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Følgene aner er
knyttet til gården:

Rud i Gjerdrum sogn i Gjerdrum
Gårdshistorie og slekt
I slektes eie ca.1610 - 1840

(1518+1519)
(759)

Rud ligger på leirgrunn i vekslende terreng nord for Heksbergfjellet (Vardefjellet) om lag 177m over
havet. Grensene er markert av bekk i øst mot Hekseberg i Frogner og i nordøst langs Ulvedalsbekken
(her kalt Vesleelva) mot Hval, men bare delvis av bekk mot Asmyr i nord. Mot Bråte i vest går delet
bare etter et gjerde, og i sør støter innmarka til egen skog.
Rud ble ryddet i slutten av vikingetiden eller i tidlig kristen tid. Gården lå ikke øde etter svartedauen,
men tok opp i seg en gammelnorsk gård som ble forlatt etter alle farsottene i senmiddelalderen.
Denne gården var helst Lislerud, som kanskje var skilt ut fra Rud tidligere i gammelnorsk tid. Den
nedlagte gården kan ha ligget nord på eiendommen, kanskje omtrent der Skjærhaugen kom opp
senere. Rud var samlet som en stor gård til den i 1754 ble delt i to like store bruk som lå i ett tun og
kalte hverandre gjensidig Arstun. I 1842 ble den lengst nordre av dem todelt. I siste del av 1800 tallet
var ikke noen gårdsnavn brukt til vanlig. Brukerne sa gjerne “hos’n Olaus”, “hos’a Elen” og “hos’n
Hans Jacob”, men gårdsnavnet Arstun ble også brukt – og blir det ennå, iallfall om det søndre bruket.

Eiere:
Hele gården var i bondeeie fra gammelnorsk tid av, og som vanlig i slike tilfeller har vi ingen
opplysninger om eierforholdet før på 1600 tallet. Gården var da på 28 lispund tunge. (3036) Mikkel
Heni (se senere) eide i 1615 og 1624 20 lispund og Ola Ask trolig resten. Vi vet at han eide dette i
1642 og at han i 1603 i alle fall var eier av 4 lispund. (3036) Mikkel Heni hadde minst 3 sønner. Den
ene Svein Sandum, eide i mange år ¼ av farens part, mens de to andre ikke eide noe. Det viser seg at
(3036) Mikkel Heni hadde en fjerde sønn, og at den sønnen som het (1518) Jens Mikkelsen d.1662
ble bruker av Rud fra ca. 1642. (1518) Jens Rud var nemlig eier av 15 lispund i gården det året. Det
ser altså ut til at han hadde kjøpt av brødrene sine, Gudbrand Mikkelsen Heni d:1671 og
Hans Fjælstad de to arvepartene deres. (1518) Jens Rud fikk før 1662 halvparten av de 8 lispund Ola
Ask hadde, og kort tid etter ble Gudbrand Mikkelsen eier av den andre halvparten. I 1665 kjøpte
Gudbrand Mikkelsen de 5 lispund av broren Svein og var eier av 9 lispund, som seinest i 1678 kom
over til brukeren. De 9 lispund senere på hundreåret kalt kjøpegods og det øvrige av gården
odelsgods.

Konflikter om eiendomsgrenser:
På 1600 tallet var det atskillig strid om delet mot Asmyr. Brukerne på Rud ble stevnet til rettergang i
havnehagen høsten 1684. To vitner fra Bråte sa at «Ruds besittere har flyttet engegarden østafor
alfarveien noen ganger det ene år etter det annet når de rydder utmed fehagen. For tre år siden la de
inntil eng et stykke øst i hagan mot Heksebergs eng og haga, og der bygde de en engløe. Videre har
de lagt inn to andre stykker til sin eng.» Brukerne på Rud nektet ikke dette men påsto at «hagan
tilkommer dem, og dessuten har de lagt ut hestehavna si til febeite utmed fjellet mellom det og
gardens åker og eng, i sør til alfarvegen der deres husmannsstue står».
