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Forord
Gjennom dette heftet ønsker jeg å omtale mennesker i Endresen-slekta; mennesker som er
født eller har levd i Grønnebakken på gårdsnummer 50, bruksnumrene 3 og 4 under Kjære
Øde i Tjøme kommune. Jeg bygger i hovedsak på kirkebøker, folketellinger, pantebøker,
grunnbok og digital bygdebok for Tjøme. Ikke alle opplysninger som jeg bruker, for eksempel
fra den digitale bygdeboka, er dobbeltsjekket med kirkebøkene.
Gamle dokumenter bruker som oftest navnet Kjære Øde. Jeg velger å bruke dagens navn,
Ødekjære, i resten av heftet der det er naturlig.
Etter kommunesammenslåingen mellom Nøtterøy og Tjøme til Færder kommune fra
1.1.2018, er gårdsnummeret endret til 250, men bruksnumrene er de samme. Jeg velger å
bruke det gamle gårdsnummeret, da det stemmer med gamle dokumenter.
Jeg omtaler de eiendommene som er eller har vært i Endresen-slektas eie. Så langt det går an
å følge dagens system med gårds- og bruksnummer, er det lett å si hvilke hus menneskene har
bodd i. Men før den tid, ut fra folketellinger og pantebøker, har jeg ikke klart å finne ut det for
alle. Så for noen må jeg nøye meg med å slå fast at de har bodd et sted i Grønnebakken.
Det var i siste halvdel av 1880-tallet og litt inn på 1900 at det bodde flest personer i Endresenslekta her. Ved folketellingen i 1891 bor det etterkommere av Ole og Henrikka og Helvig og
Anders fem steder her – voksne og barn.
Det er tydelig å se at livet bød på gleder, men også mye sorg. Flere barn døde tidlig – og flere
ble borte på sjøen. For sjøen var levevei for mange i slekta. Flere barn er oppfostret hos
slektninger. For meg betyr slektsforskning blant annet å prøve å forstå hvem menneskene var,
og hvordan de levde.
Det må ha vært en sterk navnetradisjon i slekta – ikke bare blant de som bodde i
Grønnebakken, men også hos de som bosatte seg andre steder på øya og stiftet familie der.
Mange navn går igjen, og når et barn dør tidlig, får ofte neste barn med samme kjønn det
samme navnet.
Når jeg skriver om en person at vedkommende har bodd i Grønnebakken, vet jeg ikke om det
er helt korrekt. Jeg bruker Grønnebakken for å fortelle at de har bodd i et hus under
gårdsnummer 50 og bruksnumrene 3 og 4, som var i Endresenfamiliens eie. Grønnebakken er
kanskje i virkeligheten bare en mindre del av denne eiendommen.
I dag bor det etterkommere etter Ole og Karen Henrikka Endresen på tre eiendommer i
Grønnebakken.
Arbeidet har vært nyttig for meg personlig fordi det gir meg en bredere forståelse av slekta,
men også fordi det kan være et bidrag til den digitale bygdeboka for Tjøme. Kanskje noen
finner noen av sine forfedre her, og på den måten får nye opplysninger om slekta. Jeg har
lenge tenkt at jeg bør gjøre et slikt arbeid, men det ble ikke noe av før Gerd Norma Berntsen
med sin glød for historielaget og den digitale bygdeboka motiverte meg til å gjøre det. En stor
takk også til Trine Amble for viktige bidrag.
Jeg har tidligere skrevet heftet «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av sted og
mennesker», som er lagt ut på den digitale bygdeboka til Tjøme Historielag. Der er det gitt en
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fyldigere omtale av en del av menneskene i slekta, og for disse personene nøyer jeg med en
kortfattet omtale i dette heftet.
Forsidebildet viser bebyggelsen i Grønnebakken. Hvem det er som sitter i båten, og når det er
tatt, vet jeg ikke sikkert, men bildet skal ha hengt hos Olaus og Sofie.
Med ett unntak er alle bildene fra privat album eller tatt for bruk i dette heftet. Trine Amble
har gitt tillatelse til å bruke bildet av hennes hytte.

Sandefjord, februar 2018
Odd Endresen
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Endresen-slekt i Grønnebakken
Jeg bygger dette kapitlet opp slik at jeg begynner med den eldste generasjonen jeg kjenner til,
og deretter tar jeg for meg generasjon for generasjon.
Jeg tar med alle etterkommere jeg kjenner til etter folk som er født og/eller har bodd i
Grønnebakken, men tar ikke med etterkommere etter personer som ikke har et slikt forhold til
stedet. I tillegg er det slik at for noens vedkommende vet jeg ikke hvor de ble av som voksne.
Dermed er ikke dette en fullstendig oversikt over etterkommerne til den første generasjonen i
Grønnebakken. For at leserne skal være klar over hvem som har bodd eller ikke har bodd her,
sier jeg klart fra om det for hver enkelt person.
For de tre siste generasjonene tar jeg ikke med alle navn, opplysninger om fødselsdato og
lignende.
I innholdsfortegnelsen tar jeg med alle personer som er omtalt, slik at det blir en lang liste.
Tanken bak er at det kan være en hjelp til å skape oversikt over sammenhengen mellom
generasjonene.

Første generasjon
1. Ole Endresen og Karen Henrikka Hansdatter
Ole, min oldefar, er sønn av Endre Larssøn og Maren Olsdatter i Ødekjære. Ole er født 17.
mai 1812, og han døde 4. februar 1889. Ole var matros og fergemann i Grønnebakken. Karen
Henrikka er datter av Hans Nielsen og Kirsten Pernille Hansdatter i Kjæretangen, der hun ble
født 19. november 1820. Hun døde 2. februar 1894. Karen Henrikka og Ole giftet seg 25.
januar 1846, og vi kjenner seks barn, som alle er født i Grønnebakken.
Akkurat når de kom hit, vet vi ikke. Ved folketellingen i 1865 bor de sammen med barna
Even (20 år), Hans (16 år), Olaus (14 år) og Nils (5 år). I 1875 bor de sammen med barna
Hans, Nils og Olaus. Ole oppføres da som matros og huseier. Ved folketellingen i 1891 er det
bare to personer i huset: Karen Henrikka og Helene Antonie, som er datter til Karen
Henrikkas sønn Hans. Det er anført at Helene Antonie er adoptert. Bak ordet adoptert står det
to ord jeg ikke klarer å tyde, så det er ikke lett å si eksakt hva som menes med adoptert i
denne sammenhengen.
Jeg antar at de bodde i det huset som i dag tilhører Thorbjørnsen. I folketellingen i 1891 står
det at det er ved fergestedet. Karen Henrikka omtales da som «gaardbrugerske».
Les mer om Ole og Karen Henrikka i «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av
sted og mennesker» på den digitale bygdeboka til Tjøme historielag.

