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Merli Nordre i Sørum
Gårdshistorie og slekt

Følgene aner er
knyttet til gården:
(368+369)
(184+185) (92)

Merli er den midtre av Lisgårdene. Navnet betyr «midtre li» og oppsto etter at den eldgamle Li gården ble delt i 3
gårder – en søndre, en midtre og en nordre gård: Sørli, Merli og Nordli. Oppdelingen fant sted i siste del av
jernalderen rundt år 1000 eller kanskje så sent som i høymiddelalderen. Den nåværende gårdsstrukturen går tilbake
til den tiden. Men jordbruksbasert bosetting på Lisgårdene går ganske sikkert ennå lenger tilbake, kanskje til
begynnelsen av vår tidsregning eller ennå lenger tilbake.
Skattelistene gir opplysninger om bønder i Sørum fra 1590 årene. Frem til 1640 var det èn bruker på hele Merli. Fra
1640 kommer det to nye brukere på Merli. Dette er opphavet til at gården ble delt i to bruk, Merli Nordre og Søndre.
Norgarn og Søgarn i dagligtale.
Det er uvisst om gården formelt ble delt i 2 bruk så tidlig. Det var ofte ulike former for sambruk mellom to eller flere
bønder på den samme gård på den tiden. Men etter hvert ble gårdsbrukene klart avdelt.

Merli Nordre – Tidligere matrno 49 - løpenr.93 – Gmlt. Matrno 179
Den ene brukeren som kom i 1640 og som skulle bli Merli Nordre var (368) Kristoffer Larsen ca.1602 - 1683 fra Asak
Nordre i Sørum. Han fikk 2 barn i første ekteskap hvor konens navn ikke er kjent.
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Torer Kristofferesen
1630
Imshaug
Marte Kristoffersdtr.
Mo i Frogner
(368) Kristoffer Larsen ca.1602 – 1683 gift andre gang med vår ane (369) Eli Oudensdtr. fra Val i Sørum.
De fikk 7 barn.
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Lars Kristoffersen
1640
Enke Rønnaug Kristoffersdtr.
(184) Hans Kristoffersen
1642
1720
(185) Siri Karlsdtr. fra Bæregg
Ca.
g. I med enke Mari Andersdtr.
Ouden (Auen) Kristoffersen
1656
g. II med Eli Madsdtr. fra Vestre Stanger
Gulbrand Kristoffersen
1665
Mari Kristoffersdtr.
Peder Søndre Østby
Ingrid Kristoffersdtr.
Jon Jensen fra Artei
Gjertrud Kristoffersdtr.
I skiftet etter (368) Kristoffer Larsen fra 1683 ble de ført opp etter sønnene. Da var datteren Mari allerede død og de
to yngste døtrene var ennå ikke gift. I skiftet ble Kristoffer Olsen og Torer Kristiansen oppnevnt som byttingsmenn,
d.v.s. de som skulle forestå arveskiftet. Det er mulig at de eller en av dem var i slekt med (368) Kristoffer Larsen eller
(369) Eli Oudensdtr. Skiftet viste at etter gjeld, hjemferd (=medgift), bryllupsgjerd (= utgifter til bryllup) og
skifteomkostninger var trukket fra, ble det igjen bare vel 14 riksdaler til deling. Dette var en svært liten sum for en
bonde på en av de bedre gårdene i bygda.
Både besetning og inventar i huset var som på gårder flest og ga ikke inntrykk av dårlige kår. (Se utdrag fra
skifteprotokoll på neste side.) Det er mulig at utgiftene ble satt så høyt for å komme ned på et såpass lite beløp til
fordeling, slik at enka kunne bli sittende med det meste.
(368) Kristoffer Larsen drev gården så lenge han levde. Den nest eldste sønnen overtok gården og kjøpte halve Merli
i 1712. Det var vår ane (184) Hans Kristoffersen 1642 - 1720, gift med
(185) Siri Karlsdtr. ca.1660 - 1724 fra Bæregg i Sørum.
(Se forøvrig gårdshistorie og slekt fra Bæregg i Sørum).
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(184) Hans Kristoffersen 1642 – 1720 og broren Ouden Kristoffersen ca.1656 død etter 1732 kjøpte hver sin halvdel
av Merli av generalløytnant Hans Ernst von Tritschler for til sammen 520 riksdaler. Disse to ble de første selveiere på
Merli. De lånte 300 riksdaler av broren Gulbrand Kristoffersen, som må ha slått seg opp, kanskje i Kristiania. Om de
to gårdsbrukene ikke var delt før, ble de det ganske sikkert nå når de ble selveiergårder.
(184) Hans Kristoffersen 1642 - 1720, født på Merli Nordre, gift med (185) Siri Karlsdtr. ca.1660-1724 fra Bæregg,
fikk 8 barn:

