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LAGSNYTT 

Laget avholdt årsmøte 19 januar på Gjøvik Bibliotek 
der hovedsaken var omorganiseringen av laget, års- 

møtet godkjente styrets forslag om opprettelse av 

lokallag med egne styrer, på nest siste side i dette 

nr. vil dere finne hvem som sitter i lokalstyrene 

og når disse har møter. 

Vestoppland Slektshistorielags hovedstyre består 

etter årsmøtet av: 

Ole M. Granum Formann 
Arne Amundgård Nestformann/Bladstyrer 
Fredrik Dyhren Kasserer 
Jan E. Jaatun Sekretær 

Styret består dessuten av en representant fra hvert 
av lokallagene og en representant fra Land Leif A.  
Wien ble her valgt. 

Nytt av året er todelingen av kontingenten idet 

vi har tatt hensyn til de mange nye medlemmer som 

er interesserte disse får beholde den gamle kontin- 

genten, mens de som har vært med før får en noe 

høyere kontingent. 

Emblemet på forsiden er et forslag som kom fram 

på årsmøtet, navnet på bladet vårt er også fra 

nå forandret idet vi fant ut at det gamle navnet 

kunne misforståes. 

OBS OBS OBS 

Vær oppmerksom på Gjøvik Friundervisnings kurs 
nr. 11 i vår, vi gjengir det her: 

11. GOTISK SKRIFT I GAMLE DOKUMENTER 

tenkes arrangert som week-endseminar med forelesere fra Riksarkivet og/ 

eller Universitetet i Oslo. 

Kurset er et samarbeidstiltak med Vestoppland Slektshistorielag. 

Be om nærmere opplysninger! 

Dette er en fin mulighet for oss å lære å lese 

gotisk skrift» ta kontakt med oss eller friunder- 

visningen hvis du er interessert. 
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Til bladet 

Av Bjørn Bakke 

1. VSHL-NYTT. Nå er det på tide at redaktørene for 
VSHL-NYTT får ros og anerkjennelse for avisen. Helt fra 
første nummer har det vært meget interessant å lese og 
en må glede seg til hvert nummer som kommer ut. Siste 
nummer, i nytt format og delvis ny redigering, var helt 
topp. Det nye formatet synes jeg absolutt man skal 
beholde. Hvis bladstyret også kan makte å samle tilsvar- 
ende stoff i etterfølgende nummer, vil det være meget 
imponerende. Etter min meining er avisen alene mere 
verdt enn hele årskontingenten. Jeg gleder meg faktisk 
til hvert nummer og ønsker skriftstyret lykke til i det 
videre arbeid. 
2. Felles tur til Statsarkivet i Hamar. Noen av oss som 
deltok på Herman Nettums siste SFU-kurs i slektsgransk- 
ing, har snakket litt om hvor fint det kunne vært med en 
felles tur til Statsarkivet på Hamar, vel og merke under 
ledelse av en som var godt kjent der fra før (Nettum?) Vi 
var elleve deltakere på kurset, men før vi eventuelt 
arrangerer noe i eget regi, vil jeg be styret vurdere om 
dette eventuelt burde arrangeres som en VSHL-utflukt. 
Det ville da vel være mest aktuelt med fredag ettermid- 
dag og kveld som særavtale, idet arkivet normalt stenger 
kl. 14.45 på fredager. 

3. På SFU-kurset ble opplyst at det nå er nye åpningstid- 
er på Statsarkivet i Hamar. I tilfelle ikke alle er kjent 
med dette, foreslås dette bekjentgjort i VSHL-nytt, 
eventuelt også på møtet: Åpningstid mandag - torsdag 
kl 08.45-17.45, fredag 08.45-14.45, og lørdag 08.45- 
12.45. 

Vi takker Bjørn Bakke for innlegget med mange gode tips 
og ytringer. Vi tar gjerne i mot mer av dette slaget fra 
medlemmer og andre. Og vi vil ikke unnlate å nevne at 
avisa må ha stoff for å eksistere. Vi har liggende en del, 
men trenger mer, så sett i gang i skriverkarle/damer. 
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Ole Hannibal Hoff 

Bernt G. Bielke. 

Ole Hannibals foreldre var en dansk kannik Andreas Hof 
mens moren Kirstine Olsdtr. Pharo var datter av sogne- 
presten på Nes på Hedmarken Oluf Jenssøn Pharo og 
Bente Hansdtr. Grimeten. 

Han ble født på Nyborg på Fyn i Danmark 1694. At 
han er oppkalt etter morens far, Oluf Jenssøn Pharo, er 
forståelig. Hvor navnet Hannibal kommer fra, kan man 
bare gjette seg til. Personlig tror jeg at det kommer fra 
Hannibal Sehested (1609-1666) som var Norges statthold- 
er 1642-1651. Navnekombinasjonen Ole Hannibal er jo 
vel kjent på Toten og de fleste av dem som har båret 
navnet kan - vel føre sin slekt tilbake til Ole Hannibal 
Hoff. Han ble student i 1712 og candidat i 1718. I 1718 
ble hans far stiftsprost i Christiania og var dette til sin 
død i 1732. 

I 1719 fikk Ole Hannibal Hoff ventebrev på Totens 
kall, men antok midlertidig tjeneste i Spydeberg som 
personell kapellan hos sognepresten der, Peder Boyesen. 
Den 23.9 1723 ble han gift i Spydeberg med datteren i 
huset, Anna Sophie Boyesen. 

Da presten Holst på Toten døde i 1725, overtok han 
kallet og flyttet dit. Etter at prost Peder Landt døde i 
1746, ble han utnevnt til prost over Totens og Valdres 
prosti. 

Han kaltes på folkemunne for "Herr Ole" og med 
dette navn nevnes han i et av forstmester Barths oppteg- 
nede totenske sagn "Røverbanden paa Tyvaaskampen" 
(DNT årbok 1879 side 98-100). Det finnes 3 malerier av 
presten Hoff. Ett henger i Hoff kirke mens de to andre 
befinner seg på Stenberg (Toten Museum). Han må ha 
hatt et ualminnelig barskt ansikt, og han skal ifølge 
tradisjonen ha vært en overmåte streng og herskelysten 
prelat - riktig en bygdepave. Det fortelles at han på 
helligdager før prekenen tok seg en tur omkring i stolene 
og ribbet kvinnene for bånd, sløyfer og annen stas, fordi 
han hatet luksus. Såvel av hans utseende som av det 
bibelsted han valgte som sitt motto "Dersom jeg endnu 
tekkes menneskene da var jeg ikke Kristi tjener", får 
man inntrykk av at han må ha vært en karakterfast 
mann. Han var sogneprest på Toten i 34 år og det er vel 
ikke mange prester som innehar et kall så lenge. 
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"Herr Ole" skal ha vært en høy, anselig mann, lykke- 
lig i sin utvortes kår og forsonlig mot sine fiender og 
missunnere. Hans kapellan Fredrik Meyer skal ha misunt 
ham meget og innga flere klager på ham til biskopen. 
Canselliet måtte omsider megle mellom dem og slutte 
fred. Han var en god og behagelig selskapsbror, men ikke 
heldig som taler da han skal ha hatt "liden lesning" og 
aldri skrev sine taler. Han var en stor elsker av fisk og 
av fugl hvorpå han anvendte stor flid og bekostning. Da 
biskop Peder Hersleb i 1731 ble biskop i Akershus, pålas 
sogneprestene i stiftet å opprette kallsbøker. En slik ble 
derfor opprettet av Hoff, og han har i denne blant annet 
inntegnet at han i 1730 lot oppføre hovedbygningen og 
flere av uthusene på prestegarden og at han hadde lagt 
inn vannledning! og at han hadde plantet flere lønnetrær 
både i og utenfor haven. 

