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Følgene aner er
knyttet til gården:

Hønsi Nordre i Sørum
Gårdshistorie og slekt
I slektens eie Ca.1590 - 1805

(3050 +3051)
(1524+1525)
(762+763)
(380+381)
(190+191)
(94+95) (47)

Hønsi er den gården i Sørum der en kan følge slekt lengst bakover i tid. Vår slekt på Hønsi Nordre kan
man følge i 7 generasjoner på gården. Hønsi Søndre kan være eid og drevet av samme slekt siden
midten av 1500 tallet. I middelalderen hadde velstående folk tilhold på gården. Det kan ikke
dokumenteres slektsforbindelse mellom dem på Hønsi i middelalderen og dem som drev gården
utover på 1500 tallet. Men det er allikevel sjelden at en slekt kan følges på samme gård i så mange
hundreår som fra 1500-tallet og frem til i dag. En slekt som kan følges så langt tilbake gir selvfølgelig
mange etterkommere. Mange bor fortsatt på bruk og i hus på Hønsi og nabogårdene. Gjennom
slekten på Hønsi kan følgelig svært mange følge røttene sine tilbake til 1500 tallet. Den første sikre
ane i vår slekt starter med (3050) Ole Eriksen som eide en større part av Hønsi i slutten av 1500 tallet
som han overlot til den ene av 3 døtre, (1525) Ingeborg Olsdtr. død etter 1677.
Hønsis gårdsområde ligger stort sett nord og vest for Haldenveien. Bortsett fra lengst øst var den
Fredrikshaldske hovedvei sørgrense for Hønsi, eller rettere sørøstgrense, siden veien går sørvestover
fra Knatten. Etter noen omlegginger av veien følger ikke grensen og veien hverandre helt lenger, slik
at en rekke med villaer på nordsiden av veien midt på moen tilhører Lunders gårdsområde. Lengst
vest følger grensen for gårdsområdet den gamle hovedveien – nå med navnet gamleveien. I øst har
gårdområdet til Hønsi gått over på sør- eller østsiden av Haldenveien. Nabogården til Hønsi er i sør
og sørøst Lunder. Lengst sørøst har Hønsi en kort grense mot Størsruds gårdsområde. I øst grenser
Hønsi mot Sørvald og i nordøst mot Søndre Asak. Nabogården i nord er Nedre Vilberg og i vest Yssi.
Vestgrensen er samtidig den gamle sognegrensen mellom Sørum hovedsogn og Frogner anneks – og
eldgammel grense mellom de gamle bygdene Skaun og Gauteeid.
Grensene for Hønsis gårdsområde følger i øst, nord og vest for en stor del bekker og dal drag og er
utvilsomt gamle grenser. Mot sør følger grensen stort sett veifar som sikkert har gått her fra
uminnelige tider og også kan ses på som et naturlig skille mellom to gårdsområder. Disse stort sett
naturlige grensene vitner om fast jordbruksbosetting fra jernalderen og kanskje ennå lenger tilbake.
Navnet Hønsi er et –vin-navn, som også viser til jordbruksbosetting fra de første hundreårene av vår
tidsregning.
På dette forholdsvis store gårdsområdet lå selve Hønsigården med gårdstun i den nord-østre delen
av området, der Nordre Hønsi nå ligger. Dette var sannsynligvis også den opprinnelige tomten for
gårdstunet på Hønsi. Den eldste dyrkingsjorda lå i det mer kuperte terrenget øst på Hønsi. De store
moene vestover på Hønsi var lite attraktive for det gamle jordbruket. Fra 1600 tallet ble det bygget
opp bosteder her. Først som husmannsplasser under Hønsi og fra 1800 tallet som selveierbruk. De
eldste plassene lå lengst vest på gårdsområdet mot grensen til Yssi. Fra 1700-1800 tallet ble det også
bygget plasser og bruk langs Haldenveien på den østre delen av gårdområdet til Hønsi.

Hønsi i middelalderen.
