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 LAGSNYTT 

MØTER: 

Første ordinære møte var 17 februar, Biblioteksjef Anna 

Clementz orienterte om lokalsamlingen ved Gjøvik Bibliotek 

bl.a. har biblioteket kjøpt inn nye mikrofilmer av en del 

kirkebøker, og dessuten filmer for folketellingene i 1875 og 

1900. 

Leif A. Wien holdt så et interessant foredrag om gamle soren- 

skrivere og deres viderverdigheter som f.eks. krangel med 

presten. Vi fikk en grei orientering om utviklingen der 

"tjeneren" etter hvert ble "herre", fra begynnelsen i 1591 

var sorenskriveren tingskriver, skriver for lagretten men 

etterhvert overtok han dommerfunksjonen, funksjonæren ble 

fagmann. 

/ / / / / / / / / / / / / 

Det var nytt møte 17 mars. Lissie Norland orienterte om 

det lokalhistoriske materialet som finnes ved arkivet på 

Eiktunet, bl.a. finnes det der bygdebokmaterialet for 

Vardal og Biri-Snertingdalen. 

Begge møtene ble avsluttet på tradisjonelt vis med gruppe- 

studier.
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ARBEIDSUTVALGET 

Arbeidsutvalget har tatt kontakt med Statsarkivet på Hamar 

ang. kjøp av kopier av kirkebøker, og Statsarkivet har svart 

positivt til dette, dette gjelder ved kopiering av bøker på 

Hamar  det vil da bli laget et sett kopier for oss. 

Laget har endel nybegynnere, i den forbindelse ble det dis- 

kutert om det ikke kunne være viktig og riktig å arrangere 

et lite kurs i slektsforskning. 

Det er sendt søknader om økonomisk støtte til kulturstyrene 

i Gjøvik, Nordre Land og Østre Toten, foruten til Fylket og 

bankene i Gjøvik. Sparebanken Vestoppland har bevilget oss 

kr.500.-

 

Til møte den 14. april skal vi fordele oss på tre forskjellige steder, 

nemlig Land Museum, Toten Museum og Eiktunet. Dersom det er noen som 

ikke kan komme seg dit de ønsker på egenhånd, så meld fra til oss, tlf. 

71379 og 73800. Vi møtes da ved Biblioteket på Gjøvik og prøver å skaffe 

alle skyss.

 

 
 

 

I forbindelse med siste møte før ferien, den 5. mai, vil det bli laget 

en utstilling av hjelpemidler vi kan få kjøpt gjennom bokhandelen. 

Det er Landmark A/S som står for utstillingen, samtidig vil Geir Landmark 

snakke litt om data-anlegg som hjelpemiddel i slektsgransking. Han vil 

også demonstrere anlegg til hjemmebruk.  
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Et lite utdrag av "Telebondesagaen" fra Torpa. 

En dag mellom år 1700 og 1710 kom en omvandrende person som kalte seg 

Kjeld Andersen med 5 sønner til Torpa og stanset der. Kjeld brøt opp 

fra Telemarken med 14 barn og tok landeveien fatt. Det sies at huset 

deres brant opp, og Kjeld så seg ikke råd til å føre opp igjen nytt. 

Han satte igjen et barn her og der på de større gårder der de måtte 

love å oppdra barnet til bra folk. Kjelds sønnedatter Berit Fossum 

f. 1725 kunne fortelle at hennes far husket at de bodde i Telemarken. 

Kjeld hadde bl.a. satt igjen en jente på Lunde i Etnedalen. Hun var 

en ualminnelig flink ungdom som tilsist ble kone på gården og fikk en 

vid slekt som imidlertid kom bort fra Lunde omkring 1770, men mange 

av hennes slekt kjennes bl.a. slekter i Aurdal. 

Det fortelles om disse "Tindølene" at de var meget harde og stridbare, 

men reale og ordholdne, dette fordret de også av andre ubetinget, 

merket de det motsatte justerte de forholdet momentant med neveretten. 