Det hadde også tidligere vært strid mellom de to gårdene om havnehagen. Brukeren på Rud
la frem i retten et provsbrev av 8/10 1636 og sa at de holdt seg til det. I 1684 ble det avsagt slik dom:
«Etterdi Jon Botolfsen Rud og Søren Larsen Rud ikke har villet samtykke i forslaget om å legge fehavn,
det som de har inngjerdet, så eraktes billig at Asmyr nyter alt vest og nord for Ruds engegard, fra den
gring som henger i alfarvegen ovafor Asmyr, mellom Asmyr og Bråte, så langt samme engegard
rekker, nemlig nedafor grinda tett opptil alfarvegen. Og derfra går delet nedetter en liten dal ned i ei
bekkerisle som renner gjennom Ruds eng, og delet følger deretter den inntil bekken faller ut i bekken
Heksa. Ruds eiendom blir øst og sør for, Asmyrs vest og nord for delet. Hvorunder hver sin hestehavn
medforstås. Angående Ruds sag som står ved Hval, så er den Asmyr uvedkommende selv om hagan
og grunnen som grenser inntil, nå er lagt til Asmyr.»
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I 1659 var det strid mellom Bråte og Rud om en skigard som var flyttet. Sorenskriverens dom ble året
etter omstøtt av lagmannen i Kristiania. Det er denne dommen som ble nedskrevet på et skinnbrev
som er bevart til våre dager. Lagmannsdommen fastslo at alfarveien skulle være delet mellom Rud og
Bråte «alt nord fra hvor deres eiendommer først støter sammen og langs alfarvegen sør for
Geitefjellet, den vesle fjellknatten ved de hus etter den rydningsplass som nå finnes der. Derfra skal
Ruds eiendom gå opp i åsen slik Ruds gamle pergamentbrev viser, og i åsen skal etter samme brev
være slikt felles bruk mellom dem at Rud har dobbelt mot Bråte.»

Brukere:
Den første kjente bruker i skiftelige kilder var i 1514. Fra 1557 var brukerrekken sammenhengene.
I 1610 tilhørte det meste av gården (3036) Mikkel Heni. Han bodde ikke selv på gården men overlot
bruken til den nest yngste sønnen (1518) Jens Mikkelsen d.1662 som var gift med
(1519) Gudbjørg Tormodsdtr. d.1685 fra Søgarn Rogstad.
(Se gårdshistorie og slekt for Søgarn Rogstad og Nordgarn Heni).
De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Anders Jensen
Ca. 1640
Ca. 1682-84
Ugift bruker i tiden 1663 – ca. 1667
Ola Jensen
Ca. 1644
Bruker av Karterud i Skedsmo
Mikkel Jensen
Ca. 1651
Bruker av Fossum i Østre Bærum
Gudbrand Jensen
Ca. 1657
1691
Bruker av Rogstad i Gjerdrum
(759) Boel Jensdtr.
Død før 1675 g. m. (758) Gudbrand Jørgensen, Østgarn Åmot
I 1647 eide (1518) Jens Mikkelsen fortsatt 15 lispund i gården, Svein Sandum eide 5 lispund og Ola
Ask resten, som var 8 lispund. Eldste sønnen Anders Jensen eide da farens part + det halve av parten
til Ola Ask (som han hadde kjøpt før 1663).
I 1659 var (1518) Jens Mikkelsen i slagsmål med Ola Nitteberg og måtte bøte 2 daler for det. På
vårtinget 1666 forlangte Gudbrand Heni tinglyst et kjøpebrev på 5 lispund i Rud. Men da måtte
fjerholdsmannen (formynderen) Ola Nitteberg og den odelsberettigede Anders Halvorsen Rud,
brorsønn til Gudbrand, sa at de ikke kjente noe til saken, ble tinglysningen utsatt. De som hadde
utstedt kjøpebrevet var ikke tilstede.
Eldste sønnen Anders Jensen 1640 – ca.1882-84 tok visstnok over da faren (1518) Jens Mikkelsen
døde i 1662. Han var bruker på Rud i tiden 1663 til 1667 og senere på O i Aker. Dokumenter viser at
han levde i desember 1681, men 2.okt. 1684, hadde den 17 år yngre broren, Gudbrand Jensen 1657 1691 “tilveket” arven etter broren “salige” Anders Jensen O”.
Vår ane, datteren (759) Boel Jensdtr. giftet seg med (758) Gudbrand Jørgensen, Østgarn Åmot og
flyttet til Østigarn Åmot i Gjerdrum. (Se gårdshistorie og slekt for Østigarn Åmot i Gjerdrum.)
