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Medlemsmøter 
Gjøvik-Toten avdeling av Vestoppland Slektshistorielag 

hadde sitt første møte i 1986 på Gjøvik bibliotek torsdag 6. 
februar kl. 18.30-21.30. Formannen Hans Bjørnstad åpnet 
møtet og fortalte at emnet for kvelden var "nordmenn i 
Amerika". - Første innleder var Bjørn Bakke, Raufoss som 
fortalte om utvandringen til Amerika og viste transparenter 
som blant annet viste at Oppland var det av fylkene som 
hadde størst utvandring. Utvandringen hadde også en del 
"topper" for eksempel i slutten av 1860-åra, 1880-åra og 
1900-1910. Bakke nevnte også at utvandrermuseet på Hamar 
blant annet har filmer av mange kirkebøker fra "norske" 
distrikter i Amerika. 

Dernest fortalte Per Braastad om amerikanere han hadde 
hatt besøk av og kontakt med og som han hadde vist hvor de 
stammet fram samtidig som han hadde fått nyttige opplysninger. 

Til sist fortalte Hans Bjørnstad om opplevelser sammen 
med amerikanere som søkte slektsopplysninger. Etter mye 
leting og stundom delvis ved "tilfeldigheter" hadde det 
kommet fram mye bra stoff. Amerikanerne har det ofte 
travelt, men interessa for røttene der borte er stor. 

Resten av kvelden gikk med til samtaler og studier. 

Det var medlemsmøte på Gjøvik bibliotek torsdag den 6. 
mars fra klokka 18.30, og frammøtet var bra. Per Braastad 
ønsket vel møtt og gav ordet til Botolf Svendsen som 
fortalte om folk og slekter blant annet fra Svartåsen, 
Villåsen, Finnstad og Kolberg, og hadde mange interessante 
og artige opplysninger. Han antok at Finnstad har navn fra 
finneinnvandringstida. I et lite ekstrainnlegg fortalte han om 
kardemakere fra Vardal. De tjente bra, for det var behov for 
karder i alle heimer. 

Dernest ble ordet gitt til Magnar Roseth som fortalte at 
han hadde drevet med slektsgransking i 3-4 år og han 
fortalte om slekter med tilknytning til Napstad, Bradal, 
Igelsrud, Evenrud, Smørvika, Dalborgen, Ner-Rustad, Gudmundstuen 
og Frodalen, og viste at folk ofte ble gifte langt 
unna der de var født og oppvokst. Mange møtte sine 
"utkårede" i forbindelse med sæterlivet. 
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Etterpå var det samtaler og gransking, og i fellesskap ble 
det løst problemer. Blant annet var det på dette møtet at 
det ble klart for flere at stamfaren for familien Præste- 
sæter het Ole Mikkelsen og ikke Ole Paulsen, som det ofte 
har vært ment tidligere. 

Det siste medlemsmøte på Gjøvik i vår var på Gjøvik 
bibliotek torsdag den 3. april kl. 18.30-21.30 med bra 
frammøte. Formann i lokallaget, Hans Bjørnstad, Ønskte vel 
møtt og fortalte at det planlegges et slektstreff på Eiktunet 
før ferien. Så gav han ordet til Jan Eilert Jaatun som tok for 
seg slekter fra Toten og Hedmark. Han var blant annet 
innom garder som Kjølseth, Kvern, Kobberstad, Skjefstad og 
Tokstad i Veldre. Og han kom blant annet med en ny 
opplysning nemlig at kona til Guttorm Askjum (død 1665), 
Åse Andersdtr. var fra Kobberstad (død 1674) og datter av 
Anders Andersen Kobberstad f. ca. 1602. Denne opplysningen var til 
nytte for mange for det er ikke få som har 
lett ganske mye etter den samme Åse Andersdtr. Vi håper 
forøvrig å komme tilbake til foredraget seinere. Neste 
møte på Gjøvik bibliotek blir første torsdag i september, og 
videre blir der møter første torsdag i oktober, november og 
desember. Så vel møtt til disse møtene. 

Som kjent skal slektshistorielaget også i år gi ut fire hefter 
av sitt tidsskrift. For å greie dette må vi ha god tilgang på 
stoff. Vi har vært heldige så langt, men må stadig være på 
leiting etter stoff og oppfordrer nå som før medlemmene til å 
sende oss artikler, notiser, bilder, tegninger av segl, familie- 
merker, bumerker etc. Etter som heftet nå blir trykt i offset 
er det gode muligheter med billedstoffet. Så kom an med 
stoff og illustrasjoner langt eller kort, mye eller lite, 

Slektsvåpen for 

familien Bratt. 

alt er velkomment!! 
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Folketellinga for 1801 
ble i vinter kjøpt inn av Vestoppland Slektshistorielag. 