Deres slekt bredte seg raskt i Torpa i tiden etter år 1700 eller 1710, 

og det påstås at storparten av Torpa's befolkning idag nedstammer fra 

Telebøndene, noe folk idag nærmest er stolt av. Sønnene ble gifte, 

eller kjøpte hver sin av de største gårder i bygda og de hadde god 

innflytelse på rolig bondeblod, ikke så bra med mer urolige elementer. 

Både Kjeld og sønnene var svært mørkladne og etterkommerne beholdt 

sitt mørke hår langt opp i alderdommen. Mor til hardhausene og vill- 

mennene skulle het Berit, men hun måtte være død før de brøt opp fra 

Telemarken da hun ikke nevnes mer. 

Sønnene var: 

I. Lars Kjeldsen f. før 1700 ble etter et dramatisk frieri på Ommel- 

stad på Vest-Torpa, g. m. Kongen på Ommelstad Anders Ommelstads datter 

Mari Andersdtr. Lars og Mari kom til Vinjar i Torpa og hadde barn: 

1. Kjeld g. m. en ved navn Eli, ryddet bruket Bjertnes og har etter- 

slekt. 

2. Berit 1725 - 1807 g. m. Svend Hansen Fossum, eller Nørstelien hvor 

han var f. i 1721. Deres sønn Hans ble far til den kjente Syver Hansen 

Fossum. 

3. Nils f. 1720 (80 år i 1801) g. m. Marit Stor-Aadnes og bodde på 

Vinjar. Deres barn var Ole Skolemester, Berit g. m. Søren Hansen Enge- 

seth f. 1766 bodde på Walhovd søndre der de fikk barna: Ole f. 1792 

overtok Walhovd, og Ingeborg f. 1794 g. til Frøisland. 

4. Anders ble g. m. Sofie Bjørkhågå i Gausdal og flyttet dit. 

5. Anne f. 1717 g. m. Nils Johansen Walhovd søndre. Hun levde som enke 

der i 1801. Deres barn: Lars d. 1794 g. m. Kari Stor-Ambjør, 

bodde på Walhovd og hadde bl. a. sønnen Lars g. m. Ragnhild Nilsdtr. 

Frøisland. 

Lars Kjeldsen ble etter Mari Andersdtr.s død gift igjen med Olaug 

Rasmusdtr. Øistad i 1731 og fikk sønnene Christian f. 1734, Rasmus 
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i 1737 og Lars i 1740, videre datteren Marit. 

Rasmus kom til Hasli, Lars g. m. Marit Haldorsdtr. Felde f. 1739. De 

kjøpte Solberg i Gudbrandsdalen. 

II. Jehans, eller Johannes Kjeldsen kjøpte Klevmoen i 1721. Datteren 

Berit ble g. m. Peder Hansen Goplen og overtok Klevmoen. 

III. Ole Kjeldsen ble eier av Gaarder på Vest-Torpa. Hans sønn 

Nils 

d. før 1801, hans sønn Hans Nilsen f. 1752 g. m. Ingeborg Torgersdtr. 

Berg f. 1750. Deres sønn Nils ble eier av Ekern midtre i 

Snertingdalen. 

IV. Trond Kjeldsen kjøpte Haug i 1725 g. m. Guri Christophersdtr. Haug 

i Torpa. Deres sønn Kjeld og hans sønn igjen Hans ble g. m. Marit 

Nilsdtr. Brattlien. Trond solgte Haug til sin brorsønn Nils Larsen 

som solgte igjen til Ole Larsen Lille-Ambjør. Kjeld Trondsen og hans 

bror Christopher overtok ved et odelsbrev hver sin halvpart etter  

V. Ole Larsen, men begge selger igjen sine parter til Johannes Larsen 

som skrev seg for Finden. Christopher solgte i 1760 og Kjeld i 1767. 

Dermed er Johannes Larsen, som da skriver seg for Haug eier av hele 

gården og fra ham stammer den senere slekt på Haug. 