I kildene fra slutten av 1300 tallet finner vi opplysninger om Hønsis eiendomshistorie. I Biskop
Øysteins jordebok står det at Sørum kirke eide et markebol i gården. Det er bevart et diplom som
forteller oss at i 1399 makeskiftet Alf Karlson, som var eier på den tiden, og Gudrun Gullesdotter 2
markebol. Det var trolig flere eiere enn disse i høymiddelalderen. Nyere skyld (skatt) tyder på at
gården var større enn 3 markebol. Gården er nevnt en rekke ganger i kildene utover på 1500- og
1600 tallet. Hønsi står oppført i listene over gjengjerden (skatten) til Taral Hensen i 1514 og i 1528 er
Tarall Honnsze oppført. Deretter er en rekke brukere oppført i bygdeboken i årene frem til 1647 hvor
skylda (skatten) var på 2 skippund tunge og 3 bismerpund smør. I 1666 er dette gjort om til
3 skippund tunge. På dette tidspunktet bodde våre aner på gården. Hønsi er en av de første gårdene i
Sørum som var selveiergård. Hønsi ble aldri lagt øde etter Svartedauen, og gården var i full drift i de
vanskelige hundreårene etter svartedauen.
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Eierforhold etter 1650
Hønsi fortsatte som selveiergård gjennom hundreårene etter 1600 tallet. Fra slutten av 1600 tallet
var det 2 brukere på gården. Det ble tvister om eiendomsretten mellom to grener av den gamle
slekten på gården, som ble avgjort ved dom i 1696. Denne slektsgrenen som satt på det som skulle
bli Hønsi Nordre, fikk da eiendomsretten til hele gården, og gården ble i 1757 på nytt delt i to like
store bruk, og delt mellom barna på den nordre gården. Den Søndre gården er frem til i dag fortsatt i
samme slekts eie, mens Hønsi Nordre har vært solgt ut av slekten, men har hele tiden vært
selveiergård.

Bruksdeling på Hønsi
Hønsi har som nevnt i innledningen kun hatt en bruker frem til siste halvdel av 1600 tallet. Etter at
vår ane (762) Ole Gudmundsen. ca.1620-1664 døde, overtok moren hans (1525) Ingeborg Olsdtr og
en yngre sønn med samme navn Ole Gudmundsen d.y. ca.1640 bruken av en del av gården. Broren til
Ole d.y. som het Svend Gudmundsen overtok bruken av denne gårdparten, og hans etterkommere
krevde eiendomsrett til denne delen av gården. Men de lykkes ikke, og i 1696 ble svigersønnen til
den eldste broren (762) Ole Gudmundsen. ca.1620-1664 tilkjent eiendomsretten til hele gården.
Etterkommerne til den yngre broren drev fortsatt en mindre part av Hønsi i to generasjoner, men da
som leilendinger under slektningene, som drev en større part av gården. I 1755 ble leilendingen på
den mindre parten oppsagt fra gårdsbruket. Stesønnen til den daværende eieren av Hønsi, Halvor
Jensen d.1757, og odelsarving til hele gården, Nils Mathiasen 1733, ville da overta en del av
eiendommen, og flyttet inn i husene etter slektningen på den mindre parten. Denne slektningen
måtte flytte til plassen Hønsimoen.
I 1757 ble så Hønsi delt i to like store deler mellom to søsken, eller rettere mellom Nils Mathiasen og
svogeren, vår ane (94) Lars Olsen 1727 fra Søgarn Gjerdrum. Den formelle delingen av Hønsi i 2 bruk
går altså tilbake til 1757. Men da hadde det vært 2 brukere alt i nesten hundre år, med brukere som
til dels hadde brukt parter av ulik størrelse. Fra 1757 kan en snakke om Søndre og Nordre Hønsi, som
fortsatt hadde gårdstun rett ved siden av hverandre. De to gårdene hadde de gamle daglignavnene
«Neristua» (Hønsi Søndre) og «Oppistua» (Hønsi Nordre). Dette er navn som nå er borte etter at
Hønsi Søndre bygget opp et nytt gårdstun rundt 1910 der gården ligger i dag. Det kom opp en rekke
plasser under gården fra begynnelsen av 1700 tallet og opp gjennom årene som jeg har utelatt da
ingen i vår slekt bodde der.
Det var den store rettsaken om eiendomsretten til Hønsi i 1696, som gjør det mulig å følge vår slekt
her på gården tilbake fra begynnelsen av 1600 tallet.
Det fremgår av rettsaken (se senere) at (3050) Ole Eriksen eide en større part av Hønsi i begynnelsen
av 1600 tallet. Hans kone, vår ane (3051) er ikke kjent, men hans tre (kjente) døtre var:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Siri Olsdtr.
Bodde på Bæregg
Kari Olsdtr.
Bodde på Melvoll
(1525) Ingeborg Olsdtr.
(1524) Gudmund
Bodde på Hønsi
(1524) Gudmund. d.1652 var gift med (1525) Ingeborg Olsdtr. De hadde flere barn, hvorav
rettsprotokollen omtaler tre av dem, hvor det opplyses at eldste sønnen (762) Ole Gudmundsen
giftet seg og tok over som bruker.
