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Bæregg i Sørum
Gårdshistorie og slekt

Følgene aner er
knyttet til gården:
(740+741)
(370+371)
(185)

I perioden 1612 til 1655 var det en ny bruker på Bæregg. Det er den første bruker på Bæregg som
kan ha vært vår slekt og som var (740) Hans, gift med (741) Siri Hønsi, som senere ble gift med Truls
Eisval.
Neste skattebonde var sannsynligvis sønn av Hans og Siri, men med sikkerhet vår ane
(370) Karl Hansen ca.1628. Navnet på kona, vår ane (371) er ikke kjent.
De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Gunder Karlsen
1657
g. I med Berte Jensdtr.
Peder Karlsen
1659
1734
g. II med Marte Tostensdtr.
(Se gårdshistorien Asak Nordre g.nr.56 b.nr. 4)
g. III med Maren Nilsdtr. Asak Nordre
(185) Siri Karlsdtr.
Ca.1660 1724
(184) Hans Kristoffersen, Merli Nordre
Engebret Karlsen
1662
g. I med enke Anne Erlandsdtr.
Hans Karlsen
Ca.1674
g. II med Marte Auensdtr., Søndre Merli
(370) Karl sto som bruker på Bæregg til midten av 1690 åra. Fra 1689 hadde han en medbruker som
het Kristoffer som drev sammen med (370) Karl.
Datteren (185) Siri Karlsdtr. 1660 giftet seg med (184) Hans Kristoffersen fra Merli Nordre og flyttet
dit. (For disse, se gårdshistorie og slekt for Merli Nordre.)
Fra 1700 tallet og frem til 1830-åra var det mange brukere på Bæregg, men ikke vår slekt.
Omtrent 200 år etter at våre første kjente aner bodde her, var gården tilbake i vår slekt i 1835 da
Gulbrand Kristensen 1810-1868 født på Nord Hammeren, sønn av (22) Christen Olsen, broren til
(11) Anne Dorthea Kristensdtr., kjøpte Bæregg til selveie.
Han giftet seg i 1833 med Anne Helgesdtr. 1809 – 1886 fra Hæra under Sørli. Hun var tjenestejente
på Bæregg da hun giftet seg og hadde kanskje bodd på dette bruket der hun og mannen ble boende.
De hadde ingen barn.
Gulbrand Kristensen fikk i 1835 kongeskjøte på halve Bæregg for 1150 spesidaler. I 1845 delte
Gulbrand Kristensen og Hans Tomessen på den andre gården Bæreggskogen ved offentlig
deleforretning. Inntil da hadde den vært felleseie.
I 1868 fikk ekteparet tinglyst et testamente, der de bestemte at den lengstlevende skulle arve den
andres bo udelt. Da Gulbrand Kristensen senere døde samme året, fikk Anne Helgesdtr. hjemmelen
til gården i kraft av dette tinglyste testamente. Hun drev gården alene noen år, ved hjelp av et par
tjenestefolk.
Gårdshistorien avsluttes her fordi Gulbrand Kristensen enke selger i 1878 gården ut av slekten igjen
til Lars Olsen Hertzberg, Nedre Oppen, Ullensaker.
Hele gårdshistorien på Bæregg kan du lese i Sørum Bygdebok bind 2 side 536-553.
Tilbake til gårdsoversikten
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