2. Helvig Endresen og Anders Olsen
Helvig er datter av Endre Larssøn og Maren Olsdatter i Ødekjære, og hun er dermed Oles
søster. Hun er født 1. desember 1818, og giftet seg med Anders Olsen fra Torød på Nøtterøy
21. januar 1840. De bosatte seg på Torød, men flyttet senere til Grønnebakken. Lorens Berg
7

sier at Anders og broren delte bruket på Torød etter farens død (1839), men at Anders og
Helvig snart flyttet til Grønnebakken. De har nok bodd på Nøtterøy en tid, for mange av barna
er født der. Da Mathilde ble født 18. oktober 1851, bodde de fremdeles på Nøtterøy. Det neste
barnet jeg kjenner, Otto Severin, ble født på Tjøme 7. oktober 1855. Dermed er det sannsynlig
at de kom til Grønnebakken i første halvdel av 1850-tallet.
Ved folketellingen i 1865 bor datterbarna Anders og Hanna Marie hos Helvig og Anders.
Moren deres hadde dødd i barselseng.
Helvig døde 11. mars 1874 som «styrmannsenke». Anders døde 4. august 1869 av hjerneslag
ifølge kirkeboka.

Andre generasjon
Barna til Ole Endresen og Karen Henrikka Hansdatter (1)
1.1 Even Martinus ble født 28. juni 1846 i Grønnebakken, og han døde 10. desember 1884 i et
forlis. Begravelsen fant sted i 1885. Han var da styrmann, og bopel var ifølge kirkeboka
Ødekjære, som kan ha vært Grønnebakken.
Ved folketellingen i 1875 finner vi en Even Martinus Endresen i Stavern, gift med
Henriette Andrea, som oppgis å være født i Sandefjord. Det oppgis at Even er fra Tjøme.
De hadde da sønnen Henrik Arnold, født i Stavern i 1875. Ved folketellingen er han
oppført som skipsfører. Det virker sannsynlig at det kan være vår Even.
Han skal ha seilt som styrmann på skuter som Barbra Marie Haab fra Tjøme, Elida fra
Sandefjord og Victoria fra Tønsberg.
Ut fra at han bodde på Tjøme da han døde, er det sannsynlig at han og familien på et eller
annet tidspunkt har flyttet hit.
Panteboka viser at en Marthinius O. Endresen i 1868 selger sitt hus i Grønnebakken til
Henrik Anton Hansen. Det ser ut til at det bare er huset som selges, og ikke grunnen det
står på. Panteboka sier nemlig at det skal betales en årlig leie til O. Endresen for tomten
som huset står på. Det må være Even Martinus det er snakk om.
1.2 Hans ble født 27. september 1849 i Grønnebakken, vokste opp der, og døde ca. 1885. Han
skal ha blitt borte på Atlanterhavet.
Han giftet seg med Antonine Thomine Jørgine Jonsen fra Fredrikstad. Vi kjenner fire
barn. Det eldste barnet er født i Kjerringvik i Tjølling i 1977, mens resten er født på
Tjøme, og Ormelet er oppgitt som fødested. Sannsynligvis har familien ikke bodd i
Grønnebakken. I folketellingen i 1891 bodde de i hus nr. 15, mens husene i Grønnebakken
har nummer på 50-tallet. I 1891 betegnes Antonie som «gaardbrugerske» og selveier, og
hun bor sammen med barna Otto Konrad, Torger og Karoline.
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Antonie levde lenge. Hun døde på julaften 1945.
1.3 Olaus, som er min bestefar, er født her 2. desember 1851, og han døde 2. april 1935. Hans
slekt kan blant annet føres tilbake til Mons, som var fyrvokter på Store Færder.
Olaus var skipper og betegnes noen steder som reder. Han var også fergemann i
Grønnebakken som sin far, og bodde hele livet her. Han ble gift 28. desember 1877 med
Sofie Hansdatter Andersen fra Brøtsø. Hennes slekt spores tilbake til Hvasser og Sandøya,
blant andre losoldermann Ole Olsen Sandø og Anders Viksværing.
De bodde i det huset som i 1946 ble solgt ut av slekta til Gregersen. Når de flyttet dit, vet
vi ikke.
Les mer om Olaus og Sofie i «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av sted
og mennesker» på den digitale bygdeboka til Tjøme historielag.
1.4 Otto Konrad ble født 25. august 1854 i Grønnebakken, og døde 3. september samme år.
1.5 Otto Konrad ble født 22. september 1856 i Grønnebakken, og døde 6. november 1864.
1.6 Nils Arnt ble født 23. august 1860 i Grønnebakken, og han skal ha dødd i 1883.
1. april 1879 mønstret han på skuta Helene, og ferden gikk fra Sandefjord til England. 16.
mars 1880 reiste han igjen med Helene fra Tjøme til London. 9. februar 1881 gikk han
ombord på Elida, og reisen gikk til England. 1. februar 1882 mønstret han på Gler, og
reiste fra Kragerø til England. 1. juni 1883 samme år mønstret han igjen på Gler fra
Drammen til England. Det var fra denne skuta han falt over bord.

Barna til Helvig Endresdatter og Anders Olsen (2)
Vi kjenner disse barna:
2.1 Maren ble født 26. oktober 1840 på Nøtterøy, og hun døde 21. desember 1865 i barselseng
i Espevika på Brøtsø. Hun var ennå ikke voksen da foreldrene flyttet til Grønnebakken, så
hun må ha bodd her noe tid.
Maren giftet seg 20. september 1863 med Elias Bernhard Eliassen. L. Berg sier at han er
sønn av Elias Eliassøn, som er født i 1789 på Petterød i Nøtterøy og Gunhild Maria
Persdatter Burø. De giftet seg i 1831, og skal først ha bodd på Helgerød, men kom til
Espevika omkring 1840. Elias Eliassøn døde i 1850.
L. Berg sier at Elias Bernhard og broren Per seilte seg bort ved nyttårstid 1873 under
losing.
Vi kjenner tre barn, og to av dem har bodd i Grønnebakken hos besteforeldrene.

