er antakelig tatt tidlig på 1890-tallet. 
 

 
 
Det skal finnes en kirkebokopplysning i Sverige om at vår bestefar Johan dro til 
Amerika 29. mars 1889.22 Han var da 18 ½ år gammel, og han kan – for alt vi vet – 
ha vært i USA i flere år før han dro ”hjem” igjen – og etter hvert slo seg ned i Norge.  
 

                                                             
22  Det er vår tremenning Jan Olof Andreasson som har funnet denne opplysningen i en kirkebok. 
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Bildet overfor er tatt i tiden mellom 1880 og 1890. Slik så det ut i sentrum av Kristiania da vår morfar 
Johan kom til Norge. Grand Hotell sees til høyre i bildet. En hestesporvogn svinger fra Rosenkranz 
gate og til høyre inn i Karl Johans gate. Slottet sees i bakgrunnen. Der bodde kong Oskar II når han 
var på besøk i Norge. Han var konge i Sverige og Norge fra 1872 til 1905 (i Sverige til 1907). 

 
 
 
Kanskje gikk det ikke noen båt til Göteborg da han ville hjem? Så ble det båt til 
Kristiania 23 isteden? Det kan faktisk ha vært fra Amerikabåtens dekk på vei inn 
gjennom Kristiania-fjorden 24 – på midten av 1890-tallet en gang – at bestefar Johan 
så Norge for første gang … 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
23  Norges hovedstad het Christiania (Kristiania) fra 1624 til 1925. Fra 1877 ble navnet skrevet med K. 

Byen var oppkalt etter den danske kong Christian IV. Norge var underlagt Danmark fra 1380 til 1814. 
Deretter var Norge i union med Sverige fram til 1905, selv om vi hadde fått vår egen grunnlov i 1814. 
 
24  Den daværende Kristiania-fjorden ble hetende Oslofjorden da hovedstaden fikk navnet Oslo i 1925.  

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=44898&skjema=2&fm=4
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En annerledes jul 1897 
 

 

Julen 1897 ble nok ikke helt som andre "juler" på den vesle husmannsplassen 
Laskerud i Nittedal, helt i ytterkant av Nordmarka ved grensen mot 
Maridalen og Aker. Vi kan se for oss dette mulige situasjonsbildet når vi 
”besøker” dem et stykke ut i romjula: 
 
Fjerde juledag sitter halve familien på Laskerud benket rundt bordet i stua for å feire 
yngstejenta Hilda Olava. Hun fyller 17 år denne dagen. Mor Gudbjørg har pyntet og 
dekket bordet og kokt en stor kjele med kaffe. Storesøster Kristiane, som fortsatt bor 
hjemme, har bakt en deilig kake for anledningen. Far Olaus har tatt på seg den 
samme penskjorta som han hadde på seg julaften. Snippen var tross alt ikke verre 
enn at det lot seg gjøre. 
  
Det er bare fem familiemedlemmer til stede på Laskerud denne tirsdags kvelden i 
romjula. Den femte er Morten minstemann på 14 år. Han ble konfirmert denne høsten 
og bor fortsatt hjemme hos foreldrene. Men han må nok ut og finne seg arbeid 
hos "fremmede" til våren. Det blir vel å begi seg nedover i Maridalen for å søke etter 
lykken, slik flere av de eldre søsknene allerede har gjort.  
 
Bursdagsbarnet Hilda er ikke helt i form denne jula, for å si det mildt. Mor Gudbjørg 
har nok lagt merke til det gjennom alle helligdagene. Far Olaus har stusset litt han 
også, for jenta pleier å være mer livlig enn dette. Men nå er hun så stille. Hun 
har nesten ikke villet spise.  
 
Ute på kjøkkenet får Gudbjørg og Hilda noen minutter for seg selv. Da kommer det 
omsider: Hilda er med barn. Gudbjørg har nok forstått det, for jenta har ikke hatt 
"dagen" sin på tre måneder nå. Hvem er det som er faren, tro? Kanskje er det en av 
ungguttene nede i Maridalen? For det er vel ikke en forbifarende hadelending?  
 