Johannes og hans bror Ole var begge gift til Finden og bodde veksels- 

vis på Finden og på Haug til Johannes fikk "Klort sag fast på Haug" 

som det heter i papirer på Finden. 

VI. Anders Kjeldsen kom til Wæhle, var gift og hadde en sønn som også 

het Anders. Det fortelles at Anders Kjeldsen skulle ha barn med en 

tjenestepike på Vinjar og at han flyktet med henne til Sverige. 

En meget fyldigere beretning om Telebøndene kan vi lese i bevarte  

eksemplar av bladet "Torpingen" som i sin tid kom ut i Torpa. 

L.A.W. 

 

Mer arkivmateriale 

Som det vil være kjent for mange har Gjøvik bibliotek for kort tid siden kjøpt inn 

på film folketellingen for 1875 og 1900 for alle kommuner i Oppland. Dette vil 

forenkle arbeidet for mange. En slipper dra til Statsarkivet i Hamar for å lese disse 

folketellingene, som der finnes i original. Kopiene er gode og lette å lese. - Litt 

seinere kjøpte Toten Museum folketellinga for Toten 1900, også på film. 

Det ville nok være ønskelig å få registrert eller helst avskrevet begge disse 

folketellingene, men det er jo et omfattende arbeid. Forresten så har jo 

Statsarkivet i Hamar laget stedsnavnregister for både 1875 og 1900, og Toten 

Museum har kopi for Totenbygdene for 1875. 

Det er greitt med leseapparat, og stadig flere anskaffer det. Når 

Slektshistorielaget har møter på biblioteket i Gjøvik, må en ofte vente på tur 

framfor apparatet, så det er derfor å håpe at det kan anskaffes flere slike nyttige 

innretninger etter hvert. 

Og det er jo oppgaver som nok vil bli løst etter hvert.  
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LITT OM SLEKTSARKIVET PÅ TOTEN MUSEUM 

For å kunne bruke slektsarkivet på Steinberg, er det av betydning å vite hvordan 

det er oppbygd. Rent generelt må en si at det er oppbygd først etter mannens 

fornavn dernest hans fars fornavn så konas fornavn og hennes fars fornavn. 

For eksempel da: Anders Olsen Alm gift 1789 m Kari Olsdtr. Hammerstad. 

Alle Anders Olsen blir lagt etter hverandre og for å finne fram kan det ofte 

være nødvendig å bla ganske mye. 

Nå er det vel kjent blant slektsforskere flest at opplysningene for eksempel 

i kirkebøkene ofte kan være spinkle, så for de personer som her er nevnt kan det 

bli nødvendig å slå opp flere steder i arkivet, først selvsagt da under den 

kombinasjonen som er nevnt foran men også under Anders Olsen Alm eller under 

Anders Alm og når det gjelder kona kan hun ha eget ark i arkivet, eller en kan finne 

henne under farens patronymikon eller en kan finne henne under sitt fornavn pluss 

et stedsnavn for eksempel der hun døde. 

Det er mange skjær i sjøen og det er selvsagt store muligheter for at det er 

gjort feil under arbeidet med dette arkivet, som en ennå ikke er ferdig med. 

Det vil enda ta noen år før en kan si seg ferdig. Lengst er en kommet med 

Balke og Kolbu, for tida arbeider en med Eina og det står så igjen fullføringen 

av Ås, Raufoss og Hoff sogn. I hovedsak er en i dag ferdig til 1900, for Ås, men 

for Hoff sogn mangler en nok en god del før en er kommet så langt, men samtidig 

er en jo nokså langt når det gjelder folk gravlagt ved Hoff kirke der en 

har hatt adgang til gravprotkollene fra vårt århundre. 