2.2 Johanne Andrea ble født 16. oktober 1842 på Nøtterøy, men vokste opp i Grønnebakken,
og hun bodde her også som voksen.
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Hun giftet seg 11. februar 1866 med Henrik Anton Hansen, som er født 17. februar 1836 i
Ødekjære. Han var matros og døde 8. november 1914 i Grønnebakken.
Henrik Anton er sønn av Hans Hansen, født ca. 1776, død 13. november 1843 i
Grønnebakken. Moren er ifølge den digitale bygdeboka Andrea Larsdatter, født 23.
desember 1796 på Sønstegård på Hvasser. Hun døde 6. oktober 1812.
Henrik og Johanne bodde i Grønnebakken (50/4) ved folketellingen i 1900. Det nevnes da
ingen andre i husholdningen.
At de bodde i Grønnebakken går også fram av dette utsnittet fra panteboka:

Det bekreftes videre av dokumentene for bruksnummer 20, at det var der de bodde.
2.3 Ole Endre ble født 6. april 1845 på Nøtterøy, og han døde 20. september 1912. Presten
skriver at dødsårsaken antagelig var hjerneslag.
Ole bodde i det huset som eies av familien Haffner i dag, bruksnummer 23. Det er en
fyldig beskrivelse av Ole Endre og hans familie under omtalen av dette bruksnummeret.
Det var fem barn i første ekteskap med Anne Regine Rikardsdatter. Den digitale
bygdeboka kaller henne Andersdatter, men kirkeboka sier Rikardsdatter. Begge deler er
antagelig riktig, da faren hennes skal ha vært Anders Rikard Larsen.
Det var to barn i andre ekteskap med Anne Hansdatter Eliassen.
2.4 Hanna Maria ble født 8. oktober 1849 på Nøtterøy. Hun er tvilling med Anton, og Hanna
Maria er førstefødt. I følge den digitale bygdeboka døde hun 21. mai 1865 i Ødekjære.
Det betyr nok at hun døde i Grønnebakken.
2.5 Anton ble født 8. oktober 1849 på Nøtterøy, og han er tvilling med Hanna Maria. I følge
den digitale bygdeboka giftet han seg med Ingeborg Marie Antonsen fra Kjære. De fikk
flere barn. Anton skal ha dødd i Hulebak.
2.6 Mathilde ble født 18. oktober 1851 på Nøtterøy. I 1875 bor hun i Grønnebakken i huset til
broren Ole Endre.
2.7 Otto Severin ble født 7. oktober 1855. Han er den første i søskenflokken som er født på
Tjøme. Det må ha vært i Grønnebakken.
Han giftet seg med Karoline Amalie Karlsen. Det skal ha vært 5. januar 1877. De fikk to
barn, som begge ble satt bort i ung alder da foreldrene døde tidlig i barnas liv. Karoline
døde 12. juni 1892 og Otto Severin 9. oktober 1894.
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Ved folketellingen i 1891 bor han i hus nr. 53 sammen med kona Karoline Amalie og
sønnen Anders Herford. Det er sannsynlig at det er et hus i Grønnebakken, da andre som
vi vet bodde her, hadde husnummer like i nærheten av 53. Broren Ole Endre bodde i 54,
Karen Henrikka Endresen i 55, og Olaus Endresen i 58.
2.8 Fredrik M. ble født i Grønnebakken 22. september 1859, og døde 16. oktober samme år.
2.9 Emilie er tvilling med Fredrik og er født i Grønnebakken 22. september 1859. Hun døde
på julaften samme år.

Tredje generasjon
Barna til Hans Endresen og Antonine Thomine Jørgine Jonsen (1.2)
1.2.1 Otto Konrad ble født 4. november 1877 i Kjerringvik i Tjølling, og han døde 20. mai
1923 på Ormelet.
Den digitale bygdeboka for Tjøme opplyser at han i 1897 var lettmatros på
fullriggeren ”Sir John Lawrence”, som var bygget 1859 i Liverpool, rigget som bark
og målte 1.121 brutto registertonn. ”Sir John Lawrence” var oppkalt etter lord John
Lawrence (1811-1879) som var visekonge i India 1864-1869.
1.2.2 Torger ble født 30. august 1879 på Ormelet, og døde 1. juli 1891 samme sted.
1.2.3 Helene Antonine ble født 10. oktober 1881 på Ormelet, og hun døde 13. januar 1968. I
folketellingen i 1891 er Helene oppført i huset til bestemoren Karen Henrikka. Det står
«Sønnedatter. Adoptered som ….». Dermed vet vi at hun har bodd en periode i
Grønnebakken.
1.2.4 Karoline ble født 10. oktober 1883 på Ormelet, og døde 16. mai 1956 samme sted.
Hun er mor til Carnot Johansen (1925-1974), som bodde i det som i dag er
Ormeletveien 75. At familien har bodd her lenge, er sannsynlig. Ved folketellingen i
1900 bor de i gårdsnummer 53 bruksnummer 8. Gårdsnummer 53 er Ormelet.
Utenom Helene Antonie ser det ut til at ingen av de tre andre har bodd i
Grønnebakken, men et annet sted på Ormelet. Det er likevel sannsynlig at de har vært
mye i Grønnebakken. Her bodde jo besteforeldrene og flere andre nære slektninger.

