
Borgine Berntsberg og hennes søsken 
 
 
Dette er barna til Erik Olsen Nøkleby (1800–1883) og Kirstine Kristoffersdatter (1806–
1878) som flyttet fra Hakadal til Maridalen sommeren 1847. 
 
Den eldste sønnen Olaus flyttet senere til Sørbråten og deretter til Laskerud. Kristian 
slo seg ned på plassen Gresstua, Anne Marie ble frue på plassen Brenners og bodde 
også noen år på Blankvannsbråten, Borgine overtok foreldrenes plass Berntsberg og 
Karoline ble sagmesterfrue på Brekke, og senere på Østre Grefsen. 
 
Den første Edvard døde som barn i 1839 og den andre Edvard emigrerte til USA i 1869. 
Karl og Antonette døde begge i ung alder (27 og 25 år gamle) i 1871.  
 
 
 1. Olaus Eriksen - født på Haug i Hakadal 2. september 1829 
- døpt i Hakadal kirke 13. september 1829 
- konfirmert i Nittedal kirke 6. oktober 1844 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- gift (1) i Vestre Aker kirke 15. januar 1865 med Kristiane Marie Olsdatter (død i 1871) 
- de bodde i Hagastuen som var en plass under Sydbråten (Sørbråten) 1865 - 1868 
- Olaus bodde i Maridalen i mer enn 20 år før han kom til Laskerud våren 1868 
- gift (2) i Nittedal kirke 2. april 1872 med Gudbjørg Hansdatter 
- Olaus fikk to barn med Kristiane - og sju barn med Gudbjørg 
- Emmart (Edvard Ingebrekt) (1867), Oline Marie (1869), Kristiane Marie (1872), Karl Hildus (1874) 
- Anton (1875), Gunda Birgitte (1877), Hilda Olava (1879-d.1880), Hilda Olava (1880), Morten (1883) 
- Olaus døde 20. januar og ble gravlagt 27. januar 1912 ved Nittedal kirke 
  
  
2. Kristian Eriksen - født på Haug i Hakadal 29. oktober 1831 
- døpt i Hakadal kirke 6. november 1831 
- konfirmert i Hakadal kirke 27. september 1846 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- gift i Vestre Aker kirke 26. desember 1855 med Elisabeth Gulbrandsdatter fra Græssestuen 
- de bosatte seg på Græsstuen (under Sander i Maridalen) og fikk åtte barn: 
- Edvard (1855), Karl (1857), Ingvald (1860), Anton (1862-d.1862), Anton (1864), Guldbrand (1866) 
- Thorvald (1869) og Karine (1872) 
- Kristians kone Elisabeth døde i 1909. Hun var fire år eldre (født i 1827). 
- Han bodde i 1910 som enkemann hos nevøen Emmart Olaussen på Græsstuen 
- Kristian døde 12. januar 1921 og er gravlagt på Grefsen – han bodde da på Nordlihaugen på Kjelsås 
  
  
3. Anne Marie Eriksdatter - født på Mork i Hakadal 28. juli 1834 
- døpt i Hakadal kirke 10. august 1834 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- konfirmert i Aker kirke (den nåværende Gamle Aker kirke) 1. oktober 1848 
- gift i Vestre Aker kirke 26. desember 1859 med Johan Knudsen fra Brænders (f ca 1830) 
- de bosatte seg på husmannsplassen Brænders under Øvre Næss sammen med hans foreldre 
- Anne Marie og Johan bodde på Blankvannsbråten 1868 - 1873, men senere igjen på Brænders. 
- de fikk sju barn: Kristian (1860), Olava (1861), Karl (1862) Peter Adolf (1864), Oscar (1868),  
- Inga Elise (1870) og Konstanse (1873) (disse to siste er født på Blankvannsbråten) 
- i 1910 er Anne Marie enke og bor hos sønnen Kristian og hans familie på Brænders 
 
 
4. Edvard Eriksen - født på Mork i Hakadal 10. november 1836 
- døpt i Nittedal kirke 27. november 1836 
- døde 27. juni 1839 bare 2 1/2 år gammel 
- Edvard ble gravlagt i Nittedal 7. juli 1839 
 