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
(762) Ole Gudmundsen
Ca.1620 1664
(763) Jøran Guttormsdtr. Lystad
Svend Gudmundsen
Før 1677 Kari Olsdtr. (se rettsak) Østre Norum
Ole Gudmundsen d.y.
Ca.1640
Orderud i Blaker
Det er mye som tyder på at (762) Ole Gudmundsen. ca.1620-1664 drev med handelsvirksomhet. På
et plyndringstokt i 1659 hadde svenske soldater drept flere menn på Setskog. Han hadde nok solgt
tobakk for at den skulle kunne selges videre. Et par av Setskogingene oppga at de hadde ført varer
for han til Sverige. Det er nok sannsynlig at det også var handelsvirksomheten som gjorde at han
oppholdt seg i Kristiania der han døde bare 44 år i 1664.
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Det er ikke så mye vi vet om (762) Ole Gudmundsen, men av bøtelistene ser vi at han ble bøtelagt i
1653. Han og Engebret Halvorsen på Nedre Vilberg hadde ikke møtt for “Hans excellence Stadtholder
til udschriffuelse paa Ryen”, sannsynligvis til militærtjeneste. Begge måtte bøte 8 riksdaler.
(762) Ole Gudmundsen. ca.1620-1664 og (763) Jøran Guttormsdtr. d.1700 fikk 3 (kjente) barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Samboer Stein Tønnesen
(381) Anne Olsdtr.
Ca. 1655
1726
g. I med (380) Nils Andersen
g. II med Reier Smedsen
Jacob Olsen
Ca. 1660
Før 1692
Ugift, eide en part av gården
Ole Olsen
Ca. 1664
1717
Ugift og bodde på Hønsi
(762) Ole var den siste som brukte hele Hønsi. Etter at han døde fortsatte moren og etter hvert de
yngre brødrene hans å bruke en halvdel av gården. (Se søndre Hønsi i bygdeboken). Men enken
(763) Jøran Guttormsdtr fortsatte å bruke den andre halvparten av gården. Hennes brukerpart ble i
skattemanntallet i 1666 oppført som bruker av 30 lp i gården, d.v.s. halvparten, sammen med Eskild
Eriksen ca. 1637 – 1690 fra Mellom Berger på Aurskog.
Enken (763) Jøran Guttormsdtr. var nok forlovet med Eskild Eriksen ca. 1637 – 1690, som var
sambruker med henne her på gården. Noe giftemål ble det imidlertid ikke noe av da Eskild i stedet
giftet seg med Kjersti Gjestsdtr. fra Søndre Hauger i Lørenskog og flyttet dit.
Hun fortsatte å bo på gården, og hennes brukerpart i 1660-70 årene ble omtalt som ryttergård og fri
for skatt. Senere i 1680-90 årene ble hun oppført som skattebetalende bruker på Hønsi, sammen
med Anders Hansen som brukte Hønsi Søndre. Hun var en av de få enkene som ble omtalt med eget
navn i skattelistene fra den tiden. Det vanlige var bare å føre opp “Enchen” uten eget navn.
Enken (763) Jøran Guttormsdtr beholdt nok en maktposisjon i nærmiljøet også etter at svogerne var
døde, og inngiftet svigerinnens nye mann som ble hennes sambruker på gården.
Men hennes brukertid hadde nok ikke vært problemfri. Den endte med den omtalte rettsaken fra
1696, på en tid der hun også var oppført som bruker på nabogården Størsrud.
Hun eide også parter i Lier i Aursskog og hadde mange kontakter i bygdene sørøst på Romerike.
I 1670 stevnet hun flere bønder på Setskog fordi hun ikke hadde mottatt oppgjør for tobakk og andre
varer som hennes avdøde mann hadde solgt til dem. Blant de nevnte var Siver og Sten Hverven,
Syver Graverholt, Peder Fagermoen, Åsmund Skjeggenes, Torbjørn Åmot og Mattis Tangen. De
skyldte henne mellom 2 og 7 riksdaler. Det kom frem at fienden (svenskene) hadde tatt noe av
tobakken.
På Hverven var han som skyldte penger, Steffen, slått i hjel av svenskene, og enka etter han slapp å
betale for tobakken.