Det er mor Gudbjørg som tenker slik. Selv er hun fra Lunner, men hun håper jo at 
barnefaren likevel er en ”skikkelig” maridøl. Hadeland har liksom blitt så langt borte 
etter hvert. 
 
Den 17 år gamle Hilda vet selvsagt godt hvem det er som er far til barnet, men hun 
tør ikke å fortelle det. Ikke ennå. Det er nemlig ingen ung gutt. Ikke er det en maridøl 
heller. Heller ingen hadelending for den saks skyld. Omsider må hun likevel ut med 
det:  
 
Barnefaren er en voksen mann på 27 år! Han er hele ti år eldre enn henne. Og 
attpåtil så er han svensk ... Han er en av dem som jobber på den nye jernbanelinja 
gjennom Nordmarka. En av rallarne! 25 
 
 

 

                                                             
25  Rallar – (se fotnote 19, side 13) 



18 
 

 
 
 
Bildet: ”Det blir vel å begi seg nedover i Maridalen for å søke etter lykken …” 
 

 
 
Dette skaper ingen umiddelbar glede i heimen, for å si det mildt. Leilendingen Olaus 
Eriksen har blitt 68 år nå, og kona Gudbjørg er 55. De kunne vel ha tenkt seg en 
annen og bedre situasjon for minstejenta si. Å vente barn med en godt voksen 
svenske, som ingen av dem har møtt, er ingen god start på voksenlivet. 
 
Vi vet selvsagt ikke om det var slik det hele startet, men det kan ha vært sånn. 

 

 

 

Fra Midtodden – innom Vålerenga – og Bomstua 
 

 

At det skulle gå mye bedre enn fryktet, kunne de ikke vite den jula. Starten på 

ekteskapet – og de første årene – var antakelig ikke av de letteste. Men Johan og 

Hilda var driftige, unge mennesker, og de kom seg både opp og fram etter hvert. 
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Hilda og Johan giftet seg hos byfogden i Kristiania lørdag 23. april 1898.26 To av 
Johans arbeidskamerater (som var jernbanearbeidere) var forlovere. Dette tyder på 
at familien fra Laskerud ikke var til stede. Det vanlige den gang var nemlig at to nære 
mannlige familiemedlemmer var forlovere. Men Johan og Hilda måtte antakelig greie 
opp med dette alene, uten familiens støtte. I alle fall i begynnelsen … 
 
De fikk bo på Midtodden 27 ved Maridalsvannet. Plassen lå på en odde ved østsiden 
av vannet – og den ble på grunn av de nye drikkevannsrestriksjonene kjøpt av 
Kristiania kommune i 1891, noe byen også gjorde med en del andre plasser i 
nabokommunen Aker på denne tiden. Kristiania kommune engasjerte så forpaktere til 
å drive disse plassene, og Johan kan ha vært en av dem. I alle fall fikk Hilda og 
Johan bo her et års tid, og kanskje enda litt lenger – fra april 1898. Bare deler av 
grunnmuren står igjen på Midtodden nå 
 
Snaue to måneder etter vielsen hos byfogden i Kristiania kom det en velskapt liten 
gutt til verden på Midtodden. Og vel 2 ½ måned gammel ble han båret til dåpen i 
Vestre Aker kirke, den kirken som hele Maridalen tilhørte den gang. Den lille gutten 
fikk navnet Alf Valdemar. I kirkeboka står guttens far, Johan, oppført som 
jernbanearbeider. Han arbeidet da på ”Nordbanen” som ble åpnet to år seinere.  
 