Dette er papirkopier laget i Bergen-, Adresse til utgiveren 
er: 1801-prosjektet. Historisk institutt, 5014 Bergen-Univ. 
De innkjøpte folketellingene er samlet i stive permer og er 
lette å bruke fordi de er maskinskrevet og utstyrt med 
register. De omfatter disse prestegjeldene: 

Aurdal 437 sider 
Biri 190 - 
Gran 393 - 
Jevnaker 216- 
Land 368 - 
Ringsaker 529 - 
Slidre 229 - 
Toten 580 - 
Vang i Valdres 148 - 

Om Ferirings historie III 
Maja Tosterud er forfatter av denne boka, som er på 415 
sider og omhandler Årnes krets eller Kjerkekretsen og ble 
utgitt av Eidsvoll kommune 1985. 

Opplegget for boka er først å skrive om kretsen og 
dernest om hver gard. Som eksempel kan tas garden Svinn- 
stad i Kjerkekretsen. Først skrives det generelt om garden, 
plasseringa, navnet, husa, jord og skog, sæter, kvern og 
smie. De videre avsnittene er blant annet: 

Husdyrhold og areal idag. Folketallet 1713-1891. 
Matrikkelgarden. Offisielle oppgaver over husdyrhold og 
utsæd og til sist eiere og brukere. En slektsforsker vil vel 
særlig beskjeftige seg med det siste avsnittet som også er 
det største og der en leser om de som har brukt garden fra 
1600-tallet og til våre dager. Stoffet er her veldig sammen- 
presset. Det hadde nok vært greitt om hver brukerfamilie 
hadde fått ett avsnitt, men da ville jo boka også blitt større. 

Men at denne boka vil være til nytte for slektsforskerne, 
er det ingen tvil om, og den vil nok bli saumfart nøye etter 
hvert som en får behov for å lete etter opplysninger i den. 
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Vestoppland Slektshistorielag 
har gjennom åra samlet mye tilfang. Og her kommer 

fortegnelse over det som finnes på Gjøvik bibliotek. 
1. Folketelling for 1801 for Biri, Vang i Valdres, Gran, 

Ringsaker, Slidre, Vardal, Land, Jevnaker, Aurdal og Toten. 
2. Vardal kirkebok 1771-1913 
3. Hunn kirkebok 1878-1915. 
4. Kirkebok for Gjøvik 1878-1902 
5. Folketelling i Snertingdal 1875 (ved Bjørn Alund, 

maskinskrevet og ordnet etter fornavn, sen-navn og fødsels- 
år). 

6. Personregister for Snertingdal etter 1854, ved Bjørn 
Alund. 

7. Hønefoss, byens historie. 
8. Ringerikske slekter bind I-III. 
9. Folketellinga 1801 ved glassverk tilhørende Det norske 

compagnie. 
10. Kommuneregnskab for Biri for 1855, 3 eksemplar. 
11. Fattigkommisjonens behandling i Biri hovedsogn - 

mandag 16. oktober 1820, 9 eksemplar. 
12. Hovde (i Biri). 1. utkast til gardshistorie, ved Bjørn 

Herberg, 1984. 
13. Norsk Slektshistorisk bibliografi 1963-1984, av Jan 

Fredrik Anker Solem. 
14. Kirkebokkatalog for Oppland fra Statsarkivet i 

Hamar. 
15. Folketelling 1900 for Biri. Avskrift ved Bjørn Herberg. 
16. Norsk slektshistorisk tidsskrift, bind XII-XVIII, altså 

1969-1982. 
Samtlige kopier, hefter og bøker er stemplet Vestoppland 

Slektshistorielag og kirkebokkopiene er merket med gul tape 
i ryggen. Det er også gul tape på Ringerikske slekter og 
Hønefoss bys historie. Alt kan brukes på biblioteket, men 
kan ikke lånes med hjem. 
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Det blir tur til Eiktunet søndag den 8. juni med frammøte  

klokka 13.00. 

Prestemanntallene for Valdres fra 1664 kan bestilles fra  
slutten av mai og koster: 

Vang 30 kroner for medlemmer og ellers 45 
Slidre 30 kroner for medlemmer og ellers 45 
Aurdal 30 kroner for medlemmer og ellers 45.  

Stoff til Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag kan 
sendes til redaktøren, Arne Amundgård, 2846 Bøverbru.  
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Familiemerker, 
bumerker, segl etc, er viktige for en slekts- 

forskere, og vi vil gjerne bruke slike illustrasjoner i  
tidsskriftet i artikler og notiser. Og vi håper at  
medlemmene vil være behjelpelig med å skaffe oss 
slike da de er interessante og viktige. Det er av 
betydning at de blir tatt vare på. Men først presenterer 
vi ei alfabetisk liste over de familiemerkene 
som er omtalt i tidsskriftet vårt 1983-1985: 