(763) Jøran Guttormsdtr fortsatte nok ikke handelsvirksomheten til mannen. Året før den store
rettsaken i 1669 hadde hun stevnet en del bønder på Aurskog og Blaker for gjeld til sin avdøde mann,
men det er ikke opplyst hva slags gjeld dette var.
Hun satt som eier og skattebetalende bruker på halve Hønsi til 1693. I skiftet etter henne fra 1700
var bruttoformuen nesten 72 riksdaler, nettoen 54 riksdaler. Det var ikke store summer for en mektig
kvinne. Det ser ut til at hennes eierpart i Hønsi på drøyt 15 lp tunge 1 bp smør ikke var med i
summene. Hun trappet nok ned egen virksomhet og etterlot seg bare en hest og fem kuer samt noe
småfe.
Datteren (381) Anne Olsdtr. og hennes mann (de var ikke gift) hadde bodd på Hønsi og det var dem
som faktisk hadde drevet gården etter at (763) Jøran Guttormsdtr var blitt eldre. Datteren hadde fått
barn med denne samboeren som bodde der, men de hadde ikke giftet seg.
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(381) Anne Olsdtr. ca.1655 - 1726 samboer med Stein Tønnesen fra Hverven i Setskog.
De fikk ett barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Marte Steinsdtr.
Jens Torgersen Viggenes, Aursskog
Denne datteren ble på tinget i 1692 “lyst i kull og kjønn” av faren, dvs. at han påtok seg farskapet til
barnet. Han var da en aldrene mann, som ikke hadde vært gift og ikke tenkte å gifte seg.
Stein Tønnesen hadde nok noe formue, for i 1689 pantsatte (763) Jøran Guttormsdtr 6 lispund tunge
i Hønsi, som sikkerhet for et lån på 40 riksdaler fra han. Disse 40 riksdalerne ble i 1692 satt av til
skolegang for datteren Marte. Det var en sjelden bestemmelse den gangen. Han ble nok boende på
Hønsi noen år, men var ikke i Sørum ifølge manntallet fra 1701.
(381) Anne Olsdtr. ca.1655 - 1726 giftet seg første gang med (380) Nils Andersen d. før 1692.
De fikk 3 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
(190) Matias Nilsen
ca. 1686
1747
(191) Mari Kristoffersdtr. Hønsi Nordre
Vilhelm Nilsen
ca. 1689
1765
Bodde utabygds men døde på Hønsi
Nils Nilsen
ca. 1691
Det er ikke kjent hvor (380) Nils Andersen d. før 1692. kom fra og han døde da yngste sønnen bare
var knapt et år gammel.
(381) Anne Olsdtr. ca.1655 - 1726 giftet seg på nytt for andre gang. Denne gang med
Reier Smedsen 1642 – 1714 fra Langset i Trøgstad. De fikk ikke barn sammen men han hadde vært
gift 2 ganger tidligere. To av sønnene fra hans andre ekteskap flyttet til Hønsi. Gjennom disse barna
fra hans tidligere ekteskap, fikk imidlertid Reier Smedsen en rekke etterkommere i store Romeriksslekter, bl.a. Heyerdahls-slekten fra Høland. Smed Reiersen 1691-1727 som var sønn fra hans andre
ekteskap, giftet seg i 1720 med Randi Kristoffersdtr. 1681-1730 fra Asak Nordre. Vår ane (736) Lars
var hennes oldefar.
Reier Smedsen 1642 – 1714 ble under rettsaken i 1696 tildømt eiendomsretten til hele gården. Han
overtok eiendomsretten på vegne av sin kone (381) Anne Olsdtr som var arving til gården. Hun
hadde overtatt en eierpart i gården som broren Jacob ca.1660 - 1692 hadde arvet. Han var ugift
bruker på gården inntil han døde der ca. 4 år før rettsaken kom opp.
Jeg har tatt med utdraget av rettsaken som er gjengitt i bygdeboken for Sørum, fordi rettsaken
omfatter en konflikt mellom våre aner her på gården:
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Sak om eiendomsretten til Hønsi 1696.
I 1696 reiste Reier Smedsen sak mot enka Kari Olsdtr Melvoll og hennes sønn Ener Svendsen, som
fortsatt brukte en halvdel av Hønsi. Reier Smedsen var gift med vår ane (381) Anne Olsdtr og var
svigersønnen til (763) Jøran Guttormsdtr som da fortsatt levde. Ener Svendsen og (381) Anne
Olsdtr var søskenbarn og Kari Olsdtr Melvoll hennes tante. Det var altså en rettsak mellom nære
slektninger. Saken gikk først ut på at Reier Smedsen ville at Kari Olsdtr Melvoll og hennes sønn
Ener Svendsen skulle fraflytte gården, som han etter hvert hadde blitt eneeier av. Men Kari Olsdtr
Melvoll og Ener Svendsen ville ikke flytte, og dermed utviklet det seg til en større sak om
eiendomsretten til Hønsi.