For   å   kunne   finne   fort   fram   i   arkivet    er  det   nødvendig å ha så  

mange  opplysninger  som  mulig.  Dersom  en  nå  er så "uheldig" å  

"komme borti" ei Kari Olsdtr. f. ca 1751 så vil det selvsagt lønne seg å bla gjennom 

utskriftene fra kirkebøkene. Men siden en ikke er sikker på at årstallet 1751 

er riktig, må en trolig ta rikt "slingringsmonn" på begge sider, og enda kan det 

bli vanskelig nok å finne den "ettersøkte". Statsarkivet i Hamar bruker gjerne 

å skrive ned alle mulige "kandidater" og det kan også vi gjøre og så gjelder det 

å eliminere vekk så mange som mulig for eksempel ved å finne dem hos Neumann 

slik at en etter hvert får klarlagt det hele. 

 

Slektsarkivet er sårbart og det er en selvfølge at alle som bruker det, viser 

tilstrekkelig respekt overfor det. Feil en finner, bør rettes, og arkene bør legges i 

samme rekkefølge som de har ligget (dersom de ligger riktig) og en bør sørge for at 

mappene ikke stokkes, da kan det bli vanskelig å finne dem igjen. 

I dag omfatter dette arkivet ca. 100.000 kort og det er det største i sitt slag 

i landet, og det har vist seg å fungere bra, og det er neppe en dag det 

ikke er i bruk. Sammen med det Neumann gjorde, de utskrifter som finnes 

i gardspakkene for Toten, kan en her finne gode opplysninger om de aller fleste 

slekter som har hatt tilhold på Toten noen generasjoner. Men som sagt: kunne 

arkivet tale ville det kanskje si: Vær så snill å behandle meg pent så kan jeg 

være til nytte også i åra som kommer!! 

AA  
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NAVNETRADISJON MED NAVNENE TOLLEF OG HANS 

i Bjørnstadslekten i Østre Toten 

Av Hans Bjørnstad 
 

Siden siste halvdel av 1600 tallet har slektens eldste det vil si eldste sønn båret 

navnene Tollef og Hans i annen hver generasjon. Det var faste oppkallingsregler 

som ble fulgt konsekvent. 

Hans Lier (i Biri) f.ca. 1550 

Tollef Hansen Lier d. 1664 

Joen Tollefsen Lier f. 1616 

gm Guri Tollefsdtr. Kvisgaard, Snertingdal, 

datter av Tollef Kvisgaard som er nevnt 1615. 

Daphin Joensen Lier f. 1665 

Tollef Daphinsen Bjørnstad 1693-1741 

fra Lier i Biri 

gm Johanne Hansdtr. Buruld, 

se nedenfor. 

Hans Tollefsen Bjørnstad 1734-1804 

gm Pernille Hågensdtr. Smeby f. 1734 

se nedenfor. 

Tollef Hansen Bjørnstad 1756-1815 

Hans Tollefsen Bjørnstad 1780-1869 

Tollef Hansen Bjørnstad 1839-1893 

Hans Tollefsen Bjørnstad 1839-1897 

Tollef Hansen Bjørnstad 1874-1949 

Hans Tollefsen Bjørnstad f. 1915 

Thorleif Bjørnstad f. 1955, brorsønn. 

Tord Mustad i Vardal 

Michel Tordsen Mustad n. 1572 

Ole Michelsen Mustad 1580-1668 

Jakob Olsen Mustad 1608-1678 

Hans Jacobsen Mustad, Buruld f. 1664 

Johanne Hansdtr. Buruld 1698-1742, 

enke på Bjørnstad,  
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gift med Tollef Daphinsen Bjørnstad 1693-1741 
Se tidligere rekke. 

Tollef Amundsen Rolid 1376, 

Markeng 1392 

Elling Tollefsen Markeng 1392-1405  

Tollef Ellingsen n. 1334-46 

Torbjørn Tollefsen med odel i Markeng 

Gunder Torbjørnsen Roli 1528-45, 

Markeng 1557/58 

Tollef Gunderset Unset n 1557/58 

Henrik Tollefsen Unset 

Tollef Henriksen Smeby 

Kari Tollefsdtr. Smeby f. 1634 

Tollef Haagensen Smeby f. 1670 

Haagen Tollefsen Smeby f. 1704 

Pernille Hågensdtr. Smeby f. 1734, 

gift med Hans Tollefsen Bjørnstad 

1734-1804, 

se tidligere rekke. 

