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NR 2 

Møte nr. 2 er nå avholdt med meget godt frammøte,vi hadde to innledere, 

Jan E. Jaatun og Per Braastad. 

Jaatun holdt et glimrende kåseri der han tok for seg en slekt fra Toten, 

kåseriet er gjengitt annet steds i heftet. 

Braastad imponerte oss alle med sine kunnskaper om slekter � Vardal, 

Biri og Snertingdal. 

Etter innledningen av disse to dannet vi 

studiegrupper med Jaatun som leder for Toten

gruppa og Braastad som leder for Biri/Sn.dal-::_ 

gruppa, dette var meget vellykket i det flere 

fikk oppklart problemer. 

På møtet tok vi også opp en fortegnelse over de 

forskjellige geografiske områder de frammøtte 

hadde sine aner fra, det viste seg at hoved

tyngden Zå på Toten, Vardal, Biri/Sn.dal og 

Land. 



På neste møte har vi vært så heldige å få Leif A. Wien fra Land til 

å kåsere for oss om slekter fra Land. 

Wien har i mange år drevet med slektsarbeid i 

Land, han holder dessuten på med bygdeboksarbeid 

for Land museum. 

Så alle dere som har problemer med forfedrene· 

fra Land møt fram på neste møte. 

Totengruppa og Biri/Sn.dalgruppa vil selvfølgelig 

også være i funksjon under ledelse av Jaatun og 

Braastad. 

HVA ER FORMALET MED FORRENINGEN ? 

HVA ER DET VI VIL OPPNÅ.MED A DANNE EN FORRENING? 

Det vi håper å få istand, er et miljø der uerfarne og erfarne slekts

granskere kan komme sammen å dyrke sin hobby, et forum der medlemmene· 

kan utveksle opplysninger og erfaringer, hjelpe hverandre med de enkeltes 

problemer og forsøke å løse disse i fellesskap. 

De mest erfarne slektsgranskere veileder og hjelper nybegynnere og 

sammen oppnå resultater. 

Vi vil gjerne ha et nært samarbeid med historie

lagene i distriktet og trekke veksler på disses 

erfaringer og viten. Det er også klart at stoff 

som medlemmene finner fram til, som har 

interresse for historielagene, kan brukes av disse. 

På den måten kan vi være med å øke interressen for vår lokalhistorie, og 

samtidig skape litt blest om slektgransking som hobby, øke vår kjennskap 

til forfedrene, . deresliv og levnad. 
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HVA SKAL FORENINGEN ARBEIDE MED ? 

Vi oppfordrer dere til å komme med forslag og ideer til hva vi skal 

arbeide med og hvordan. 

HVA SKAL FORENINGENS NAVN VÆRE ? 
æ; 
6 

Kom med forslag til navn. 

HVILKEN ARBEIDSFORM SKAL VI HA ? 

Vi har avviklet et møte med gr-uppearbeid. Hvordan 

synes dere om en slik måte å arbeide på?, 

skal vi fortsette slik,eller er det andre forslag 

til arbeidsmåte.så fram med de. 

Møtene kan også 

Det kan også arbeides i studieringer 

Møtene kan også avvikles som studiesirkler da er 

vi beretiget til tilskudd fra AOF. Utbetaling av 

tilskuddet er imidlertid avhengig av at vi har en 

ringleder i hver ring, at det er minst fem stykker 

i hver ring , og at varigheten av arbeidet er 

minst 12 timer. 

Møtene kan også avvikles som studieringer, da er 

vi også berettiget til stønad fra AOF på gitte 

vilkår. 

Gi uttrykk for hva dere synes, da gjerne med et innlegg� FFS-nytt. 

Vi møtes på Biblioteket, Gjøvik, den 3. desember 1982 kl. 1900. 
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Navn: Kari Halvorsdatter 

Kiise 

Født: Ca.1769 

0;p7ysning�r: Død 06.11 .124q 

�å Holmstadsveen i ø.�0ten. 
.J,; 

Gi. ft 27. 11 • 181 1 med enkemann 
Anders Knutsen Holmstadsveen. 
En sønn,Peder,døpt 19.04.1813 
i Hoff Kirke. 