  
5. Edvard Eriksen - født på Mork i Hakadal 29. april 1841 
- døpt i Nittedal kirke 31. mai 1841 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- konfirmert i Vestre Aker kirke 30. september 1855 (Vestre Aker kirke var da helt ny) 
- bodde på Berntsberg sammen med foreldrene i 1865 (24 år gammel) 
- Edvard emigrerte 21. mai 1869 til USA med båt fra Kristiania til La Crosse i Wisconsin 
 
  
6. Karl Eriksen - født på Mork i Hakadal 22. mai 1843 
- døpt i Nittedal kirke 25. juni 1843 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- konfirmert i Vestre Aker kirke 3. oktober 1858 
- bodde på Berntsberg sammen med foreldrene i 1865 (22 år gammel) 
- Karl var ugift - og frøs i hjel på Maridalsvannet 8. februar 1871 (27 år gammel) 
- i Kirkegata ble laveste temperatur 8. februar 1871 målt til -22 ºC og det kan ha vært enda kaldere i høyden. 
- Karl ble gravlagt i Vestre Aker 19. februar 1871  
  
 
7. Antonette Eriksdatter - født på Mork i Hakadal 10. juli 1845 
- døpt i Nittedal kirke 14. september 1845 
- flyttet med foreldrene til Maridalen 16. juni 1847 
- konfirmert i Vestre Aker kirke 2. oktober 1859 
- bodde på Berntsberg sammen med foreldrene i 1865 (20 år gammel) 
- gift i Vestre Aker kirke 29. desember 1870 med Hans Olsen fra Fet (født 1844) 
- Antonette og Hans bosatte seg på Brekke (ved Frysja) hvor han var sagmester 
- Antonette døde av "tæring" (tuberkulose) 20. april 1871 bare 25 år gammel 
- gravlagt i Vestre Aker 27. april 1871 (antakelig ingen barn) 
 
 
8. Borgine Eriksdatter - født i Maridalen 19. juni 1847 
- hjemmedøpt av jordmora rett etter fødselen 
- framstilt i Aker kirke (nåværende Gamle Aker kirke) for stadfesting av dåp 18. juni 1848 
- broren Olaus (vår oldefar) var fadder - bostedet var da "Sanner-eiet" (Sagstua = Berntsberg) 
- konfirmert i Vestre Aker kirke 6. oktober 1861 
- bodde på Berntsberg sammen med foreldrene i 1865 (18 år gammel) 
- gift 29. juli 1877 med (Bernt) Anton Thoresen fra Nittedal (født 1852) 
- de blir boende på Berntsberg, hvor Borgines mor Kirstine dør året etter (1878) 
- barn: Edvard (1877), Magna (1880), Olga (1882), tvillingene Borgvald og Gustav (1885-1885), 
- Gustav Borgvald (1886), Aagot (1889) - og Thorbjørn (1892) som overtok på Berntsberg etter foreldrene 
- Borgine og Anton var med på å stifte Maridalen Vel sommeren 1910 
  
  
9. Karoline Eriksdatter - født i Maridalen 12. september 1849 
- døpt i Aker kirke (nåværende Gamle Aker kirke) 23. desember 1849 
- brødrene Olaus og Kristian var faddere - og bostedet var "Sanner-eiet" (Sagstua = Berntsberg) 
- konfirmert i Vestre Aker kirke 2. oktober 1864 
- bodde på Berntsberg sammen med foreldrene i 1865 (16 år gammel) 
- gift i Vestre Aker kirke 8. september 1872 med Hans Olsen (enkemannen etter Antonette) 
- Karoline ble da den nye sagmesterfrua på Brekke (ved Frysja) 
- barn: Karda Hermine (1882), Ragnhild (1887), Aagot Lorentse (1889) og Hakon Reidar (1893) 
- Karoline døde 27. august 1921 og ble gravlagt på Grefsen (72 år gammel) 
- de bodde da på Kjelsås der Hans Olsen var jordarbeider (han døde i 1925) 
	  