(1519) Gudbjørg Tormodsdtr. giftet seg på nytt med Jon Botolfsen 1642 - 1695 fra Skøyen i Nittedal.
Han var bruker her fra 1668 til 1689 (også omtalt som Jon Rud).
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Birgitte Jonsdtr.
g. m. Aslak Årnes, Aker
Marte Jonsdtr.
g. m. Gudbrand Sørensen, Sørum i Gjerdrum
Anne Jonsdtr.
1671 1731 g. m. Søren Larsen, Søgarn Sørum i Gjerdrum
Mari Jonsdtr.
Kan være Mari som Jon fikk med
(I bygdeboken er (1518) Jens oppført med 9 barn, men Jon er nevnt med 5 stebarn, så dette bekrefter hvilke barn som
tilhører Jon. Dessuten er noen av Jons barn født etter at (1518) Jens døde i 1662, hvilket bekrefter Jons farskap.)

I 1683 fikk Jon Botolfsen 1642 - 1695 15 lispund i gården Rogstad som brukspant. Stesønnen
Gudbrand Jensen 1657 - 1691 bodde der. To år senere pantet han til seg for 74 daler de arvepartene
de fem stebarna hadde i Rud.
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(1519) Gudbjørg Tormodsdtr. døde like etter St. hans i 1685, og skiftet etter henne ble holdt om
høsten samme året. I skiftet ble følgene eiendeler ført opp:
Husdyr: 7 kuer a 3 daler, 1 okse a 3 ½ daler, 3 kalver a 3 ½ daler, 4 griser, 3 hester. Videre var det
3 kuer, 2 ungdyr og 3 sauer som Mari skulle ha som heimagave «likt med de andre barna», som alt
hadde fått.
Det var adskillig tinn, malm og noe messing i boet. Stefarens og Maris seng med fullt utstyr ble som
vanlig holdt utenfor takseringen. Mari skulle ha senga si som heimagave. De andre søsknene hennes
hadde fått fullt utstyrt seng før. Gangklærne til avdøde delte barna mellom seg mot at stefaren fikk
beholde «det gjordte sølv, som skal bestå i skjeer som finnes i boet, hvormed Jon Botolfsen 1642 1695 var fornøyd. Boet hadde full smieredskap. Innredningen i stua var 1 skap, 1 roskap, 1 hylleskap
uten lås og band, 1 sengested, 1 slagbenk med «Perneel». I koven var 1 skap, 1 skive (bord), og krakk.
I loftstua var 3 sengesteder og 1 skive.
I alt ble løsøret taksert til 184 ¾ daler. Av gjelda på 87 ½ daler var 5 ½ daler lønn til Ragnhild
Halvorsdtr 50 daler, lån fra Lars Skøyen i Nittedal, 10 daler fra Halvor Skøyen og 1 ½ daler for 1 tønne
malt fra Mons Kjul i Nittedal.
Boet eide hele gården på 28 lispund og det var 9 lispund kjøpt inn i Jon Botolfsen “helmingsfelag, så
han tilkommer 4 ½ lispund, og av det øvrige hver bror 4 lispund 8 bmkr., hver og søster det halve, og 4
merker blir til overs, dem alle tilkommende”. Jordegodset var “deres rette arv etter far og mor både
etter loven og adkomstbrevene ettersom det var bebodd av mora og ikke delt mellom dem før nå,
som skiftebrevet av 29. des. 1668 viser. Arvingene har som pant utsatt godset til Jon Botolfsen og
deres svoger Søren Larsen Rud, slik at hver av dem bruker halve gården”.
Det var datteren til (1519) Gudbjørg Tormodsdtr i andre ekteskap her på gården som tok over.
Det var Anne Jonsdtr 1671-1731 gift med Søren Larsen ca.1649 – 1725 fra Søgarn Sørum i Gjerdrum.
De fikk 8 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Lars Sørensen
g. 1709 m. Else Botolfsdtr. fra Skøyen, Nittedal
Eli Sørensdtr.
g. 1698 m. David Olsen fra Kjærstad i Holter
Jens Sørensen
1685
1763
g. m. Kirsti Toresdtr. fra Olstad
Gudbjørg Sørensdtr. 1689
g. 1712 m. Einer Torgersen fra Berg i Skedsmo
Gudbrand Sørensen
1692
1712
Minst 3 barn døde
nyfødte
Søren Larsen ble i 1681 dømt for å ha hogd tømmer i Rus skog i Nittedal, men mente selv at han ikke
hadde hogd lenger “enn det som fra gammel tid har ligget til Gjerdrum sogn”.