Barn navn:
Ole Hansen
Eli Hansdtr.
Anne Hansdtr.
Karl Hansen
Marte Hansdtr.
Ouden Hansen
(92) Kristoffer Hansen
Hans Hansen

Født:
Ca. 1688
Ca. 1691
Ca. 1694
Ca. 1698
Ca. 1699
Ca. 1704
Ca. 1707
Ca. 1709

Død:
1742

1752
1764

Gift med:

Bosted:

Gift 1720 med Marte Engebretsdtr. Yssimoen
Gift 1723 m enkemann (186) Tord Olsen – Nord Hammeren
Pål Mattisen
Marte Larsdtr.
Vestre Bingen
Hendrich Byggmester
Kongsberg
1728 med (93) Tore Tordsdtr. Nord Hammeren
Anniken Kristensdtr.
Søndre Løren

Den eldste datteren til (184) Hans Kristoffersen, Eli Hansdtr. 1691 giftet seg i 1723 med vår ane (186)Tord Olsen og
flyttet til Nord Hammeren. Det var 1 år etter at vår ane (187) Ragnhild Pedersdtr. døde der. De fikk ikke barn
sammen. (For disse, se gårdshistorie og slekt fra Nord Hammeren i Sørum.)
Den nest yngste sønnen til (184) Hans Kristoffersen, vår ane (92) Kristoffer Hansen giftet seg i 1728 med (93) Tore
Tordsdtr. ca.1708 - Nord Hammeren og flyttet dit. Det var 5 år etter at hans 16 år eldre søster Eli Hansdtr. f:1691
hadde giftet seg med vår ane (186)Tord Olsen som dermed ble hans svigerfar, og søsteren hans svigermor. De bodde
sammen på Nord Hammeren i Sørum.
(184) Hans Kristoffersen døde 8 år etter at han var blitt selveier. Barna var da mellom 32 og 11 år.
Ole og Anne bodde i Kristiania mens alle de andre var hjemme på gården. Ingen var gift ennå da faren døde. Det ble
et rikt skifte etter (184) Hans Kristoffersen. Det ble 231 riksdaler på deling. I tillegg kom jordegodset: Halve Merli
samt underliggende bruk Sommerud med en liten skyld på 2 høns. Dette er den eneste gangen denne gården er
nevnt i dokumenter. Den kan gå tilbake til en nedlagt middelalder gård.
Skifteprotokoll for innbo og dyr etter (184) Hans Kristoffersen 1642-1720 for Merli Nordre i 1721
I skiftet ble det registrert åtte kuer som hadde navn: Velkom, Gullros, Fjøros, to med samme navn, Drople, Dokka,
Plomme, Høgtid, to kviger Gåsa og Sale, en okse Steffen, samt kalver sauer og svin. Det var også 3 hester og en fole på
gården. I våningshuset var det ei stue og en kove – et hus av ganske alminnelig størrelse og type for den tiden. I dette
huset sto det bl.a. et roskap, et framskap og et hylleskap, ei kiste og et bord. Fortsatt var bordene veggfaste og ble gjerne
kalt skive i stedet for bord. Det var et hus til på gården, som ble kalt Nystua, som hadde ett eller to rom. Det var kanskje
bygd inntil den gamle stua på gården. I Nystua sto det bl.a. ei grønnmalt seng, ei innelukket seng, ei skive med stol og
krakk, seks trestoler og ei kiste. Denne Nystua var moderne innredet med frittstående stoler og ei malt seng.
Kilde: SAO, Nedre Romerike sorenskriveri, skiftekonsept 23B nr.109