Bielke: 1984 nr. 3. s. 17. 
Blix: 1985 nr. 2. s. 9 
Bratt: 1984 nr. 4 s. 1 og 10 
Coldewin: 1985 nr. 2 s. 9 
Enger i Land: 1985 nr. 3 s. 47 
Goplerud, Sør Aurdal: 1984 nr. 3 s. 54 
Gram: 1984 nr. 4 s. 24 
Grimstad, Toten: 1984 nr. 4 s. 35 
Gyldenår: 1985 nr. 2 s. 9 
Hak: 1985 nr. 2. s. 9 
Hammer: 1985 nr. 2 s. 9 
Hummer: 1983 nr. 4 s. 34 
Mylius: 1983 nr. 4 s. I 
Olofson (Esten): 1985 nr. 1 s. 43 
Rustad, Toten: 1985 nr. 4 s. 21 
Skaktavl: 1983 nr. 4 s. 1 og 1984 nr. 1 s. 23 
Stabell: 1983 nr. 4 s. I og 1984 nr. 1 s. 12. 
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Mer om Prestesæter 
Vi viser til artikkelen "Garden Præstesæter og slekta der" av 
Pål Prestesæter i hefte nr. 1 for 1986. Det står der på s. 33 
om Ole Paalsen (eller Michelsen) f. ca. 1626, begravd 24/1 
1697, 71 år gammel... En er nå kommet til at det riktige er 
at denne stamfaren på Præstesæter het Ole Mikkelsen og 
ikke Paulsen. Sen-navnet Paulsen er funnet hos H. H. 
Neumann, men er neppe korrekt. Ole Michelsen er nevnt i 
manntallene for 1664 og 1666, men i skattelister m.m. 
utover på 1600-tallet er nevnt Olle Prestesæter uten patronymikon og 
det samme er tilfelle i kirkeboka 1697 og i 
skifteprotokollen. Det ligger derfor svært nær å slå fast at 
han het Ole Mikkelsen og ikke Ole Paulsen. Noe som kunne 
tale for Paulsen var at en av sønnene het Paul og ingen 
Mikkel. Men hvor var så Ole Mikkelsen fra? Han hadde en 
bror Peder Mikkelsen som bodde på Præstesæter i 1666, 37 
år, og han kom seinere til Morterud. Men hvor var disse to 
blad Mikkelsen fra? Er det noen som vet det? 
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Slektshistoriegruppa i Ringerike historielag inviterer 

til konkurranse om beste slektshistoriske skrift 

1. Skriftet skal være maskinskrevet og på minst 20 sider. 
Det er anledning til å illustrere skriftet med bilder eller 
tegninger. 

2. Skriftet skal omhandle en eller flere Ringeriksslekter. 
3. Til skriftet skal det utarbeides et systematisk register 

over de personer som omtales. Det skal oppgis kilder. 
4. Skriftet skal innleveres til Slektshistoriegruppa i 

Ringerike Historielag innen 1. april 1987. Det skal 
bedømmes av en jury valgt av styret i Slektshistoriegruppa. 

5. Juryen vil dele ut pengepremier. 
6. Slektshistoregruppa skal ha anledning til å beholde de 

premierte skriftene til bruk i Ringerike Biblioteks lokalsamling. 
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For spesielt interesserte: 

Anna Zeitlose Schenck su Schweinsberg 

Av Herman Nettum 

Hennes forfedre starter med en friherre, Eckehard von Ulfa 
som nevnes i 1129 iflg. stamtavlene over denne familien i 
Hessen. Slekten tilhørte lavadelen, og friherre Eckehards 
etterkommere ble amtmenn, stattholdere, keiserlige råds- 
medlemmer m.m. 

Anna Zeitloses tippoldefar, Gunthram Schenck zu 
Schweinsberg som døde mellom 6.4. og 15.5. 1524 ble gift før 
1492 med Elisabeth von Plettenberg, av huset "Die Herren 
von Plettenberg". Hun nevnes i tidsrommet 1492 til 1533. 
Hennes foreldre var Berthold von Plettenberg og Irmgard von 
Nesselrode, og det er sistnevntes slekt som ved giftemål 
føres oss tilbake til Europas høyadel, i det hennes bestefor- 
eldre tilhørte slektene Gemen og Horn. Derfra er ikke veien 
lang til de mer kjente høyadelsslekter som grevene av Kleve, 
Jülich/Hengebach, hertugene av Löwen, Luxemburg, Limburg 
samt askainere og welfere, bare for å nevne noen navn. 

Den siste regjerende konge blant hennes aner var kong 
Karl II av Sicilia og Napoli som levde fra 1254 til 1309. Han 
nedstammet agnatisk fra de franske Capetingerkongene. Bare 
tre hovedlinjer kan med sikkerhet føres tilbake til kong Olav 
den Hellige, mens det derimot til keiser Karl den Store finnes 
minst 230 forskjellige varianter av stamlinjer. Ved inngifte er 
praktisk talt alle Europas kongehus å finne blant hennes aner 
som jeg hittil har registrert vel 2000 av. Jeg vil ikke kalle 
dette slektsgransking. Det er gjort av andre som gjennom 
årrekker har hatt adgang til kilder og stoff. Jeg bare leter 
fram forskjellige slektslinjer og forbindelser mellom de for- 
skjellige slekter - eller rettere sagt - fra bok til bok. 