Våren samme året (1681) pantsatte svogerne Anders O, Ola Karterud “og deres medarvinger”
9 ½ lispund i Rud til Søren Larsen for i alt 73 daler.
I 1684 hadde Søren Larsen skjelt ut Hans Asmyr, og kalt han for kjeltring, skjelm og hundsvott, slått
ham over nakken og sagt at hestene hans gikk i Rudsenga. Det står ingenting i bygdeboka om hvilke
konsekvenser dette fikk for Søren.
«Skjelm» er et ord man ofte støter på der det er konflikter. Ordet er synonymt med å være
«et æreløst menneske» eller løgner.
Våren 1688 stevnet Søren Larsen ca.1649 – 1725 sin nabo og svigerfar Jon Botolfsen for halvparten av
de pengene han hadde brukt på gården Ruds vegne for å få omstøtt de dommer som mellom Rud og
Asmyr var dem til “prejudice”. Jon Botolfsen svarte at Søren Larsen selv var opphav til tretten mellom
de to gårdene. Da saken kom opp igjen, møtte Jons svoger Knut Åmot for han. Jon Botolfsen hadde
reist til Skedsmo “formedelst hans mor dersteds skal være død”. Retten mente han burde bestride
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noe av saksomkostningene, men måtte ha mer å bygge på før den kunne fastsette et beløp. Jon
påsto fortsatt at hele tretten skyldtes Søren Larsen da saken igjen kom opp. Jon kunne verken lese
eller skrive, og navnet hans var ført på stevningen uten at han viste det. Han hadde bare holdt med
Søren Larsen til lagmannens dom falt, så lenger ville han i alle fall ikke være med å bære
omkostningene. Saken ble igjen utsatt “da den sak om Asmyr ennå ikke er avgjort av høgsterett”.
I januar 1688 fikk Søren Larsen skjøte av svogerne på 23 ½ lispund i Rud. Jon Botolfsen påstod at de
hadde solgt mer enn de rettelig eide. Søren krevde våren 1690 tingvitne på at Rud sag, “som nå er
forbunden”, hadde vært brukt så lenge de eldste i bygda kunne huske. 30 sept. 1689 falt
høyesterettsdommen om at “Søren Larsen Rud bør betale Jon Botolfsen sin rett i samme gård mot at
Jon Botolfsen leverer Søren sine eiendomsbrev”. Ved ekstrarett høsten 1690 ble følgene dokumenter
lagt frem:
1. Ola Asks gamle brev av 1603 om 4 lispund i Rud.
2. Makeskiftebrev av 1665 om 2 lispund av den fjerding på 5 lispund som Svein Mikkelsen har
solgt til broren Gudbrand Mikkelsen d.1671 Heni.
3. Svein Mikkelsen (bror til Gudbrand) og Hans Svensens brev av 1665.
4. Bygselsbrev fra Gudbrand Åmot til Jon Botolfsen på en part i Rud av 16. des. 1668.
5. Skjøte fra Gullik Kjus “på den adkomst han hadde bekommet av sine søsken og medarvinger”
til Johannes Heni 1678.
Da Jon Botolfsen hadde rettet seg etter høgsterettsdommen og flyttet fra gården innen “faredag”,
men ikke fått sitt tilgodehavende fra Søren Larsen, ble Søren dømt til å betale han førstebygsla på 20
daler, 31 ½ daler for 4 ½ lispund kjøpegods i Rud. 23 daler av pantepengene og 8 daler i kost og
tæring. “Derimot kortes omkostningene etter høgsterettsdommen, 50 daler”. Ved skiftet i 1685 var
de blitt enige om at Jon Botolfsen skulle få bruke halve Rud i “livstid”. Men saken om Asmyr førte
øyensynlig til uvennskap mellom dem, og Søren Larsen må ha fått dømt Jon Botolfsen fra gården –
siden han nå likevel drev med prosesser.