Barna til Olaus Endresen og Sofie Hansdatter Andersen (1.3)
Alle barna er født i Grønnebakken.
1.3.1 Otto Konrad er født 9 desember 1878. Han bodde hjemme ved folketellingen i 1891.
Det er fortalt i slekta at Sofie i mange år ventet på at en sønn som for til sjøs, skulle
komme hjem. Det kan ha vært Otto Konrad, og trolig omkom han i et forlis.
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1.3.2 Hans Bernhard er født 31. desember 1880. Han døde allerede 24. januar 1881.
1.3.3 Bertha Andrea ble født 4. februar 1884. Ved folketellingen i 1900 bor hun sammen
med foreldrene og søsknene Hans og Sigbjørn.
Hun giftet seg 7. november 1908 med Harald Olsen Sjøvold fra Asker. Han døde til
sjøs 22. mars 1919. Bertha Andrea giftet seg igjen 15. september 1934 med Anders
Pettersen. Hun hadde to barn med Harald Sjøvold og så langt jeg vet ingen med
Anders Pettersen.
Ved folketellingen i 1910 bor Bertha og Harald sammen med datteren Karen Sofie.
Det opplyses der at Harald er skipsfører.
Bertha døde 7. august 1956 etter et langt sykeleie på Tønsberg sykehus.
Bertha omtales i forbindelse med flere av bruksnumrene i Grønnebakken; 7, 34 og 46.
1.3.4 Hans Andersen Endresen ble født 16. oktober 1885. Han bodde her i 1900, men flyttet
senere ut, men vi vet ikke eksakt når. Det er imidlertid før 1910, for da finner vi ham i
Kristiania som handelsbetjent innen fisk og vilt.
Han giftet seg 20. mai 1916 med Esther Linda Firing som var født i Horten, og de skal
ha hatt to barn.
1.3.5 Sigbjørn Olaus ble født 11. november 1892, og han døde 3. juli 1956. Han giftet seg
17. juni 1922 med Margeth Helene Killingstad fra Tønsberg. De bosatte seg på Råel
utenfor Tønsberg og fikk fire sønner.
1.3.6 Konrad ble født 31. juli 1901, og han bodde i Grønnebakken hele livet med unntak av
en periode i England. Han overtok eiendommen etter foreldrene.
20. november 1948 giftet han seg med Ellen Buskum fra Lensbygda i Østre Toten. De
fikk en sønn.
Ellen ble født 1. mai 1914, og hun døde på sykehuset i Tønsberg 19. oktober 2013 og
ble 99 år. Konrad døde 20. januar 1986, nær 85 år gammel på sykehjemmet på Tjøme
etter et kort opphold der.
Les mer om Ellen og Konrad i «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av
sted og mennesker» på den digitale bygdeboka til Tjøme historielag, og i dette heftet
under bruksnummer 3.

Barna til Maren Andersen og Elias Bernhard Eliassen (2.1)
Barna er født i Espevika på Brøtsø. Ved folketellingen i 1865 finner vi Anders og Hanna
Marie boende hos besteforeldrene Helvig og Anders i Grønnebakken.
I 1875 bor det en Andreas Eliassen som pleiesønn hos Ole Endre Andersen. Andreas oppgis å
være født i 1863. Kanskje navnet er en misforståelse hos de som foretok tellingen eller de som
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gjorde den digital, slik at det er Anders det er snakk om. Det er ikke unaturlig at det er Anders
siden besteforeldrene, som han bodde hos, var døde i 1875, og at han ble født i 1863.
2.1.1 Anders, født 10. november 1863.
2.1.2 Elias, født 19. november 1863.
2.1.3 Hanna Marie, født 23. november 1865, og død 17. februar 1948 på Engø.

Barna til Johanne Andrea Andersen og Henrik Anton Hansen (2.2)
Barna vokste opp i Grønnebakken. Det utleder jeg av oppgitt husnummer i folketellingen
1891. At de bodde i her, går også fram av papirer for bruksnummer 20.
2.2.1 Hans Anton Henriksen, født 25. august 1866.
2.2.2 Anders Henriksen, født 20. oktober 1869, død 24. juni 1940. Gift med Hilda Hansen 5.
februar 1897. De bodde i Grønnebakken i det som i dag er bruk nr. 20. Hilda døde 16.
mars 1963.
2.2.3 Henrik Hjalmar Henriksen, født 9. september 1872, død 13. august 1874.
2.2.4 Henrik Hjalmar 8. desember 1874 – 20. mai 1893.
2.2.5 Hedvig Marie Hansen, født 25. august 1877, død 26. mai 1923 på Rød i Tjøme. Hun
ble gift med Julius Adolf Hansen, født 13. november 1864 på Ildverket, Julius var
ifølge gravsteinen skytter, noe som vel må bety hvalskytter.

Barna til Ole Endre Andersen og Anne Regine Rikardsdatter/Anne
Hansdatter Eliassen (2.3)
Ole Endre og familien hans bodde i Grønnebakken og omtales under gårdsnummer 23.
Barn i første ekteskap:
2.3.1 Maren, født 18. oktober 1868. I følge den digitale bygdeboka giftet hun seg med
Johannes Ludvig Johannesen fra Ås i Akershus i 1896.
2.3.2 Alma Henriette, født 6. november 1870. Hun skal ha giftet seg i 1892 med Bernt
Gustav Pedersen fra Tønsberg.
2.3.3 Olga Regine, født 10. september 1872.
2.3.4 Anette Lovise, født 8. juli 1874.
2.3.5 Ludvikke Marie, født 24. oktober 1875.
Barn i andre ekteskap:
2.3.6 Hans ble født 7. januar 1887, og døde 29. april samme år.
2.3.7 Olaf Albert ble født 7. juli 1890, og døde 19. juli samme år.
Alle de sju barna er med stor sannsynlighet født i Grønnebakken.

Barna til Otto Severin Andersen og Karoline Amalie Karlsen (2.7)
Vi kjenner to barn, som i ung alder ble satt bort i pleie da foreldrene døde.
2.7.1 Anders Herford, som ble født 20. juli 1890 og døde 23. juli 1966. Han vokste opp i
Grønnebakken hos Ole Endre Andersen. Les mer om Anders Herford under
bruksnummer 23.
2.7.2 Konstance Regine ble født 14. april 1892, og hun døde allerede 11. mai 1895. Hun
druknet, og skal på det tidspunktet ha bodd på Østjordet.
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De er med stor sannsynlighet født i Grønnebakken.

