
 

 

 Skarpretter Theodor Larsen, f. i Gjerdrum 24. Januar 1841 - d. 1892 

 

Skrevet av Vidar Hansen 

Både bestefaren og faren til Theodor var klokker i Gjerdrum kirke. 

Bestefar til Theodor var kirkesanger Tormod Larsen født i Skiptvet i 1770. 

Tormod gifter seg med enke Ragnhild Hansdt fra Randby i Ullensaker i 1798. 

Her på Randby ble Tormod tidlig enkemann. I 1806 gifter Tormod seg med 

klokkerenka på Klokkerhaugen i Gjerdrum. Denne lille plassen som lå  på 

dagens Solheimsfeltet lå under Søgar’n Smestad. ‘’Her ble senere Solheim skole 

bygget, det ble da sagt at skolen ble bygget på klokker grunn’’.  Klokker Hans 

Aalgaard, visstnok fra Sørumsbygda hadde kjøpt denne delen av Søgar’n i 1788, 

plassen fødde 2 kuer og to sauer og utsæden var 1-1/2 tønne korn.  

 Tormod Larsen ble igjen enkemann og i 1829 gifter han seg med Ingeborg 

Hansdt fra Asmyr.  Etter Tormod sin død i 1837 gifter enka seg med Ole Olsen 

Bråte, han skjøter i 1842 eiendommen til Gjerdrum Kommune, som bruker 

eiendommen til klokkerbolig. 

 Lars Tormodsen f. 1805,  som var sønnen til Tormod etter ekteskapet  på 

Randby, flytter til faren på Klokkerhaugen i 1813. Lars som ble skoleholder i 

Gjerdrum sogn i 1824  gifter seg med Marthe Johansdt fra Olstad i 1831, de 

bosetter seg på Sørumstangen. De fikk 6 barn sammen, sønnen Theodor Larsen 

ble født på Klokkerhaugen i 1841 da hans far Lars hadde overtatt klokkerjobben 

etter sin fars død i 1837.   

Theodor Larsen bosetter seg i Oslo der han gifter seg med Anna Lovise Olsen og 

arbeider som laboratorieassistent på Rikshospitalet. De fikk bare ett barn, det 

var dattera Aagodt som ble født i 1869. I 1868 ble Theodor  ansatt som Norges 

skarpretter etter Samson Isberg som hadde sluttet i denne stillingen 1864. I 

årene imellom hadde det ikke vært behov for noen skarpretter og stillingen 

hadde vært ubesatt.  

Theodor utførte de 4 siste henrettelsene i Norge etter den sivile straffelov. 

Olaves Anderson ble henrettet for rovmord i Skedsmo i 1868. Her fortelles det 

at konfirmantene måtte møte fram, for å se hvordan det gikk med de som brøt 

loven. 



 

 

Jacob Alexander Jacobsen Wallin ble henrettet for mord i Bergen i 1876.  Med 

5000 tilskuere. 

Sofie Johannesdt ble henrettet for 3 giftmord i Halden i 1876. 

Kristoffer Nilsen Svartbekken Grindalen ble henrettet for rovmord på Løten i 

1876.  Med 3000 tilskuere. 

 

Dattera til Theodor og Anna Lovise Larsen, Aagodt Larsen, gifter seg i 1905 med 

Ingeniør og senere professor ved NTH i Trondhjem Gudmund Sundby født i 

Ullensaker i 1878.  

De fikk tre barn sammen, Ranveig  Gunvor og Halvor. Ranveig og Gunvor ble 

ikke gift og fikk ingen etterkommere. Sønnen Halvor som også utdannet seg til 

Ingeniør ble gift med Aase Wiger fra Grue Finnskog. De fikk ingen barn. 

Det ser altså ikke ut til at det er noen direkte etterkommere etter Skarpretter’n 

fra Gjerdrum som lever i dag. 

 

Kilder: 

Gjerdrum bygdebok, Ullensaker bygdebok, Gjerdrum kirke 300 år, 

Riksarkivet, Wikipedia 
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