I saken ble det tatt utgangspunkt i eieren (3050) Ole Eriksen, som eide en større part av Hønsi i
begynnelsen av 1600 tallet. Han hadde eid godt over halve Hønsi: 1 skipund 8 lispund og 2 bismer
4 merker smør. I 1649 hadde denne eierparten blitt delt mellom de tre døtrene til (3050) Ole:
(1525) Ingeborg Olsdtr Hønsi, Siri Olsdtr Bæregg og Kari Olsdtr Melvoll. Den ene av disse,
(1525) Ingeborg overtok som bruker av Hønsi sammen med ektefellen (1524) Gudmund. Etter
dem overtok deres sønn (762) Ole Gudmundsen som var far til (381) Anne Olsdtr gift med Reier
Smedsen.
(762) Ole Gudmundsen hadde i 1652 tilskiftet seg en del av mostra (morens søster) Siri Olsdtr
Bæreggs eierpart mot gods i Stokker i Ullensaker. Han kjøpte senere mer av hennes eierpart,
samt en eierpart som Kari Olsdtr Melvoll hadde arvet. (762) Ole Gudmundsen samlet altså flere
eierparter i Hønsi før han døde i 1664 i Kristiania.
Enken hans (763) Jøran Guttormsdtr brukte deretter halve Hønsi, men en del av dette bygslet
hun. Det var også en fremmed eierpart i gården med Tomes Tomessen Holt i Ullensaker som eier
– en part på 12 lispund tunge 20 bismer smør, som (763) Jøran Guttormsdtr kjøpte i 1689.
Den andre halvdelen beholdt (762) Ole Gudmundsens mor (1525) Ingeborg Olsdtr som sønnen
Ole Gudmundsen d.y. brukte, og etter han broren Svend Gudmundsen. Etter at Svend døde,
pantsatte (1525) Ingeborg Olsdtr i 1677 17 lispund i gården til sognepresten i Sørum, Colbjørn
Tostensen. I tingboken fra 1677 står at hun solgte odelsretten til de 17 lispund i Hønsi, men dette
ble altså utlagt annerledes under rettsaken i 1696. Sognepresten overdro i 1679 pantet til Anders
Hansen, som hadde giftet seg med Kari Olsdtr Melvoll, enka etter Svend Gudmundsen. Anders
Hansen avhendet i 1686 denne eierparten til Jacob Olsen, broren til (381) Anne Olsdtr. Jacob
Olsen døde og denne eierparten gikk til søsteren (381) Anne Olsdtr.
Det ble kompliserte eierforhold på Hønsi, så det var ikke rart at det kom til rettsak om eiendomsretten her. Det stoppet imidlertid ikke med alle disse kjøpene og salgene av eierparter. I 1693 ble
det tinglyst et makeskifte. Der (763) Jøran Guttormsdtr overdro parter i Hønsi til svigersønnen
Reier Smedsen og sønnen Ole Olsen mot parter i Holen i Eidsberg og Strand i Høland. Ole Olsen
fikk også en part i Auten i Høland. Dette makeskiftet ble også nevnt i saken om eiendomsretten
til Hønsi i 1696. Etter at alle disse sakene var gjennomgått, ble saken konkludert med at Reier
Smedsen var eiendomsberettiget til hele Hønsi. Men Kari Olsdtr Melvoll skulle som aldrene enke
få bo på gården som leilending og drive en halvdel av den part hun hadde brukt før, så lenge hun
og barna skikket seg etter lovens bestemmelser om en leilendings plikter. Den andre halvdelen av
hennes part skulle Reier Smedsen bruke selv.
I referatet fra rettsaken er det ikke alle salgslinjer som er like klare, men konklusjonen er i alle fall
klar: Fra 1696 var Reier Smedsen eier av hele Hønsi.
Kilde: Avskrift av Nedre Romerike tingbok, protokoll 25 side 54.
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Reier Smedsen og (381) Anne Olsdtr. drev gården inntil han druknet “paa Høøl” 29. desember 1714.
Han ble gjenfunnet 3 dager senere. Hvor dette “Høøl” skulle være, vites ikke, men i annen litteratur
er dette tolket som at han hadde gått gjennom isen og druknet i Glomma.
