
DEN SVENSKE KRIGSFANGEN CARL LARSEN SOM BLE OPPSITTER PÅ ÅS GÅRD I AKER

Av Gunnar Hauger

Mange har sikkert lest boka Om Holmlias historie av Arnfinn Nygaard som kom ut i 1990. På side 37
i denne boka er det omtalt et skifte etter Dorthe Christophersdatter på Ås gård i Aker i 1748.1 
Dorthe hadde vært gift med Carl Larsen som var oppsitter på gården. Eieren av Ås i 1748 var enken
etter oberst Christian Henrik von Poulsen som hadde kjøpt gårdene Nedre Ljan (Store Ljan), Ås, 
Holm og Ljabru i 1719 av daværende oberst (senere generalmajor) Johan Wilhelm von Øtken. 
Enkens navn var Maria Catharina Christina von Richelieu2, men til vanlig ble hun bare kalt 
oberstinne Poulsen. Da oberst von Poulsen døde i 1729, gikk disse gårdene over til enken som satt i
uskiftet bo og var eier av tre av dem til sin død i 1752, Ljabru hadde blitt frasolgt i 1738.

Da jeg leste boka til Arnfinn Nygaard i 1990, hadde jeg ikke tidligere hørt om Carl Larsen og Dorthe 
Christophersdatter. Mange år senere oppdaget jeg at de faktisk var mine aner3, det vekket min 
interesse for dem. Senere har jeg samlet sammen det jeg har kunnet finne av informasjon om Carl 
Larsen og familien hans, fra forskjellige primærkilder.

14. september 1734 ble det holdt en eksaminasjon av svenske personer i Aker og Follo fogderi. På 
denne tiden var det svenskene som var fienden, det var derfor viktig å holde en viss oversikt over 
dem. Carl Larsen er oppført i denne eksaminasjonen under Akersherred i Aker fogderi. Vi får vite at
han kom til landet i 1716, han var nå beboer og bruker av gården Ås. Han forklarer at han sammen 
med en svensk kaptein, som han da tjente hos, var blitt tatt til fange her i landet. Videre opplyser 
Carl Larsen at han ikke har «Concession», og at han har «ej aflagt Troeskabs Eed». Dette betyr at 
Carl Larsen må ha deltatt som soldat i det mislykkete felttoget til Carl XII mot Norge i 1716 (under 
den store nordiske krig), hvor han altså ble tatt til fange. Som kjent prøvde Carl XII og hans soldater
seg på nytt i 1718. For Carl XII sin del endte dette felttoget med at han ble skutt og drept på 
Fredriksten festning i Fredrikshald (Halden). Om det var en nordmann eller en svenske som drepte 
ham, er det ingen som vet. Mange teorier er lansert, men noe sikkert svar på denne gåten er vel 
aldri funnet. Som det går frem av boka til Arnfinn Nygaard, så hadde svenskene i 1716 også vært 
innom Ås gård og tatt seg til rette der. Oppsitteren Peder hadde bl.a. måtte gi fra seg en hest, hans 
totale tap ble senere verdsatt til 16 riksdaler. Peder hadde nok ikke trodd at en del år senere skulle 
en av fiendens soldater bli den nye brukeren på gården.

Første gang jeg støter på Carl Larsen og Dorthe Christophersdatter i kildene er da de forlover seg i 
Aker 24. september 1719, selve vielsesdatoen er ikke oppført i kirkeboka. Ved forlovelsen ble Carl 
innskrevet i kirkeboka med tilnavnet Svecus, det er latinsk og betyr svensk. Carl og Dorthe fikk 
etter hvert flere barn, men pga. kirkeboklakune er deres dåp dessverre ikke mulig å finne i 
kirkeboka for Aker, uten at jeg med sikkerhet kan vite om de faktisk er døpt der. Jeg vet derfor ikke 
hvor familien bodde da barna deres ble født. Carl Larsen har heller ikke fått tinglyst noen 
bygselseddel på Ås slik som brukeren av Ljabru fikk i 1719. I matrikkelforarbeidet fra 1723 er det 
oberst von Poulsen selv som er oppført som oppsitter på Ås, han bodde da på Nedre Ljan (Store 

1 Det opprinnelige hovedbølet på Ås er det som i dag er Søndre Ås gård på Holmlia, gården var udelt frem til 1849 da 
en mindre part ble fradelt (Nordre Ås gård med en landskyld på 1/4 av hele Ås).