Jon Botolfsen var bruker her fra 1668 til 1689, og etter at han måtte flytte fra gården fikk han
bygselsbrev av regimentskriveren for 15 daler og ble bruker av gården Vestigarn Gjerdrum. Han giftet
seg igjen med den 19 år yngre Ambjørg Olsdtr ca.1661 – 1733. De fikk en datter Marte Jonsdtr i 1691
4 år før han døde.
Prosesser var Søren Larsens liv, og dyktig var han som den beste prokurator. Rundt om på Romerike
var folk ute etter han for å få han til å føre saker for seg. Helt til det siste hadde Søren Larsen
rettstvister gående for seg selv og andre.
En Jørgen Rosenhoff var blitt kalt skjelm og ingen ærlig kar – og han anla sak mot Søren. 16 nov. 1725
møtte sønnen Jens Sørensen 1685 – 1763 for retten og sa at faren var død dagen før. Han sa at
“farens ord var falt i ubetenkt hastighet og uten årsak”. Rosenhoff fikk 30 daler av arvingene, og
dermed var de forlikte.

Søren Larsen ble begravet den 22. november 1725, “det urolige menneske, hans legeme i et urolig og
fortredelig vær begravet ved Gjerdrum kirke”. En sønn av Søren tok over gården. Det var
Jens Sørensen 1685 – 1763. Visstnok våren 1725, samme år som faren døde, fikk han skjøte av broren
Lars Sørensen på 11 ½ lispund i gården og part av gården Nedre Fossum for 700 daler.
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Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var mormor til Jens Sørensen 1685 – 1763 som var bruker her
på Rud i 38 år i tiden 1725 – 1763, gift første gang med Kirsti Toresdtr. 1692 - 1729 fra Olstad. De fikk
8 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Anne Jensdtr.
1721
g. 1740 m. Jon Trulsen fra Eisval i Sørum
Mari Jensdtr.
1723
g. m. Villum Olsen fra Ask
g. I 1751 m. Sissel Jørgensdtr. enke på Fossum
Søren Jensen
1726 1783
g. II 1775 m. Kari Olsdtr. 1748 – 1828 fra Søgarn Rud i Heni
5 barn døde små
Da første kona døde i 1729 giftet Jens Sørensen 1685 – 1763 seg på nytt.
Gift andre gang med Gudbjørg Halvorsdtr. 1708 – 1773 fra Brøstad i Holter. De fikk 13 barn på 17 år:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Kirsti Jensdtr.
1731
g. m. Hans Olsen fra Hval
Kari Jensdtr.
g. m. Guttorm Kristoffersen, Østigarn Gjerdrum
Marte Jensdtr.
1736
g. m. Johan Hansen, Gauterud
Halvor Jensen
1740 1773 g. 1765 m. Kari Jonsdtr Bråte. De bodde på Arstun-S
Gudbjørg Jensdtr.
1745
g. m. Lars Olsen fra Svennerud i Sørum
Margrete Jensdtr.
1748
g. m. Jakob Villumsen fra Fjælstad
7 barn døde små
Sønnen i første ekteskap Søren Jensen tok over halve gården i 1754 hvoretter skjøte året etter for
500 daler. Sønnen skulle la stemoren Gudbjørg Halvorsdtr og barna hennes bruke gården uten at han
skulle gjøre innsigelser. Det gjorde han imidlertid allikevel da faren døde, men lagrettedommen i
1765 gikk i halvbrorens favør, og gården ble delt. Jens Sørensen 1685 – 1763 bodde da på Arstun-S.

Arstun-N under Rud
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var oldemoren til sønnen Søren Jensen 1726 – 1783 (sønn fra
første ekteskap) som tok over denne halvpart av gården. Han var korporal og hadde vært medbruker
med faren og hadde allerede tatt over halve gården i 1754.
Søren Jensen 1726 – 1783 giftet seg første gang i 1751 med enke Sissel Jørgensdtr ca.1720 - 1775 fra
Fossum. Hun var ca. 6 år eldre enn han og de var gift i 24 år uten noen kjente barn.
Da Sissel døde i 1775, giftet Søren Jensen 1726 – 1783 seg på nytt samme året som den forrige kona
døde med den 22 år yngre Kari Olsdtr. 1748 – 1828 fra Søgarn Rud i Heni.