Bøkene er "Europäische Stammtafeln, Neue Folge,. Band I- 
XII", anerkjent som det beste genealogiske verk som noen 
gang er utgitt om europeiske adelsslekter. Detlev Schwennicke heter 
mannen bak "Neue Folge" serien og der første 
bind kom på markedet i 1975 og det mangler ennå tre bind før 
serien er komplett. Det er verd å merke seg at siden den 
tidligere utgaven av "Europäische Stamtavler" utkom er det 
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oppdaget mye nytt. Jeg vil her bare nevne ett eksempel: 
Stamfaren til den norske Reinsætta het som kjent Skule 
Tostigsson "Kongsfostre". Hans far var Tostig Godwinson, jarl 
av Northumberland. I flg. tidligere kilder var moren Judith av 
Flandern, men dette er rettet i "Neue Folge". Moren var 
Judith av Normandie, født etter farens død i 1028 og døde 
5.3.1094. Hun var i motsetning til halvbroren, William Erobreren, et 
ektefødt barn av hertug Richard III av Normandie og 
Aelis den Hellige av Frankrike, datter av kong Robert II den 
Fromme. 

Dette som jeg her har nevnt er bare ment som en 
opplysning om europeisk slektslitteratur - og som sagt: For 
spesielt interesserte. 

Retting 
I Biri-Snertingdal bygdebok bind 3 s. 378 under Nordre 
Aalseth B er Lars Gundersen antatt å være sønn av Gunder 
Pedersen som var bruker der i 1665, 37 år gammel, men det 
stemmer ikke med følgende: 

I en rettssak i 1707 mellom Erik Lønnum og flere gard- 
brukere i Vardal heter det: 9. vitne Lars Aalseth, Snertingdalen, 62 år (f. 
1645) tilsto han var søskenbarn til Erik 
Lønnum. Han viste at Olle Lønnum og vitnets far Gunder 
Markeng tok ris og gjætte utenfor elva. Riset som de brøt 
sørøst i åsen, dro de ned til elva og siden kjørte de det til 
Lønnum. (Så mye om rettssaken). 

I et skjøte datert 1. mai 1666, som ennå er på Lønnum, 
står det: Gulbrand (Gunder) Lauritsen barnefødt på Markeng i 
Redalen selger til sin kjære broder Oluf (Ole) Lauritsen 
Lønnum 1/2 hud i Lønnum som er odelsjord. - Deres far 
Lauritz er nevnt som bruker på Lønnum fra 1593 til 1640. Det 
er grunn til å anta at han også var eier av Nordre Markeng. 

Som det vil framgå av ovenstående var Lars Gundersen 
Aalseth fra Markeng. Han var gift med Mari Ansteinsdatter 
Kvisgaard. Da det er mange i Snertingdal som kan føre sin 
slekt tilbake til disse, bør det rettes. - (Disse opplysninger er 
meddelt meg av Per Odd Lønnum). 

Halvard Oudenstad 
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Av Jamte slekt 
Av Ingeborg Elsrud, Oslo 

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at Deres tidsskrift i nr. 1 
for 1984 har tatt med den slektsrekke fra Harald Hårfagre 
som stod i "Ringerike" julen 1983, og at Leif A. Wien har 
kommet med en kritisk artikkel til denne i nr. 4 for 1984. 

Da en av redaktørene i "Ringerike" hadde fått denne 
Hårfagreanerekken av meg, med en videreføring til etter- 
kommere i Ådalen, vil jeg gjerne komme med noen kommen- 
tarer. 

Selv hadde jeg mine opplysninger fra Knut Sollid, Hallingdal, og 
han skrev i et brev til meg 10. mai 1983 (noen 
måneder før han døde) at "denne slektsrekken fra Jemtland 
og Landaasen burde trykkes i "Ringerike". Den var jo aktuell 
for svært mange i distriktet. Det var morsomt at også Deres 
forening fant den interessant og trykket den i Deres tids- 
skrift. - Men det var sikkert skuffende for de mange etter- 
kommere av Landaasenslekten i Vest-Oppland da de leste 
Leif Wiens artikkel. Han henviser der til noen artikler av E. 
A. Thomle i 1912 og mener at slektsrekken etter biskopen er 
"høyst upålitelig". 

Jeg vil imidlertid gjøre oppmerksom på den artikkel som 
Asmund Enger skrev i Nationen 1962 om "Jemtland- 
Skanckene i Norge", og hvor han har opplysninger som sikkert 
ikke Thomle kjente til da han skrev sine kritiske artikler 50 
år tidligere. Enger selv kjente dem ikke da han skrev en 
artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift i 1950 om mulige 
slektsforbindelser med Hamarbispen. Etter de siste opplys- 
ninger Asmund Enger hadde fått, ser det ut til at han selv 
regnet ættetavlen fra biskopen som utvilsom. Jeg viser 
forøvrig til Engers artikkel. 

Det rent navnemessige taler jo også for at Jens Carlsen 
Landaasen var sønn av biskop Carl Jensen Jamte og sønne- 
sønn av Jens Karlsen fra Jemtland. 