Skifter på Hønsi 1715 – 1716
To uker etter at Reier Smedsen druknet i desember 1714, ble det avholdt skifte etter han på Hønsi. Det
var et rikt skifte med en bruttoformue på 416 riksdaler, men med ganske mye gjeld og utgiftsposter, slik
at nettoen ble 197 riksdaler. Dette var likevel et forholdsvis rikt skifte.
Reier Smedsen eide en snau halvdel av Hønsi, og han hadde også en halv eierpart på vel 10 lispund
tunge i Strand i Hole prestegjeld.
Skiftet viser at det var et 2 etasje hus på Hønsi, og sannsynligvis et eller to hus til av den vanlige typen
med to eller tre rom. I huset med 2 etasjer var det en dagligstue, og et eller to kammer nede, og ei
loftstue, et lite kammer og et loft oppe. Det er også nevnt en stue og en kove, men dette var antagelig i
et eget 2 roms hus. På gården sto også et bryggerhus med kove. I disse rommene ble det registrert
mange skap, kister, kistebenker og senger. Stoler og bord var det imidlertid mindre av. Det var nok
fortsatt mer benker enn stoler også hos mer velstående bønder.
Det var en stor besetning på Hønsi i 1714. Det ble oppført: 5 hester, 1 føll, 11 kuer og 4 kviger.
Da (381) Anne Olsdtr. holdt oppgivelsesskifte året etter i 1716, var besetningen noe mindre med 4
hester og 1 føll, 7 kuer, 3 kviger samt kalver, sauer og svin.
Innboet var det samme som nevnt året før. Hun hadde neppe rukket å bygge eller bygge om det året
hun hadde vært enke. Det var mindre verdier i dette skiftet i forhold til skiftet etter mannen.
Bruttoformuen var oppført med 179 riksdaler og nettoen med 80 riksdaler.
Kilde: SAO Nedre Romerike sorenskriveri, skiftekonsepter 23b nr. 39 og 23b nr.60

(381) Anne Olsdtr. ca.1655 - 1726 overdro gården til den eldste sønnen.
(190) Matias Nilsen ca. 1686 – 1747 giftet seg første gang med Berte Hansdtr. 1686 - 1730
De fikk 4 barn:
Barn navn første ekteskap:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
g. I m. enkemann Arne Jensen, Flaen
Maria Margrete Matisdtr.
1720
g. II m. Kristen Halvorsen, Nordre Østby
Anna Dorothea Matisdtr.
1724
Hans Johannesen Meluken Blaker
Nils Matiasen
1726
1727
Døde 1 år gammel
Mette Matisdtr.
1729
Bodde hos søsteren på Flaen i 1756
Som faddere for de tre døtrene valgte foreldrene personer utenfor bondesamfunnet – sognepresten,
sorenskriveren, folk som bodde hos disse og hadde etternavn som viste tilhørighet utenfor Sørum.
(190) Matias Nilsen ble i midten av 1720 årene lensmann i Sørum og hadde dette ombudet til rundt
1732, da Hans Hansen på Søndre Løren overtok som lensmann.
De eldste døtrene deres ble døpt før han ble lensmann. Han eller kona har nok pleid omgang med
folkene på Øvre Vilberg, Refsum og prestegården alt før han ble lensmann. Vi vet ikke hvor
Berte Hansdtr. kom fra, men hun kan ha kommet fra mer borgerlige forhold. Hun døde i 1730.
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(190) Matias Nilsen ca. 1686 – 1747 giftet seg andre gang med (191) Mari Kristoffersdtr. 1706 - 1776
fra Søndre Hauger i Ullensaker. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Berte Mathisdtr.
Før 1756
Døde ung. Antagelig midt i 20 årene
Nils Mathiasen
1733
Overtok halve Hønsi
Dorte Mathisdtr.
1738
1756
(95) Andrea Mathisdtr.
1741
29.06.1808 (94) Lars Olsen, Søgarn Gjerdrum i Gjerdrum
Ingeborg Mathisdtr.
1744
Da mannen døde, giftet (191) Mari Kristoffersdtr. 1706 - 1776 seg for andre gang med Halvor Jensen
d.1757 som overtok som bruker på Hønsi. De fikk ingen barn.