Fjerde generasjon
Barna til Bertha Andrea Endresen og Harald Olsen Sjøvold (1.3.3)
1.3.3.1 Karen Sofie ble født 9. april 1909. Hun vokste opp i Grønnebakken, men flyttet tidlig
til Danmark. Der var hun gift to ganger; først med Gerhard Hein og deretter med
Albert Nielsen. Hun fikk tre barn i alt. Hun døde i Danmark 14. mars 2003, men er
gravlagt på Tjøme.
1.3.3.2 Ruth ble født 6. februar 1918, og giftet seg med Egil Vesti 6. juni 1948. De har tre
barn. Ruth og Egil bodde flere steder på Tjøme før de flyttet til Jar i Bærum. Hun døde
9. desember 2002, og hun er gravlagt på Tjøme.
Les mer om Karen og Ruth under bruksnumrene 7 og 34.

Barna til Hans Andersen Endresen og Ester Linda Firing (1.3.4)
Ingen av disse barna har bodd i Grønnebakken.
1.3.4.1 Arne Endre, født 3. november 1916, død 26. oktober 1972.
1.3.4.2 Marit, født 12. mai 1919, døde i 1976.

Barna til Sigbjørn Olaus Endresen og Margeth Helene Killingstad (1.3.5)
Ingen av disse barna har bodd i Grønnebakken.
1.3.5.1 Bjørn, 20. oktober 1922 til 2. februar 1973. Bosatt på Kongsberg.
1.3.5.2 Knut, død 20. september 2005. Bodde i Oslo. En sønn av Knut, Lars Endresen, bor på
Tjøme.
1.3.5.3 Svein, 22. januar 1932 til 13. juni 2016. Bodde i Asker.
1.3.5.4 Trond, 18. juni 1938 til 11. desember 2015. Bodde i Lillestrøm.

Barna til Konrad Endresen og Ellen Buskum (1.3.6)
1.3.6.1 Odd, som ble født 11. mai 1949 og vokste opp i Grønnebakken. Se bruksnummer 3.
Odd er gift med Herdis Jenny Thorsen fra Hammerfest. De har to barn.

Barna til Anders Henriksen og Hilda Hansen (2.2.2)
Alle er født i Grønnebakken.
2.2.2.1 Anders Henriksen, 4. januar 1899 – 4. januar 1899.
2.2.2.2 Henrik Kristian Henriksen, 14. oktober 1900 – 16. november 1961. I følge den digitale
bygdeboka giftet han seg med Marie Jørgensen fra Risør i 1938. De fikk to barn, og vi
vet at i hvert fall det første barnet er født i Grønnebakken.
2.2.2.3 Haakon Andersen, 11. desember 1901 – 11. desember 1967.
14

2.2.2.4 John Henriksen, født 13. mars 1905.

Femte generasjon
I denne generasjonen er det bare etterkommere etter Ruth Vesti, født Sjøvold, og Odd
Endresen som har tilknytning til Grønnebakken i dag.

Barna til Ruth Sjøvold og Egil Vesti (1.3.3.2)
1.3.3.2.1 Anne Margrethe
1.3.3.2.2 Tone Elisabeth
1.3.3.2.3 Eigil Dag

Barna til Herdis Thorsen og Odd Endresen (1.3.6.1)
1.3.6.1.1 Mona Charlotte
1.3.6.1.2 Per Christian

Barna til Henrik Kristian Henriksen og Marie Jørgensen (2.2.2.2)
2.2.2.2.1 Reidar Johannes, født 10. juli 1926 i Grønnebakken. Han døde 14. oktober 1961.
2.2.2.2.2 Aage, født i 1930 og døde i 1996.

Sjette og syvende generasjon
Anne Margrethe og Tone Elisabeth har barn og barnebarn, som har tilknytning til
Grønnebakken i dag gjennom at foreldre/besteforeldre har ferieboliger her. Det samme gjelder
barnebarna til Herdis og Odd.
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Omtale av hus/eiendommer i Grønnebakken – Utskilt fra
gårdsnummer 50 Kjære Øde i Tjøme kommune
(Gårdsnummer 250 i Færder kommune)
Gårds- og bruksnummer refererer til Tjøme kommune før sammenslåing med Nøtterøy, da
gårdsnummeret ble endret til 250, men med de samme bruksnumrene.
Den opprinnelige eiendommen til Endresen-familien er gårdsnummer 50 og bruksnumrene 3
og 4. Fra disse er mange andre eiendommer skilt ut, og har dermed fått nye bruksnummer.
Bruksnummer 3 og 4 er i dag den eiendommen som Herdis og Odd Endresen har,
Ormeletveien 146, som går under felles bruksnummer 3.
I den gamle grunnboka har bruksnummer 3 navnet Øde Kjære, mens bruksnummer 4 er
Grønnebakken.
Pantebøkene viser at det har foregått en rekke eiendomsoverdragelser og bortfesting av tomter
i Grønnebakken på 1800-tallet. Det er ikke enkelt å finne ut hvilke deler av Grønnebakken de
forskjellige transaksjonene gjelder, men i tillegg til Ole Endresen kan det se ut til Anders
Olsen (Oles svoger) også har hatt eierinteresser her. I 1859 kjøper styrmann Anders Olsen
husbygninger i Grønnebakken av Iver Endresen. Det er nok Oles svoger det er snakk om.
Bruksnummer 3
Den gamle grunnboka viser at bruksnummer 3 ble skilt ut fra bruk nr. 2 i 1873 ved
skylddelingsforretning. Sammen år skjøtes eiendommen fra Tor Andersen til Ole Endresen
for 50 spd.

Kopi fra pantebok Søndre Jarlsberg Sorenskriveri 1870-1873
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Her kan vi lese: «… overdrager og skjøder herved til Ole Endresen Grønnebakken andel av
den mig paa Skjøde thinglyst 1.7.1861 hjemlede Gaard matr. 212 Løbe No 65 -----« og
«grænser i nord mod Gaarden Ormelets Udmark og adskilles med …gjærde i Øst mod
kjøberens Indmark, Syd og Vest mod Sælgerens Udmark …».