Det skulle være unødvendig å tilføye at interessen for 
denne slektsrekken ikke er biskop Carl Jensen Jämtes mulige 
"blå blod", som Leif Wien antyder i sin artikkel, men mulig- 
heten til å kunne følge en av våre mange slektsgrener langt 
tilbake i tiden og historien. 
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FROM HARALD FAIRHAIR TO HALLSTEIN TORLEIVSSON 
See G. V. C. Young: The Three Legs go to Scandinavia (1981) 

FROM HALLSTEIN TORLEIVSSON 
TO JON MOGENSSON SKANKE 

, Nils Hallsteinsson 
Properties in Fräson and Hov in Hackås (Skanke-Arms, 3 Legs) 

= Katrina Hallvardsdatter 

Ingrid Jensdatter 
(Skunck), n. 1527 

=Jens Ketilsson3 of 
Bjerme and Bilsta 

1514—42 

Örjan Karlsson4 
of Hov, “af wapn” 

(Skanke-Arms, 1 Leg) 
d.c. 1530 

Erik Jensson 
Parson in Sunne, 

Jemtland, c. 1524-60 

Lauritz Örjansson6 
of Hov 

Jens Karlsson5 
of Landaasen, Norway, 

d. before 1500 

Oluf J. H. Landaasen 
, = Damöy ... Datter 

Descendants in Sweden   Descendants in Norway  Descendants in Norway 
(Skuncke, Skånke, etc.)        See nextpage 

Descendants in 
Denmark 

(Barfoth, Barfod) 

Per Nilsson 
(?Deputy Sheriff of 

Jemtland 1410) 

Olav Nilsson 
= dau. of the 

Baron of Talgje 

Önd Persson 
Sheriff of Jemtland 

(Skanke-Arms, 1 Leg) 
d. 1397 

Karl Persson2 
of Hov, Hackås, 

n. 1394-1428 
= Radgerd Ketilsdatter 

Joan Persson 
of Sanne 

(Skanke-Arms, 1 Leg) 

Sir Örjan Karlsson 
Knight, Sheriff of 

Jemtland (Skanke-Arms, 
1 Leg), d.c. 1473 

Jens Karlsson 
alive in 1449 

Erik Karlsson 
Sheriff of Jemtland 

1448 

Karl Örjansson 
of Hov, Hackås 

d.c. 1488 

Karl Jensson2 
Bishop of Hamar. 
Norway, d. 1512 

Per Örjansson 
of Hov, n. 1546-53 

= Kerstin 

16 

Sir Hallstein Torleivsson1 
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Jemtland-Skanckene i Norge 
Av Asmund Enger, senior. 

Etter tradisjon og opptegnelser i Jemtlands historielags 
tidsskrift tillater jeg meg å gjengi hvorledes den norske 
konge Olav Haraldsson - den hellige kallet - sendte en av 
sine hirdmenn, som han hadde giftet med en av sine frille- 
døtre øster til Jemtland for å styre dette dengang norske 
landskap og at disse to ble stamforeldre til Jemtland- 
Skanckene. Etterkommere levet i Sverige til midten av 
1700-tallet, da den mannlige linje døde ut. "Våpenskjoldet" 
hvori er avbildet en tom ridestøvel, henger ennå i Riddar- 
holmkyrkan i Stockholm. 

Her i Norge begynner vi med Carl Jenssøn "Jamte" som 
Kristian den 2. forfulgte fordi han som naturlig var hadde 
svenske sympatier. Han var adelig ættet og ble sokneprest 
på Toten i 1489 og biskop på Hamar 1506. Etter tradisjonen 
ble han så på Toten gift med en dame fra en av de beste 
bondefamilier. Sølibatet var aldri innført her i Norgen uten 
for biskopene. Derfor kunne prosten i Gran holde et av de 
fineste brylluper i katolsk tid, da han giftet bort sin datter 
med en av de fremste standspersoner. Men derfor måtte 
også Carl Jenssøn, da han ble biskop, skille seg fra sin "deie" 
og han sendte henne med barna til det lengst borteliggende 
av bispegodset - til Landåsen. - For dette har vi meget sterk 
muntlig tradisjon bl.a. nedtegnet av Ole Christoffersen 
Gårder på Alfstad på Toten. Ole Christoffersen har også 
etterlatt seg fullstendig slektsliste for Carl Jenssøns slekt, 
nemlig - sønnen Jens Carlsen Landåsen, Johannes Jensen 
Landåsen - Håver Johannessen Gårder på Austsinni - og 
deretter brukere på Gårder og deres nærmeste slektninger, 
inntil garden ble solgt ut av slekten i 1888. 

Imidlertid hadde da Gårder-familien og Jemtland- 
Skanckene bredt seg vidt utover - dog særlig i midtbygdene i 
den tids "Kristians Amt". 

Ole Chr. Gårder regner opp at de da satt på: I Land, 
Thomle, Koll, Røberg, Jensval, Haugner, Vien, Skjak, Feide, 
Væhle, Fossom, Kjensjord, Esbjøk, Ulshus, Kolsrud, Rud, 
Frøisland, Baggerud, Nørstebøen, Skolmen, Bondeli, Stuve, 
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Goplen, Munkelien, Øibakken, Råum, Grime, Øksne, 
Solbjørg, Tingvoll, Skee, Mehlum, Nordråk, Landåsen, Loms- 
dalen, Hov, Hasvold m.fl. 