Søkes: Født hvor og når. 

Svar til: Knut J.Buskum, Prost 
Bloms gt.3e,2800 Gjøvik. 

Tlf.pr.7 2 933, ktr. 75 578 

Navn: Peder Eriksen 

Født: 1756 eller 175A 

Opplysninger: Dragon. Gift 
11.02.1780 med Elena Olsdtr. 
Sivesind, død 03.03.1825,69 

år gml.Begr.14.03.1825 ved Ås 
kirke. Peder Eriksen bodde på 
Sivesind i V.Toten 1780 -1825. 
Fem barn. 

Søkes: Født når og hvor. 

Svar til:Knut J.Buskum,Prost 
Bloms gt.38,2800 Gjøvik. 
Tlf.pr. 72 933, ktr. 75 578. 

Navn: Hans Olsen 

Født: 

O:i:-lysni nger: G-årdbru..1<:'?r :;_:-å N:r
�årdseter i ø.�nten 1P08 - 1S�P 
-

- . 
Gift 30.12.1P.QP med Ænne Olsdtr 
Nygårdseter.Hun døde på Nygård
seter 09.08.18A2, 5P år gml. 
Flere barn. 

Svar til:Knut J.Buskum,Pr.Bloms 
gt.38,2800 Gjøvik. 
Tlf.pr.72 933, ktr.75 578 

Navn: Christian Ellensen 

Født: Ca.1752 

O})!)lysn:i.nger: Husmann med jord i 

1801. Gift 07.06.1776 med Per
nille Ellingsdtr.Smebystuen, 
født 1751. Bodee })å Smebystuen 
i Østre Toten 1776 - 1801. 
Flere barn. 

Svar til: Knut J.Buskum,Prost 
Bloms gt.38, 2800 Gjøvik. 

Tlf.pr. 72 933, ktr. 75 578. 
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TOTENS LEKTER. 
--====================-= 

Vi gjengir her kåseriet som Jon E. Jaatun holdt på 

forrige møte, av hensyn til plassen er vi nødt til å dele 

kåseriet i to. 

AV L€REn :m�JRIT\ ri:ASSELS OFP':'E:;NELSER 

For lenge, lenge siden bodde de� i en liten hytte o)pe 1

Totentsen en fattig husma�nsfarnilie �ed 7 barn. 

Som et eksempel�& hvor smltt det k�nne være, �a� nev�es 

at sønnen efterat har. ve..� b::.itt en ;:-i:( mann hadde forta:!.t, 3.t 

han kunne huske en iag T.oren ikke had<le annet enn en talv 

sild i dele mellom alle de sultne �unnene, 0� alt ble spist, 

obsl hodet. 

Det var da selvsagt at så snart b�rn1 ble så store, 

æåtte de �t oJ szrJe for seg selv. Jg dsn første so� stod 

for tur var C.a den eldste gutten. 1..Teg tro� han het 1:-·ristian. 

�et iar ni�kert sittet et ;odt hode pi den gatten, og et 

framifrå hlncla0 skalle nan hatt i alt det han tok seg til, 

si det gikk framover for ham, og før han døde, var han en 

et ter forholdene grunnrik mann. 

Sin fcrrr.ue anbrakte ha:i. et ter hvert i :'aste eier"dommer, 

og til sist sk 1Jlle han ha vært eier av 7 større g?.rder 1 

rjøstraktene. Av disse husker �eg dessverre bare tre, 

nemlig :1.åholdt 1 �idsvoll, Såstaå i Stange og Rognstad 1 

'I'otenvi�en. F:1 denne sist!'levnte gird bod:ie han selv "Jg 

overlot den til sin eldste sinn, �ens de andre girder bla 

del: melle� hans øvrige ba�n. 