Den nye mannen fikk tinglyst skjøte i 1748 og i 1751, på arvepartene til stedøtrene. Ekteparet ble da
eiere av hele Hønsi. I 1755 ble det tinglyst en kontrakt mellom Halvor Jensen og Syver Pedersen som
var svigersønn på det andre bruket på Hønsi, om plassen Hønsimoen. Halvor Jensen døde før
(191) Mari Kristoffersdtr og hun overlot gården til en sønn og en svigersønn og fikk et slags kår på
gården. Hun skulle få bruke en liten stue på gården, og de nye eierne skulle fø ei ku og en sau for
henne. De skulle også så en tønne korn og en setting lin for henne, og hun skulle ha avlingen av dette
til eget bruk. Hun skulle også ha inntektene av plassen Moen. Salgssummen ble stående i gården og
skulle betales etter hvert med rente.
(191) Mari Kristoffersdtr. 1706 - 1776 giftet seg tredje gang med enkemann kapteinløytnant
Gulbrand Oudensen 1704 - 1784 fra Søndre Merli, men bodde på Bogstad i Ullensaker da de giftet
seg. De var begge allerede gamle og fikk ingen barn.
Han hadde rundt 1740 eiet Smedsrud noen år, og var tidligere gift med Marte Pedersdtr. fra Asak
Nordre i Sørum.
Den tidligere kona Marte Pedersdatters foreldre var Peder Karlsen 1659-1734 Asak Nordre, gift for
tredje gang med Mari Nilsdtr. ca.1680. Hennes farfar var således vår ane (370) Karl Hansen ca.1628
opprinnelig fra Asak Nordre men som bodde på Merli.
I 1763 var Gulbrand Oudensen 1704 - 1784 for lengst pensjonert fra det militære. Samme året ble
det opplyst at (191) Mari Kristoffersdtr. flyttet fra Hønsi til Ullensaker. Da de døde ble de begravet
ved Sørum kirke, men kirkeboken gir ikke opplysninger om bosted for dem da hun døde i 1776 og
han i 1784.
(191) Mari Kristoffersdtr. og hennes to første ektemenn hadde eid hele Hønsi. Arvingene brukte nå
eiendomsretten til å si ut brukere på den andre gården, og eldste sønnen Nils Mathiasen 1733
overtok husene der ifølge kontrakt fra 1757.
En svigersønn giftet seg med den nest yngste datteren og overtok den nordre halvdelen av gården.
(95) Andrea Mathisdtr. 1741 - 1808. gift med (94) Lars Olsen 1727, fra Søgarn Gjerdrum i Gjerdrum.
De fikk 8 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
(47) Gorine Dorthea Larsen 1759
1799
(46) Gulbrand Kristoffersen, Nord Hammeren i Sørum
Ole Larsen
1760
Berte Larsdtr.
1762
1784 med Antoni Friling Olsen Hertzenberg, Sagen
Mari Larsdtr.
1765
1790 med Jacob Olsen, Vestre Sagen
Kristian Larsen
1767
1815
1793 med Mari Olsdtr, Branderud i Skedsmo
g. I 1795 med enkemann Søren Gundersen, Gislebakke
Karen Larsdtr.
1777
g. II med Gunder Kristoffersen
Marthea Larsdtr.
1780
Petter Larsen
1784
g. 1819 med Maren Torsdtr
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(94) Lars Olsen 1727 hadde de militære titlene kvartermester og senere vaktmester. Han brukte
Gjerdrum som fast etternavn også etter at han flyttet til Hønsi. I flere kilder er navnet hans stavet
Gieri, som er en lokal utale av navnet på Gjerdrum-gårdene i bygda med samme navn. Men i senere
kilder er skriftformene i Gjerdrum eller Gierdrum mest brukt.
Også noen av barna brukte dette etternavnet, men ingen etterkommere i Sørum beholdt Gjerdrum
som fast etternavn.
I 1759 fikk (94) Lars Olsen skjøte på en liten eierpart i gården av Svend Olsen på plassen Sveiva. Han
var sønn på det andre bruket på Hønsi, det som hadde vært leilendingsbruk. Men han hadde to år
tidligere får kontrakt på plassen Sveiva, og det må ha vært i den forbindelse at han hadde blitt eier av
en mindre part i den gården forfedrene hans hadde eid helt eller delvis. Men Svend Olsen solgte den
alt i 1759, og (94)Lars Olsen ble eneeier av sin halvdel av Hønsi.
(95) Andrea Mathisdtr. og (94) Lars Olsen bygde sannsynligvis opp en ny gård på Hønsi. Det ble ikke
nevnt noe om hvordan gården ble delt da (95) Andrea Mathisdtr overdro gården til sine to barn.