Det er kanskje lite kjent at han har bekostet oversatt 
og utgitt ihvertfall en bok "De fire Evangelisters hellige 
Overeensstemmelse". Jeg har ett eksemplar og i det har 
hans barnebarn Anne Dorph skrevet sitt navn. Boken har 
gått i arv i min familie.  

Ekteparet Hoff hadde ni barn hvorav sju vokste opp. 

1. Benedikte Christine født 1723 i Spydeberg gift på 
Toten 6/10 1741 med canseliråd senere sorenskriver 
David Sommerfelt. Hun døde 1 1774. 

2. Karen f. 1724 i Spydeberg gift med Peter Clovius 
Mangor, sogneprest i Spydeberg. Begravet i Christiania 
21/5 1792. 

3. Marie døpt 25/4 1726 på Toten og gift med 1. 21/4 
1747 med canseliråd justissekretær Niels Røer og 2. med 
apoteker Christen Stillesen, Bragernes. 

4. Anna født 1729 gift 26/5 1747 med foged over 
Hadeland, Toten og Valdres fogderi, Peter Frantzsøn 
Dorph. Hun ble begravet på Toten 25/8 1761. 

5. Rebecca døpt 20/7 1730 gift 3/10 1747 med 
sorenskriver over Hedmarken Hans Henrik Schwabe. 

6. Adelheid Marie døpt 21/12 1732 gift 28/6 1751 med 
canseliråd senere sorenskriver i Skogn, Jørgen Henrik 
Poulsen. Hun døde på barselseng og ble begravet i Skogn 
i 1760. 

7. Andreas f. 4/5 1737 og døpt 10/5 1737 og gift i Vår 
Frelsers kirke i Christiania 6/9 1768 med Maren Nielsen. 
Begravet på Toten 14/4 1784. 

Ole Hannibal Hoff døde i Hoffs prestegård 12. sep- 
tember 1759 og ligger begravet i Hoff kirke sammen med sin 
kone som døde 3. juli 1765. 
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Testament over Marte Peders-Datter Hensvolden  
Anno 1810. Ved Balke d: 20de Novembr Kl: 1 Efterm: 

Naar Legemet er et Sæde for Smerter og naar Sygdom 
sætter os udaf Stand til at tage deel i de Glæder, som 
Livet saa riigelig skjenker den sunde og Friske, da bliver 
vistnok Døden det eeneste Formaal for alle vore Ønsker. 
Ja! Velkommen være du da o Død! Velkommen være du, 
naar vi paa Sygdommens marterfulde Leie, anraabe dig 
om Bistand, da ende du vor piine, da føre du os over 
Tiidens Grænser ind i Evighedens Land, langt fra Syg- 
domme og Smerter. 

Velkommen var du og for hende, hvis Legeme vi i Dag 
har ledsaget til Graven. Hun var den i Live agtværdige 
Pige Marte Pedersdatter Hensvolden, og hun saae første 
Gang denne verdens Lys i Aaret 1777 d: 18de Junii paa 
Gaarden Hensvolden her i Totens Præstegjeld. Hendes 
Fader er den allereede hensovne og i sin Tid agtbare 
Dannemand Peder Jacobsen Hensvolden og Moderen er 
den igjenlevende yndelskende Danneqvinde Anne Olsd: 
Sammestæds. 

Saasnart de vare begavede med denne kjære Datter, 
som en Frugt af deres Ægtekjærlighed, bare de strax 
Omsorg for at hun ved den hellige Daab blev indlemmet i 
det kristne Selskab. Og da deres daglige Attraae gik ud 
paa at befordre hendes sande Vet, søgte de fra den 
spædeste Ungdom at bibringe hende de rigtigste og 
sundeste Begreber om Religion og Dyden, overbeviiste 
om, at hvad for en Skjæbne der end kunde ramme hende i 
Verden var hun dog altid sikker under Religionens og 
Dydens Herredømme. Saasnart hendes spæde Seener be- 
gyndte at fastne, søgte de Efterhaanden at venne hende 
til Arbeidsomhed, Flittighed og Duelighed; men de glem- 
te ei heller at indskjærpe hende den Sandhed at Arbeid- 
somhed uden Gudsfrygt var en unyttig Ting og at hun 
allene, ved at forbinde disse tvende Egenskaber med 
hverandre kunde finde Vei til Lyksaligheds Helligdom. 
Saaledes vare de selv i Ungdommen oplærte, og efter 
denne Regel behandlede de deres unge Datter. De høst- 
ede ogsaa riigelig Frugten af deres Møie; thi saa længe 
begge hendes Forældre levede, omgikkes hun dem med en 
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udmærkket Ømhed og Kjærlighed. Af Naturen var hun 
begavet med en fyrig Sjæl i et friskt Legeme og disse 
Evner anvendte hun til sine Pligters Opfyldelse imod sine 
Forældre. Stærk hjalp hun dem at bære Byrden, munter 
understøttede hun deres modfaldne Sind; og naar de vare 
meget forsagte, kom hun dem til hjelp med Religionens 
Trøstegrunde. 

Saaledes levede hun da glad og fornøiet hjemme hos 
sine Forældre; men omsider maatte hun prøve den haarde 
Skjæbne ved Døden at miste sin Fader. Med en Sorg som 
anstaaer den Viise, føelede hun Vægten af dette betyde- 
lige Tab; thi hun trøstede sig dermed, at hun Hisset i de 
Lyksaligheds Boeliger skulde finde ham igjen og da aldri 
meere at skildes fra hinanden. 

Efter hendes Faders Død forblev hun sin Moders 
Støtte i nogle Aar, og af hendes Sjæls og Legems Styrke 
skulle man have troet, at hun maatte have overlevet sin 
Moder; _ men den evige Bestyrer, han som har heele 
Naturen i sin Haand, havde langt andre Hensigter med 
hende. Hun blev for 22 Uger haardt angreben af en Tære-
Sygdom som strax lagde hende over Ende paa Syge-Leiet. 
Nu vidste hun, at denne Sygdom var dødelig, men isteden 
for at være misfornøiet med sin Skjæbne, takkede hun 
inderlig Gud, som saa tiilig havde bestemt hende for en 
anden Verden. Den 28de October dette Aar, blev hun 
betjent med det høiværdige Alterens Sakramante og 
hermed forsynet, gik hun Død, Grav og Evighed trøstig 
imøde. Da hun mærkede at Døden nærmede sig, sagde 
hun sin Moder, sine Sødskende og de øvrige af sine 
Venner de sidste kjærlige Farvel; og da hun hermed var 
færdig, hensov hun roelig sidst afvigte d: 11te November 
kl: 12, efterat hun havde levet heri Verden i 33 Aar, 20 
Uger og 6 Dage. 

Denne gravtalen har vi fått fra Tore Falch, Tonsen- 
veien 3, Oslo 3 og han har funnet den i Riksarkivets 
localia-Samling. 
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Navneskikk 

Det var bestemte regler i det gamle samfunnet for 
hvorden en skulle forholde seg når en skulle gi navn på 
barna sine. Det var en selvfølge at besteforeldra til 
barna ble oppattkalt, og så i neste omgang andre som 
stod familien nær. Denne skikken ble fulgt i stor utstrek- 
ning i lange tider, men det er også eksempler på folk som 
ikke tok skikken like nøye og som gjennom navngivinga 
viste større "uavhengighet" overfor sedvanen enn folk 
flest gjorde. 

Lensmann Ole Pedersen Schjøll (1812-1851) ble 1838 
gift med Maria Johannesdtr. Buruld (1814-1860). I noen 
tid var han kontorist på Stenberg før han ble lensmann i 
Vestre Toten. Han bodde på Skjøl til ca. 1843 da han er 
nevnt som bruker av Valheim. Han og kona fikk i alt seks 
barn, og de navna som ble brukt på disse gir grunnlag for 
ettertanke og antagelser. 