2 I primærkildene varierer skrivemåten mellom von Richelieu og de Richelieu.
3 Carl Larsen og Dorthe Christophersdatter er forfatterens mormors morfars mormors farmors foreldre, gjennom 

datteren Mari som i 1752 giftet seg til gården Maurtu på (det nåværende) Klemetsrud.
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Ljan). Men det var en Carl som var oppsitter på Øvre Prinsdal i 1723, og han var ikke der i 1711. 
Dette kan ha vært den svenske Carl Larsen som senere er å finne på Ås, men det er det neppe 
mulig å finne noe sikkert ut om.4 Uansett ser det ut til at han var på Ås fra senest 1725. Det året var
nemlig en Carl Ås en av forloverne da Mikkel Larsen, en av sønnene på nabogården Li i Oppegård, 
giftet seg. Og i skiftet som ble holdt etter oberstinnen på Nedre Ljan fra 1752 og utover (dette var 
et svært omfattende skifte som gikk over lang tid) opplyses det i et inntatt dokument datert 
14. desember 1729 at oppsitteren på Ås het Carl. Fra siste halvdel av 1730-årene og utover er det 
flere oppføringer av familiemedlemmene i kirkeboka for Aker. De skrives da med gårdsnavnet Ås. 
Sønnen Lars ble konfirmert 17 år gammel i 1737, men døde allerede året etter. Døtrene Mari og 
Johanne ble konfirmert i 1739 (hhv. 18 og 16 år gamle) og Ingeborg i 1743 (16 år gammel). På 
slutten av 1747 dør så Carls kone Dorthe Christophersdatter, hun ble gravlagt 17. desember det 
året. Oppgitt alder var 68 år. Året etter ble det skiftet etter henne på Ås. Ved skiftet som ble holdt 
3. august 1748 får vi vite at hennes barn var Mari (26 år og hjemmeværende), Johanne (24 år og i 
tjeneste hos Henrich Smith i Christiania) og Ingeborg (20 år og hjemmeværende) fra ekteskapet 
med Carl Larsen. I tillegg hadde Dorthe datteren og slegfredbarnet Ingeborg Pedersdatter (40 år og
hjemmeværende) som var «auvled» før hun kom i ekteskap med Carl Larsen. Enkemannen og alle 
barna, med unntak av datteren Mari, var til stede ved skiftet. Registreringen av boet, som hadde 
foregått 22. april, viser at det på gården var en gammel gullblakk hest, fire kyr, fire sauer, en bukk 
og tre lam samt tre geiter og en bukk. Den ene kua het for øvrig Stjerne, en annen het Svartkrutt! 
(den hadde svart hode). Av korn var det fire tønner havre og en halv tønne blandkorn. I tillegg er 
det selvsagt oppført alt av andre eiendeler i boet, det er kjøkkenutstyr, møbler, sengetøy, verktøy, 
gårdsredskaper og annet. De registrerte møblene var to gamle framskap, et forskap med to rom, et
gammelt bord med bordstol og krakk, en lang benk, en mindre benk i kjøkkenet, en skammel, fire 
hvite stoler, en hjulrokk og to gamle kister, samlet verdi 2 riksdaler, 2 ort og 8 skilling. Boets gjeld 
var 25 riksdaler i leieavgift (siste års avgift av gården) til «Høyædle og velbaarne Frue Obristinde 
Poulsen paa Lian», 7 riksdaler som Carl Larsen skyldte stedatteren Ingeborg, 5 riksdaler til en 
doktor for «Medicamenter og opvartning udi hans datters svaghed» og 2 riksdaler til en mann i 
Christiania for den samme datterens «Logemente» mens hun var «svag». Inkludert 
skiftesomkostninger var boets samlede gjeld og utgifter på 46 riksdaler, 2 ort og 16 skilling. Men 
boets samlede inntekter var på bare 40 riksdaler og 23 skilling. Det ble derfor ingen arv å fordele. 
Dessuten fikk Ingeborg bare igjen 2 riksdaler og 1/9 skilling av det stefaren skyldte henne, og 
mannen i Christiania fikk bare igjen 2 ort og 6 8/9 skilling (uprioritert gjeld). Carl Larsen hadde også
krevd 7 riksdaler i vederlag for omkostninger ved konas begravelse som han ikke fikk dekket siden 
boet gikk med underskudd.

Carl Larsen er funnet oppført som lagrettemann eller vurderingsmann ved flere anledninger. 
12. mars 1734 innfant de to edsvorne lagrettemennene Knut Pedersen Prinsdal og Carl Larsen Ås 
seg på en husmannsplass under Hvitebjørn gård i Oppegård. Der skulle det skiftes etter konen 
Marthe Hansdatter som etterlot seg mannen Helge Aslaksen og fire barn. Kirkebøkene viser at 
Marthe og familien bodde på plassen Elven under Hvitebjørn. Navnet Elven tyder på at plassen må 
ha ligget ved Gjersjøelva. Plassen lå på «Welædle og Welbÿrdige Hr Stadts Major udj Christiania 
Anthon Mullers eÿendeler». Anthoni Müller var eier av Ljansgodset som Hvitebjørn tilhørte, han 