*********************** 

Dette med å kalle oppatt forfedrene, er nok en eldgammel skikk som har vært 

praktisert litt forskjellig opp gjennom tidene. Ei tid var det slik at en ikke 

skulle kalle oppatt folk som levde, men i de seinere hundreår har jo skikken 

gått ut på å kalle oppatt forfedre og slektninger. Og dette med oppattkalling 

gjør at en slektsforsker lettere kan finne fram i slektsrekker, enn om det ikke 

hadde vært noen slike regler. 
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EI SLEKTSREKKE FRA GARDEN LI I VESTRE TOTEN 

1. Barbro Nilsdtr. Li 1654-1724 

     *1691 Tore Ulvsen Li 1654-1721. 

2. Johan Toresen Li d 1727 

     *1715 Mari Olsdtr. Fjell 1696 - 1719. 

3. Kari Johansdtr. Li 1715 - 1771 

     *1736 Ole Andersen Austad 1713 - 1772 

4. Anders Olsen Li 1741 - 1823 

     *1763 Lisbet Olsdtr. Stepperud 1740-1811 

5. Maria Andersdtr. Li 1770-1810 

     *1789 Christian Tomassen Kvaksrud 1764-1844 

6. Teodorius Christiansen Li 1803-1872 

     *1824 Anne Olsdtr 1802-1872 

7. Christian Teodoriussen Li 1825-1890 + på Søndre Unnelsrud i Skoger 

     *1852 Marte Håkensdtr. Melby f 1834 i Nannestad d 1908 i Verp i Våle. 

8. Klara Matilde Li f i Våle 1862 d i Drammen 1950 

     *1888 Olav Olsen Saure f 1857 i Hjørundfjord d 1930 i Drammen 

9. Agnes Kristine Saure f i Drammen 1895 

     *1921 Haakon Isaachsen Willoch f 1896 i Drammen d 1955 i Drammen 

10. Kåre Willoch f i Oslo 1928, 

        stortingsmann, statsminister 

     *1954 Anne-Marie Jørgensen f i Oslo 1929. 

       3 barn. 

Kilde: 

En gren av slekten Lie fra Vestre Toten. 

Christian Teodoriussen Lie og hans forfedre og etterslekt, 

samlet og redigert av Gunnar Sæther. Oslo mars 1981, hft. 52 s. 

Heftet er på Toten Museum og er forsynt med register over alle slekter som er 

nevnt i skriftet. 

* betyr gift med. 

Alle årstall før 1695 er usikre da kirkebøkene for Toten først begynner da. 

AA  
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Svar til spørsmål nr. 1. 

Noen opplysninger om etterslekt til Johans Hansen og Berit Johansdtr. 

Horn i Søndre Land, 

I Søndre Land Bygdebok: 

1801 Husmann på Horn. Hans Johansen 28 år gift med Rønnoug Knudsdtr. 23 år. 

Mannens foreldre Johans Hansen 66 år gift med Berit Johansdtr. 56 år 

bodde og på plassen. 

1812. Skjøte fra Michel Nilsen til Hans Johansen Rosethaugen for 1800 rd. 

1813. Pantebrev fra Hans Johansen Rosethaugen til Hans Olsen Sand og Ole 

Hansen Fugleberg for 256 rd. 

1823. Obl. fra Hans Johansen Rosethaugen til myndling Johannes Johannesen 

Vestrum for 100 spd. 

1834. Synsforretning på Rosethaugen. Føder 2 hester, 4 kuer, og 10-12 sauer. 

Husene er gode. Takst 400 spd. 

