Jakten på Togfører
Theodor Christiansens
foreldre.
Sist revidert 09.06.2020
Kom tilbake og se senere. Nye opplysninger vil bli
lagt til.

Det er mange år siden jeg sist lette etter Evas
tipptippoldeforeldre på farssiden av slekten. Jeg
hadde tidligere lett lenge i Sigdal da jeg hadde
fått tips om at han kanskje kom derfra. I 2016 fant jeg ham
imidlertid i folketelling 1875 og 1885 som bekrefter at han er
fra Nordrehaug på Ringerike, men fant han ikke i noen
kirkebøker den gangen. Jeg hadde vel kanskje ikke vært
tålmodig nok, for da jeg lette på nytt i begynnelsen av juni
2020 lykkes jeg å finne dåpsinnføringen til Theodor
Christiansen i kirkeboken for Nordrehaug kirke hvor også
foreldrene sto oppført.
Theodor Christiansens dåpsinnføring: 23.09.1849
født 14.08.1849
Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1847-1856, s. 34

Foreldrenes navn er oppført:
Husmann Christian Torkelsen og Karen Olsdatter
Sted: Veholteie.
Nå har jeg foreldrenes navn og finner at de ble viet i
Hole kirke 27,februar 1849  Han var 29 år og hun 20
år og gravid i 2. måned.
Det var 7 måneder før Theodor ble født. Navnet på
fedrene til brudeparet er også oppført. Hennes far:
Ole Andersen og hans far Torkild Henriksen.

Hole kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1833-1851, s. 319 linje no. 7

Theodor Christiansens konfirmasjon 19.06.1864, også i Norderhov kirke.
Norderhov kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1856-1865, s. 280

Fødselsdato bekreftes 14.08.1849. Hvor foreldrenes navn på nytt
bekreftes: Christian Torkelsen og Karen Olsdatter. Bosted er oppført
Veholteie.

Nå hadde jeg nok til å begynne å lete i folketellinger og jeg fant familien i
1865 tellingen. Theodor Christiansen var imidlertid ikke der, fordi han var
16 år i 1865 og hadde nok allerede flyttet ut for å søke arbeid. Men alle
hans yngre søsken (på det tidspunktet) var ført opp.
Faren var oppført som husmann og den lille plassen var oppført med
husdyr: 2 kuer og en sau.
Det fremgikk av folketellingen at plassen de bodde på het Fintoppen i
tellingskrets 007 Stranden.
Dermed hadde jeg nok informasjon til å finne ut hvor på Ringerike dette
var. Det viste seg at husmannsplassen Fintoppen lå under gården Veholt
G.nr.86 B.nr.1. Veholt var jo også oppført i kirkeboken i dåpen til
Theodor.

Fintoppen fikk senere tildelt eget Gårds og bruksnummer (86/4).

I boken “Norske gårdsbruk” fra 1948 omtales plassen Fintoppen. Det er
stor sannsynlighet for at dette er bilde av huset hvor familien bodde.
10 år senere under folketellingen 1875 bor fortsatt familien her.
Foreldrene er nå oppført med fødselsår: Christian Torkelsen født 1820
og Karen Olsdatter født 1827.

Utklipp fra databasen som viser alle barna:

Noen av barna har flyttet ut og et nytt barn som ble født etter 1865 er
oppført. De to eldste guttene Ole 22 år og Andrias 18 år bor fortsatt
hjemme.
De bidrar nok med penger til husholdningen for det er oppført at de
arbeider i nikkelverket.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Ringerike_Nikkelverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Ringerike_Nikkelverk
Bilder fra Nikkelverket

Familien bodde på Fintoppen i mer enn 30 år i tidsrommet 1850 til 1880.
Under folketellingen i 1891 bodde Christian Torkildsen i Hole hos familien
til datteren Birte f.1867. Han var da 71 år gammel. Hans kone Karen
døde nok en gang etter folketellingen i 1875 for nå står han oppført som
enkemann.
Etter at jeg fant fødselsåret (1820) for Christian Torkelsen, begynte jeg
å lete i kirkebøkene etter foreldrene hans. Jeg visste også at begge kom
fra Hole prestegjeld fordi dette sto i 1865 tellingen. Jeg fant dåpen til
Christian i klokkerboken for Hole som omfattet tidsrommet 1814 til 1842.
Jeg fant også foreldrenes navn og dermed ennå et slektsledd bakover.
Disse var (Torchel Henrichsen) modernisert til Torkil Henriksen i folketellinger, og Mari *christensen?? Hole kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1814-1842, s. 74-75
Jeg fant derimot ikke Karen Olsdatter fødte og døpte i Hole i 1827 hvor
faren het Ole Andersen. Jeg får heller lete i et nabosogn senere….
Torkil Henriksen fant jeg også i en folketelling fra 1801 som svært
sannsynelig er samme person men må sjekkes nærmere.
Er det rett person så har jeg dermed også årstall, søsken og foreldrene til
familien.
Her familien til foreldrene:

Det burde være fullt mulig å finne ut mer om forfedrene til Christian og
Karen. Navn ble oppgitt da de giftet seg. Vi vet de kom fra Hol så det
bare å lete videre……
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