4 I matrikkelforarbeidet fra 1723 er oberst von Poulsen oppført som oppsitter, altså bruker, av gårdene Nedre Ljan 
(Store Ljan), Ås og Holm, dessuten Øvre Ljan som han ikke var eier av. Men på Ljabru var Jens oppsitter, det er han
som fikk kjøpt gården i 1738 av oberstinnen. Under gården Nedre Ljan i matrikkelprotokollen er det etter navnet til 
obersten skrevet «beboer». Det er ellers oppført to oppsittere med navn Carl i matrikkelprotokollen for Aker. Den 
Carl som var én av to oppsittere på Tungebråten i 1723 er Carl Jørgensen som da var eier og bruker av halve gården.
Den Carl som var oppsitter på Øvre Prinsdal i 1723 er ikke oppført der i ekstraskatten (skoskatten) i 1711.
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hadde blitt utnevnt til stadsmajor året før. Anthoni Müller døde på forsommeren 1748, og i 
forbindelse med skiftet etter ham ble det i løpet av noen dager i juli året etter taksert ni av gårdene
han eide i Akersherred. Dette var gårdene Stubljan, Hvitebjørn (med plassene Sagstua og 
Sandbukta samt to underliggende sager og to underliggende kverner), Vassbonn (med plassen 
Åsen), Lerdal, Ekornrud, Kullebund (med plassen Bråten), Ormerud (med plassen Langebru), 
Fløysbonn (med plassen Ødegården) og Nedre Prinsdal. Carl Ås var til stede som én av seks lokale 
lagrettemenn ved takseringen av alle disse gårdene som fikk fastsatt en samlet verdi på 4 220 
riksdaler, av dette utgjorde verdien av Hvitebjørn hele 1 800 riksdaler. For de andre gårdene 
varierte taksten fra 110 riksdaler for Nedre Prinsdal til 700 riksdaler for Stubljan. Alle disse gårdene
ble for øvrig solgt på auksjon høsten 1749. Carl Ås var også lagrettemann, eller vurderingsmann 
som han flere ganger kalles, ved skifter på gårdene Li i 1740, Hvitebjørn og Vassbonn i 1751 og Dal i
1752, alle i den delen av Oppegård som den gang tilhørte Akersherred.

5. april 1752 var sorenskriveren med to vurderingsmenn samlet på Nedre Ljan for å registrere og 
forsegle midler og formue etter oberstinne Poulsen som nettopp var død. 15 dager senere var de 
samme personene på gården for å ta ut en del kornvarer og andre ting som behøvdes til 
husholdningene. Etter anvisning av gårdsgutten Nils Isaksen på Nedre Ljan skulle Carl Ås, 
lottbrukeren på Ås, også ha utlevert en del såkorn. Dette var fire skjepper bygg, seks skjepper 
blandkorn og fire tønner havre. I løpet av syv dager i juli og august ble alle de tidligere registrerte 
løsøremidlene etter oberstinnen vurdert og taksert. I slutten av august ble det så holdt takst over 
gårdene Nedre Ljan, Ås og Holm, alle med en landskyld på en fjerding (altså 5 lispund) tunge.5 
Takseringen ble holdt av sorenskriveren med seks edsvorne lagrettemenn. Husene hos Carl Larsen 
på Ås bestod da av en gammel stuebygning med stue og kove samt skorstein og med sval utenfor, 
en gammel fôr- og kornlade med treskelåve, et gammelt fehus, et småkreaturhus og en vedbygd 
stall samt en kylne, alt tekket med bord og spon. Sammen med gårdens øvrige «herlighed» av åker 
og eng, skog og mark, fiskevann og fôrgang ble alt dette taksert til 200 riksdaler. Ellers ble Nedre 
Ljan taksert til 600 riksdaler og Holm til 250 riksdaler. Da gjenstod bare takseringen av avlingen på 
de tre gårdene, det ble gjort i slutten av september. Holm ble drevet under Nedre Ljan, men 
halvparten av avlingen på Ås tilhørte også dødsboet siden Carl Larsen var lottbruker der. På en 
auksjon 10. oktober ble alle dyrene, gårdsredskapene, en del annen redskap og årets avling solgt til
høystbydende. Alt det resterende av løsøremidler ble solgt på en stor auksjon på Nedre Ljan som 
ble holdt over seks dager i midten av januar 1753. Totalt innbrakte disse auksjonene over 3 117 
riksdaler, det var altså ikke noe fattigmanns bo som den barnløse oberstinnen etterlot seg! Etter 
navn og tittel å dømme var det mange prominente personer som bød på varene. Men det var også 
en del lokale bønder, én av disse var Carl Ås. Han var til stede på den første auksjonsdagen i 
oktober og fikk da tilslag på to kyr. Den ene var ei rødkollet ku med grimet hode kalt Rødros som 
han betalte 5 riksdaler, 2 ort og 10 skilling for. Den andre var ei rødflekket ku med hvitt hode kalt 
Hagerup som han betalte 4 riksdaler, 2 ort og 2 skilling for. Dødsboets tilhørende bygg, blandkorn 
og havre på Ås hadde blitt taksert til 4 riksdaler og 2 ort, men på auksjonen ble dette solgt for hele 
9 riksdaler til Richelieu. Kjøperen var antagelig oberstinnens bror og eneste arving, oberstløytnant 
Just Philip von Richelieu. Men det kan også ha vært sønnen hans, løytnant Christian Henrik von 
Richelieu, som etter sin fars forlangende hadde stått for gårdsdriften på Nedre Ljan og 
underliggende Holm i 1752 etter at oberstinnen døde. I desember 1752 hadde for øvrig 
oberstløytnant von Richelieu betalt Carl Ås 1 ort og 18 skilling i forbindelse med at en gammel og 
svakelig kone hadde vært innlagt på Holm i fire uker for underholdning og pleie. Denne utgiften 

5 Landskylda det ble operert med ved skiftet er feil. I virkeligheten hadde Nedre Ljan en landskyld på 10 lispund 
tunge, Ås 5 1/2 lispund tunge og Holm 5 lispund tunge.
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ville han ha dekket av boets midler.