De fikk 3 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Jens Sørensen
1776 1834 Ugift bruker her på gården til ca.1829, eier til 1832
Erik Sørensen
1778 1801 Bodde på gården men druknet i 1801
Karen Kristine Sørensdtr. 1780
g. 1804 m. Ola Larsen Kjærstad i Holter
Sersjant Lars Rud på Kjærstad ble formynder for barna. Ved deleforretning i 1768 fikk Søren Jensen
Veslejordet, Vestjordet, vestre del av Myrjordet, nordre del av havnehagen, østre del av hestehagen
«med deri liggende plass (husmannsplassen) Pipenhus». Søren Jensen bør betale citanten Halvor
30 daler i prosessomkostninger» uttalte retten. Søren hadde selv ryddet plassen Pipenhus.
Søren Jensen 1726-1783 var bruker her på gården etter farens død til 1783 hvor også han døde. Boet
etter han ble gjort opp med 1179 ¼ daler i formue. Boet eide adskillig sølv, bl.a. flere staup
(drikkekar) gravert A.I.S. 1737 a 5 daler, S.A.S. E.H.D. 1714 a 3 ¾ daler, S.L.S.A.T.D 1718 a 2 ¾ daler, 2
boller, skjeer gravert A.T.S 1736, C.L.S L.E.S 1713 og 1716 på. Tinn var det også rikelig av bl.a. 20
tallerkener. Husdyr i boet:
3 hester a henholdsvis 16, 8 og 6 daler, 7 kuer a 5 daler, 4 ungdyr a 2-2 ½ daler, 3 kalver, 8 sauer,
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3 griser. Stuebygningen hadde både kjøkken, dagligstue, stue og 2 kammers. Gården var godt drevet
«med vel oppbygde hus» og ble taksert til 800 daler.
Gården går ut av slekten da enka Kari Olsdtr. 1748 – 1828 giftet seg på nytt. Hun var selv inngiftet til
gården og gifter seg med en utenfra som var Hans Jonsen ca.1749 - 1821 fra Holt i Rælingen. Han var
bruker til 1819. Han satte i 1795 opp en deklarasjon om at hvis kona døde først, skulle hverken han
eller barna han hadde med henne, ha odelsrett til gården. “Dog skal de sitte på gården så lenge de
lever”. De fikk 3 barn som ikke er vår slekt:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Anne Marie Hansen
1786
g. 1814 m. Jakob Olsen på Økri i Holter
Gudbjørg Dorthea Hansen 1789
Søren Hansen
1791 1834 Ugift
Jens Sørensen 1776 – 1834 var ugift bruker til 1829 og eier (uten barn) til 1832, da han først forpaktet
bort og senere solgte sin part i gården for 1400 daler til den ugifte halvbroren (ikke vår slekt)
Søren Hansen 1791- 1855 som var bruker her på gården til 1854.
(1519) Gudbjørg Tormodsdtr. var Jens Sørensens 1776 – 1834 tippoldemor. Han var den siste bruker
i vår slekt her på denne delen av gården Arstun-N under Rud, i en ubrutt anerekke til de første
kjente brukerne i vår slekt, tilbake til begynnelsen av 1600-tallet.

Arstun-S under Rud
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var mormor til Jens Sørensen 1685 – 1763 som fortsatte å bo
på denne delen av gården til han døde i 1763. Etter hans død ble det uenighet mellom sønnene om
hvem som skulle ta over. Eldste sønnen Søren Jensen 1726 – 1783 ville ha hele gården, men Halvor
Jensen, sønnen i andre ekteskap ville ha denne delen. Han ble tilkjent den ved lagtingsdom av
8. februar 1765 og fikk skjøte av medarvingene i 1768.
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var oldemoren til Halvor Jensen 1740-1773 som giftet seg i
1765 med Kari Jonsdtr 1747-1820 fra Bråte. De fikk 3 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Jens Halvorsen
1767 1820 g.m. Anne Toresdtr. De bodde på Skjærshaugen
Maria Halvorsdtr.