I Biri; Haslie, Ambjør, Ålset, Segard, Tofsrud, Ligarden, 
Grøterud, Ekeren, Tømmeråsen, Lønnum, Ringsrud, Nøss, 
Snartum. 

I Vardal: Bye, Vårnes, Skyberg, Gjøvik, Skonhovd, 
Aurstad, Kopperud m.fl. 

I Toten: Stabu, Alfstad, Haugen, Kobberstad, Gile, Skjefstad, 
Bjerke, Valle, Morterud, Hoel, Schjøll, Rustad, Sukke- 
stad, Rognebye, Fæstad, Evang. 

Dessuten på endel garder på Hadeland, i Gausdal, 
Fåberg, Ringsaker, Stange, Ullensaker, Etnedalen, Begna- 
dalen, Sandsvær, Kongsberg, Kristiania og Aker. Senere har 
det på flere av disse garder vært slektsskifte. 

Sammen med professor Oluf Kolsrud besøkte jeg i sin tid 
den kirken på Corsoen i Rom som har et stort maleri av St. 
Olav. Jeg spurte Kolsrud hvilken pave det var som hadde 
laget helgen av vår Olav Haraldsson. Han svarte: Det har 
ingen pave hittil våget å gjøre. St. Olav er en lokal helgen 
deroppe hos oss og jeg for min del vil si, tilføyde Oluf 
Kolsrud, at jeg regner hirdbiskopen Grimkjell og Einar 
Tambarskjelve som noen av de største politiske begavelser 
Norge noensinne har fostret siden de virkelig fikk gjort Olav 
Haraldsson til helgen og hans presteviede frillesønn Magnus 
Gode til uavhengig norsk konge. 

Dette om Jemtland-Skanckene skriver jeg om fordi jeg 
begynner å bli gammel og har i to ættledd fått blod fra Carl 
Jenssøn Jämtes etterkommere i vår familie, mens jeg ikke 
venter å oppleve at Totenboka blir ferdig i min tid med 
gards- og slektshistorien. Jeg har forgjeves med kyndig hjelp 
søkt å finne ut hvilken Toten-familie Carl Jenssønn fikk sin 
"deie" fra - men det vil kanskje bygdeboka for Toten i sin tid 
gi beskjed om. 

De gamle familiedokumenter har jeg fått utlånt av 
Sverre Skattum på Gjøvik, som også er ættling av Carl 
Jenssøn. Jeg takker meget for lånet. 

(Artikkelen ble trykt første gang i "Nationen" for 22. 
november 1962). 
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Noe om slekter på Knarud i Gran på Hadeland 

Av Hans M. Næss 

Det eldste en finner av skifter på Knarud, er et fra 1700 
sluttet 24. januar. (Prestemanntallet for Knarud 1664/65 har 
disse mennesker (bare mannkjønn): Olle Tollefsen gardbruker 
28 år, Tholluf Ollufsen sønn 3 år og tjener Jacob Halduorsen 
14 år og husmann Mogens Tostensen 37 år). Skiftet er etter 
Ole Tollefsen som da var død. Han hadde vært gift med Guri 
Bersvendsdatter, og de hadde disse arvingene: 1. Tollef. 2. 
Beritte. 3. Magnhild gift med Gudbrand Pedersen. 

Tollef blir bonde på Knarud og blir gift med Emerence 
Arnesdatter før det blir ført kirkebøker for Gran (1707). 
Emerence døde 1740, og da er det skifte etter henne som 
viser disse arvingene: 
1. Olle (må være født ca. 1706, for ved hans død 1762 begr. 
26. juli er han 56 år). 
2. Hans f. 1707 begr. 3. søndag i advent, død 5 dager gammel. 
3. Christen f. 1709 dpt. 1. søndag etter Hellig tre kongers 
søndag. 
4. Hans f. 1712 dpt. 1. søndag etter Hellig tre kongers søndag. 
5. Peder f. 1712 (tvilling med Hans). 
6. Ane f. 1716 (24 år ved skiftet). 
(Noe har blitt ført etter kirkebøker). Tollef Olsen ble svært 
gammel. Han døde 1746, 97 1/2 år gammel og ble begravd 26. 
juli. Emerence var 66 år da hun døde. 