Oberstinne Poulsen satt i uskiftet bo etter sin mann. Nå som hun var død uten livsarvinger og ikke 
hadde giftet seg på nytt, skulle deres felles bo skiftes og deles mellom begges arvinger etter 
gjeldende lov. Dette var regulert gjennom et gjensidig testamente de hadde opprettet allerede i 
1717. Arvingene ble av skifteretten i første omgang ansett å være oberstens tre søsterdøtre6 og 
oberstinnens bror. Oberstinnens bror, oberstløytnant Just Philip von Richelieu, motsatte seg at 
jordegodset skulle selges på auksjon. Og siden boets gjeld og utgifter fullt ut kunne dekkes av 
inntektene fra de tidligere avholdte auksjoner, ble da de tre gårdene med en samlet landskyld på 
15 lispund tunge utlagt til arvingene. Oberstløytnant von Richelieu fikk utlagt Nedre Ljan (5 lispund
tunge) og halve Holm (2 1/2 lispund tunge), mens oberst von Poulsens søsterdøtre fikk samlet 
utlagt Ås (5 lispund tunge) og halve Holm (2 1/2 lispund tunge).7 Dette skjedde alt våren 1753, 
lenge før skiftet ble endelig sluttet i oktober 1754. Men allerede samme høsten solgte de tre 
arvingene etter oberst von Poulsen Ås og halve Holm for 500 riksdaler til oberstløytnanten som 
dermed ble eier av alle de tre gårdene som tidligere hadde tilhørt hans søster.8 Det ble nok en 
usikker situasjon for Carl Larsen på Ås som nå måtte forholde seg til en ny eier som han ikke kjente 
planene til. Men Carl Larsen var allerede en gammel mann etter datidens målestokk, og bare litt 
over to år senere flyttet han fra gården og til sin eldste datter. Da hadde han bodd på Ås i minst 30 
år. Etter at Carl Larsen flyttet fra Ås, må det ha vært hans nabo Lars Larsen Li (se mere om ham 
under) som overtok bruken av gården en tid, trolig frem til han døde i 1762. I slutten av 1758 er 
det i hvert fall oppgitt at Lars da brukte både Ås og Holm.

I skiftet etter oberstinne Poulsen er det tatt inn flere dokumenter som også angår Carl Larsen. I 
1729 stod han i fare for å måtte gå fra gården i forbindelse med en odelstvist. Gårdene Nedre Ljan, 
Ljabru, Holm og Ås hadde i 1712 blitt solgt på auksjon etter avdøde proviantforvalter Helle Holst til 
daværende oberst (senere generalmajor) Johan Wilhelm von Øtken for 2 050 riksdaler. En da 
umyndig nevø (søstersønn) til Helle Holst som het Poul Halsteensen hevdet å ha odelsrett til disse 
gårdene. Det ble protestert mot auksjonen som man mente ikke kunne gjennomføres siden 
spørsmålet om odelsretten ikke hadde blitt lovmessig avklart. Men protesten førte tydeligvis ikke 
frem. I august 1729 ville så Poul Halsteensen på sin odel overta gårdene fra von Poulsen for 
auksjonssummen på 2 050 riksdaler, men obersten ville ikke ta i mot pengene. Oberst Christian 
Henrik von Poulsen døde bare et par måneder senere. Poul Halsteensen tok da ut stevning for å 
bevise sin rett. Han forlangte at oberstinnen på Nedre Ljan samt oppsitterne på Ljabru (Jens) og Ås 
(Carl) skulle rydde og overlate ham disse gårdene innen faredagen, altså 14. april 1730. Carl Larsen 
risikerte derfor å måtte gå fra gården som han bodde på og brukte, men slik gikk det altså ikke. 
Tvisten endte med at generalmajor Johan Wilhelm von Øtken betalte Poul Halsteensen for hans 
odelsrett som deretter ble transportert til oberstinne Poulsen uten vederlag ved skjøte datert 
9. desember 1730. Det hadde von Øtken sikkert råd til, for han må ha gjort en svært god handel i 
1719 da han solgte de fire gårdene for hele 4 000 riksdaler, nesten dobbelt så mye som han selv 
hadde gitt ved auksjonen bare syv år tidligere.9 At Poul Halsteensen skulle få innløst de fire 

6 Disse var Sophia Charlotte von Buchenhagen (gift med direktør von Essen), Hedevig Juliana von Buchenhagen og 
Anna Johanne von Buchenhagen (gift med en adelsmann med samme navn von Buchenhagen). I andre kilder 
skrives etternavnet deres Buggenhagen. Buggenhagen ser ut til å være en adelsslekt med røtter i Pommern.