Barn nr. 1 var Peter-Johan Bertrand Mariboe f. 1840. 
Navnet Mariboe er kjent fra historien og viser vel at 
lensmannen hadde kjennskap til den person som her ble 
oppattkalt. Barn nr. 2 fikk navnet Amalie Wilhelmine f. 
1842. Her møter vi navn fra Stenberg fra familien 
Weidemann. Den yngste av døtrene til amtmannen bar 
som kjent navnet Amalie (ofte kalt frøken Malla). Det 
tredje av barna ble kalt Laurits Weidemann Schjøll og 
også her går tankene straks til den samme amtmann som 
hadde vært arbeidsgiver for lensmannen i en periode da 
han var til opplæring for sitt senere arbeid. Barn nr. 4 
fikk navna Carl Mauritz Oscar f. 1845. Her har vi to 
navn fra familien Bernadotte i Sverige. Carl Johan døde i 
1844, og Oscar I ble konge. I og med at lensmannen og 
frue brukte to kjente kongenavn fra dobbeltmonarkiets 
tid, gav de vel også til kjenne at de aksepterte unionen 
og på sett og vis så opp til kongen. Dette var i og for seg 
en selvfølge for en lensmann, men vi skal også være opp- 
merksom på at det etter at unionen i 1814 var et faktum, 
hadde vært atskillig rivninger mellom "broderfolkene". 
Carl Johan skal ha vært godt likt her i landet de siste 
årene han levde. Og lensmann Schjøll og frue hadde ingen 
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betenkeligheter med å la ett av barna få "kongevennlige" 
navn. Barn nr. 5 fikk navna Olaf Lous Albert Femar 
Schjøll f. 1848, også navn fra andre kulturkretser enn 
Toten. Og det sjette av barna ble kalt Cariline Fougna 
Sexine. Fougna er sikkert etter Fougner som var kontor- 
ist på Stenberg og senere, i likhet med de fleste kontor- 
istene hos Weidemann, ble forfremmet til lensmenn 
etterpå. Fougner-navnet er fra Gausdal. Sexine har sin 
bakgrunn i at dette var barn nummer seks. 

Lensmann Ole Pedersen og frue Maria brøt altså 
delvis med de vanlige oppattkallingsreglene da de gav 
navn til barna sine, men de tok likevel ikke navna fra 
"lause lufta" men brukte navn med bakgrunn i kjenn- 
skaps-og vennskapskretsen. På den tid var det ikke helt 
uvanlig at en person kunne "æres" ved at hans hele navn 
ble brukt på andre personer. I dag gjelder det andre 
regler på dette feltet, som gjør at en kan føle seg 
forholdsvis "trygg" på ikke å oppleve slike ting. 

Mange vil vel føle det som en "ære" å bli oppattkalt. 

Mens andre igjen har den oppfatningen at oppattkalling 

også har sine svake sider som en ikke bør overse. 
Om lensmann Schjøll kan det sikkert skrives mye. At 

han var en dyktig lensmann og bra samfunnsborger er det 
vel ikke noen tvil om, men lensmennene kan lett komme 
ut for vanskelige situasjoner der alle ens egenskaper blir 
satt på prøve, og muligheten for feilskjær er tilstede. 
Særlig de siste årene skal ha vært noe grå og vanskelige 
av personlige grunner, men han gjorde en nyttig gjerning 
og er av stamfedrene for mange. 
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Om slekta Stabel 

1. Hans Stapel, nevnes 1259, trolig født i Lybeck i 
Tyskland 1215. 

2. Gerhard Stapel nevnes 1290. 
3. Hans Stapel nevnt 1328 og 1335 
(Her mangler et par generasjoner). 
6. Henrik Stapel f, ca. 1370, nevnt 1425. 
7. Hans vam Stapel f. ca. 1400 nevnt 1443. 
8. Henrik Stapel f. ca. 1430 utvandret til Haderslev i 

Danmark. 
9. Hans Stapel f. ca. 1470 død før 1540, rådmann i 

Haderslev gift med Ingeborg.  De hadde fire sønner som 
tok navnet Stabel (p ble forandret til b). 

10. Bastian Stabel f. ca. 1500, skriver på Aalholm i 
1524, amtsskriver 1557, hospitalsforstander 1564, gift 
med Anna. 

11. Hans Bastiansen Stabel f. ca. 1534 død 1585, var 
i 1561 ridefogd hos Peder Bild, var med i nordmennenes 
innfall i Herjedalen 1566. Han deltok i et bryllup i Øyer i 
Gudbrandsdalen der han kom i skade for å ta livet av 
sognepresten Peder Gram, og dette ble det en lang sak 
av. 

12. Bastian Hansen Stabel f. ca. 1570. 6 barn. 
13. Claus Bastiansen Stabel, fogd på nedre 

Romerike. 
14. Karen Slausdtr. Stabel f. 1629 død 1711 gift med 

sorenskriver Peder Andersen på Kvikstad i Kolbu, død 
1673. De fikk fem barn og har stor etterslekt. Imidlertid 
er det lite en vet om forfedrer og fødested til Peder 
Andersen, mens en som vist har en god del opplysninger 
om anene til kona hans. 

Disse opplysningane har Pål Gihle skaffet oss, og 
han er sjøl av denne slekta. Ellers viser vi til ei 
slektsbok: 

A. St. Castberg: "Slekten Stabel - Stabell" (1955). 
(AA). 
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Spørsmål 
& svar 

Ad spørsmål nr. 6 

I hefte 2 av VSHL-NYTT hadde eg spørsmål om noen av 
forfedrane mine frå Norderhov og kanskje Frankrike. 
Seinare har eg fått tak i noen fleire opplysningar om 
denne familien som eg her vil ta med. 

I kyrkjebok for Norderhov er funne: Ole Olsen Dille og 
Maria Paulsdtr. Weysteeneje ble trolovet 4. mars 1798 og 
viet den 19. juli samme år. Forlovere var Hans Olsen 
Sandsæteren og Mads Evensen samme sted. 

I folketellinga for 1801 har eg funne dei same folka 
nemnde under prestegarden i Norderhov: Ole Olsen Dille 
27 år jordløs husmann og skoleholder og hustru Maria 
Paulsdtr. 28 år og to barn: 1. Anders 7 år og 2. Kari 3 år. 
Men også far til kona er nemnd og det er ei viktig 
opplysning: Paul Knudsen konens fader 82 år enkemann 
inderst nyder almisse. 

Eg vart overraska da eg fekk sjå at faren heitte Paul 
Knutsen, etter det som før hadde vore skrivi om denne 
slekta hadde eg rekna med at han kunne heitt Paul 
Jeansen. Dersom det da er nokon forbindelse mellom den 
franske soldaten Jean Catle Jean og Maria Paulsdtr. så 
kan det spørjast om mor hennar kunne vera av den franske 
slekta. 

Det er ikkje så å forstå at dette betyr så veldig mykje 
men det skulle vore artig å finne ut meir om desse folka. 
Paul Knutsen vart fødd ca. 1719. Har noen opplysningar 
om han? Noko som gjer at eg vil tru at det er forbindelse 
til soldaten er at Maria Paulsdtr. og Ole Olsen skulle ha 
hatt ein son "Jens Catlejon" f. 1812 død 1841 i følge ein 
artikkel i Årbok for Gudbrandsdalen 1965 av Martinius 
Høgåsen. Denne sonen vart fødd i Vågå der faren da var 
lærar og klukkar. 