1769 1833 g. 1793 m. Jacob Olsen som bodde på Skauen til 1796
Jon Halvorsen
1772
Bruker av Østigarn Sandum
Halvor Jensen forlangte deleforretning som ble avholdt straks han fikk skjøte. Hans del av gården
besto av Nordjordet, Søjordet, østre del av Nyjordet, søndre del av havnehagen og vestre del av
havnehagen «med deri liggende plass Skauen». Moren Gudbjørg Halvorsdtr. 1708 – 1773 ga opp boet
i 1766 og det ble avholdt skifte. Etter at både moren og Halvor døde i 1773, giftet enka Kari Jonsdtr
1747-1820 seg på nytt året etter i 1774 med Nils Persen 1748-1776 fra Flatner. Da begge var
inngiftet til gården og ikke vår slekt, går også denne delen av Rud – Arstun-S ut av slekten.
Våre aner flyttet fra gården tidlig på 1600 tallet da (759) Boel Jensdtr. giftet seg med
(758) Gudbrand Jørgensen fra Østgarn Åmot og flyttet dit.
(Se gårdshistorie og slekt for Østigarn Åmot i Gjerdrum.)
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Skjærshaugen under Rud
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var tippoldemor til Jens Halvorsen 1767-1820 som var gift med
Anne Toresdtr. ca.1764-1809. Han fikk skjøte i 1804 for 200 daler. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Berte Marie Jensdtr
1793
Tjente hos Lars Olsen Sandum i 1811
Anne Jensdtr
1797
1812
Kari Jensdtr
Ca.1799
Helene Jensdtr
1803
1804 Døde 1 år gammel
Helene Jensdtr
1805
Da kona Anne døde i 1809 giftet Jens seg på nytt i 1811 med Eli Kristiandtr. Ca.1770-1813 som døde
bare 2 år etter giftemålet. De hadde ingen barn. Han døde selv antagelig i 1820 da det ble skifte etter
han. Skjærshaugen hadde en skyld på 1/3 lispund, og ble taksert til 300 daler som en svigersønn tok
over.
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var 2 x tippoldemor til Berte Marie Jensdtr f:1793 som giftet
seg med Kristian Jacobsen ca.1780-1847 som var selveier på Asmyrhaugen.
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Marie Kristiansdtr
1830
g. 1849 m. Skredder Lars Paulsen fra Brådal
Kristian Jacobsen ca.1780-1847 overlot gården til svigersønnen Skredder Lars Paulsen fra Brådal
f:1826 som giftet seg i 1849 med Marie Kristiansdtr f: 1830 f:1830
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Hans Jacob Larsen
1848
Jens Kristian
1851
Martin Larsen
1853
Lars Paulsen reiste til Amerika omkring 1831 og overlot eiendommen til Maria Halvorsdtr.1769-1833.
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var hennes tippoldemor og faren var Halvor Jensen 1740-1773.
Hun ble gift i 1793 med Jacob Olsen ca.1761-1813 som bodde på Skauen i tidsrommet 1793-1796.
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Gudbjørg Jacobsdtr
1796 1840 Jørgen Hansen fra Skedsmo
Halvor Jacobsen
1800
Ola Jacobsen
1805
Hans Jacobsen
1810
Maria Halvorsdtr.1769-1833. ga i 1829 skadesløsbrev til halvbroren Kristian Kristiansen på Hekseberg
i Sørum mot pant i 1/6 lispund i Skjærshaugen. En svigersønn tok over.
Vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr var 2 x tippoldemor til hennes datter Gudbjørg Jacobsdtr 17961840 som giftet seg med Jørgen Hansen 1792-1872
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Hans Jacob Jørgensen
1824 1844 Døde 20 år gammel
Johannes Jørgensen
1833 1833 Døde samme år han var født
Johannes Jørgensen
1834 1834 Døde samme år han var født
Karen Kirstine Jørgensdtr 1835
3 barn døde tidlig og ingen tok over gården. Da Gudbjørg Jacobsdtr døde i 1840 giftet Jørgen Hansen
seg på nytt 4 år etter konas død i 1844 med Margrete Pålsdtr som var enke på Smedsrud i Sørum.
Siden Jørgen var inngiftet og han gifter seg med ny kone utenfra, brytes også slektsrekken på denne
delen av gården her.
Hele gårdshistorien her på Rud i Gjerdrum, kan du lese i Gjerdrum bygdebok bind I side 340 og videre.
Tilbake til gårdsoversikten
HJEM
Forklaring til fargekoder og tabeller i gårdshistoriene
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