7 Denne landskylda var altså ikke riktig, noe de involverte i skiftet ikke var klar over.
8 Etter dette fulgte det en lang arvestrid, se mere om dette i tillegget nederst i artikkelen.
9 Det kan derfor se ut til at von Øtken gjorde et «røverkjøp» da han kjøpte disse fire gårdene i 1712. Men prisen lå 

skyhøyt over den takserte verdien som for disse gårdene til sammen da var på 360 riksdaler (se pantebok for Aker 
sorenskriveri 1710–1740, s. 22b). Så det var lite sammenheng mellom taksert verdi og markedsverdi. Det samme ser
man i forbindelse med eierskiftene etter at oberstinne Poulsen var død.
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gårdene for 2 050 riksdaler, var i overkant optimistisk. Av en besiktigelse av Nedre Ljan i 1730 går 
det nemlig frem at oberst von Poulsen hadde gjort forbedringer på gården som ble verdsatt til hele
2 315 riksdaler og 2 ort, i tillegg hadde han altså betalt til sammen 4 000 riksdaler for alle gårdene. 
Det kan ellers se ut til at oppsitteren på Ljabru, Jens Nilsen, hadde en forutanelse om hva som 
kunne skje. Ved skjøter tinglyst 1728 og 1730 kjøpte han nemlig gården Kjeppestad i Ski, kanskje 
han hadde tenkt til å flytte dit hvis han måtte gå fra Ljabru? Jens var fortsatt eier av Kjeppestad da 
han døde på Ljabru i 1742, dessuten eide han Ljabru som han hadde kjøpt i 1738.

Et annet dokument som er tatt inn i skiftet etter oberstinne Poulsen er en «forskrivelse» 
undertegnet av Carl Larsen Ås og datert 24. november 1737. Der står det følgende:

«Underskrevne Dato har jeg undertegnede paa nÿe igien accorderet med Høy Velbaarne Frue 
Oberstjnde Poulsen, at jeg efter denne Tiid skal give udi Avgift av Gaarden Aass, som jeg boer paa 
24 rdr, med de Conditioner at jeg skal bruge Aggeren til laattes med Frue Oberstjnden, derimod 
skal jeg igien nÿde efter den forrige Contract 30 Favner Veed, som jeg selv skal have, og 6 Favner 
Bierkeveed, som jeg skal kiøre til Stranden for at Fruen betaler Skatten, lige saa skal jeg have et 
støkke Agger at saae Liin udi, endten paa Aas eller Holm hvor det falder best belejligt.»

Carl Larsen var altså lottbruker på Ås fra 1737, noe han også kalles i 1752. Det er uvisst om han 
hadde vært lottbruker hele tiden, eller om han tidligere hadde vært vanlig bygselmann. At han 
etter «forskrivelsen» fra 1737 skulle bruke åkeren «til laattes» med oberstinnen, betyr at halve 
avlingen skulle gå til henne, til tross for at han altså betalte 24 riksdaler i årlig avgift. Men så ser det
også ut til at Carl Larsen fikk utlevert såkorn fra Nedre Ljan som han ellers ikke betalte noe for. I 
følge skiftet etter oberstinnen var den årlige leien på Ås fortsatt 24 riksdaler i 1752 og 1753, leien 
for begge disse årene ble inntekstført boet. Avtalen fra 1737 gjaldt altså fortsatt, det var derfor den
var tatt inn i skiftet. Men ved skiftet etter Carls kone i 1748 var det altså 25 riksdaler han skyldte i 
årlig leieavgift, det kan ha vært med påløpte renter. Carl Larsen Ås møtte for øvrig selv opp på 
Nedre Ljan i mars 1753 under skiftet etter oberstinnen for å betale leien for 1752 til sorenskriver 
og skifteforvalter Andreas Album, samtidig fremviste han kvittering for betaling av leien for året før.

Etter avtalen fra 1737 skulle Carl Larsen også disponere en åker på Ås eller Holm hvor han skulle 
dyrke lin, men avlingen der ser det ut til at han kunne beholde i sin helhet. Gårdens pålagte skatter
og avgifter skulle oberstinnen betale selv, men som en motytelse til dette måtte Carl levere seks 
favner bjerkeved ved «Stranden». Antagelig måtte Carl selv hogge all veden i gårdens skog, både 
den han skulle levere fra seg og de 30 favnene med ved han skulle ha til eget bruk.