Bruksnummer 4
24. oktober 1862 var det skylddelingsforretning der bruk nr. 4 ble skilt ut fra bruk nr. 2.
Samme dato foreligger skjøte til Ole Endresen.
Felles for bruksnummer 3 og 4
På et eller annet tidspunkt må eiendommene ha blitt overført til Olaus Endresen etter
foreldrenes død. Den 3. desember 1938 gis det en erklæring om at Sofie Endresen er
hjemmelsinnehaver. Så går eiendommen over til Konrad Endresen. Etter Konrads død i januar
1986, foreligger det hjemmelsovergang til Ellen Endresen. Eiendommen gikk over til Odd
Endresen i 1998.
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Bruksnummer 3
Bruksnummer 3 i dag er det som er igjen av de opprinnelige bruksnumrene 3 og 4.
Huset sto ferdig ca. 1957. Det var
Ellen og Konrad Endresen som
bygde det. Konrad døde i januar
1986, men Ellen bodde der lenger.
Tidlig på nittitallet flyttet hun til
kommunal leilighet i Lindholmveien
25, der hun bodde til hun døde i
oktober 2013.
I 1998 overtok Odd og Herdis
Endresen eiendommen.
Bildet til venstre er fra oktober
2017.

Huset er bygd på samme sted som den gamle låvebygningen stod. På bildet til venstre ser vi Sofie Endresen
foran huset der hun og Olaus bodde. Låven ses bakerst i
bildet, og i midten er bryggerhuset, som nå er revet. Sofie
døde i august 1942, så bildet er fra dette året eller tidligere.

Huset til Ellen og Konrad under bygging.
Les mer om Ellen og Konrad i «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av sted og
mennesker» på den digitale bygdeboka til Tjøme historielag.
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Bruksnummer 46
Eiendommen er skilt ut fra
bruksnummer 3 ved skylddelingsforretning i 1946. I 1947 foreligger
skjøte fra Konrad Endresen til Trygve
Gregersen. Da Trygve døde i 1980, ble
eiendommen ført videre i familien inntil
den i 2017 ble solgt ut av Gregersenfamilien.
Det var i dette huset Sofie og Olaus
bodde sammen med barna sine, som alle
er født i Grønnebakken. De giftet seg i
1877, men vi vet ikke eksakt når de
flyttet til dette huset. Vi finner dem her
Bildet er tatt i januar 2018
ved folketellingen i 1891, men de har
nok bodd her lenger enn det. I 1883
fester Ole Endresen bort en tomt til Olaus og Sofie, men om det er akkurat denne
eiendommen, er usikkert.
I 1891 bodde disse barna hjemme: Otto Konrad, Bertha Andrea og Hans Andersen, som er
den eneste av barna som tar morens etternavn med i sitt navn. I 1900 finner vi disse barna
boende hjemme: Bertha, Hans og Sigbjørn, mens det i 1910 bare var Konrad av barna som
bodde der.
Når bildet til venstre er tatt, vet vi
ikke. Til høyre på bildet skimter vi
sjøbua til Olaus, der det henger et
fiskegarn på veggen. Mennene står
nok der fylkesveien går i dag. Da
bildet ble tatt, var ikke brua bygd
ennå (1952). Hovedveien stoppet da
ved fergestedet, som var forbindelsen
til Brøtsø. Veien forbi huset var en
gårdsvei som gikk til Ødekjære.
Det er også eldre bilder av huset
under omtalen av bruksnummer 3 og
på forsiden av heftet.
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Dette bildet er tatt rundt
1960. I forgrunnen ser vi
bryggerhuset til Olaus og
Sofie. De to husene i syd er
husene til Haffner (bnr 23) og
Kulås (bnr 8).

Bruksnummer 83
Eiendommen er senere delt. Den delen som ligger på sjøsiden av veien, har i dag bruksnummer 83 og eies av Reidar Gregersen. Her var det ikke hus på den tiden Olaus Endresen og
senere Konrad Endresen hadde eiendommen, men Trygve Gregersen bygde i sin tid røykeri,
fiskematkjøkken og utsalg her. Røykeridelen, som er laget av mur, er en del av det huset som
står der i dag. Det har også vært drevet kiosk på denne eiendommen – først av Edna og
Trygve Gregersen og senere av Reidar.
Les mer om Sofie og Olaus i «Endresen-slekten i Grønnebakken - En beskrivelse av sted og
mennesker» på den digitale bygdeboka til Tjøme historielag.

20

Bruksnummer 23
Denne beskrivelsen dreier seg
om den eiendommen som i dag
eies av familien Haffner, men
som i sin tid var en del av
eiendommen til Endresenfamilien. Det gikk ut av
familiens eie høsten 1933. Da
solgte Olaus Endresen
eiendommen til Astrid
Hvistendahl. Grunnboken viser
at eiendommen er skilt ut fra gnr
50 bnr 4.
Bildet er tatt i januar 2018

Det er interessant å se at
eiendommen er gitt navnet
Siesta.
Kontrakten er undertegnet
30. oktober, og tinglysing er
datert 28. november.
Eiendommen hadde fram til da vært festet, og det er mye som tyder på at festeren eide huset
som sto på grunnen. Enken Anne Andersen selger nemlig huset til fru Hvistendahl.
Det er påtegnet kontrakten
at Annes pleiesønn
Anders Herford Andersen
opptrådte som Annes
verge.

Anne Andersen var enke etter Ole Endre Andersen, som var fetteren til min bestefar Olaus
Endresen. At Anne og Ole bodde her, vet vi blant annet ut fra Leif Sundenes Tjømø-krønike,
som ble skrevet sommeren 1963. Jeg har fått innblikk i den gjennom Trine Amble. Sundene
skriver: Til venstre for veien, inne i en have (veien blev sterkt utvidet da broen blev bygget),
ligger et lavt, den gang gråblått hus. Her bodde Ole Andersen og Anne. Sundene beskriver
hus og folk fra Ødekjære mot Ormelet. Han skrev videre: Andersen var en staskar å se på,
minnet påfallende om statsminister Steen, høy, med gråsprengt hår og kort helskjegg. Han
hadde fart til sjøs som tømmermann.
Sundene skriver også: Mellom Hella og Grønbakken lå – og ligger – to rødmalte sommerhus
– de første sommerhytter bygd her omkring. De er bygd omtrent ved århundreskiftet av Ole
Andersen Grønbakken, det sydligste for tre frøkener Aubert; Franciska, Julia og Sofie. De

21

ville egentlig kalle huset «TREBUA» (Aubert lest bakfra isteden), men slektens ungdom
protesterte, og så blev det «Mosterhavn»
Oppe langs veien fra Ødekjære var en pen slette, hvor vi av og til lekte om søndagene, og
nærmest grinden til Grønbakken har vi det andre av de to eldste sommerhusene, kalt Rogge.
Det var bygget for to frøkener, Sandberg og Oterbech.
Det siste sommerhuset som omtales er huset til Trine Amble. Hun sier at det ganske sikkert er
Ole og Anders Herford som er midt på bildet.