Ole Tollefsen ble bonde på Knarud etter faren. Han ble 
gift 16-11-1730 med Anne Hansdatter. Hun var datter av 
Hans Gudmundsen Hilden. De hadde disse barna: 
1. Malene f. 1732 dpt. 5. søndag i faste, død 9 uker gammel. 
2. Birthe f. 1734 dpt. 14. mars, død 1748, begr. 25. okt. 14 år 
gammel. 
3. Malene f. 1736 dpt. 2. februar. 
4. Hans f. 1744 dpt. 7. juni, død 1767, begr. 5. okt. 23 år 
gammel. 
5. Maren f. 1746 dpt. 24. januar 
6. Birthe f. 1749 dpt. fastelavssøndag, død 1762, begr. 3. 
søndag i advent. 
7. Emerence f. 1738 (ikke ført i kirkeboka under døpte men 
konfirmert 1755, 17 år gammel. 
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Enken Anne Hansdatter giftet seg igjen 20. januar 1763 
med enkemann Anders Joensen Hotvet. Som vi ser ble det 
igjen bare tre jenter, og det ble Malene som tok over Knarud. 
Hun ble forlovet 19. april og gift 20. juni 1757 med Morten 
Kristoffersen født på Tømmerås 19. mars 1730, død 1804, 
begr. 17. aug. 76 år? Barna deres var: 
1. Kristoffer f. 1757 dpt. St. Michaels dag. 
2. Ole f. 1759 dpt. palmesøndag 
3. Hans f. 1759, tvilling med Ole, død før 1764. 
4. Kirsti f. ca. 1762 konfirmert 1778 16 år gammel. 
5. Hans f. 1764 dpt. søndag septuaginta, født på Helmeid. 
6. Anne f. 1766 på Helmeid, dpt. 1. september. 
7. dens f. 1769 dpt. Hellig tre kongers søndag, født på 
Helmeid. 
8. Tollef f. 1771 dpt. 2. søndag i faste, født på Helmeid 
9. Malene f. 1774 dpt. 1. søndag etter trinitatis, født på 
Knarud. 
10. Berthe f. 1777 dpt. s. søndag i faste. 

I neste generasjon på Knarud er Kristoffer gardbruker. 
Han ble gift 3. november 1789 med nabojenta Kjersti Nilsdatter Fallang. 
Hun var datter av Nils Pedersen og Eli 
Olsdatter Fallang og var født 1766 og døpt 14. søndag etter 
trinitatis. Deres barn var: 
1. Morten f. 1790 dpt. 13. s. e Tr. 
2. Eli f. 1792 dpt søndag septuagesima f. Fallang eller Knarud 
3. Nils f. 1797 dpt. 3. s. e. påske. 

Morten Christophersen Knarud ble neste gardbruker på 
Knarud. Han giftet seg 12. februar 1826 med Siri Pedersdatter Skattum 
fra nabogarden bortafor Fallang der mor 
hans var fra. De hadde disse barna: 
1. Christopher f. 12. juli 1827 g. 6/11 1873 m. Anne Halvorsdatter 
Stubstad. 
2. Peder f. 1/2 1829 g. 9/2 1864 m. Kari Larsdatter Alm. 
3. Maren f. 24/11 1830 g.m. Erik Gudmundsen Lunner. 
4. Nils f. 29/10 1833 g. 23/11 1869 m. Kari Torstensdtr. 
Fallang. 
5. Hans f. 14/1 1836 død 13/11-1876. 
6. Kirsti f. 18/1 1838 g. 13/8 1863 m. Amund Hansen Skirstad. 
7. Mari f. 4/2 1842 g. 29/6 1869 m. Anders Skaarud. 

Men før Morten Christophersen ble gardbruker 23 år 
gammel i 1813, så hadde garden skiftet eier mange ganger på 
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noen få år. Hans bestefar Morten Christophersen overlot 
garden til sønnen Christopher Mortensen i 1788. Det var 
halvdelen eller 12 1/2 lp. Men så i 1801 skjer det noe rart. I 
panteregisteret står at Morten Christophersen selger til 
Tollef Mortensen den andre halvparten for 799 Spd. Dette var 
i mars, men alt i juni samme året er det skjøte fra Tollef 
Mortensen til faren Morten Christophersen på samme jord- 
eiendom for samme sum igjen. Så i 1803 selger faren denne 
del til en tredje sønn Hans for 1195 spd. Samtidig selger nest 
eldste broren odelsretten sin til Hans på denne halvdelen av 
eiendommen. Men Hans Mortensen som var gift til Skarpen og 
flyttet dit, selger sin halvpart i garden igjen til broren 
Christopher i 1806 for 1200 spd. Da eide altså Christopher 
hele garden i 7 år før han solgte den i 1813 til sønnen Morten 
Christophersen. 

Morten Christophersen delte garden igjen i 1863 og lot 
sønnene Peder og Kristoffer få hver sin halvpart ved skjøte i 
1865. De hadde tatt over da garden ble delt, for i skattema- 
trikkelen for 1864 er de oppført med hver sin gard. Det er de 
også i 1884, men i 1887 kan en lese i Hadelands Tidende: 
"Ganske føderaadsfrit sælges nu naarsomhelst nordre Knarud 
i Gran. Husene er assureret for Kr. 8.300.00. Den 1/10 1887. 
P. Knarud". 

Da kjøpte en tredje bror Nils Mortensen begge gardene 
igjen, men også han delte garden igjen mellom to sønner: 
Hans Nilsen ble ved søndre Knarud og Iver Nilsen ble ved 
nordre Knarud. Nå har deres sønner og sønnesønner etter 
hvert overtatt så det er fortsatt to garder. 

Nils Mortensen, som altså var den siste eier som hadde hele 
garden, var gift med nabojenta Kari Torstensdatter Fallang. 
Hun var datter av Torsten Olsen Fallang som var født på 
Moger og gift til Lynne der Kari og seks helsøstre som vokste 
opp, ble født. Så døde mor deres, Kari Iversdatter Lynne, og 
Torsten giftet seg med Margrethe Pedersdatter Melbostad og 
flyttet til Fallang. De fikk tre barn. - Barna til Nils Mortensen og Kari 
Torstensdatter var: 
1. Martinius f. 21/10 1870 døde 21/2 1903. 