Men allerede før banen mellom Røykenvik og Grefsen ble åpnet i 1900, hadde 
arbeidet begynt på strekningen videre inn til hovedstaden.28 Der arbeidet Johan som 
”arbeidsvognmand”, og han og Hilda – med lille Alf – flyttet da fra Maridalen i Aker og 
inn til hovedstaden Kristiania, nærmere bestemt til Danmarksgate 47 på Vålerenga.29  
 
På Vålerenga får de ett barn til – denne gang en datter – i januar 1900. Hun får 
navnet Hjørdis Gunvor Bergljot og blir døpt i Vaalerengens Bedehus i april, fordi 

kirken ennå ikke er ferdig bygget. Bergljot er navnet som de velger å bruke til daglig. 
 
Før de flytter tilbake til Maridalen – det skjer antakelig sommeren eller høsten 1901 – 
går de til en fotograf nede i byen. Da er Alf tre år gammel og Bergljot halvannet. Bare 
det beste er godt nok når en slik sjelden begivenhet skal finne sted. De går derfor til 
Kristianias ledende fotograf, den aller beste på den tiden, nemlig den polske Ludwik 
Szacinski i Prinsens gate 12.30 
 

                                                             
26

  Vielsen står innført i kirkeboka for Vestre Aker, og der står det: "Borgerlig ægteskabsstiftelse ifølge 

skriv fra Byfogden i Kristiania af 26/4-1898." 
 
27  Midtodden, som opprinnelig var husmannsplass under Vestre Grefsen gård, ble på 1870-tallet 

”jaktslott” for brukseier Waldemar Drevsen og ble i den forbindelse dyrket opp til en mindre gård. 
Hovedhuset ble revet i 1960-årene – som et tiltak for å bevare Maridalsvannet som drikkevannskilde.  
 
28  Jernbanesporet skulle gå i en dyp skjæring nederst på Etterstad, og det var mye jord og stein som 

måtte kjøres bort. Til dette trengte de mange kjørere med hest og vogn. Johan var antakelig en av de 
mange som fikk seg jobb med dette, og da var det greitt å bo på Vålerenga.  
 
29  I dag er det mange mennesker som bor på adressen Danmarksgate 47. Det var antakelig en stor 

leiegård der for hundre år siden også, med enda flere folk, i mange små leiligheter. 
 
30   Polakken Szacinski var for lengst død på dette tidspunkt, men hans kone Hulda – som var norsk og 

født Hansen – drev fotoforretningen videre i mange år etter mannens død. 
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Dette bildet av den lille familien er tatt hos fotograf Szacinski i Prinsens gate i Kristiania - 
antakelig sommeren 1901 - og forestiller Hilda (20) og Johan (31) med barna Alf (3 år) og 
Bergljot (1 ½ år). 

 
 
 
Det er svært sannsynlig at de tok trikken til byen da de skulle fotograferes.31 På bildet 
ser vi at de stilte opp i sine beste klær til fotograferingen, og da var det også naturlig 
for Johan å spandere på dem en tur med trikken – ved en så stor anledning! 
  

Etter ett eller to år i Danmarksgate 47 på Vålerenga – vi vet ikke sikkert hvor lenge 
de bodde der – bar det tilbake til Maridalen, og denne gang til plassen Bomstua. 
Flyttelasset gikk selvsagt med hest og vogn, og kanskje eide de ikke mer på den 
tiden enn at de klarte hele flyttingen med ett eneste vognlass. 
 
 
 

                                                             
31  I 1900 ble det åpnet en egen trikkelinje til ”Vaalerengen” hvor våre besteforeldre bodde den gang. 
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Bildet: Trikk i Kristiania i 1903. Ordet "trikk" er en forkortelse for "electrick" – altså en elektrisk 
sporvogn. Det står "Oslo" foran på trikken, og det betyr at den gikk til Oslo, som da var en bydel i 
Kristiania. Etter hovedstadens navneendring til Oslo i 1925, fikk denne bydelen navnet Gamlebyen. 
I bakgrunnen kan vi se Gamlebyen kirke som før 1925 het Oslo kirke. 
 