1836. Skjøte fra Hans Johansen til sønn Johannes Hansen med føderåd. 

      Hans Johansen f. 1774 død 19/6 1859 på Rosethaugen, 85 år gift med 

Rønnoug Knudsdtr. Brenden f. 1774 død 1816, datter av Knud Olsen Brenden 

(før Venåsen) født ca. 1740 og gift med den 7 år yngre Gunhild 

Guldbrandsdtr. 

Rønnoug var søster til Gunnor Knudsdtr. gift med Svend Olsen Morterud. 

Hans var gift 2. i 1820 med Helena Nilsdtr. Rosethaugen f. 1794. Hans var 

da 46 år og Helena 26 år. 

Barn i 1. ekteskap. 

Oleane  f.   1811 i Skjellerud. Hennes søskenbarn Ole Svendsen var 

                                 bruker i Skjellerud. 

Kristian f. 1806 i Roset 

Johannes f. 1802. 

Gunhild f. 1804. død 1815. 

Ole f. 1809 i Skjellerud. 

Helene f. 1811 i Skjellerud. Mulig ektefelle Jens. 

Rasmus f. 1816 i Rosethaugen. 

Barn i 2. ekteskap. 

Martin  f. 1821   gift med Maria Pedersdtr. Rosethaugen den 16/11 1843. 

                    Hun var da 26 år og født i Gudmundrud i Land (mulig fra 

                    plassen Skjellerud).  

Kommentar ved 

digitalisering: Denne 

barneflokken bør 

undersøkes nærmere. 
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Berte    f. 1823.  24/6 1848 fikk hun en uekte sønn Hans Martinsen. 

                    Faren var Martin Halvorsen Berger. 

Hans    f.  1826. 

Hans Johansen bodde i Roset i 1806, i 1809 og 11 i Skjellerud, Roset- 

haugen i 1816 og 19. 

1839. Skjøte fra Johannes Hansen Rosethaugen til Peder Eriksen Kjeldsrud. 

1845. Skjøte fra Peder Eriksen Rosethaugen til Martin Hansen Rosethaugen 

med føderåd. 

Barn til Martin Hansen og Maria Pedersdatter. 

Hans Petter f. 1845 på Rosethaugen, Hans Petter f. på Rosethaugen i 1848, 

Eli Maria   f. 1850 på Rosethaugen, Hans Petter f. på Buerskogen 1853, 

Gusta       f. 1857 i Målstad og Mathea f. 1860 i Olstad. 

De bodde på Rosethaugen i 1845 og 1850 

            Buerskogen  i 1848 

            Målstad     i 1857 

            Olstad      i 1860 og  Andersbakken i 1865. 

Ved folketellingen i 1865 bodde Martin Hansen og Maria Pedersdtr. 49 år 

gl. på Andersbakken under Buer med disse barna: Petter 13 år, Eli Marie 

15 år, Gusta 9 år og Mathea 6 år. 

Martin var gårdbruker i 1845, husmann 1853-65 og smed. Familien flyttet 

til Vardal i 1869 og Martin ble smed på Gjøvik. Han ble vanlig kalt for 

Kruggesmeden. 

                        oooooooooOOOOOOOoooooooooo 

Hans Johansen ble kalt for Haugkallen og folk mente han hadde svarteboka. 

Da han døde på Rosethaugen i 1859 holdt daværende eier Kristian Olsen 

begravelsen. Denne har fortalt at da Hans så vidt hadde fått lukket øynene 

nappet en sønn til seg en sølvknapp som den døde hadde i skjorten. En 

datter ble arg og det ble en voldsom trette ved den dødes seng. Under 

gravøllet ble både sønnen og svigersønnen lenge ute og Kristian gikk ut 

for å se etter og fant dem i en nygravet grøft. De var kommet i slagsmål 

om arven og herunder var begge havnet i grøfta. 

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

Dette er det jeg vet om denne slekta fra Søndre Land, som dere 

etterlyser i VSHL-nytt nr 1. 