Bildet er tatt i 1897 da huset sto ferdig, og det er gjengitt med tillatelse fra Trine Amble. Til høyre et
utsnitt fra bildet, som skal være Ole Endre Andersen og Anders Herford.

Ole for til sjøs, men ved folketellingen i 1910 er han oppført som fisker.
Pleiesønnen til Anne og Ole Endre, Anders Herford Andersen, var sønn av Oles bror Otto
Severin. Anders bodde hos dem både i 1900 og 1910, og i 1910 er han oppført som
handelsbetjent. Anders Herford bodde senere i det som i dag er Bakeriveien 24, og han var
gift med Thora, som er i Tholvsen-slekta.
Oles mor var Helvig Endresdatter, som var gift med Anders Olsen fra Torød på Nøtterøy.
Hvorvidt Helvig og Anders bodde i dette huset før Ole, er usikkert, men vi vet at de bodde i
Grønnebakken.
Ved folketellingen i 1875 bor Ole sammen med en stor husholdning. Etter dagens krav synes
huset på bruksnummer 23 å være lite for så mange. Med andre ord er det usikkert i hvilket hus
de bodde på det tidspunktet. Tellingen gir disse opplysningene:
1. Ole Andersen, husfar, enkemann, matros og huseier, født 1845.
2. Mathilde Andersdatter, født 1851, Oles søster, hun styrer huset.
3. Maren Olsdatter, Oles datter, født 1868.
4. Alma Olsdatter, født 1872, datter.
5. Lovise Olsdatter, datter, født 1874.
6. Ludvikke Olsdatter, datter, født 1875.
7. Andreas Eliassen, pleiebarn, fullt fattigunderstøttet, født 1863. Han er trolig sønnen til
Oles søster Maren, som døde i barselseng, og han bodde tidligere hos besteforeldrene.
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I tillegg var det i 1875 losjerende i huset, blant andre Otto Andersen født 1855. Navn og
fødselsår stemmer med at det kan være Oles bror Otto Severin, som ble gift i 1877.
3. november 1913 viser panteboken at det foreligger en festeseddel fra Olaus Endresen til
Anne Andersen for hennes levetid. Som en kuriositet tar vi med at det skulle være en årlig
avgift på kr 12:

Panteboken sier
videre at det i
desember 1913
foreligger
hjemmelsbrev
fra skifteretten, som overfører huset fra Ole Endre Andersen til Anne Andersen. Det stemmer
bra siden Ole døde i 1912.
Grunnboken viser at eiendommen i 1937 ble skjøtet over til Signe, Julie og Oluf Hvistendahl
fra Astrid Hvistendahls dødsbo. De hadde ikke eiendommen så lenge, for i 1938 foreligger
tinglysing av skjøte fra Signe, Julie og Oluf Hvistendahl til Aagot Juel Braarud, født 6.
desember 1892. I folketellingen i 1910 finner vi Aagot som datter i huset i Kristiania.
Så ble det skjøtet videre til dagens eierfamilie i juli 1954 ved Johan Haffner. I tillegg til
bruksnummer 23 omfattet skjøtet også bruksnumrene 29, 45 og 47. Haffner var gynekolog, og
han var overlege ved Tønsberg sykehus i en årrekke. Det er mange barn på Tjøme som er født
med Haffner til stede; jeg er selv ett av dem. Etter at Haffner døde i 1989, var det hans kone
Aase som hadde huset. Hun ga uttrykk for at hun likte seg på Tjøme, og de siste årene kom
hun så tidlig som mulig om våren og ble lenge utover høsten. Etter hennes død ble
eiendommen videreført i familien.
Etter at bruksnummer 23 ble etablert, er disse bruksnumrene tilknyttet eiendommen:
 Bnr 29
Er utskilt fra 50/3, og eier var Sofie Endresen. Denne parsellen er gitt navnet Kroken.
Den er skjøtet 10. september 1938 til Aagot Juel Braarud, og skjøtet videre 17. juni
1954 til Johan Haffner.
 Bnr 45
Er utskilt fra 50/3, og eier var Konrad Endresen. Den er skjøtet 5. juni 1947 til Aagot
Juel Braarud, og skjøtet videre 17. juni 1954 til Johan Haffner.
 Bnr 47
Er utskilt fra 50/3, og eier var Konrad Endresen. Denne parsellen er gitt navnet
Kroken 3. Den er skjøtet 24. september 1947 til Aagot Juel Braarud, og skjøtet videre
17. juni 1954 til Johan Haffner.
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Bruksnummer 8
I gammel grunnbok har eiendommen
navnet Olrickshus. Den er skilt ut fra
bruk 4 i 1916. Da solgte Olaus Endresen
til skuespiller Stub Viberg, hvis jeg tyder
panteboka riktig.
Store norske leksikon forteller at Stub
Wiberg var skuespiller, født i Bergen i
1875. Han kom til Oslo i 1900, og fra
1903 til sin død i 1929 var han ved
Nathionaltheateret. Det er kanskje han
som kjøpte bruk nr. 8.
Bildet er tatt i januar 2018.