 
 
Det var to stuer for innkreving av bompenger langs Greveveien,32 én oppe i Hakadal 
og én i Maridalen. Og et var den sydligste av disse bomstuene våre besteforeldre 
bosatte seg på. Stedet befant seg omtrent midtveis mellom de to senere 
jernbanestasjonene Snippen og Sandermosen.  
 
På Bomstua blir det tredje barnet Elfi Viktoria født i mai 1902. Hun blir ikke døpt i 

Vestre Aker kirke, som Bomstua sokner til, men derimot i Nittedal kirke. Det skjer i 
slutten av juli, noe som må bety at de har flyttet til Nittedal på forsommeren i 1902.  
 
 
 

                                                             
32  Det kostet 20 øre pr hest å passere disse bommene på slutten av 1800-tallet. 

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=57743&skjema=2&fm=4
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Bildet: Her er en del av familien samlet utenfor på Løvli, antakelig sommeren 1903. Gutten 
med trillebår er Alf (5 år). Gutten ved siden av Alf er Arnt Nygaard (9 år). Jenta foran til høyre 
er Bergljot (3 ½ år). Bakerst litt til høyre for midten sitter Hilda (22) mens Johan (33) holder 
en hånd på skulderen hennes. I midterste rekke helt til høyre sitter antakelig Hildas foreldre 
Gudbjørg (61) og Olaus (74). Den unge mannen med hatt bakerst til høyre kan være Hildas 
yngste bror Morten (20). Det unge paret med tvillinger på fanget, vet vi ikke hvem er. Men 
kvinnen ved siden av vesle Bergljot, kan muligens være Hildas storesøster Kristiane (31 år). 

 
 
 

Tilbake til Nittedal – og til eget hus på Løvli 
 
 
Når de flytter til Nittedal sommeren 1902, bosetter de seg midlertidig på Laskerud, 
hos Hildas foreldre Gudbjørg og Olaus Eriksen, før de senere får anledning til å 
skaffe seg noe som er deres eget. I kirkeboka står de i alle fall oppført som bosatt på 
Laskerud når Elfi Viktoria blir døpt. 
 
Lille Elfi Viktoria fikk bare én sommer, én høst og én jul på denne jord. Hun døde av 
kikhoste bare åtte måneder gammel i januar 1903. I kirkeboka står da fortsatt 
Laskerud som bosted for familien – og Johans tittel er tunnelarbeider. I løpet av det 
samme året (1903) kjøper han Løvli hvor de blir boende i 16 år. Det er ikke helt 
usannsynlig at Johan hadde fått en morsarv som satte ham i stand til dette.  
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Fem – eller muligens seks – av barna ble født mens familien bodde på Løvli, og 
stedet skulle komme til å gi etternavnet Løvlie 33 til hele barneflokken, også til dem 
som ble født før og etter, fra den eldste som så dagens lys i 1898 og til den yngste 
som kom til verden i 1922. Det eneste unntaket var lille Elfi Viktoria, som døde før 
navnet Løvlie ble aktuelt for noen av dem, og som heller aldri fikk bruk for noe 
etternavn. 
 
Men Hilda og Johan kaller seg Andersen, som en enklere norsk ”variant” av det 
opprinnelige Andreasson. 
 
De fem som helt sikkert ble født mens familien bodde på Løvli, var Elfi Hildegard 
(1906), Ingrid Elfrida (1910),34 Guldborg Kristine (1911), Arthur Olaus (1914) og 
Gerd (1916). Også Ruth (som ble født i april 1919) kan ha blitt født på Løvli, hvis de 
flyttet til Hjørnet den sommeren og ikke hadde flyttet dit tidligere. Men det er i alle fall 
Hjørnet som står oppført som bosted ved hennes dåp i oktober det samme året. 
 
Om ikke Ruth ble født på Hjørnet, så ble i alle fall yngstemann Rolf Johannes (1922) 
født etter at de kom dit. Han var allerede onkel til to nevøer (Odd og Knut) før han 
selv ble født! For mor og datter – Hilda og Bergljot – må det ha vært en spesiell 
opplevelse å gå gravide samtidig. Datteren fødte til og med sin andre sønn tre 
måneder før moren fikk sitt siste barn! 
 
