Lok. nr. 1050074 Fossebekk under Kingsrød

Sarpsborg
http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=281865&y=6579877

Gårdsnavn: Kingsrød Gnr/bnr: 3053/5
Koordinat: Ø: 623471, N: 6575611, 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:
Rester kan sees etter hustomt samt prydhekk og busker. Huset på 6 x 4 meter var av tømmer og skal i følge
Edmund Kingsrød ha blitt revet og flyttet til Sarpsborg ved brannstasjonen. Fossebekk er en liten plass like
sør for Kingsrødbråten som ble skilt ut som eget bruk i 1870. På dette stedet bodde Hans Eriksen (f.1830),
gift 6. januar 1854 med Anne Margrete Andersdatter (f.1835). Han var født på Bergby plads, men oppholdt
seg på Kingsrødbråten og hun kom fra Fossebekk under Bergby nordre. Hans var inderst på Fossebekk
under Bergby da eldstebarnet Edvard ble født 6. juni 1854. Edvard ble for øvrig politikonstabel i
Fredrikshall. Arne ble født den 15. mai 1856 (han druknet utenfor Nordbytangen da båten kantret under en
storm den 11. mai 1872). Da Karen Marie ble født 1. august 1859 var Hans blitt selveier på Fossebekk
under Bergby. Den 2. august 1861 ble Bolette født. Da Anton ble født 1. juni 1865 hadde familien flyttet til
en plass under Kingsrødbråten der Hans var husmann. I 1867 var Hans fadder til nevøen Edvard og da
bodde familien på Kingsrødtangen. På Kingsrød fikk paret ennå fire barn:
Marie Magdalene ble født 21. februar 1868, Ole ble født 8. januar 1872, Arne kom til verden 10. juni 1874
og til slutt kom Hilmar den 10. februar 1877. Hilmar døde allerede 12. februar av skarlagensfeber. I disse
årene ble faren benevnt som inderst og arbeider. Familien bodde fortsatt på Kingsrød i 1882, men da Ole ble
konfirmert i 1887, hadde familien flyttet til Sikkeland. Hans jobbet da som tømmermann.
Som en kuriositet kan nevnes at Hans Eriksen på Fossebekk, Elen Marie Eriksdatter på Tangen og Nils
Eriksen i Mariedalen var søsken. Deres foreldre var Erik Nielsen og Christine Olsdatter fra Dybedal under
Bergby.
Dagny Kingsrød forteller om en mann de kalte «Fossbekken», som besøkte stedet hver sommer i 1920
årene.
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