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I slekt med
Blostrupmoen
Arnt Steinvik og et
slektstre fult av
stjørdalinger har
samme opphav som
kjendisen Blostrupmoen fra Alvdal.
Dette går fram av ei ny slektsbok
på 680 sider som er på markedet i
disse dager.
– Vi er nok i dag flere hundre
stjørdalinger som kan føre våre
slektsbånd til Blostrupplass og
Blostrupmoen i Alvdal. Og om vi
ikke har direkte blodsbånd til
Kjell Aukrusts figur ”Blostrupmoen”, så er det ingen tvil om at
opphavet er fra nøyaktig samme
plass, sier lokalhistorikeren
Steinvik fra Skatval med litt latter
i stemmen.
SLEKTSBOK
Historien starter for over 350
år siden. Det vil si, den starter
tidligere. Men det går en grense
også for sporhundene og slektsgranskerne etter hvert som de
kommer langt nok tilbake i tid og
sporene eller kildematerialet
svekkes. Forfatterne av slektsbindet på 680 sider, ” Bergmannsslekten Tax” sa etter 15 års arbeid
at ”nok er nok” og satte da med
”kalendre” fra 1650-årene og
fram til vår tid foran seg. Arnt
Steinvik er ett av 5.000 slektsnavn i det solide bindet som nok
er helt unikt i landet
– Riksadmiral Ove Gaedde fra
Skåne sine handlinger midt på
1600-tallet har nok gitt liv til
både Aukrusts figur Blostrupmoen og de 5.000 nevnt i denne
slektsboka. Hvor flere hundre da
er stjørdalinger. Og flere blir det,
sier Steinvik, som nå har åtte barnebarn med Blostrupblod i årene.
Riksadmiralen hadde en sønn,
Blostrup Gaedde, som han sendte
til Tyskland for å rekruttere bergverksmenn med kompetanse til
bergverksindustrien her hjemme.
Blostrup Gaedde fant tre brødre
Tax som kom med til Norge.
Mest sannsynlig var de saxere.
Slektsboka omhandler alle tre
brødre, fra generasjon til generasjon med navnfødselsdatoer og
år. Og så er det krydret med historier om enkeltmennesker og
hendelser. Ole Almotrøen Hegre
er blant disse, eventyreren som
dro fra Skjelstadmark til Australia på gullgraving og senere Afrika hvor han gikk i sporene etter
David Livingstone. Her var skjelstadmarkingen i nærkamp med et
nesehorn så blodspruten sto fra
blostrupingen.
FIRE SØSKEN
Jacob Mathias Tax het en av
de tre bergverksmenn Blostrup
Gaedde fikk med seg til Norge.
Jacob Mathias ble etter hvert direktør ved Røros Kobberverk og
bergmester nordafjells på en tid
hvor bergverkvirksomhet var stor

SLEKT: Arnt Steinvik fra Skatval har samme opphav som kjendisfiguren Blostrupmoen (det lille bildet) fra Alvdal. Om det er noen likhet er det
vanskelig å se. (foto: Bjørn Fuldseth)
industri.
Rundt hundre år senere, etter
1770, ble fire tippoldebarn av
bergmesteren og direktøren født
på Alvdal. De var fire av 12 søsken født inn i ei trang tid med utvandring både fra Østerdalen og
Gudbrandsdalen. De fire søsken
pakket og dro fra heimrommet
Blostrupplass nordover og endte
opp i Skjelstadmark.
De fire var Ole Blostrupsen
Blostrupsplass døpt 1772, Ole
Blostrupsen Blostrupsplass d.y.
døpt seks år senere, Kirstine
Blostrupsdatter Blostrupsplass
døpt i 1781, og tilsist søster Karen Blostrupsdatter Blostrupsplass døpt i 1783, hun som de tre
andre i Alvdal.
Det var fire svært unge søsken
som kom til Hegra og Skjelstadmark for å spise seg mette like
før 1800. Blostrupnavnet fikk de
av tippeoldefaren og stamfaren
Jacob Mathias som trolig i takknemlighet til Blostrup Gaedde
kalte opp sin første og eneste
sønn Blostrup, Blostrup Tax, som
ble oldefaren til de fire utvandrende søsken fra Alvdal. Oldefaren Blostrup var i sin tid direktør
ved gruvene i Kvikne.
De nærmeste generasjonene
etter Blostrup Tax holdt fast ved
navnet Blostrup. Og Karen, en av