Tre år senere, i 1724 ble det skiftet etter moren (185) Siri Karlsdtr. Boet var på omtrent samme størrelse som da
(184) Hans Kristoffersen døde.
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Den eldste sønnen Ole Hansen ca.1688 - 1742 overtok gården. Han var gift i 1720 med
Marte Engebretsdtr. fra Yssimoen.
De fikk 7 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Hans Olsen
1721
1807
g.I i 1757 m. Mari Gulbrandsdtr. Søndre Hovin Fet
Anne Olsdtr.
1721
g. m. Engebret Nilsen Oppsal til Søndre Ausen
Mette Olsdtr.
1724
g. m. Halvor Botelsen Nes, Rælingen
Ouen Olsen
1728
1771
Overtok halve gården
Marte Olsdtr.
1728
g. m. Ole Gudmundsen d.y. Søndre Hønsi
Anniken Olsdtr.
1730
1756
Ugift, døde 26 år gammel
Ingri Olsdtr.
Ca. 1734
g. m. Hans Andersen Store Huseby, Blaker
Selv om Ole Hansen fikk skjøte av sine søsken, satt han ikke helt trygt på gården. I 1735 måtte han betale 200
riksdaler til den forrige eieren generalløytnant Hans Ernst von Tritschler, for den odelsretten kona hans hadde i
gården. Han kunne nemlig fremsette odelskrav over 20 år etter at han solgte gården, og få betalt for det. Deretter
kom det ikke noen flere odelskrav på gården.
Kona til Ole Hansen, Marte Engebretsdtr. ble svært gammel. Alderen hennes 85 år som ble ført inn i kirkeboken da
hun døde, må bare ha vært omtrentlig. Hun tok opp et lån på 160 riksdaler i eget navn i 1743, året etter at sønnen,
og bruker på gården, Ole Hansen døde.
Marte Engebretsdtr. giftet seg på nytt med Pål Bottelsen 1718-1771 Nes, Rælingen. Han var broren til den ene
svigersønnen til Marte og var rundt 20 år yngre enn henne. De fikk ingen barn.
To av hennes sønner, Hans og Ouen overtok Nordre Merli. Overtok i 1757 hele gården men delte den igjen året etter
med den yngre broren Ouen. De to brukene ble samlet igjen i 1783.
Våre aner (368) Kristoffer Larsen ca.1602 – 1683 og (369) Eli Oudensdtr. var oldeforeldrene til
Hans Olsen 1721-1807 og Ouen Olsen 1728-1771.
Hans Olsen 1721-1807 giftet seg i 1757 med Mari Gulbrandsdtr.1738-før 1759 fra Søndre Hovin Fet.
Kona ble bare drøyt 20 år da hun døde. De fikk ingen barn.
Hans Olsen 1721-1807 gift andre gang med Ingrid Gulbrandsdtr.1735-1810 fra Vestre Melvoll.
De fikk 2 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Mari Hansdtr.
1760
Før 1800
Ole Kristoffersen Store Vølner Bodde på bruk 2 her
Ole Hansen
1765
Døde lite
Hans Olsen 1721-1807 overtok først hele Merli Nordre, men overlot i 1758 halve bruket til broren
Ouen Olsen 1728-1771 gift 1761 Berte Helgesdtr. Sørli 1742-1810. Bodde på bruk 1.
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Ole Ouensen
1762
Døde liten
Marte Ouensdtr.
1764
1814
Ugift
Bodde på Norum
Ole Ouensen
1769
g. 1792 m. Marte Iversdtr. Iverstua Norum
Ouen Olsen fikk skjøte på halvdelen av Merli Nordre i 1760 og drev denne delen av gården til han døde.
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Enka Berte Helgesdtr. Sørli 1742-1810 giftet seg på nytt med Amund Andersen ca.1740-1814 Nordre Ausen.
