
Morten Laskerud og hans søsken  
  
  
 
Dette er de ni barna som Olaus Eriksen på Laskerud (1829–1912) fikk med 
Kristiane Marie Olsdatter (1836–1871) og Gudbjørg Hansdatter (1842–1923).  
 
 
Olaus giftet seg første gang 15. januar 1865 i Vestre Aker kirke med Kristiane Marie 
Olsdatter fra Sørbråten i Maridalen. De bosatte seg der. Plassen ligger like nord for 
Dausjøen. De bodde også på Sørbråten da sønnen Emmart ble født, men de flyttet til 
Laskerud våren 1868. Datteren Oline Marie ble født der året etter. (Gudbjørg 
Hansdatter fra Lunner på Hadeland kom som tjenestejente til Laskerud våren 1870.) 
  
Kristiane døde på nyåret 1871 og ble begravet i Vestre Aker. Datteren Oline Marie 
flyttet da antakelig til besteforeldrene og sin tante Borgine på Berntsberg i Maridalen 
– hun vokste i alle fall opp der. Olaus giftet seg igjen 2. april 1872 i Nittedal kirke, 
denne gang med tjenestejenta Gudbjørg Hansdatter. Olaus var da blitt 42 år 
gammel, mens Gudbjørg var 29. 
  
Mot slutten av 1800-tallet har flere av søsknene tatt farens etternavn Eriksen som 
familienavn. Noen av dem tok også plassnavnet Laskerud i tillegg – eller istedenfor. 
Det ser ut til at Emmart fortsatte å bruke Olaussen, mens de andre sønnene valgte 
Laskerud. 
 
 
 
Barna til Olaus Eriksen og Kristiane Marie Olsdatter: 
 
 
1. Emmart (Edvard Ingebrekt) – født på Sørbråten i Maridalen 21. september 1867 
– døpt i Vestre Aker kirke 26. januar 1868 – i kirkeboka står det ”Emmart Ingbert” 
– konfirmert i Nittedal kirke 8. oktober 1882 – da står han innført som Edvard Ingebrekt 
– Emmart var gift med Hanna (født 1871 – død 1929) – og de hadde i 1910 seks barn: 
– Valter (1894), Konstanse (1896), Gudrun (1898), Rakel (1900), Elly (1903) og Ragnhild (1907) 
– Emmart og Hanna var bosatt i Bomstua i 1907, Græsstuen i 1910 og Myrerbakken i 1929 
– Emmart var arbeider ved Mustad Bruk da han ble enkemann i 1929 (62 år gammel) 
 
  
2. Oline Marie – født på Laskerud 8. august 1869 (hun ble bare kalt Marie). 
– døpt i Vestre Aker kirke 30. januar 1870 
– hun mistet sin mor da hun var halvannet år gammel (januar 1871) 
– Oline Marie vokste opp på Berntsberg hos sin tante Borgine og besteforeldrene 
– hun ble konfirmert i Vestre Aker kirke 30. september 1883 
– Oline Marie blir antakelig fortsatt boende på Berntsberg hos sin tante Borgine (og onkel Anton) 
– gift med Martin Eriksen (født 1872) i Vestre Aker kirke 18. mars 1900, de fikk ingen barn (Vogts gate 19) 
– hun var enke i 1910 og bodde da fortsatt i Vogtsgate, men kom muligens senere tilbake til Berntsberg 
– i Vogts gate 19 bodde også Borgines sønn Edvard med sin familie i 1910 og til etter krigen (naboleiligheten) 
 
 
 
 
 
 



Barna til Olaus Eriksen og Gudbjørg Hansdatter: 
 
   
3. Kristiane Marie – født på Laskerud 9. mai 1872 
– døpt i Nittedal kirke 29. desember 1872 
– konfirmert i Nittedal kirke 3. oktober 1886 
– Kristiane er oppkalt etter Olaus´ første kone, selv om hun er datter av den andre 
– hun bodde fortsatt på Laskerud ved folketellingen i 1900 
– hun bodde i 1910 på Snippen (Nydalen) hvor hun var husholderske hos en enkemann med to barn 
– Kristiane Marie var i 1910 fortsatt ugift (38 år gammel) 
– Kristiane var fadder til mange tantebarn, bl.a. Elfi (1906), Guldborg (1912), Arthur (1914) og Sara (1915) 
   
  
4. Karl Hildus – født på Laskerud 19. januar 1874 
– hjemmedøpt av faren Olaus – framstilt i Nittedal kirke 5. juli 1874  
– konfirmert i Nittedal kirke 30. september 1888 
– gift i 1909 med Anne Mathea født 17. desember 1878 – de fikk sju barn: 
– Oscar 1910, Else 1911 (død 21 år gammel), Margit 1913 (død 17 år gammel) 
– Sara (1915), Asbjørn (1920), Rolf (1923) og Inger (1928).  
– de bodde i Kjølberggata 13 i Kristiania fra 1909 til 1911 og flyttet deretter til Nittedal 
  
 
5. Anton – født på Laskerud 2. november 1875 
– døpt i Nittedal kirke 19. mars 1876 
– konfirmert i Nittedal kirke 5. oktober 1890 
– gift med Marie (1880–1950) – de fikk to døtre: 
– Gudbjørg (1913) og Synnøve (1917) 
– Anton døde 4. mars 1944 
   
  
6. Gunda Birgitte – født på Laskerud 6. oktober 1877 
– døpt i Nittedal kirke 16. desember 1877 
– konfirmert i Nittedal kirke 2. oktober 1892 
– Gunda bodde fortsatt på Laskerud ved folketellingen i 1900 og hun forble ugift 
 
   
7. Hilda Olava – født på Laskerud 3. desember 1879 
– hjemmedøpt 3. mars 1880 – død 11. mars 1880 av strupehoste (tre måneder gammel) 
   
  
8. Hilda Olava – født på Laskerud 28. desember 1880 
– døpt i Nittedal kirke 24. juli 1881 
– konfirmert i Nittedal kirke 6. oktober 1895 
– gift med Johan Edvard Andreasson hos Byfogden i Kristiania 23. april 1898 
– de bosatte seg på Midtodden ved Maridalsvannet og soknet da til Vestre Aker – de fikk ti barn: 
– Alf Valdemar (1898), Hjørdis Gunvor Bergljot (1900), Elfi Viktoria (1902-d.1903),  
– Elfi Hildegard (1906), Ingrid Elfrida (1910), Guldborg Kristine (1911), Arthur Olaus (1914) 
– Gerd (1916), Ruth (1919) og Rolf Johannes (1922) 
– min mormor Hilda døde på Midtstuen sykehus i Oslo 6. september 1952 
   
  
9. Morten – født på Laskerud 3. april 1883 (død 1962) 
– hjemmedøpt av "lægprædikant" Martin Christiansen 19. juni 1883 
– framstilt for stadfesting av dåp i Nittedal kirke 30. desember 1883  
– konfirmert i Nittedal kirke 3. oktober 1897 
– Morten drev Laskerud fra 1912 til 1918 og kjøpte Sørli av vår morfar Johan i 1919 
– barn: Olav Sverre (1910 – døde 8 mnd gammel i 1910), Olav Trygve (1911 – døde på sin ett års dag 2.8.1912) 
– flere barn: Sigurd Gunnar (1913), Ragnhild (1915), Nancy (1919) og Knut (1926) 
– Morten Laskerud var ordfører i Nittedal fra mai 1945 og ut det første fredsåret 
	  