Som tidligere fortalt kjøpte vår bestefar plassen Sørli i 1918. Men de flyttet ikke dit, 
det gjorde isteden Hildas yngste bror Morten med sin lille familie og moren Gudbjørg. 
Året etter solgte Johan plassen videre til sin svoger Morten og kjøpte isteden Hjørnet. 
Morten var småbruker, og han var bygdas ordfører i det første fredsåret fra mai 1945. 
 
 
Det er mye som kan fortelles om barneflokken til Hilda og Johan, men det ser 
jeg ikke som min oppgave. Neste kapittel fra min side blir farsslekta i Østfold 
og linjene via mine foreldre og meg selv, med tanke på egne etterkommere. 
 
 
 

Fra jernbanearbeider til kjøpmann 
 
 
Bestefar Johan kom til Nittedal som jernbanearbeider. Det samme var han i 
Maridalen. På Vålerenga var han imidlertid ”arbeidsvognmand” (som var datidens 
”lastebilsjåfør”), og deretter ble han fjellarbeider og tunnelarbeider. Det var sikkert 
også i forbindelse med jernbaneleggingen gjennom Nordmarka. 
 

                                                             
33  Eiendommens navn Løvli (uten -e) ble som familienavn skrevet Løvlie – og blir det fortsatt. 

 
34

  Hvilke av barna som ble født hjemme på Løvli, eller eventuelt på sykehus, har vi ingen oversikt 

over. Men vi vet sikkert at Ingrid ble født på Rikshospitalet i Kristiania i mai 1910 – og hun ble også 
døpt der fem dager gammel.  
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Men tilbake i Nittedal etablerte Johan seg de første årene som smed. Han står 
oppført med den tittelen i kirkeboka ved flere anledninger i tiåret fra 1906 til 1916. 
Kanskje hadde han også egen smie på eiendommen Løvli.  
 
I 1914 er han imidlertid anleggsarbeider, men vi vet ikke hva slags anlegg han da 
arbeidet på, for demningen på Ørfiske, som Johan også var med på å bygge, skal ha 
blitt ferdig omkring 1910. Så er han igjen smed i 1916.  
 
Etter at den etter hvert ganske så store familien har flyttet til Hjørnet i 1919, har 
Johan imidlertid blitt murer. Om Hilda startet opp med butikken umiddelbart, vet vi 
ikke sikkert. Hun hadde jo et nyfødt barn den sommeren, og en ganske stor 
ungeflokk i tillegg.  
 
Men på denne tiden har samtidig de to eldste barna blitt voksne, og Johan står i 1920 
oppført både som landhandler og murer. Det betyr antakelig i praksis at Hilda styrer 
med landhandelen og at Johan driver med murerarbeid. 
 
I 1920 gifter den eldste datteren Bergljot seg. Hun er da ekspeditrise, og hennes 
tilkommende, Gunnar Glømmi, er handelsbetjent. Begge er 20 år gamle. Antakelig er 
de på den tiden ansatt hos Hilda og Johan. Vår bestefar har da tittelen kjøpmann, 
som vel må sies å være synonymt med landhandler i dette tilfellet, men det er all 
grunn til å tro at det var Hilda som drev butikken. 
 
To år senere (1922) er Johan ”murer for egen regning”, noe som må bety at han har 
blitt selvstendig næringsdrivende i faget. Men arbeidet med butikken fortsetter også, 
og i de påfølgende årene står han oppført i kirkeboka både som murer og 
landhandler / kjøpmann. Men i 1930 er han igjen smed, slik han også var 14 år 
tidligere – i tillegg til fortsatt å være kjøpmann. 
 