Arne Amundgård. 
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Svar på spørsmål nr. 14 

Svar til Esther Larsen. 
Foreldrene til Marte Jonsdtr. Røchen var: Jon Jacobsen 
Røchen f. ca. 1654 død 1726 og gift med Anne Åstensdtr. 
Vestre Framstad i Gran. Jon Jacobsens far var Jacob 
Jonsen Røchen f. ca. 1607 og antagelig sønn av Jon 
Halvorsen Hasvoll i Land. Jon Jacobsens mors fornavn er 
ukjent, men hun var datter til Hans Gudmundsen og Anne 
Andersdatter Hilden i Tingelstad. 

Jon og Annes barn var: 
1. Jakob Jonsen Røken 1680-1741 gift 1723 med Anne 
Nilsdtr. Aschim nordre. (Deres slekt er på Røken ennå). 
2. Hans Jonsen Dæhlen/Grinaker gift med Helene Maria 
Julsdtr. Augedal, deres barn: Jul, Anne, Grinaker, Maren 
Tingelstad. 
3. Åsten Jonsen Haug senere Framstad gift med Kari 
Haug, Vasslia. 
4. Eli Jonsdtr. gift med Ole Horgen. 
5. Marte Jonsdtr. gift med Anders Nilsen Quigstad 
6. Ingeborg Jonsdtr. gift med Børger Berger, Jevnaker. 

Opplysningene er hentet fra Magne Thingelstad 
som har fått de eldste navna fra Randi Bjørkvik. 

Med hilsen 
Hans M. Næss. 

Spørsmål nr. 16 

1. I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III side 257 er 
Olof Arnesdtr. Rekstad (14-1500) datter til Arne Sjonde- 
sen, men i Ivar Skappels oppsett til meg er hun sagt å 
være datter til Arne Gulbrandsen Hemstad (nevnt 1414). 
Hva er riktig? 

2. Kan noen gi opplysning om hvor Tollef Olsen Fall 
f. omkring 1700 gift 1729, død 1776 var fra? 

3. Jeg er også ute etter opplysninger om Tollefs 
svigersønn Gudbrand Gundersen Halmrast og hvor han 
var fra. Tollefs datter Catrine ble jo enke på N. Halm- 
rast og gift andre gang med Gudbrand. 

4. Kan noen opplyse om forfedrene til Karen 
Ollufsdtr. St. Odnes, skifte 1654  g i f t  med Svend Alfsen 
fra Jevnaker som ble bruker på Odnes? 

Med hilsen fra 
Gulbrand Sand, 
Fall. 
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Svar på spørsmål nr. 16 

Christian Spangen hadde i Hedmark Slektshistorielags 
tidsskrift bind II s. 33f en artikkel om Frangætten i 
Stange. Han konkluderer med følgende oversikt: 

Gudbrand Sjondeson nevnt 1389 

Arne Gudbrandsen 
på Hemstad 
nevnt 1414 

Sjonde Gudbrandsen 

på Frang 
nevnt 1412 og 1414 

Borghild 

gm Ketil Nilssen 
nevnt 1471 

Olof 

gm Styr 
Rønnaug 

på Frang 
død før 1471 
Barnløs. 

Utenfor ekteskap 
Brynhild 
gm Mogens 

Gudbrand 

Styrson 
nevnt 1471 

Sjonde Mogensen 
på Frang 147 

Olov Arnesdtr. var datter til Arne Gudbrandsen. Hun og 
søsteren kommer da i sjette arveklasse og må vike for 
Brynhilds ektefødte sønn som kommer i femte arveklas- 
se. Var de Brynhilds brordøtre, ville de kommet i 4. 
arverekke. Konkusjonen stemmer med lagmannens dom 
av 22. mars 1471 (Diplomatarium Norvegicum II 880). 

Med hilsen 
Jan Eilert Jaatun. 
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Spørsmål nr. 17 

Ole Andersen Hattebøl f. ca. 1756 død 1834, 
gift 1778 med Marte Pedersdtr. Buruld f. ca. 1746 død 
1818. Boplasser: 1778: Starum, 1780 Ronnerud, 1784 Nar- 
umstuen, 1789 Lundenstuen, familie nr. to under Berg 
1801, Sukkestadgrinden 1818 og 1834. Var husmannsfolk. 

1. Hvor ble Ole Andersen Hattebøl født, og hva het 
hans foreldre? 

2. Hvor ble Marte Pedersdtr. Buruld født og hva het 
hennes foreldre? 

Det har vært lett ganske mye etter disse folka. En 
har gått gjennom kirkebøkene for Toten i de aktuelle 
perioder uten å finne dem. Men de ble gift på Toten og 
bodde der til de døde. De fikk fire barn: Anders i 1778, 
Marte i 1780, Pernille i 1784 og Otter i 1789. 

Hilsen: 
Interessert. 

Spørsmål nr. 17 B 

I Bagn i Aurdal døpes 17-6-1739 Anders av 
foreldre Arne Andreson Storødegaard og 
Anna Siversdatter. 

Spørsmål: Er det den samme Anders Arnesen 
som 9-10-1765 gifter seg med Ane Gulbrand- 
sdatter Haugsrud? eller er det den Anders 
Arnesen som 11-10-1766 gifter seg med 
Dorte Tidemansdatter Bøen? 

Bjørn Bakke 
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Spørsmål 18 

Ved et oppgivelsesskifte på gården Bekkedal i Feiring 
(dengang anneks til Hurdalen) 1/10 1781 gir Ole Olsen og 
hustru Johanne Olsdatter fra seg sin del av gården til 
eldste sønn Ole Olsen og svigersønnen Ole Steffensen 
som var gift med deres yngste datter Margrete Olsdat- 
ter. (Dette skiftet er spesielt interessant og gir et bilde 
av familieforholdet på Bekkedal dengang: Oppgivernes 
andre sønn, Tore Olsen, protesterer mot at han ikke får 
"tiltræde det andet halve Bækkedal" da han "formeente 
sig nærmere berettiget at være hertil fremfor nogen 
anden". Hans foreldre svarer imidlertid at "de kan ikke 
slaae deres tillid til denne deres Søn Thorer Olsen, og 
især hans Hustroe, paa deres gamle Alder, da det ville 
blive bestandig ueenighed og misfornøyelse mellem dem 
for eftertiden". Oppgiverne "aldeeles negter Thorer Ols- 
en mindste brug heri Gaarden". (Skifteprot. nr. 11, Ø. 
Romerike, fol. 442 b). 

Denne svigersønnen Ole Steffensen kalles ved sitt 
giftermål med Margrete Olsdatter Bekkedal i 1780 for 
Lien. Hans alder oppgis ved folketellingen 1801 å være 
54 år og ved hans død 1806 60 år. I ekstraskattmanntallet 
1763 for Feiring er det en tjenestedreng Ole Steffensen 
på Almerlien. I 1776 innrulleres en Ole Steffensen 
Braadshoug, 28 år gammel, som grenader. 

Kan noen hjelpe meg med opplysninger om denne Ole 
Steffensen Bekkedal? Hvor var han fra? Hvem var hans 
foreldre? 