De fikk 3 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Auen
1773
1779
Døde 6 år gammel
Anders
1776
Anne
1778
g. m. Amund Olsen
Falla, Fet
Margrete
1781
Bodde på Norum i 1801
De to sønnene døde små. Amund Andersen drev først denne halvdelen av Nordre Merli. I 1783 kjøpte han en
fjerdedel av Vestre Norum, et bruk som ble Søgarn Norum og familien flyttet dit. Den yngste datteren bodde også
der. Samme året solgte han eiendommen Nordre Merli til Ole Kristoffersen ca.1753-1816 som var gift med Mari
Hansdtr.1760-før 1800.
Svigersønnen til eieren av den andre halvdelen av Nordre Merli, Hans Olsen 1721-1807, hadde overtatt bruken av
svigerfarens halvdel og kjøpte i 1783 også den andre halvdelen.
Mari Hansdtr.1760-før 1800 her fra gården, giftet seg i 1781 med Ole Kristoffersen ca.1753-1816 Store Vølner.
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Anne Olsdtr.
1783
Døde lita
Hans Olsen
1784
g. m. Karen Gulbrandsdtr. Søndre Hauger Ullensaker
Goro Olsdtr.
1786
g. 1804 m. Lars Larsen Vestre Lystad og flyttet dit
Marte Olsdtr.
1788
1806
Døde 18 år gammel
Kari Olsdtr.
1792
Før 1801
Døde 8-9 år gammel
Kristoffer Olsen
1795
g. 1823 m. enke Elisabeth Schjeldrup, Artei
Våre forfedre på gården, (368) Kristoffer Larsen ca.1602 – 1683 og (369) Eli Oudensdtr. var tippoldeforeldrene til
Mari Hansdtr.1760-før 1800 og tipptipp-oldeforeldrene til Hans Olsen 1721-1807.
Ole Kristoffersen overtok etter hvert alle arvepartene på Nordre Merli og ble eier av hele gården, både den halvdelen
som svigerfaren hadde eid og den halvdelen broren til svigerfaren hadde eid.
Han fikk hjemmel ved flere tinglyste skjøter mellom 1783 og 1809. I 1809 kjøpte han Nordli på auksjon, men overdro
den gården med en gang til sønnen Hans Olsen 1784. Han flyttet med sønnen til Nordli, der han fikk kår. Men i 1813
kjøpte han igjen halve Nordre Merli, men solgte denne parten med en gang igjen. Han ble boende på Nordli til han
døde.
I 1806 hadde Hans Olsen 1721-1807 solgt halvdelen av eiendommen til dattersønnen (nevøen)
Hans Olsen 1784. Men Hans Olsen 1784 kjøpte Nordli og solgte i 1809 sin part av Merli til faren
Ole Kristoffersen ca.1753-1816. Han må likevel ha beholdt en mindre part i Merli. I 1809 solgte nemlig Ole
Kristoffersen og sønnen Hans Olsen 1784 Nordre Merli til Hans Olsen 1764-1812 Holter i Fet. Han var gift med Mette
Pedersdtr 1763-1823. Mannen døde bare 3 år senere og enken solgte gården tilbake til Ole Kristoffersen ca.17531816 som mannen hennes hadde kjøpt gården av. Ole selger gården på nytt til en av sønnene til Hans Olsen 17641812.
Denne delen av Merli Nordre ble med dette solgt ut av slekten i 1812 og gårdshistorien avsluttes derfor her.
Våre aner her fra gården kan du følge når nest yngste sønn til (184) Hans Kristoffersen, (92) Kristoffer Hansen giftet
seg i 1728 med (93) Tore Tordsdtr. ca.1708 - Nord Hammeren og flyttet dit.
(Se gårdshistorie og slekt for Nord Hammeren i Sørum)
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Merli Søndre – Tidligere matrno 49 - løpenr.93 og 94 – Gmlt. Matrno 179