                                           Sigmund Kildal, Raufoss.  
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Genealogj (lat.-gr.) er læren om de enkelte slekters opprinnelse 

og sammenheng. De viktigste kilder er segl, diplomer, kirke- 

bøker, skifte- og andre rettsprotokoller. Anetavlen gjør rede 

for en persons forfedre: fire besteforeldre, åtte oldeforeldre 

osv. Stamtavlen, som begynner med en stamfar, behandler 

den agnatiske etterslekt (dvs. personer med avstamning 

direkte fra slektens menn), mens etterslektstavlen også om- 

fatter kognatisk avkom (personer med avstamning gjennom 

slektens kvinneledd). Av fremtredende norske genealoger kan 

nevnes Bernt Moe («Tidsskrift for den norske Personal- 

historie» 1840-50), W. Lassen («Norske Stamtavler» og 

samlinger i Riksarkivet), H.J. Huitfeldt-Kaas, E.A. Thomle, 

Wilhelmine Brandt, C. Delgobe (samlinger i Statsarkivet, 

Oslo), H. Krog Steffens, C.M. Munthe («Norske slægts- 

merker» 1927-28, «Vore fælles ahner», 1941). Henning 

Sollied, Elisa Tandberg, Ingeborg Flood. Sigurd Engelstad, 

og fremfor alt S.H. Finne-Grønn gjennom sine tallrike stam- 

tavler og artikler. Fra 1880 var det dansk-norske «Personal- 

historisk Tidsskrift» hovedorgan for norsk g. «Norsk Tids-  

 

skrift for g.» ble startet 1906. Norsk slektshistorisk forening 

som ble stiftet 1926, begynte 1927 utgivelsen av «Norsk 

slektshistorisk tidsskrift», hvor en lang rekke slekter er be- 

handlet, og hvor spørsmål besvares. Foreningen har også ut- 

gitt flere verker. Norsk-danske slekter er behandlet bl.a. av 

Th. Hauch-Fausbøll («Slægthaandbogen» 1900 flg.) og 

J.C.L. Lengnick («G. over adelige og borgerlige familier» 

m.fl.). 

Av nyere hjelpelitteratur nevnes: G.E. Raabe, «Norske 

stamtavler; bibliografi» (1941); C. Krag-Rønne, «Ætte- 

gransking» (1943); Ingeborg Flood, «Liten håndbok i ætte- 

gransking» (1943); Fin Michalsen, «Slekten. Innføring i ætte- 

gransking» (1965); «Norsk slektskalender», bd. 1 red. av 

Ingeborg Flood (1949), bd. 2 red. av H. Gram og S.H. Finne- 

Grønn (1951); Morten Hansen, «Norske slektsbøker» (1965); 

Jørgen Gløersen, «Dødsfall i Norge 1763-1825» (1964) og 

1826-40 (under utg. 1969) o.a. verker om nyere dødsfall; A. 

Fabritius og H. Hatt, «Haandbog i Slægtsforskning» (Kø- 

benhavn 1943); Bengt Hildebrand, «Handbok i släkt- och 

personforskning» (1961); L.G. Pine, «Your Family Tree» 

(1961). C.S.Sch. 
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SPØRSMÅL NR 2. 

Søker opplysninger om Nord- og Sør-Mikkelborg, - plasser under Lien i Fluberg. 

Ønsker å komme i forbindelse med noen som har kjennskap til disse plassers 

opprinnelse, og også kjennskap til slekter der. Spesielt gjelder dette 

Nord-Mikkelborg. Jeg har fra "Boka om Land V" side 436: "1771 utstedt 

bygselseddel på plassen Mikkelborg til Mads Olssøn" (Min tipp-tipp-tipp 

-tipp-oldefar). 

SPØRSMÅL NR 3. 

Kjenner noen i Fluberg til Beata gift Ramby i USA? 

Hun er barnebarn av Østen Eriksen, Mikkelborg. Hennes onkel var Kristian 

Østensen Mikkelborg (1829-1910). Var hun datter av 1) Ole Østensen, gift 

med Johanne M. Knudsdtr Kjellberget eller 2) Ola Nyseth (ingen andre 

opplysninger om han) eller 3) Maren, gift med Ole Martin Bjørnson 

Øverengen (isåfall var hun gift med Petter Hvalby Bjørnerud fra Land.) 