Der skulle anskaffes orgel til Ealke '.<:_rke, og en 

or6elbygger som hadde tatt p,\ seg arbeidet, var ko::-.ilict til 

bygden og bodde på Rognstad. 

En vak.sen sønn :i::å gården var med harr. he le tiden, så på 

arbeidet Oi h�alp vel også til hvor han fi�k lov. �es�ere& 

hadde vel i�ke noe imot litt �ratishjelp. 
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,Da or3elet var �cdt �� vel �alvby�d, to� mesteren 

ferie cp; reiste hjeir., for:r.ocentli,::; til 8' tristiania. 

Da han var reist, begynte g�tten �or egen re;ni�; l 

sv,Ere ,;reiene ce eldste kirkeorgll1r.) E:an :1adde funnet

en me;et raskere arbeidsffilte. �e�s xesteren finhamret 
tl;pipeGe ffie� hammer, br1kte Rognstad'n høvl, o� flisene
s11.eltet :.an siJen sammen i6jen. 

Da orgelbygeeren �om ti:bake, stod den a�dens orgel 

der ferdigbygd akkurat så langt so� den fJrstes. 

:a ble mesteren flygende si��. " Xir du er slik kar, 

så flr du �jøre i sta�d det som mangler og3f ! " sa han, 

og der:ned str0k ha.n sin kos. 

Det er fortalt at ienne gutten siden by06et en del 

kirkeorgler. 

:::n da�ter ?å RJgnstad ble i sin tid (;i:'t ti: F.ol pi 

Res. Blant de ting hun hadde med seg hje�rnefra, var o�s1 

den be�jente Rognstad-bolle, en pu�schbnlle av kolossale 

di�ensjoner, dreiet av en " r�nncn as�erot "· I noen 

generasjoner var den så pi t{ol inntil den med kand. Hol 

igjen korr. tilbar.e til Rognstad. 

! den bollen er rlet vel at stirste deldn av min9 fedres

velsta�d og velferd er druk�et! Drik�-var det ��rnlig so� 

ble slektens �lykke. 

En gang, fortelles det, kom der et etort t�ter��l�e til 

gdrds pl Rognstad. Karene var halvfulle og kranglete� 

knukledes o� sloss litt innbyrdes ute 1 tunet �!ns de ventet 

rl kvinnfolkene so� pl vanlig vis var inne for å tiggs. �en 

eldste sønnen, Henrik , tok da an bre"1n�vinsflaske oz �ikk 

ut p1 tunet. San hadde moro av å sk�enke tatarene �-1llere. 

Og det hadde nok de heller ikke noe irr:ot. T(-1n en garn;c.el ".'.le1<s ·• 

som syntes 1 være falgets overhode, bad ham for all iel ik�e 

la kallene f& ffier brennevin, de va� -1styrliie nok fr� f�r. 

�en gutten hadde bare �oro av å gjøre det e�da �er �rci1t 

for gamla. Til slutt fikk han dlg herredtmmet over dem �� 

korruna.."1derte det skrålende f�:get av 6arde. I f:Jrten ve11d te 

hun seg, l;;ftet aånden tr1.1ende rr.ot den flirende ung6u tten 

og sa : "Synes du dette er så morosamt, du, så skald� vel 

fl nok av denna moroa! " 
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S'kj J!'l t de-. te vel i�:::e var ':i.nnet 1nn en klok 1 gamrr.e 1 

kones advarsel til en k�t unglutt, ble det av samtiden �FP
�attet pl eh helt annen måte, �et var en forbannelse som 

var �tslynget over slekten. 

Da c.et sl etterso:r. åre.:e .:;itk o:e ,rer og :ner '.d�,t �t 

��nrik v�r drikkfeldig, 

fant at det var noe rart. Jet var �atar�jerringAns fortarinels�.

:ran vedble dåg å bli holdt for en aktet mann hele sin 

tid. Det var bare det at han draR�. 