de fire utvandrende søsken, fødte
i Hegra også en som fikk fornavnet Blostrup, men det var Kjell
Aukrust som fødte rallykjøreren
Blostrupmoen.
NIENDE LEDDET
Den eldste Ole hadde med seg
kone fra Alvdal da de kom til
Skjelstadmark og Auset hvor de
fikk husmannsplass på Haugen.
Deretter ble det Boråsgjerdet og
Almotrøen som de festet. Ole og
kona Kari fikk seks barn.
Den yngre Ole var som sine to
søstre da de kom at de ikke engang var konfirmerte. Men det
ble de i Værnes kirke.
Den yngre Ole fikk også en
sønn før han giftet seg, Sivert
Olesen Bulan, og denne karen
regnes i følge slekstboka som
stamfaren til hele Bulandslekta.
Ole d.y. fikk som også søster
Kristine tjeneste på Kleiven i
Skjelstadmark. Og Ole ble med
tiden gift i Lånke. Han skiftet
navn til Ole Blostrupsen Mæhle,
og døde på Husbyuaunet i Stjørdal. Ni barn ble det på denne Ole.
Kirstine ble også gift, men
etterlot seg ingen barn. Søster
Karen derimot fødte sju barn og
faren var Erik Andersen Raaen.
Og her var det da en Blostrup
igjen. Og denne Blostrup blir

sjette leddet i lenka som starter
med verksdirektøren på Røros,
Jacob Mathias Tax rundt midten
av 1600-tallet.
– Og du da Arnt Steinvik, hvilket ledd i lenka er du? Blostrupblodet begynner å vannes ut?
– Tja, det har gått noen år. Og
vi kan si at slekta har blitt stor. Vi
hadde et slektsstevne i 1985 med
utgangspunkt i det sjuende leddet
etter Jacob Mathias Tax, og vi var
da 250. Jeg er den niende generasjonen, og har både barn og bar-

nebarn, sier Steinvik.
Men ingen har fornavnet Blostrup. Så de må leve videre med
Blostrupmoen, om ikke med helt
det samme blodet i årene, så er
opphavet udiskutabelt det samme. Da er det annerledes i forhold til Reodor Felgen og Melving Bergsprekken. De er nå mer
heimfødinger. Og er og blir i Alvdal, sammenlignet med Blostrupene.
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Venn av Zulukongen
”Han blir slynget til værs og lander bak dyret. Det viser seg at
neshornets horn har gjennomboret Oles brystkasse. Blod sprøytes
ut i takt med hjerteslagene”.
I 1863 dro Ole Andersen Hegre fra Skjelstadmark og Almotrøen til Australia. Bestefaren var Ole Blostrupsen Blostruplass som
utvandret fra Alvdal like før 1800. Så det var ekte Blostrups-blod
som ble pumpet ut av kroppen etter det ublide møtet med et svart
nesehorn i det indre av Afrika. For etter noen års opphold i Australia og New Zeeland reiste den unge eventyreren fra Almotrøen
til Durban. Det luktet mer gull der, og ikke minst diamanter, elefanter og elfenben.
I den nye slektsboka omtalt på denne siden og taxene og blostrupsene står å lese mye om denne modige skjelstadmarkingen
som reiste og ble borte i 16 år før han kom tilbake ganske holden
og kjøpte Hegre østre av sin vordende svigerfar, Ole Andersen
Hegre, sjuende generasjon Tax var en av de siste kongene i det
uavhengige Zululand.