 
 

”En morron var Johan försvunnen …” 

 
 

Vi vet ikke hvor mye kontakt bestefar Johan hadde med sin slekt i Sverige etter 
århundreskiftet, men det er ingen tvil om at det var hans to år eldre bror Carl Verner 
som sto ham nærmest, også før faren deres døde i 1904. De to yngste i det samme 
søskenkullet, Sara og Alfred, hadde utvandret til USA i 1901, og de ble der resten av 
livet. Carl Verner og Johan hadde allerede vært en tur i USA før de yngste søsknene 
emigrerte, men de to eldste brødrene dro etter en tid hjem igjen. 35 
 
Johan etablerte seg i Norge på midten av 1890-tallet, og fikk en stor familie der. Den 
eldste broren – Carl Verner – flyttet også til Norge, men dro senere tilbake til Sverige 
og til hjemstedet, hvor han forble både ugift og barnløs. Han hadde et slakteri på 
Upperud. Da Carl Verner døde bare 48 år gammel, etterlot han seg derfor en del 
verdier. En kvern i Ingribyn var visstnok eid av Johan og Wilhelm i fellesskap, men 
om denne også berørte boet etter den eldste broren, vet vi ikke så mye om. Vår 
bestefar Johan reiste i alle fall til begravelsen. Dette var på ettersommeren i 1916.  

                                                             
35  Se bilde av denne søskenflokken side 15 
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Siden den eldste broren var uten livsarvinger, og de to brødrene hadde stått 
hverandre spesielt nær, regnet kanskje Johan med at han alene skulle arve sin brors 
eiendeler og verdier, i alle fall det meste av det. De to andre i det ”hele” søskenkullet 
hadde jo forlatt hjemlandet for alltid. 
 
Stor var derfor skuffelsen da han oppdaget at Carl Verner hadde testamentert det 
hele til en av sine nieser på hjemstedet, Ella, som var den eldste datteren til den tolv 
år yngre halvbroren Wilhelm. Johan bodde hos Wilhelm og hans kone Olga i 
forbindelse med begravelsen, og han blev ursinnig när Ella "fick allt", fortelles det.   
 
”En morron var Johan försvunnen och de pengar som funnits i huset också.” 
 
Det er grunn til å tro at Johan fikk en tidlig morgenskyss med hest og vogn – eller 
endog kanskje med en bil – fra Skållerud til Karlstad, hvor det ut på dagen ganske 
sikkert gikk et tog til Kristiania over Charlottenberg og Kongsvinger. Han hadde 
utvilsomt penger nok til billetten, pluss mat og drikke for reisen hjem til Norge. 
 
”Efter denna händelse ville inte Wilhelm och Olga ha mer kontakt med Johan”, 
fortelles det videre fra våre svenske slektninger. Det kan ha vært Olga som var den 
sterkeste til å holde denne linjen, for hun var visstnok en svært bestemt og myndig 
dame. De fleste av hennes og Wilhelms barn torde ikke å trosse hennes vilje.  
 
Men to av barna deres – Sven og Barbro (som altså var fetter og kusine av min mor) 
– gjenopprettet kontakten med den norske slektsgrenen. Det er flere av oss som har 
hatt kontakt med dem og deres familier gjennom årene. 
 

 
 

Butikken på Hjørnet og huset på Berget 
 
 
På Hjørnet var det i 1919 en landhandel som de overtok og begynte å drive. Da 
telefonen kom til bygda, ble telefonsentralen for Rotnes installert i mormors butikk. 
Hun trengte ikke selv noe eget telefonnummer i starten, men da antall abonnenter i 
området var kommet opp i 24, ble det for mye arbeid med sentralen ved siden av 
arbeidet i butikken. Da sa hun fra seg denne ekstrajobben og ble vanlig abonnent 
med telefon nummer 25. Flere av døtrene har betjent denne telefonsentralen i sin 
ungdom. 
 
Lørdag 22. mars 1930 36 kommer 13-åringen Gerd (snart 14) gående nedover 
Stasjonsveien på vei hjem fra Rotnes skole. Hun går i syvende klasse og skal om et 
par måneder opp til avsluttende eksamen på folkeskolen.  
 