C:tter ham overtok s.tnnen !,'.ads gården. Hans kone het 

l-.'ari t ( :/arte ) , men hvor hun var fra vet jeg ikke. Han 

var visstnok slektens sorteste får. Det gikk med drikke

kalaser og kortspill mg dumme handler i fylla, til han til 

sist var kommet i den stilling at han ved gris ke slektningers 

" hjelp " måtte gl fra glrden. Han beholdt dog en ikke sl 

rent ubetydlig del, det såkalte Hassel. l.;en snart derpå 

solgte han den beste halvdel av Hassel til Dyhren. Da ble 

han endeli6, skjønt det var altfor sent, gjort umyndig. 

Han fortsatte dog sitt ville liv til han endelig en dag ble 

funnet død, ihjelfrosset på hjemveien fra et julegilde. 

" Taterk�erringenE forbannelse, " tenkte folk. Sønnen 

Henrik overtok nå gården og tok som skik og bruk var, navn 

etter den. Irans kone het l'.ari. :!vor hun var fra, har jeg ikke 

htrt, men hun var en ualminnelig snill og dyktig kone. 

Henrik skildres også som en i alle deler bra kar, fred

sommelig og vennesæl. Han lignet kun li te på faren. f.'.en han 

hadde dog den feil at han tok seg en rus soffime tider. �ust 

ved en slik anledning, - han hadde vært over på gården 

Sundet, bare på den andre siden av elveoset - falt han ut av 

båten og dru�net�! på grunt vann. Dette skjedde visstnok 

sommeren I827 ( JO. �uni I828) • Gamle folk ristet på hodet 

og tenkte på taterkjerringen 

C:Oken satt nå igjen på de� lille gården med 4 

ukonfirmerte barn og err eldgammel, nokså vanskelig kår

kjerring, men tross de knappe kår og de hårde tider, greide 

r.un i oppdra barnefloc::'.:en til bra og arbeidsomme mennesker.

Den tredje i rekken, Christian, - kom ikke Qg skriv 

hans navn med K for det likte han ikke - overtok Hassel 

etter moren. Hans kone het Pauline. Han var �åtel1oldsmann 

i ordets aller beste betydning og forøvrig en hedersmann 

som hadde sine sambygdingers fulle aktelse. 
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Slik ble den skrevet ned for over 50 år siden slekts

historien rå godt og p� vondt slik de gamle i familien 

hu�tet den. Hvem var hari denne askeladden i familien som 

hadde eid så mange gårder1 Hadde en av forfedrene v�rt 

'loe s:1 -..ivanli,; sorr. orgelby6ger ? l'ange slike spøssm:H 

fik'c nok en ung s�olegutt til i tilbringe litt for mye tid 

p1 Statsarkivet pi �amar den g�ng han helst skulle væ�t 

opptatt av sk_legang og �tdannelse • • •• 

!.'en han f:..1;:k da svar på. noen �v spørsmålene , og han fik'c 

Y.MX?IIMXIX bekreftet at familietradisjonene hadde en sjerne 

av sannhet selv om enkeltheter og generas�oner var blandet 

sammen. Det faktum at sønner på •Rognstad giftet seg og 

bosatte seg 1 Stange og Eidsvo 11 , behøver ikke å bety at_

faren ha�de noen eiendommer der. Det hadde ikke Henrik 

Knudsen Ra6�stad, som askeladden het, men det er sant at 

han var en av :sl;i To ter:s rikeste bønder på sin tid. 

�ikeled es er det sant at h�n eid e flere glrder , om enn ikke 

�lle på en ga..�6, soæ noen av sønnene senere overtok. 

Navn: ______________________________ _ 

Født: ________________________ _

Opplysninger: _______________________ _ 

Søkes: ------------------------------

Svar til: 
-----------------------------

Navn: 
__________________ 

.....;__ 

Født: -------------------
Opplysninger: 

---------------------

Søkes: --------------------------

Svar til: ----------------------
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