Med hilsen: Tore Falch, Oslo. 
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Spørsmål 19 

I 1782 på Moss gifter en Ole Nilsen Gran seg med Anne 
Dorothea Henriksdatter, temmelig sikkert datter av ma- 
gasinforvalter ved Moss Jernverk Henrik Hinnersen og 
hustru Berte Christine Schurin. Et par år senere finner vi 
dem på Braserud i Solør. Her ble Ole Gran forvalter for 
det ankerske fideikomiss. Han dør i 1829 på gården 
Sæteren i Eidskog - stedet kalles forøvrig Gransætra den 
dag i dag. Blant Ole Nilsen Gran og Anne Dorothea 
Henriksdatters etterkommere finner vi blant andre kjen- 
te militærnavn som Nils Gran og Maximil Gran 
'Rolsdorph'ene på Kongshov i Grue og NRK-"kjendiser" 
som Olav Gran-Olsson og Gunnar Gran. En tradisjon i 
slekten forteller at Ole Gran var fra Gran på Hadeland. 
Denne teorien styrkes av at det i Eidskog 2/1 1810 
begraves en "Enkemand Peder Nilsen, Ole Grans Broder, 
der kom herop fra Hadeland for at besøge sin Broder og 
døde paa Sætren, 64 aar gl." Ole Nilsen Grans alder opgis 
i 1801 til 46 år og ved hans død 1829 til 80 1/2. 

Kan noen av VSHL-nytts lesere gi opplysninger om 
Ole Nilsen Gran og hans bror Peder Nilsen - hvor de kom 
fra og hvem deres foreldre var? 

Med hilsen: Tore Falch, Oslo. 

Spørsmål 20 

Gjelder min oldemor, Agnette Dagfinnsdtr. Hun skal være 
født på Kols-Ålstad i Vardal, i 1805 eller 06 og døde 20. 
september 1887 i Brustuen i Vestre Toten. Hennes far het 
Daffin Svendsen. Hun tjente på Morterud da hun 23 år 
gammel 5/10 1829 ble gift med Hans Evensen Brustuen. 
Han var skredder. 

I 1801 bodde det på nedre Koll som 3. familie: 
Anne Larsdtr. husmor, enke med føderåd 54 år gl., 
Daffin Svendsen, sønn og skredder, ugift, 24 år gl., 
Johannes Svendsen, sønn og skredderdreng, 14 år gl., 
og Agnette Svendsdtr. ugift 18 år gl. 

Både navnet Agnette og Daffin ble før mye brukt i 
Vardal, og det er ganske mange av dem. Det jeg lurer på 
er om det er ovennevnte Daffin Svendsen som er far til 
Agnette og i tilfelle mulig flere opplysninger om familien. 

Hilsen Sigmund Kildal, Raufoss. 
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Svar på spørsmål fra S. Kildal (nr. 20) 

Daphin Svendsen Kold og Marte Larsdtr. Schaarstad ble 
gift i Vardal 13. juni 1802 med Lars Schaarstad og Poul Kold 
som forlovere. Deres datter Agnethe ble født på Kolds Eje 
og døpt i Vardal 1807 forøvrig under "Bispevisitas i 
Hoved-Kirken holden af Hans Høiærværdighed Hr. Biskop 
Bech". Marte Larsdtr. Kolds Ejer døde 19. april 1809 31 år 
gammel, og det ble holdt skifte etter henne den 12. 
oktober 1811. - Opplysningene er hentet fra klokkerbøker 
for Vardal og skifteprotokollene. Kirkebøkene for 
Vardal mangler for perioden 1777-1807, så i denne tida 
har en bare klokkerbøker å lete i. (Da Agnethe Dahphinsdtr. 
ble døpt ble mora sagt å være Olsdatter, men Larsdtr. er 
nevnt andre ganger, så det er nok det riktige). I Vardals 
bygdebok bind I s. 340 er nevnt ekteparet Lars Olsen og 
Berte Larsdtr. Skårstad som blant annet hadde døtrene 
Marthe og Agnethe.(AA) 

Spørsmål 21 

Spørsmålet gjelder Gudmund Christensen f. ca. 1773 død 
1839. Han var bosatt i Eidsvoll til han flyttet til Vinger 
der han ble gift 1813 med Gunne Eriksdtr. Sisselrud, 
Vinger 1790-1824. Han ble gift annen gang med Lisbet 
Gulbrandsdtr. 1798-1874. 

I første ekteskap fikk han blant annet sønnen Christian 
f. 1824 gift 1848 med Christine Christiansdtr. Kisatomten 
f. 1827. 

Spørsmålene er: Hvem var foreldrene til Gudmund 
Christensen og hvor og når ble han født? En har lett 
gjennom folketellinga for 1801, på mikrofilm for Eidsvoll 
og tilgrensende distrikter uten å finne ut noe helt sikkert. 
Dog har en funnet en person som kan være den "riktige" 
nemlig Gudmund Christiansen, 25 år gammel, arbeider ved 
Hurdals Glassverk i 1801. Er det noen av leserne som kan 
hjelpe med mer opplysninger her? Gudmund Christensen 
er min tipp-tippoldefar på farssida og anerekka stopper 
foreløbig med ham. 

Hilsen 
Tore Sandahl, Råholt. 
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GAMLE DOKUMENTER 
Vi fortsetter vår serie med gamle dokumenter, 

og viser her et svensk pass for ekteparet 

Johannes Pettersen og Dortha Hansdatter og 

deres barn, de hadde mistet sitt norske pass 

som var utstedt av fogden på Toten. 
21 
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Det kan være vanskelig å få tak i opplysninger om 
slektninger i Amerika. En kontakt som kan benyttes her 
er: 

Gerhard B. Naeseth, 4909 Sherwood Road, Madison, 
WI 53711, U. S. A. Opplysningen er blant annet hentet 
fra "Norwegian Tracks. The Vesterheim Genealogical 
Center, The Norwegian American Museum, Decorah, 
Iowa, 52101, USA. 

En annen kontakt er president i Totenlaget i USA 
Dr. L. J. Opsahl, 326 West 3rd st. Willmar, MN 56201, 
USA. Han er også redaktør for Toten "Bulletin". 
Totenlaget kom i gang igjen 1979 etter at det da hadde 
ligget nede i en god del år. I 1920 må laget ha vært inne i 
en god periode for da gav de til og med ut årbøker med 
ganske gedigent innhold. I vår tid nøyer de seg med et 
hefte i A 4 format. Men nyttig er det og nødvendig for 
laget for å holde medlemmene orientert om det som 
foregår. I august 1984 har laget planlagt å ha et stevne 
på Toten. 

Både Land og Gjøvik har fått gilde bøker om 
utvandringa til Amerika, og også i andre bygdebøker er 
det gjerne egne avsnitt om utvandringa. De fleste fra 
Østlandet dro ut over Kristiania, og protokollene der 
noteringene er gjort, finnes i Statsarkivet i Oslo, og er 
gjennomgått og avskrevet for mange distrikter. Når det 
gjelder Toten så er disse utvandrerlistene tilgjengelig 
både på museet i form av avskrifter og utklipp fra 
Totens Blad der de ble trykt, og videre kan en lese dem 
på mikrokort. 

Når det gjelder de relativt få fra Østlandet som dro 
ut over Trondheim, så er disse opplysningene å få fra 
Statsarkivet i Trondheim. Også listene for Bergen er 
avskrevet og ordnet og kan fås på mikrokort. (A A). 
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SKAKTAVL  

Slektsnavnet Skaktavl betyr "sjakkbrett" og slekta holdt 
til på Opplandene. Den første sikre i rekkene er Torbjørn 
Olssøn, men det er antatt at slekta hans tilbake til 
besteforeldrene kan settes opp slik: 

1. Bjørn til Knivsholm i Skoger og hustru Aase Wikong. 

2. Oluf Bjørnsen til Knivsholm, Toten gm Brynhilde Lilje 

Torbjørn Olsøn Skaktavl prest på Toten fra før reforma- 
sjonen og til ca. 1568, død 1577. Gift tre ganger: 
I. m. Ingrid Pedersdtr. død 1548, 2. 1551 m. Rønnaug 
Mogensdtr. Handingmann (datter av Mogens Trulssen 
Handingmann til Nordvi i Stange). To barn, se nedenfor. 
3. m. Anna Svendsdtr. Galde 

Anne død ca. 1690. 
Gift tre ganger: 
I. m. Kristoffer Oluf- 
sen Rytter til Østbyd død 
ca. 1660, 2. 1669 m Tore 
Torkildsen og 3 m. Frants 
Frantsen Hornes. 