Da får hun plutselig se at Hjørnet brenner!  
 
Det var en rystende opplevelse som mor aldri noen gang senere kunne glemme. 

                                                             
36  Det var også skole på lørdager den gang, og det var slik til ut på 1960-tallet, men til gjengjeld gikk 

man bare annenhver dag, i alle fall i de laveste årsklassene. 
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Bildet: Den gjenoppbygde butikken på Hjørnet i 1934 med Arthur (20 år) på trappa. 
 

 
Barndomshjemmet med butikken brant helt ned til grunnen denne lørdagen. Både 
barna og foreldrene ble i tiden som fulgte fordelt på flere hus og gårder omkring, og 
de bodde da hos gjestfrie venner under hele gjenoppbyggingen. 
 
For huset med butikken ble bygget opp igjen. Og Hjørnet ble ti år senere, i det første 
krigsåret (1941), overdratt til tante Bergljot og onkel Gunnar, mens våre besteforeldre 
kjøpte eller bygde nytt hus oppe på Berget og flyttet dit.  
 
Anskaffelsen av Berget kan muligens også ha skjedd allerede i 1936, altså fem år før 
de ga fra seg Hjørnet.37 Bergljot og Gunnar har da i tilfelle vært leietakere på Hjørnet 
før de overtok (kjøpte) eiendommen fra hennes foreldre. 
 
Ikke alle barna ble tatt med på råd da overdragelsen av Hjørnet fant sted, kanskje 
ingen av dem ble det. Blant annet var det noen som var ute og kjempet for 
fedrelandet under krigen, og de ble i alle fall ikke spurt. Slike tankeløse ting har 
foreldre dessverre gjort til alle tider. Det skjedde antakelig også med Nøkleby gård i 
Hakadal tre generasjoner tidligere. Og det har helt sikkert skjedd senere. 
 
 

                                                             
37  Årstallene er fra en liste over eiendomsoverdragelser (i Birger Kirkebys bygdebok), men der står det 

ikke navn på eierne. 
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Bildet: Vår bestefar Johan og sønnen Arthur, begge ivrige jegere og harehundeiere 
 – bildet er antakelig fra ca 1950, da Johan var 80 og Arthur var 36 år gammel. 

 
 
 

”Gamle venn” – en ivrig jeger og historieforteller 

 
 
Bestefar Johan hadde et kallenavn på bygda, han ble ofte omtalt som ”gamle venn”. 
Det lå helt sikkert positive realiteter i dette, men kanskje også litt ironi, med et smil på 
lur hos folk. Jeg vet ikke sikkert. Han kan ha vært hjelpsom mot folk, og har sikkert 
tatt i et tak når noen trengte støtte. Han kunne så mye når det gjaldt praktisk arbeid. 
Jeg husker blant annet at han murte pipe på mine foreldres hus i 1954 – gjennom to 
fulle etasjer pluss kjeller og loft – da han var 84 år gammel! Selv var jeg da sju år. 
Bestefar Johan var også en ivrig jeger og hundeeier. Han jaktet både på elg, hare og 
rype. Han tok seg nok også en ”dram” iblant, og han likte å fortelle gode skrøner.  
 
Jeg kan huske at ”Bess” – som vi kalte ham – en gang fortalte om Maria Holen (eller 
”Maria Ho-or´n” som vi uttalte navnet hennes.) Hun bodde på plassen Holen under 
gården Rus på midten av 1800-tallet. Johan møtte henne aldri selv, men han hadde 
hørt mange historier om henne, blant annet av Jon Moskauen som han losjerte hos 
på 1890-tallet.  
 