Det er antagelig bruk 8 skylddelingsforretningen gjelder, da grensebeskrivelsen passer godt.
I 1941 skjøtes eiendommen fra Elise Tolnæs til Else Marie Tolnæs. I 1972 skjøtes
eiendommen til Ragnar Kulås, mens den i dag tilhører Finn Kulås.
Til denne eiendommen hører også bruksnummer 32, som er skilt ut fra bruk 4 i 1939.
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Bruksnummer 7
Eiendommen, Fjeldstad, er
utskilt fra bruk nr. 4 i 1916. Eier
var Bertha Sjøvold, som er datter
av Sofie og Olaus Endresen.
Hun solgte til Hans Marthinsen i
1934, og eiendommen gikk
dermed ut av familien.
Det var her Harald og Bertha
Sjøvold bodde mens barna
vokste opp. Karen Sofie er født
før de flyttet hit, men Ruth må
være født her.
Karen har fortalt at hun er født
på kvisten på Nordre Holme.
Bildet er tatt i januar 2018.
Det er videre sagt i familien at
de bodde en periode i huset som
i dag tilhører Kulås, bruksnummer 8, uten at jeg har fått dette bekreftet.
Eiendommen har brygge og adkomst til den nord for bruk nr. 8.

25

Bruksnummer 10

I gammel grunnbok oppgis
Bakkehuset som navn.
Eiendommen er skilt ut fra bruk nr. 3
og 4 i 1918. I 1934 skjøtes det fra G.
L. Gjertsens arvinger til Henrik
Thorbjørnsen. Det er senere skjøtet
videre i Thorbjørnsen-familien.

Bildet er tatt i januar 2018.

Panteboka er vanskelig å tyde, men det ser ut til at kjøperens navn er telegrafbestyrer Herman
Foss. Det går videre fram at dette gjelder Bakkehuset. På et eller annet tidspunktet må
eiendommen ha gått over i Gjertsens eie.

Jeg har funnet følgende ved å søke på navnet Herman Foss uten å vite om dette er kjøperen av
bnr 10:
 Telegrafbestyrer Herman Foss fikk Kongens Fortjenestemedalje i 1949.
 Tjøme digitale bygdebok sier at det fra en formannskapsprotokoll i 1921 går fram at
kommunen er blitt tilbudt å kjøpe huset til Foss i Kirkebakken, men kommunen kjøpte
ikke.
 Ved folketellingen i 1900 bor telegrafassistent Herman Foss i Kristiania. Det oppgis at
han er født 1874 i Finland.
 I 1910 bor radiotelegrafbestyrer Hermann Foss, født 29. juli 1874 i Finland, på Eidene
på Tjøme.
Det er antagelig her Ole og Karen Henrikka bodde.
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Bruksnummer 34
Navnet Karutha skal komme fra
fornavnene til Bertha Sjøvolds barn; Karen
og Ruth.
I 1891 ble eiendommen festet fra Endresen
til Lars Jørgensen. Festet skal senere ha
gått videre til Bertha Sjøvold, datter av
Olaus og Sofie Endresen.
Ved skylddelingsforretning i 1941 ble
eiendommen skilt ut fra bruk nr. 4, og i
1942 ble eiendommen skjøtet til Bertha
Bildet er tatt i januar 2018.
Sjøvold. Senere ble den skjøtet videre til
Ruth og Eigil Vesti. Eiendommen er
fremdeles i familien, og eies i dag av Anne Margrethe Sjøvold Vesti.
På forsidebildet ser vi Karutha før glassverandaen ble bygd.

Bruksnummer 84
Bruksnummer 34 er senere delt, og den
utskilte delen fikk bruksnummer 84.
Den eies av Tone Elisabeth Vesti
Wilse, søsteren til Anne Margrethe,
som er eier av bruksnummer 34.

Her sto det tidligere et uthus som
tilhørte bruksnummer 34, men det er
påbygd og modernisert i nyere tid.
Uthuset ses også på forsidebildet.
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Bruksnummer 20
Eiendommen gikk ut av Endresenfamilien i 1933. Eiendommens navn
er Fjell, og den er skilt ut fra
bruksnummer 4.
Det var Kristina Anonsen som
kjøpte eiendommen. Gammel
grunnbok forteller at eiendommen i
1947 blir skjøtet videre til Brit
Anonsen, og eiendommen er ført
videre i den samme slekten til i
dag.

Bildet er tatt i januar 2018.

I april 1933 skjøtet Olaus Endresen en parsell til Anders Henriksen på bruksnummer 20.

Det vises videre til at tomten ble festet 10. februar 1869. Eiendommen var altså festet fram til
1933, mens huset var festerens eie. I festeseddelen fra 1869 står det at Ole Endresen bortfestet
hustomt til Henrik Anton Hansen for hans og konens levetid. Men allerede i desember 1868
selger Martinius Endresen sitt hus i Grønnebakken til Henrik Anton Hansen: «….min på
Grønnebakken oppførte husbygning …». Vi må regne med at dette er huset på det som senere
blir bnr. 20. Kanskje har Even Martinius også bodd her, og kan «min på Grønnebakken
oppførte husbygning» bety at det er Even som har bygd huset?
I 1933 går altså eiendommen ut av Endresen-slekten.

Ut fra dokumentene for dette bruksnummeret vet vi at det var her Johanne Andrea Andersen
(kusinen til Olaus Endresen) og Henrik Anton Hansen bodde sammen med barna sine. Et av
dem var Anders Henriksen, som var gift med Hilda. Det var altså han som kjøpte tomten av
Olaus Endresen. Huset eide han nok fra før. Det er sannsynlig at Anders og Hilda også har
bodd her sammen med sine barn.
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Bruksnummer 71
Eiendommen ble skilt ut fra bnr 4 i 1965, og gikk da ut av familien. I grunnboka kalles
eiendommen for Grønnebakken lille.
Bryggerhuset som sto på eiendommen, ble brukt som hytte av den første eieren og en periode
av eier nummer to, som i 1976 fikk kommunens tillatelse til å oppføre hytte mot at
bryggerhuset ble revet. Bryggerhuset sto rett syd for huset på bruksnummer 3 og foran hytta
som står på eiendommen i dag.
Ellen, Konrad og Odd Endresen bodde i bryggerhuset en periode mens huset på bruksnummer
3 ble bygd. Etter at huset stod ferdig, ble det i noen år leid ut om sommeren, og da flyttet vi ut
i bryggerhuset.
Under beskrivelsen av bruksnumrene 3 og 46 ses deler av bryggerhuset.

Sofie og Olaus Endresen på trappa
til bryggerhuset.

Her kommer bryggerhuset godt fram midt i bildet. Det er tatt før
rivingen i siste halvdel av 1970-tallet.
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