Maren 
g 1 m Mogens 
Hansen 
Handingmann til 
Fosser og Ulven 
g 2 m presten og portrett- 
maleren Didrik Muus. 

Kilder 

Christian Spangens artikkel i Norsk Slektshistorisk 
tidsskrift 5, 1936. 

Olai Ovenstad: "Militærbiografier". 
M. Kubberud: "Nogle Oplysninger om sognepræst- 

erne i det samlede Totens kald efter reformasjonen". 
1897. 

M. Veflingstad: “Stange bygdebok" I. 
Aschehougs konversasjonsleksikon. 
Arkivet ved Toten Museum. 
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Anne Elisabeth 
død 1705 gift med major 
Hans Adam Stockmann 
1607-1725. 4 barn. 

Enevold 1627- 
Løytnant, eide Samsal, 
bodde på Nordvi gm 
Dortea Budde, død 
ca. 1699. 

Thorben 1590-1635 
Lagmann på Opplanda, 
gm Anne Nilsdtr. Krag, død 
1672. Thorben fikk fornyelse 
av adelsskapet 1622 og 1632. 
Overtok Nordvigodset og eide 
også Moen og Skapal i 
Ringsaker. 

Jørgen 
Løytnant. 

Christen 
Død 1602 
gm Adelus Jørgensdtr. 
Valravn fra Sam- 
sal i Ringsaker. 

Thorben 
død før 1612. Kjøpte 
Nordvi i Stange 
gm Inger Jørgensdtr. 
Valravn fra Samsal i 
Ringsaker. 

Baltser 
Uekte. 
Nevnt 1571. 
Ikke etter- 
slekt. 
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Sweethearten tell Knute Nelson... 

Knute Nelson vart fødd i Evanger i Voss 1843, kom 
til USA 1849 og voks opp i Wisconsin. Han var med i den 
amerikanske borgarkrigen, vart såra og tatt til fange. 
Han utdanna, seg som jurist, men er mest kjent som 
politikar. Frå 1895 og til han døde i 1923 var han medlem 
av senatet i Washington. Han var den første 
norskamerikanaren som spelte ei særleg viktig rolle i 
amerikanske politikk, og han stødde Woodrow Wilson da 
han prøvde å få USA med i Folkeforbundet. 

I ei slektstavle "Ættartalet aat Knute Nelson" av 
Johannes Sundvor (1925) står det mellom anna at Nelson 
vart gift 1868 med Nikolina Jakobsen frå Oslo, men - i 
ein artikkel i bladet "Norske Gutter" nr. 48 for 1929 står 
det noko anna: Senator Knute Nelson vart gift med 
sweethearten sin frå før borgarkrigen, Nikoline 
Jakobsen, emigrant frå Østre Toten. 

Einar Roland, Eriksrudleia fortalde 1977 at Knute 
Nelson var på besøk på Toten kring 1900 mellom anna for 
å skaffe opplysningar om aner til kona si som det var 
meint skulle stamme frå Toten. Edvard Lunde var i 
kontakt med Nelson under denne turen og meinte at kona 
hans mellom anna hadde skyldfolk i Lensbygda. 

Det har vore lett ein god del i arkivet på Steinberg 
etter denne Nikoline Jakobsdtr. frå Toten som skulle bli 
gift med Knute Nelson, men utan at ein har funne ut 
noko sikkert om henne. Ein har funne ei Nikoline 
Jakobsdtr. Baashus f. 1849 av foreldre Jakob Hansen og 
Marte M. Nilsdtr. Men såvidt ein forstår reiste ikkje ho 
til USA før 1870. Påstanden frå "Norske Gutter" heng 
derfor framleis noko i lause lufta, men ein gong må det 
vei la seg gjera å bevise/motbevise påstanden. Det er 
neppe noko i vegen for at Nikoline fyrst fløtte til 
Christiania for så å reise vidare til USA frå der, og da 
kunne det seiast om henne at ho kom frå Christiania men 
var barnefødd på Toten. (AA). 
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Halvor Hoel, mann og slekt 

Halvor Hoel fra Nes på Hedmark hadde en av de største 
gardene i distriktet og hørte til ei slekt som hadde 
betydd mye i bygda. Han hadde gode kunnskaper og var 
foregangsmann i jordbruket. 1815 ble han valgt til stor- 
tingsmann, men valget ble forkastet fordi han i ei 
rettssak som hadde vært reist mot ham, bare var blitt 
frifunnet "for videre tiltale". Halvor Hoel forsøkte også 
seinere å komme på Stortinget, men det lyktes ikke. Han 
er ellers særlig kjent i forbindelse med bondetoget til 
Christiania 1818 i protest mot sølvskatten. Han ble 
arrestert for å ha fremkalt uroligheter og fikk ved 
endelig dom av Høyesterett 1826 ett års festningsarbeid. 
Ved kongelig resolusjon samme år ble imidlertid straffen 
nedsatt til én måneds fengsel. Det er imidlertid ikke 
tilfelle at Hoel hadde noe med bondetogene til Christi- 
ania å gjøre. Han rådet tvertimot fra noe tog mot 
Stortinget. Han ble benådet av kongen og fikk en årlig 
pensjon av hans egen kasse. Men det står fast at han var 
ivrig for å unngå sølvskatten og at han også mente at 
skattetrykket for øvrig var for stort. I Nationalbladet 
1816 oppfordret han kongen og kronprinsen til å gripe inn 
og forhindre at landet ble ruinert. I 1814 stod Halvor 
Hoel sikkert nok bak to bondeadresser til riksforsamling- 
en på Eidsvoll. 

Det er neppe noen tvil om at Halvor Hoel var en 
begavet og dyktig mann som ønsket enkelte forandringer 
i samfunnet. Hans livsførsel kunne til tider skape noe 
forargelse. Han ble aldri gift men hadde barn med to 
kvinner og sa ved en anledning de dristige ords Jeg har 
avlet trende børn med tvende fruentimmers uden at den 
sorte Mand har autoriseret meg hertil. Dette var dristig 
sagt på den tid, men Halvor Hoel nøt autoritet og kunne 
si ting som folk flest neppe ville uttale offentlig. 

Halvor Hoel har atskillig etterslekt særlig da på 
Toten, men i fortsettelsen på denne artikkelen skal vi 
holde oss til hans aner. og opplysningene har vi fått fra 
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Per Braastad, Vardal. Også tidligere er det skrevet 
atskillig om Halvor Hoels forfedre, men såvidt vi vet er 
en anetavle for hans formødre og forfedre kanskje ikke 
tidligere presentert i sammenheng. 

1. Halvor Nilsen Hoel 1766-1852, bondehøvding. 

Foreldre: 
2. Nils Halvorsen Hoel 1733-1800, lensmann. 
3. Anne Jakobsdtr. By, Vardal 1739-1818. 

Besteforeldre: 
4. Halvor Nilsen Hoel 1700-1743, lensmann 
5. Marte Tollefsdtr. Smeby, Toten 1714-1761 
6. Jakob Jensen By i Vardal 1708-1786 
7. Ingeborg Johannesdtr. Bjugstad (Landaasen) 1707-90. 