Maria Torbjørnsdatter (som hun egentlig het) skal ha vært både synsk og ”løsaktig”. 
Hun har nok framstått som både tiltrekkende og frastøtende på samme tid, og det har 
vært vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet i fortellingene om henne. Hun 
”levde” på folkemunne i mer enn hundre år etter sin død. Det virket som om dette var 
yndlingshistorien til ”Bess”. 38 

                                                             
38  Historien om Maria Holen har jeg også funnet i Birger Kirkebys bygdebok (bind 1, ss 334 – 335).  

Og forfatteren har oppgitt nettopp vår bestefar Johan som kilde til historien om Maria Holen. 
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Bildet: Våre besteforeldres hus oppe på Berget i siste halvpart av 1940-årene. En bensinpumpe har 
kommet nedenfor, men huset med bilverkstedet har ikke blitt bygget ennå (det sto ferdig i 1949). 

 
  
 

Vi har blitt mange etterkommere 

 
 
Hilda og Johan fikk ti barn og nitten barnebarn. Ett barn og ett barnebarn døde som 
helt små, henholdsvis i 1903 og 1927. Bestefar Johan fikk så vidt oppleve alle 
barnebarna sine, med unntak av sin første sønnesønn – som bodde i Canada. 39  
 
Men bestemor Hilda døde før de siste fire eller fem kom til verden. Hilda og Johan 
var relativt unge besteforeldre da de fire-fem første ble født, men de var etter hvert et 
stykke opp i årene da de fjorten yngste barnebarna kom til verden. I de mer enn femti 
år som har gått siden Hilda og Johan levde, har det også kommet ganske mange 
oldebarn og tippoldebarn. Til og med tipptippoldebarn har begynt å komme. 
 
Mange av oss husker Johan som en veldig gammel bestefar. Bestemor Hilda var 
riktignok ti år yngre, men hun døde til gjengjeld seks år tidligere. Hilda ble bare 71 år 
gammel, mens Johan ble 87. 
 
 

                                                             
39

  Det ene barnet er Nick – egentlig Nicolas – Arthurs eldste sønn, som ble født i Wales i 1943, mens 

hans far tjenestegjorde i de norske militære styrkene under andre verdenskrig. Våre besteforeldre 
visste antakelig ikke noe om sin sønnesønn der borte. Dette var vanskelig den gang, men ville i dag 
ikke ha vært noe problem. Nick ble først forent med sin norske familie i 2001. 
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Bildet: Familieidyll på Berget (antakelig fra 1941). Her er Hilda (60) og Johan (71) med to av sine 
døtre, Elfi (35) helt til venstre og Ingrid (31) stående bak til høyre. De to jentene er kusine Titten (5) til 
høyre og leieboerdatter Bjørg Kristiansen med hvit sløyfe i håret. (Ingrid hadde foreløpig ingen barn.) 
 

 
 

Selma Lagerlöf og bestefars krøller 
 
 
Vi avslutter med en liten historie fra min mor: 
 
Bestefar Johan var tolv år yngre enn den verdensberømte svenske forfatterinnen 
Selma Lagerlöf fra Värmland. Hun var lærerinne før hun slo igjennom som forfatter, 
og det er blitt fortalt at Johan hadde hatt henne på skolen.40 
  

Av og til satte hun elevene til å arbeide hver for seg. Og mens de satt med sine 
skrivearbeider eller leselekser, gikk hun langsomt mellom pultrekkene og kikket på 
dem og veiledet litt her og litt der. Noen ganger kom hun bakfra langs pultrekka hvor 
Johan satt og stoppet opp ved det krusete hodet hans og klappet ham på krøllene … 
  

Noen av oss har ”arvet” hans krusete hode, så vi kan da skryte av at Selma Lagerlöf 
var veldig glad i våre krøller!  
 
 
 

                                                             
40  Hvis dette medfører riktighet, må det ha skjedd før Selma Lagerlöf var ferdig utdannet lærer. Det 

ble hun i 1885, og da var Johan nesten 15 år og sikkert ferdig med skolen. Selma Lagerlöf kan 
selvsagt ha vært vikar på Johans hjemsted før hun begynte på lærerskolen i 1882, men jeg har ikke 
funnet dette bekreftet noe sted. Denne historien kan derfor være oppdiktet – kanskje av Johan selv! 
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