Lok. nr. 1050073 Trettedalen/Mariedalen
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Gårdsnavn: Kingsrød Gnr/bnr: 3053/6
Koordinat: Ø: 623409, N: 6576081, 22 EU89-UTM Sone 32
Synbarhet: Fullt ut synlig/gjenfinnbar i terrenget

Kulturminneregistrering
KMtype:
Boplass / stue, ,
Tilstand:
Spor/rester finnes
Verneverdi:
Vern:
Ikke fredet lokalt kulturminne,
Beskrivelse:
Boplassen Mariedalen
Tidligere boplass ved Trettedalsbekken som gikk under navnet Mariedalen. Området er også kalt MariaTresko-dalen etter treskomaker Nils Eriksen som bodde her en mannsalder. Hustufte og rester av kjeller kan
ses. Huset med kjeller var omtrent 10,50 meter langt og 2,50 meter bredt. Hvorav selve kjeller som var
lokalisert på den ene enden, var 2,50 x 2,50 meter.
Her bodde Nils Eriksen (f.24. april 1825 på Dybedal). Han var treskomaker og gift med Anne Marie
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Andreasdatter (f. 1837 i Skiptvedt). Det var hun som ga stedet navnet Mariedalen.
I 1865 benevnes Nils som selveier og tømmermann. Nils og Anne Marie hadde da datteren Karoline (f. 6.
februar 1862) og sønnen Albert (f. 8. februar 1865). På plassen var det 1 bygning med hage og frukttrær. De
dyrket rug og poteter. Paret fikk sønnen Edvard den 14. oktober 1867, Ole Christian 2. januar 1870, Gina
Marie 24. september 1872 (hun døde 7. februar 1874 av meslinger), Gina Marie 22. desember 1874, Anna
Marie Nilsine født 31. januar 1879 og Syver Markus 23. august 1883. For å spe på inntekten, laget Nils på
sine eldre dager tresko.
Den 3. oktober 1894 døde Nils av alderdomssvakhet på Kingsrød. Han beskrives da som fattiglem.
I 1900 bodde enken Anne Marie Andreasdatter alene på plassen som kalles ”Traatedalen af Kingsrud”. Hun
sies å være gårdbrukerske og selveier og født i Skiptvedt i 1819. Det er nok feil årstall i folketellingen. Anne
Marie døde av lungebetennelse på Kingsrød den 16. januar 1901. I kirkeboka står det at hun var født i 1837
på Næs plats i Skiptvedt.
Som en kuriositet kan nevnes at Nils Eriksen i Mariedalen, Elen Marie Eriksdatter på Tangen og Hans
Eriksen på Fossebekk og var søsken. Deres foreldre var Erik Nielsen og Christine Olsdatter fra Dybedal
under Bergby.
Man kan se tydelige rester av kjelleren under en stor gran. Edmund Kingsrød fortalte at de gjemte poteter i
denne kjelleren under siste krig.
Området Trettedalen
Dalen ligger langs en liten bekk nord for Kingsrød. Bekken kalles Trettedalsbekken. Dalen kjennetegnes nå
av en eldre blandingsskog dekket av ormestamp og bregner. Det går en kjerrevei langs med bekken.
Varteigboka sier at det er trolldom og unaturlige ting knyttet til stedet. Noe av årsaken til det, er de mange
steinblokkene som har ramlet ut fra Trettedalsfjellet. De lager huler og skaper en skummel stemning.
Varteigboka forteller at her ble Bergmannen sett av Ola Enersen. Varteigs største gran vokser i Trettedalen.
Treet måler 2,50 meter i omkrets i brysthøyde, altså har treet en diameter på 0,8 meter. Grana er omtrent 25
meter høy.
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