Oldeforeldre: 
8. Nils Halvorsen Hoel 1672-1725, lensmann 
9. Magdalena Torstensdtr. Aske, Nes 1671-1731 
10. Tollef Haagensen Smeby 1670-1733 
11. Pernille Andersdtr. Kraby, Toten 1663-1758 

12. Jens Jakobsen By i Vardal død før 1748 
13. Siri Johannesdtr. Gaarder i Land 1679-1766 
14. Johannes Gulliksen Skjervum, vestre på Landåsen og 

trolig Bjugstad 
15. Anne Balzersdtr. eller Simensdtr. Bjugstad. 

 Tippoldeforeldre: 

16. Halvor Torgersen Vestad, Stange 1639-1691, kjøpte 
Hoel 1679 

17. Helga Nilsdtr. 1642-1699 
18. Torsten Audensen Aske 
19. Johanne Thommesdtr. Sterud, Nes 
20. Haagen Paulsen Smeby 1631-1702 
21. Kari Tollefsdtr. Smeby 1634-1699 
22. Anders Gundersen Kraby 1645-1686 
23. Marte Tjøstelsdtr. Bredsvold, Stange 1648-1719 
24. Jakob Jensen By f. 1632 
25. Inger Olsdtr. Landaasen død 1701 
26. Johannes Haaversen Gaarder 1635-1718 
27. Anna Einersdtr. 
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28. Gullik Eriksen Skjervum, (eller Trulsen) fra Lien, 
Fåberg, f. 1627. 
29. ukjent 
30. Balzer Simensen eller Simen Narvesen Bjugstad 1645- 

1697 
31. Sigrid Fossum f. 1637. 

Tipptippoldeforeldre: 
32. Torger Halvorsen Vestad, Huseby, Stange 1605-78 
33. ukjent 
34. Nils NN 
35. ukjent 
36. Auden NN 
37. ukjent 
38. Thommes Bjørnsen Sterud 1611-1696 
39. Ambjør Olsdtr. Skjelve Nes + 1707 
40. Paul Olsen Sukkestad 
41. Berte Olsdtr. Fjell 
42. Tollef Henriksen Smeby fra Onset 1602- 
43. ukjent 
44. Gunder Halvorsen Skramstad fra Skjefstad f. 1600 
45. Tore Taraldsdtr. Skramstad + 1658 
46. Tjøstel Olsen Bredsvold 
47. Magnhild Rasmusdtr. Store Re 
48. Jens Jensen By 1605-1692 
49. Gudbjør Haraldsdtr. By 
50. Ole Lauritsen Landaasen 
51. Helga Olsdtr. Røberg 1630-1697 
52. Haaver Johannessen Gaarder. 
53. ukjent 
54. Einer NN 
55. ukjent 
56. Erik Lien, Fåberg 
57. ukjent 
58. ukjent 
59. ukjent 
60. Narve Balzersen Bjugstad ? 1605-71 

61. ukjent 

62. ukjent 

63. ukjent 
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Tipptipptippoldeforeldre: 

Halvor Huseby, Stange 
gm Kjersti 

Bjørn Thommesen Sterud 

Henrik Tollefsen Onset 
gm Aaste 

Halvor Olufsen øvre Skjefstad fra Skramstad 

gm ? Gundersdtr. Skjefstad 

Rasmus Dyresen Store Re 

Harald By 

Laurits Olufsen Landaasen 

Ole Endresen Røberg 

Johannesen Jensen Landaasen 

gm Ingeborg, enke på Gaarder trolig datter av Haaver 
Hasvold. (Enkelte av disse anerekkene kan en føre enda 
lenger bakover i tida, og de viser at Halvor Hoel hadde 
forfedrer/formødrer fra mange av bygdene rundt Mjøsa 
og på Vest Oppland. Og få er det selvsagt ikke som får 
flere felles aner med denne historisk kjente personen fra 
garden Hoel på Nes på Hedmark). 
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SLEKTSREKKE 

1. Harald Hårfagre. 

2. Erik Blodøks, gift med Gunhild som var dat- 

ter av kong Gorm den Gamle i Danmark. Der- 

es sønn var: 

3. Gudrød, død ca. 999, konge på Man. Gift 

med en kvinne fra Islay som ligger på sørspis- 

sen på Sudrøyene. Deres sønn var: 

4. Harald den Svarte fra Islay, konge av Man, 

død 1040. Hans sønn var: 

5. Gudrød Crovan, død på Islay 1095. Han del- 

tok i slaget ved Stanford bro i 1066. Da han 

kom tilbake fra slaget, gjorde han flere forsøk 

på å vinne igjen det gamle kongedømmet over 

Man, og det lykkedes. Gudrød ble den store 

konge på Man. Han erkjente kong Magnus 

Barfot som sin overherre. Hans sønn var: 

6.  Olaf Dwarf (Dverg). Betegnelsen Dwarf fikk 

han fordi han var så liten av vekst. Han ble 

oppfostret ved det engelske hoff, men kom til- 

bake til Man i 1113 og regjerte nu i 40 år. 

Første gang var han gift med en datter av jarlen 

av Galloway og 2. gang med Ingebjørg som var 

datter av Håkon Orknøyjarl. Bestemor til In- 

gebjørg hette også Ingebjørg og var datter til 

Finn Arnesen på Austråt i Trøndelag. Finn 

Arnesen var gift med Torbjørg som var sønne- 

datter til kong Sigurd Syr. Olaf ble drept av en 

av sine brorsønner som under et forhand- 

lingsmøte gikk frem og hugg hodet av ham. 

Olafs sønn, antagelig med hans første kone 

var: 

7. Gudrød, død 1187, gift med Finola, en irsk 

prinsesse. Han ble i 1152 sendt til Norge for å 

betale lensavgift og hylde kong Inge Krok- 

rygg. Året etter kom Gudrød tilbake fra Nor- 

ge. Han ble straks tatt til konge på Man. Han 

kom uventet over sin fars drapsmenn og felte 

dem og lot dem lemleste. Han erobret også 

Dublin. Han rådde nu over et større rike enn 
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noen konge på Man før ham. Gudrød hadde 3 

sønner og Ragnvald (Reginald) var eldst, men 

da han var frillesønn, var det den yngre sønn 

Olaf som hadde arveretten. Men da han bare 

var 10 år gammel, ble det allikevel Reginald 

som ble konge på Man. 

8. Reginald ble drept i 1228. Han var en stor 

sjøkonge. Det er sagt at han i 3 år ikke lå under 

tak en eneste natt. Han hadde noe trouble 

med sin bror Olaf som var gift med Christina 

av Ross. Hun var datter av jarlen av Ross i 

Skotland. Olaf kaldt den Svarte, regjerte på 

øya Lewis i Sundrøyene. Reginalds sønn var: 

9. Gudrød Don konge på Man, han døde ca. 

1230, hans sønn var: 

10. Harald konge på Man, han reiste til Norge i 

1250, han døde 1287. (Reginalds bror Olaf den 

Svarte og hans kone Christina av Ross hadde 

sønnen Magnus Olafssønn og han ble den siste 

norsk-ættede konge på Man) Haralds sønn 

var: 

11. Torleif Haraldsson var i live i 1280, han var 

gift med prinsesse Magnhild, Maud Matilda 

som var søster til kong Magnus Olafsson. 

Magnus døde 1265, Magnhild døde i Norge i 

1292. Torleifs sønn var: 

12. Holsten Torleifsson død ca. 1345, omkring 

året 1275 emigrerte Halsten fra Man og bosat- 

te seg i Norge. Og hans mor kom etter til Norge 

i 1292. Halsten førte «Skunkvåbenet» (Skanc- 

kevåbenet) som han antagelig hadde opptatt 

etter sin mor. Våbenet besto av 3 avhugne ben 

med sporer på helen. Siden ble det brukt bare 

1 avhugget ben i våbenet. Det bruktes av alle 

Skanker i Norge. 