SPØRSMÅL NR 4. 

Johannes Tollefsen Stangebakken (f.1801) og gift med Johanne Nilsdtr. 
Rødningsbystuen (f. 1808), Toten 
var mine tippoldeforeldre. Kjenner noen til disse f.eks. hvor og når død? 

Angivelig utvandret disse til USA, men har ikke funnet deres navn blandt 

emigranter via Oslo. 

Svar til Bjørn Bakke, 

Lønnbergveien 16 B, 

2830 Raufoss   Tlf. 061-91540 

             Fra  : Aschehougs  Konversasjonsleksikon bind  VII. 
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SPØRSMÅL NR 5. 

I slektsarkivet på Toten finnes følgende opplysninger: 

Peder Pedersen Teterudeie af Tingelstad 

*1/1 1780 i Nes kirke i Brandbu med Marte Hansdatter Maridalen, Kolbu 
Hun døde 4. jan. 1838 og ble gravlagt 11. januar 1838. 92 år gammel 

Barn: 
1. Anders f ca. 1781 
2. Peder f. 23. jan 1786 * 14/11 1815 med Mari Andersdtr. Holjestuen f. 5/11 
     1785 
3. Hans f. 22/8 1789 * 10/11 1810 Johanne Pedersdtr. Sørlien 
4 .  Birte f. 19/9 1792 død 1795 to år. 

Familien bodde i Setnestuen 1786-1795 og kona er død i Maridalen 1838. 

Spørsmål: Hvor og når døde Peder Pedersen? 
En har lett både lenge og vel etter ham uten å finne ham. En kan heller ikke 
finne denne familien i folketellinga for 1801, men det synes klart at Marthe 
Hansdtr. bodde i Maridalen da hun døde 1838. 

Disse er av forfedrene til slekta i Ottersveen i Kolbu. De siste to år har det 
vært arrangert familiestevne der, og et nytt stevne er planlagt også i år. Ikke 
minst av den grunnen søker en opplysninger om forfedrene til slekta på dette 
bruket. 

SPØRSMÅL NR 6. 

Eg har eit par spørsmål om noen av forfedrane mine. Eg har 
lett ein god del utan å finne ut noko sikkert om dei. Såleis 
har eg også vore i kontakt med Riksarkiv i Norge og Sverige 
og med franske kjelder. Vidare har eg lett ein god del i 
kyrkjebøker utan å finne noko sikkert. Ei enkel slektsrekke 
kan vise kva eg er på jakt etter: 

1. Jean Catle Jean var namnet på ein franskmann i svensk krigs- 
teneste under den store nordiske krig. Han var med på Norderhov 
i 1716, men skal etter tradisjonen ha gjømt seg i kjellaren 
under tumultane og dermed ikkje vorte teken til fange. Og det  
er også meint at han vart buande på Norderhov. Korkje riksarkivet 
i Stockholm eller Oslo har funne nokon soldat nemnd i 1716 
med dette namnet, men gjennom franske kjelder har eg fått 
høre at det er fleire stader i Frankrike der namnet Catle Jean 
framleis er i bruk. 

2. Franskmannen vart vel gift og fekk ein son Pål, som atter er 
far til: 

3. Marie Pålsdtr. 1777-1857. Ho vart gift med klukkar og lærar 
Ole Olsen Dille frå Røros 1775-1854 og dei budde i lange tider 
i Vågå. Ho fekk bera tittelen madame ettersom ho var gift med 
ein klukkar. Elles skal ho ha vore flink kokke, og var god å 
ty til når det var selskap i bygda. 

Slektsrekkene frå Marie Pålsdotter og framover er greie, 
men dei to fyrste ledda i den rekka som her er sett opp, 
er delvis usikre. 

Har nokon opplysningar å koma med? 

Arne Amundgård. 
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