I 1670 er vår ane (368) Kristoffer Larsen ca.1602 – 1683 oppført som eneste skattebetalende bruker på Merli, så
gården var ikke delt fast i to bruk ennå. Fra tidlig i 1680 årene blir det to skattebetalende brukere på Merli.
To av sønnene til (368) Kristoffer delte gården mellom seg, og en yngre bror overtok det som skulle bli den søndre
gården og som han kjøpte i 1712. Det var (184) Hans Kristoffersen 1642 – 1720 og broren Ouden Kristoffersen
ca.1656 død etter 1732 som kjøpte hver sin halvdel av Merli av generalløytnant Hans Ernst von Tritschler for til
sammen 520 riksdaler.
Disse to ble de første selveiere på Merli. De lånte 300 riksdaler av broren Gulbrand Kristoffersen, som må ha slått seg
opp, kanskje i Kristiania. Gårdsbrukene ble delt og den ene ble den første selveier her på Merli Søndre.
Det var Ouden Kristoffersen ca.1656 død etter 1732 som overtok denne delen av gården. Han var gift første gang
med Mari Andersdtr. d 1685. De fikk 3 barn.
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Mari Oudensdtr.
Døde ung
g. I m. Kristoffer Eriksen Nordre Fossum
Mette Oudensdtr.
Ca.1680
g. II m. Jon Helgesen Haneborg, Mo
Kristoffer Oudensen
1685
g. m. enke Katrine Rasmusdtr. Øste Hovin Ullensaker
Giftet seg for andre gang med Eli Madsdtr. d.1732 fra Vestre Stanger i Ullensaker. De fikk 9 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Mads Oudensen
Ca.1690
Bodde på Merli
g. I i 1719 m. enkemann Hans Karlsen Bæregg
Marte Oudensdtr.
Ca.1692
g. II i 1724 m. Johannes Larsen Sørli
Mari Oudensdtr.
Ca.1696
g. m. Anders Feldbereder
Rønnaug Oudensdtr.
Ca.1698
Jens Oudensen
Ca.1699
Hans Oudensen
Ca.1702 Før 1742
Lisbeth Olsdtr. fra Store Gran.
g. I m. Marte Pedersdtr. Nordre Asak
Gulbrand
Ca.1704
g. II i 1763 m. enke Marie Kristoffersdtr. Hønsi
Berte Oudensdtr.
Ca.1706
g. m . enkemann Engebret Kristensen Ovri Udenes
Eli
Ca.1709
Etter at Ouden Kristoffersen ca.1656 døde etter 1732, overtok en av sønnene hans som var
Hans Oudensen ca.1702 d. før 1742, gift med Lisbeth Olsdtr. 1714 fra Store Gran.
De fikk 1 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Gunhild Oudensdtr.
1739
g.m. Pål Henriksen Kjølstad i Blaker
Hans Oudensen ca.1702 d. før 1742 døde få år etter at han giftet seg. Enken Lisbeth Olsdtr. 1714 giftet seg på nytt
med Kristoffer Olsen 1719-1761, fra Nes i Rælingen. De fikk 4 barn som ikke tas med her da det ikke er vår slekt. Da
Lisbeth Olsdtr. 1714 selv var inngiftet til gården og hun gifter seg med en utenfra, avsluttes gårdshistorien her fordi
ingen etterkommere i vår slekt bodde her.
Vår stamfar her på gården, (368) Kristoffer Larsen ca.1602 – 1683 var farfaren til Hans Oudensen ca.1702 d. før
1742. Våre aner kan du følge når nest yngste sønn til (184) Hans Kristoffersen,
(92) Kristoffer Hansen giftet seg i 1728 med (93) Tore Tordsdtr. ca.1708 - Nord Hammeren og flyttet dit.
(Se gårdshistorie og slekt for Nord Hammeren i Sørum)
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