At «våbenet» har 1 ben (eller 3) skal ha følgende 
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årsak: I et slag reddet en soldat sin konges liv. 

men soldaten selv mistet sitt ene ben. Dette 

gir kanskje forklaringen på Skanke-ættens 

navn. En skank er jo det samme som et ben. 

Da soldaten hadde reddet kongen ble han ad- 

let og skulle bære «Våben», som nevnt. 

Allerede ved inngangen til 1300-tallet var 

Halsten i full virksomhet i sitt nye hjemland. 

Han nevnes første gang her i 1303 og deretter 

flere ganger fram til 1345.1 1326 var ridderen 

Halsten Torleifsson sysselmann i Jemtland 

som dengang var norsk. Og han var hjemme i 

Trøndelag der han alt i seklets begynnelse 

fremtrer med vidtgående oppdrag av kongen. 

I et brev omtaler kongen ham som «verdig 

herre og venn.» Han var norsk riksråd fra 

1303-1324. Det er kjent at han hadde dette 

embedet også 17. juli 1336. Kjent er det også 

at han residerte på stormannsgården Egge i 

Sparbu. Han har visstnok ikke bodd i 

Jemtland under sin sysselmannstid der. Det 

gjorde imidlertid hans sønn. 

13. Nils Halstensson som var gift med den rike 

arvtagerske Kristina Hallvardsdatter, datter 

til lagmannen Hallvard nevnt i 1303 og i et 

kongelig brev i 1336. Halsten og sønnen Nils 

førte likt våben, som var øya Man's statsvå- 

ben. Det ble først tatt i bruk av kong Magnus 

Olafsson av Man i hans regjeringstid fra 1251-

1265. Nils Halstenssons sønn var: 

14. Peder Nilsson i live i 1410. Hans sønn var: 

15. Karl Pedersson på Hov gård og gods i 

Jemtland, død ca. 1430. Hov ligger i Nackas 

sogn og Karis latinske navn var: Carolus-Pe- 

tri. Han døde på St. Sofias dag 15. mai. 

 

I bevarte «urkunder» fremstår Karl Pedersson 

første gang i 1394 og siste gang i 1428. Han ble 
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titulert «velbyrdig», altså adelig. Han regnes 

som stamfar til slekten Skancke i Jemtland. 

Hans sønn var: 

16. Jøns eller Jens Karlsson var i live i 1469. 

Han eide endel av godset Hov og han eide også 

gården Billestad i Hackås. Han var død 1483. 

Hans sønn var: 

17. Carl Jensson Jämte (Schancke) biskop i Ha- 

mar og betitles «velbyrdig». Han brukte 

Schancke-våbnet. Studerte 1486 i Rostock, 

1487 i Greifswald, var kannik i Hamar 1492, 

prest på Toten 1497, official i Hamar 1500, elec- 

tus 1504 og biskop i Hamar 1506-1512. 

Denne merkelige biskop som fikk en så tragisk 

slutt, har vært gjenstand for adskillig interes- 

se. Flere sider i Jemtlands og Herjedalens hi- 

storie (del I) forteller om hans eventyrlige liv. 

Han ble forfulgt og fengslet av prins Christian 

(senere kong Christian II) fordi han ble mis- 

tenkt for a ha forbindelse med Herlug Høvud- 

fat på Hedemarken, som sto i spissen for et 

opprørsforsøk for å drive vekk de danske her- 

rer i Norge. Under fluktforsøket fra bispebor- 

gen i Hamar før han ble fengslet, skulle han 

fire seg ned fra et vindu ved hjelp av sengklær, 

men falt og brakk et ben. Han slepte seg vekk 

og skjulte seg i et hult tre i haven, men spor i 

snøen ble fulgt av prinsen og hans folk og så 

ble bispen fengslet og ført til Oslo. Men sorg og 

dårlig sårbehandling førte der til hans død i 

1512: 

Mens han var prest på Toten hadde han skaf- 

fet seg en «kone» med hvem han hadde barn. 

Som katolsk biskop måtte han leve i et slags 

sølibat. Men her i landet ble det godtatt at 

biskopene var «samboende» med en kvinne 

med hvem de ikke var ekteviet. 
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Da biskopen ble utsatt for forfølgelse, sendte 

han «konen» med barna til det lengst bortlig- 

gende bispegodset, Landaasen i Fluberg. Og 

derfra har hans etterkommere spredt seg til 

mange bygder i Oppland, Blant annet også til 

Toten og Begnadalen og Hedalen. Fra disse 

stammer også Olea Olsdatter Rustand på føl- 

gende måte: 

18. Jens Carlsen Landaasen var eldste sønn av 

hr. Carl, født før 1500. Han hadde sønnen Jo- 

hannes Jensen Landaasen, antagelig født 

omkring 1520-30. Jens Carlsen hadde også 

sønnen: 

19. Oluf Jensen Hillestad Landaasen, gift med 

en kvinne som hette Damøy. Da biskop Jens 

Nielsen i slutten av 1500-tallet kom på visi- 

tasreise bl.a. til Hof kirke på Toten og der 

deltok i det «berømte» bryllup på Hallingstad 

var han også i kontakt med Oluf og Damøy. 

Det sies at Damøy gikk ut til bispefølget og 

skjenket bispen og de andre i følget en pott øl. 

Hun forærte også et par fingervanter til en i 

følget. Oluf og Damøys sønn. 

20.  Laurits Olsen (Olufsen) Landaasen, født 

antagelig på Hillestad. Hans hustru kjennes 

ikke. Han var en meget rik mann. Han var eier 

av Landaasen og han eide også 2 huder i 

Hougsrud i Begnadalen. Laurits Olsen hadde 

2 sønner. Den eldste var Ole Lauritsen Lan- 

daasen. Han ble eier av Landaasen. Den andre 

sønnen 

21. Mogens (Mons) Lauritzen Hvalbye. Han 

ble eier av Hval by gard i Søndre Land. Han var 

født ca. 1605, død 1689. Gift 2 ganger. Hvalby er 
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en gammel gård som nevnes allerede i 1298. 

Den siste konen het Gjertrud. Hun er stemor 

til barna til Mons. Mogens eller Mons hadde 

blant annet datteren Inger Monsdatter, født 

1632, død 1720, gift med Ole Anderssen nordre 

Hougsrud. De ble eiere av nordre Hougsrud. 

Den andre datteren 

22. Tarand Monsdatter Hvalby ble gift med 

Ole Gudbrandssen på søndre Hougsrud, født 

1635, død 1709. De ble antakelig i 1669 eiere av 

søndre Hougsrud. Oles far, Gudbrand Olssen, 

født ca. 1584, død 1670, ryddet først nordre Fe- 

kjær, som han makeskiftet med Brynhild Ols- 

sen Tollefsrud mot Grimsrud. I 1645 finner vi 

Gudbrand som bruker på søndre Hougsrud, 

som da eies av Lauritz Landaasen. 

Hvalbyjentene ble eiende hver sin Hougsrud- 

gard ved skiftet etter faren Mons Hvalbye i 

1669. 

Kilde: 

”Litt mere om Elsrud-ætten” av 

Kjell Hallmann og Thorleif 

Solberg i skriftet 

”Ringerike” 1983 s. 

39-41. 

Dersom denne slektsrekka 

er riktig, blir det mange også 

i vårt distrikt som kan 

finne noen av sine aner 

her. 

Retting 

I hefte nr. 4 for 1983 side 29 fjerde linje: 

"registrering av kirkebøkene 1652-1851 på lapper" 

Ordet kirkebøkene skal her byttes med tingbøkene, 
kirkebøkene for Toten begynner først i 1695, så den 
nevnte registreringen gjelder altså tingbøkene, noe som 
forresten også kommer fram seinere i artikkelen. 34 
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