Odelstvisten fra 1729 viser at det ikke var noen egen oppsitter på Holm på den tiden, gården har 
nok blitt brukt fra Nedre Ljan slik den også ble i 1752 og som både Holm og Ås ble i 1723. Antagelig
har Holm vært et underbruk til Nedre Ljan i hele eierperioden til oberst von Poulsen og deretter 
hans enke. Det betyr i så fall at Carl Larsen og familien hans trolig har vært de eneste fast bosatte i 
det området som i dag kalles Holmlia. Helt frem til tidlig på 1800-tallet var det nemlig ingen andre 
bosteder der enn gårdene Ås og Holm. Hvis Holm var ubebodd på denne tiden, var de nærmeste 
naboene til familien på Ås å finne på gården Li i Oppegård som den gang var et anneks under 
Nesodden prestegjeld.10 Og det var nettopp der Carl Larsen møtte som lagrettemann i april 1740 

10 Alle matrikkelgårdene i den tidligere Oppegård kommune, med unntak av Fløysbonn, hørte på denne tiden til 
Oppegård anneks under Nesodden prestegjeld. Men verdslig sett var området delt i to, seks gårder på det sentrale 
Svartskog hørte til Follo, resten til Aker.
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ved skiftet etter den 82 år gamle Lars Mikkelsen Li som hadde dødd på Berg i Frogn i romjula året 
før. Han etterlot seg kone og en rekke barn og barnebarn. Det var sønnen Lars Larsen (ca. 1706–
1762) som overtok Li etter faren. Han giftet seg første gang i 1740, og da datteren Ingeborg ble 
døpt året etter var både Carl og Dorthe Ås blant fadderne. Men kona til Lars døde bare ca. tre 
måneder etter at Ingeborg ble født, og Ingeborg selv døde bare ett år gammel. I 1742 giftet så Lars 
Larsen Li seg med enken Maren Kjeldsdatter (ca. 1697–1758) på Ljabru. Og Marens sønn fra første 
ekteskap, Christian Fredrik Jensen (ca. 1725–1809), ble senere eier av både Nedre Ljan, Ås og 
Holm, i tillegg til at han bygslet Øvre Ljan. Ellers kan det nevnes at Dorthe Ås også var fadder når to
av søstrene til Lars Larsen Li hadde barn til dåpen i Oppegård kirke, det var i 1733 og 1740.11 Begge 
søstrene bodde fortsatt på Li med sine ektemenn da deres førstefødte barn ble døpt, men de 
flyttet snart derfra. Pussig nok var det også en Dorthe Holm som var fadder da Lars’ bror Mikkel 
hadde et barn til dåpen i 1736 (Mikkel bodde da på Li og døde der året etter), etter alt å dømme 
var dette Carls kone Dorthe Christophersdatter som da altså ble skrevet med gårdsnavnet Holm og 
ikke Ås.

Carl og Dorthes datter Mari (ca. 1721–1786) giftet seg 6. mai 1752 i Aker med Peder Jonsen 
Gjersrud (1717–1774). Forlovelseserklæringen er datert Christiania 5. april samme år (Peder ble 
der kalt soldat), og forloverne var deres respektive fedre. Peders far, Jon Pedersen, var opprinnelig 
fra Østensjø i Aker. I 1715 giftet han seg med Berte Christensdatter fra Store Stensrud i Aker. De 
bosatte seg på nabogården Maurtu som Bertes far var eier av (han eide også Store Stensrud hvor 
han bodde). I 1726 kjøpte Jon Pedersen gården Maurtu av sin svigerfar Christen Nilssen. I 1744 
kjøpte han også den langt større gården Gjersrud av sin svoger Nils Christensen, og familien flyttet 
dit, Maurtu ble bygslet bort i 1745. Så solgte Jon gården Maurtu til sin eldste sønn Peder i 1748, 
men Peder flyttet først inn på Maurtu i forbindelse med at han giftet seg med Mari Carlsdatter Ås i 
1752, Peder og Mari boende på Maurtu resten av livet. Soldatene til Carl XII hadde for øvrig også 
forvoldt skade på Maurtu ved felttoget i 1716. For dette fikk Jon Pedersen en erstatning på 6 
riksdaler og 24 skilling.

Noen år senere flyttet også enkemannen Carl Larsen til Maurtu, der ble han boende til han døde. 
Han ble gravlagt 24. juni 1760, i kirkeboka er alderen oppgitt til «74 eller imod 80». På denne tiden 
visste folk vanligvis ikke nøyaktig hvor gamle de var, ikke var det så nøye heller. Det ble også holdt 
offentlig skifte etter Carl, til tross for at det knapt var midler i boet. Skiftet ble holdt 20. desember 
1760 i avdøde lensmann Ole Sørmeruds stervbohus i Oslo (Gamlebyen), boet til Carl ble registrert 
27. august samme år på Maurtu der han «til ældste Datter sig havde ingivet». Det var altså ikke så 
mye han etterlot seg. Det er oppført noen gangklær og sengeklær. Av sistnevnte var en skinnfell i 
god stand som ble taksert til 3 ort, den var ansett for den mest verdifulle gjenstanden i boet. Ellers 
er det oppført en hollandsk jerngryte, to gamle ølkanner, to ringe bøtter, en gammel rød- og 
brunmalt kirkeslede og noen få andre gjenstander. Verdiene i boet var på bare 4 riksdaler, 1 ort og 
4 skilling. Skiftebrevet etter Dorthe Christophersdatter ble lagt frem for å vise at enkemannen Carl 
Larsen ikke hadde arvet noe etter henne. Det var ingen gjeld eller krav til boet. Boets midler ble 
derfor tillagt svigersønnen Peder Jonsen for å dekke litt av hans utgifter på 12 riksdaler, 1 ort og 8 
skilling til Carls begravelse. Dette ble gjort mot at Peder betalte skiftesomkostningene. Her var det 
altså heller ingen arv å fordele. I skiftet etter Carl Larsen ble det inntatt en erklæring fra 
svigersønnen Peder Jonsen datert 6. desember 1760. Der skriver Peder at Carl døde 17. juni 
samme år, 76 år gammel, han hadde vært hos ham i fire og et halvt år. Carl Larsen ser derfor ut til å