(95) Andrea Mathisdtr. og (94) Lars Olsen bodde som kårfolk på Hønsi under folketellingen i 1801.
De flyttet senere sammen med sønnen til Branderud i Skedsmo. I 1792 hadde de solgt gården til en
sønn som tok over.
Kristian Larsen 1767 – 1815 tok over i 1792 og giftet seg i 1793 med Mari Olsdtr 1773 – 1838 fra
Branderud i Skedsmo. De fikk 9 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Ole Kristiansen
1794
Lars Kristiansen
1795
Tora Pederdtr. Leirud, overtok Branderud
Amund Kristiansen
1796
1797 Døde 1 år gammel
Amund Kristiansen
1798
Jacob Kristiansen
1800
Gift 29.07.1835 med kusine (23) Tore Gulbrandsdtr.
Ole Kristiansen
1801
Jens Kristiansen
1804
g. 1840 m. Maria Hansdtr. Lørenhaugen
Svend Kristiansen
1805
Kristian Kristiansen
1809
g. 1840 m. Marte Kristoffersdtr. Nordre Yssi

Kårkontrakt Hønsi 1805
Da Kristian Larsen i 1792 overtok Hønsi, skrev han og foreldrene (95) Andrea Mathisdtr. og (94) Lars Olsen
en kårkontrakt. Denne ble avlyst i 1805 da sønnen solgte Hønsi ut av slekten og flyttet til Branderud med
familien, og foreldrene hans flyttet med. Det ble da skrevet en ny kontrakt mellom sønnen og foreldrene
som erstattet den gamle. De innga seg til sønnen og brakte med seg følgene løsøre:
Ei ku, en sau med lam, et speil, et skatoll, en kakkelovn, en dragkiste, en seng med sengeklær, samt litt
kjøkkentøy og 50 riksdaler på følgene vilkår:
1. De skulle ha fornødne klær, mat og drikke, husrom, lys, varme og alt hva de behøvde i sin alderdom,
hest og kar til å reise dit de ville, og i stedet for håndpenger renter av 600 riksdaler som sto i gården
fra gårdssalget, og endelig en anstendig begravelse når de avgikk med døden.
2. Skulle de ikke føle seg fornøyd ved å bo hos sønnen, skulle de disponere de 600 riksdalerne som sto
i gården og få med eget løsøre, samt få utbetalt 50 riksdaler.
3. Men dersom de ble boende hos sønnen til deres død, skulle han arve både de 600 riksdalerne samt
løsøret.
Punkt 1 i avtalen inneholder i kortform de punktene som var vanlig i kårkontrakter fra den tiden. De andre
punktene omhandler det økonomiske mellomværende mellom dem, som var formulert på en for den tiden
noe spesiell måte. Det ser ut til at de ble boende hos sønnen på Branderud til de døde.
Kilde: SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, pantebok 9 folio 469
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Kristian Larsens søster (47) Gorine Dorthea Larsen 1759-1799 giftet seg med (46) Gulbrand
Kristoffersen fra Nord Hammeren, og flyttet dit. (47) Gorine døde på Nord Hammeren i 1799 bare 40
år gammel. 2 av barna flyttet hit til Hønsi. Det var (23) Thore Gulbrandsdtr 1784 - 1862 og Andrea
Gulbrandsdtr 1793-1881. Faren (46) Gulbrand har nok ikke kunnet ta vare på døtrene og forlatt
Sørum, for vi finner han ikke i folke-tellingen for 1801. Her på Hønsi bodde også besteforeldre til
jentene som var (94) Lars Olsen og (95) Andrea Mattisdtr. Begge disse barna skulle imidlertid senere
komme tilbake til Nord Hammeren.
Sønnen Jacob Kristiansen f:1800 giftet seg 29.07.1835 med kusinen (23) Tore Gulbrandsdtr. 17841862 på Nord Hammeren i Sørum. Det var 3 år etter at vår ane (22) Christen Olsen 1770–1832 døde
der. (Se gårdshistorie og slekt på Nord Hammeren i Sørum)
Kristian Larsen 1767-1815 kjøpte gården Branderud av svigerfaren Ole Olsen i 1802. Han brukte også
Gjerdrum som etternavn.
Kristian Larsen solgte gården Hønsi Nordre i 1805 og hele familien flyttet etter hvert til Branderud.
Med disse fraflyttet denne grenen av slekten på Hønsi som vi tilhører, og som hadde drevet Hønsi
fra sent på 1500 tallet, og eid ennå lenger tilbake.

Tilbake til gårdsoversikten

HJEM
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