MORS FAMILIE
Mors bestefar het Martin Hansen. Hans far kom fra Nærstad på Ringerike, det var
min tippoldefar. Det var en gård som hadde 20 - 30.000 dekar skog og det var 10
husmenn knyttet til denne gården. Og det var en 4 - 5 andre arbeidsfolk der også, så
dette var ikke noe småtteri. Tippoldefaren min var husmann på denne gården, de lå
på et lavt trinn på samfunnsstigen.
Martin Hansen var gift med Marie Pettersdatter. Hun var født den 15. desember i
1825 og døde i 1867, så hun ble ikke så gammel. Men da hadde hun fått 9 unger, en
av disse var min morfar.
Morfaren min het Hans Martinsen Sørli. Morfar døde i 1943 og da var jeg 25 år
gammel, så han husker jeg godt. Han var født på et lite sted i Asker som heter
Fjellberg. Han fortalte at det var et steinhus han var født i. Jeg har vært der og sett
stedet en gang, men i dag ser det bare ut som en steinrøys. Han bodde bare der til
han var ett år gammel, da flyttet de til Høgåstoppen i Asker. Det er en høy ås og jeg
skjønner ikke at det kunne bo folk der oppe, for det var ikke vann eller noe der. De
dyrket litt poteter, men de hadde ikke poteter hele året. Bestefar fortalte at de måtte
spare potetene de hadde igjen etter jul, for å kunne sette nye poteter på våren.
Jeg husker ham som en gammel mann, med topplue. Han var veldig snill.
Mor fortalte at da hun vokste opp så var de ikke rike, men de kom fra et harmonisk
hjem.

Mors barndomshjem på Sørli, bygget først i 1890-åra

Da jeg var fire år gammel gikk jeg aleine til Sørli på besøk, det er fire kilometer, så
det var langt å gå. Jeg kan enda huske den dag i dag da jeg møtte morfar og onkelen
min på utsiden, de sto og skar ved.

Riksveien gikk langs der den gangen, bestefar hadde huset på nedsida av veien og på
øvresida var det et sagbruk. Jeg husker jeg lå over mye i huset til bestefar, jeg kan
huske at når jeg våkna så hørte jeg hvinen fra sagbladene og det var en melankolsk
lyd. Bestemor var enda sprek den gangen, hun satt ved rokken og spant, så jeg hørte
rokkeduren også!
Mormoren min het Agnes Martinsen Bergsmarka og morfar og mormor fikk ni barn.
En døde tidlig, men de andre åtte vokste opp.
Mor het Helga Emilie og var født 2. desember i 1898. Jeg hadde kjekke onkler og
tanter. Mor hadde to brødre og fem søstre, som vokste opp sammen med henne.
Så hadde mor en søster som het Signe, hun ble gift med Kolbjørn Gjellebekk, som
arbeidet ved jernbanen. De fikk en sønn som heter Kåre, og han lever enda. Han ble
gift i 50-årsalderen og han er en koselig kar! Da vi var små hadde vi rotevekster her
på gården, kålrabi og turnips, og da var de her og hjalp oss. Kåre jobbet ganske høyt
oppe i jernbanen på Østbanen i Oslo, jeg tror han var en av sjefene og han var en
flink kar.

Fra Sørli omkring 1930
Fra venstre mormor Agnes M. Bergsmarka, bak sitter tante Lily og onkel Petter, mors bror,
og mors søster, tante Signe. Foran er morfar Hans. M. Sørli med min kusine Eva, tante Lilys
sønn Knut og min fetter Kåre

Tante Anna ble gift med en som het Ole Hansen fra Mysen, de bodde inn på
Nordstrand. Tante Anna sto mye i butikk, hun ble først butikkdame og etter hvert så
hadde de butikk selv. Dem fikk to døtre, en av de lever i dag. Vi reiste på besøk til
dem og overnattet, og der kunne vi få litt rart fra butikken! Dom var koselige, men
onkelen min døde så tidlig. Han satt i en stol og døde helt plutselig.

Tante Anna og onkel Ole

Mors søster Marie, arbeidet først på en gård i nærheten. Men da hun ble 17 år så
emigrerte hun til Amerika. Jeg har møtt henne, for hun ble over 100 år! Noen i
familien min ble visst veldig gamle. Mor hadde også en søster som het Asta, hun
emigrerte til Amerika hun også, i 1975.

Mors søstre, Marie og Asta