11 Det er riktig nok bare i 1740 at det er oppført i kirkeboka at dåpen skjedde i Oppegård kirke. Men det er grunn til å 
tro at folket på Li så langt det var mulig lot sine barn bli døpt der og ikke i prestegjeldets hovedkirke på Nesodden.

6



ha flyttet til Maurtu rundt årsskiftet 1755/56.

Jeg vet også litt om hvordan det gikk med de to andre døtrene til Carl Larsen og Dorthe 
Christophersdatter. Den nest eldste datteren Johanne var i 1760 fortsatt ugift og tjente hos 
Friderich Langefelt som var baker i Christiania. Hun døde i Christiania ved nyttårstider 1792, det ble
holdt registrering av noen løsøreeffekter etter henne på Store Stensrud i Aker 4. september 1792 
etter forlangende av Jacob Thoresen Lille Stensrud (hans avdøde første kone var niese av Johanne).
Løsøreeffektene var i en kiste som Johannes niese Dorthe Pedersdatter (f. 1764) hadde tatt med 
seg fra Christiania i påsken. Dorthe var på denne tiden ugift og oppholdt seg på Slime i Aker hvor 
hennes fetter Jon Pedersen fra Maurtu var gårdbruker. Hun hevdet at hennes moster hadde 
skjenket henne disse løsøreeffektene. Men da dette ikke kunne bevises, ble det forlangt 
registrering av innholdet i kisten slik at det kunne holdes skifte etter loven. Løsøreeffektene ble 
taksert til 22 riksdaler og 8 skilling. Johannes arvinger var for øvrig etterkommerne til hennes to 
søstre Mari og Ingeborg. Dorthe var Ingeborgs datter og hennes eneste barn som levde i 1792, de 
to andre barna til Ingeborg døde som små. Noe skifte ble ikke holdt, for ved en dom avsagt på 
Akerstinget 20. desember 1793 ble kistens innhold tilkjent Dorthe Pedersdatter mot at hun påtok 
seg å betale for omkostningene ved registreringsforretningen.

Ellers kan det nevnes at Johanne Carlsdatter var fadder ved dåpen til tre av barna til søsteren Mari 
(som da ble skrevet Maren), nemlig i 1755, 1757 og 1759.

Carl Larsen og Dorthe Christophersdatters yngste datter Ingeborg giftet seg 18. oktober 1760 i Aker
med Peder Olsen, dette var bare fire måneder etter at faren døde. Forloverne var brødrene Peder 
Maurtu (Ingeborgs svoger) og Christen Gjersrud. Ingeborg bodde på Maurtu hos søsteren Mari og 
hennes familie i tiden før hun giftet seg.12 Antagelig hadde hun flyttet dit sammen med faren sin. 
Ingeborg og Peder skrives med bostedsnavnet Maurtu i kirkebøkene både i 1761, 1762 og 1763. I 
manntallet for ekstraskatten fra 1762 er de oppført under ødegården «Mÿretue» under rubrikken 
for husmenn og innerster. Da må de enten ha vært husmenn på plassen Kullebund13 under Maurtu 
eller innerster (leieboere) på Maurtu. Men i 1764 bodde de på plassen Jonsbråten under Nedre 
Gjersrud. Ingeborg ble oppgitt å være fra Maurtu da hun ble gravlagt 19. mars 1786, samme dag 
som søsteren Mari, alderen til Ingeborg og Mari ble da oppgitt å være hhv. 58 og 66 år. 
Begravelsene deres er oppført rett etter hverandre i kirkeboka.

12 Hun er oppgitt å bo på Maurtu både da hun forlovet seg i slutten av mai 1760 og da det ble holdt registrering av boet
etter faren hennes i slutten av august samme år.

13 Kullebund er funnet omtalt første gang i 1771, den var da den eneste husmannsplassen under Maurtu. Plassen ble 
fradelt Maurtu ved en skylddelingsforretning avholdt 8. oktober 1783.
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                                                                 Søndre Ås gård på Holmlia
                                                             Foto: Anders Beer Wilse, 1941          

Tunet på Søndre Ås gård er det opprinnelige tunet på Ås, gården ble delt i to parter i 1849. Her
bodde Carl Larsen og familien hans fra midten av 1720-årene og ca. 30 år fremover.

 Maurtu gård på Klemetsrud
 Foto: Anders Beer Wilse, 1941

Her bodde enkemannen Carl Larsen hos sin datter Mari og hennes familie de siste 4 1/2 årene av 
sitt liv.
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TILLEGG

ARVESTRID VED SKIFTET ETTER MARIA CATHARINA CHRISTINA VON RICHELIEU (OBERSTINNE 
POULSEN) PÅ NEDRE LJAN (STORE LJAN).

Som tidligere nevnt hadde oberstløytnant Just Philip von Richelieu blitt eier av Nedre Ljan, Ås og 
Holm høsten 1753 ved at han kjøpte den andre halve arveparten av jordegodset. Men det skulle 
vise seg at arveoppgjøret på ingen måte var ferdig med dette. Det ble nemlig strid både om hvem 
som hadde arverett på oberst von Poulsens side og om hvordan jordegodset skulle utlegges. De to 
ugifte søstrene Fridericha Sophia og Sophia Amalia Düsseldorph krevde arverett etter von Poulsen 
gjennom sin svoger, noe skifteretten først ikke ville godta. Disse søstrene var testamentsarvinger 
etter sin søster som hadde vært gift med viseadmiral Johan Anthon von Poulsen som var oberst 
von Poulsens bror, viseadmiralen døde i 1736 uten livsarvinger. Søstrene fikk tilkjent arverett etter 
en endelig dom i Overhoffretten i mars 1754 (anken ble avvist av Høyesterett i juni 1756 pga. en 
manglende fullmakt). Senere kom det frem opplysninger om at de tre søsterdøtrene til oberst von 
Poulsen (søstrene von Buchenhagen) var testamentsarvinger etter en annen avdød søster til oberst
von Poulsen. De var derfor arvinger etter to av søstrene hans (livsarvinger etter sin mor og 
testamentsarvinger etter sin tante som døde uten livsarvinger) og hadde til sammen krav på to 
søsterlodder, tilsvarende én brorlodd slik som de to svigerinnene til oberst von Poulsens bror også 
hadde. Etter dommen i Overhoffretten ble utlegget av jordegodset i forbindelse med skiftet endret
slik at jordegodset som de tre søsterdøtrene til oberst von Poulsen hadde fått i Ås og Holm nå ble 
delt likt mellom dem og de to svigerinnene til oberstens bror. Men dette jordegodset hadde 
allerede oberstløytnant von Richelieu kjøpt ved skjøte datert september 1753, selv om skjøtet 
hans ennå ikke var tinglyst (og dette kjøpet var dermed annullert). Fridericha Sophia og Sophia 
Amalia Düsseldorph hadde nå til sammen fått utlagt halve Ås (2 1/2 lispund tunge) og 1/4 av Holm 
(1 1/4 lispund tunge), men de var tydeligvis ikke fornøyd med dette. Etter en lagtingsdom i juli 
1758 og et tilleggsskifte etter oberstinne Poulsen (som hovedsakelig gjaldt jordegodset) i 
begynnelsen av 1759, fikk de nemlig i stedet utlagt 1/4 av hver av gårdene Nedre Ljan (Store Ljan), 
Ås og Holm, altså 1 1/4 lispund tunge i hver av gårdene med en verdi på hhv. 150, 50 og 62 1/2 
riksdaler. Årsaken til dette var det faktum at jordegodset først var utlagt bare med tanke på 
fordeling etter landskyld (som ikke en gang var riktig, men det var ukjent for de involverte) og ikke 
samtidig etter taksert verdi. Det var dette som nå ble rettet opp. Etter diverse anker ble 
lagtingsdommen bekreftet ved en endelig dom i Høyesterett på selveste julaften i 1764. Søstrene 
Düsseldorph solgte deretter dette jordegodset i 1765 (skjøte tinglyst først i 1768) til kjøp- og 
handelsmann i Christiania, Mogens Larsen Mogensen (som etter alt å dømme var Mogens Larsen 
Monsen på Linderud), han solgte det videre i 1768 til Christian Fredrik Jensen for 680 riksdaler. 
Etter den nye utleggingen av jordegodset i 1759 var arveparten til oberstløytnant von Richelieu en 
halvpart i hver av de tre gårdene og arveparten til oberst von Poulsens tre søsterdøtre en 
fjerdepart i de samme gårdene. Sistnevnte arvinger solgte så sine arveparter til enken og arvingene
etter oberstløytnanten (han døde for øvrig alt i 1756) som derved ble eiere av 3/4 av jordegodset i 
hver av de tre gårdene. I 1770 skjøtet så prokurator Grundt 3/4 av jordegodset i hver av de tre 
gårdene på vegne av dødsboet og arvingene etter enken etter oberstløytnant von Richelieu til 
Christian Fredrik Jensen som dermed hadde skjøte på det hele. I 1752 hadde Christian Fredrik fått 
bygselseddel på eiendommen Øvre Ljan av stiftsprost Thomas Wegner for sin levetid. Ett eller to år
senere flyttet han med familien sin fra Ljabru til Nedre Ljan hvor han og kona ble boende resten av 
livet. Fra 1753 eller 1754 brukte han antagelig både Øvre Ljan og Nedre Ljan.
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