2. Kari Margrethe f. 14/4 1873 g. 11/7 1892 m. Even Anton 

Larsen Smedsrud. 
3. Sofie f. 18/7 1875 g. 16/7 1895 m Tron Andersen Grymyrs- 
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landet. 
4. Tron f. 24/1 1878, ugift, bodde hjemme. 
5. Hans Kr. f. 6/12 1880 g. 13/12 1909 m. Ragna Helmine 
Nilsdtr. Heimen. 
6. Iver f. 17/3 1883 g.m. Hilda Mathilde Eriksdtr. Velsand, 
Velo. 
7. Peder f. 4/6 1885, ugift, bodde hjemme. 
8. Karen Marie f. 19/5 1888 gm Thorvald Skattum, Kittelsrud. 

 

Steinhuset på Hadeland. 
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Om noen personer fra Dyste-traktene i Kolbu 

Av Reidar Reinsvollsveen. 

Siver Iversen Dystestuen (fra Haukås) (ca. 1654-1732) var gift 
med Siri Eriksdtr. (ca. 1644-1705). Det har ikke vært mulig å 
finne ut noe om foreldrene til dette ekteparet. Av barna 
nevnes Berte Siversdtr. Dystestuen (ca. 1695-1742). Mann- 
tallet for 1666 nevner ingen Iver som er "passe" som far til 
Siver Iversen. I Skattematrikkelen av 1647 har vi følgende 
med navnet Iver: Iver Tandberg, Iver Nøkleberg, Iver Gjestrum og Iver 
Ensrud. Dersom en skal holde seg i Kolbu- 
traktene kunne Iver Ensrud være passende som far til Siver 
Dystestuen, men å bevise antagelsen er ikke lett. 

Ingeborg Nilsdtr. Dystestuen, død 1783, var gift med 
Tosten Johansen Dystestuen i 1723. Jeg kjenner Tosten 
Johansens slekt, men vet lite om Ingeborg og hennes bak- 
grunn. Hun skulle etter det prost Neumann har anført i en 
protokoll, være fra Lille Setne eller Kvikstadstuen. Siden 
Tosten er født på 1720-tallet, er det rimelig å tro at Ingeborg 
også er født i dette tiåret. 

Så litt om ei slekt fra Dyste i Kolbu: Nils Jørgensen Dyste 
(ca. 1729-1796) ble gift 2. gang 1767 med Marie Gundersdtr. 
Dyste (Grumheten). Det var skifte etter Nils Jørgensen og 2. 
hustru 1796 på Grumheten i Kolbu og barna var: 

1. Peder i Christiania 
2. Jens 22 år, hos stemoren 
3. Christian 20 år. 
4. Pernille gm Nils Engebretsen Harestuen, Jevnaker. 
5. Mari 27 år 
6. Siri 25 år. 

1810 var det skifte etter dragon Christian Nilsen Dyste. Han 
var ugift og arvinger var dermed brødre, søstre og mora: 
1. Bror Jens Nilsen, myndig. 
2. Søster Marie gift med Anders Eilertsen Grumheten. 
3. Søster Siri g 1799 m Nils Johansen Dystestuen (Dårstad). 
4. Søster Inge, 35 år. ugift (formynder var Nils Evensen 
Dyste, kvinner "uten" menn var "umyndige" på den tida). 
5. Søster Christine gift med Thomas Johansen N. Røse. 
6. Halvsøster Pernille Nilsdtr, enke, Gran sogn. 
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7. Mor: Marie Gundersdtr. Grumheten 

Så fra folketellinga for 1801 for Dyste i Kolbu: 
1. familie (Grumheten). 

Anders Eilertsen 43 år husmann med jord gift med Maria 
Nilsdtr. 43 år. Barn: Even Andersen 1 år. 

2. familie 
Mari Gundersdtr. 64 år enke, 1. gang Barn: Jens Nilsen 30 år, 
ugift og Inge Nilsdtr. 23 år, 
Mari 1768-1838 gift 1798 med Anders Eilertsen 1763-1838. 
Videre: Siri 1770-, Jens 1772-, Christian 1774-, Inge 1777- 
1778, Inge 1779- og Kristina 1781- 

Pernille og Peder er fra Nils' 1. ekteskap. I og med at 
Peder ikke er nevnt i 1810 i skiftet etter halvbroren, er han 
vel død alt på det tidspunktet. 

Jørgen gift 1781 med Marte Olsdtr. Tandsæter. 8 barn 
blant dem: Ole 1786- gift 1811 med Marte Larsdtr. Degvold 
1788-. 

Ja, dette var litt av hvert fra Dystegrenda i Kolbu. På en 
av Dystegardene stod det kapell i mellomalderen, sikkert den 
første kirke i Kolbu. Seinere ble kirka for bygda bygd på 
Molstad. I dag står Kolbu kirke lenger øst enn opprinnelig. 
Gardene er gamle, men det er lite en vet om de som har bodd 
der før ut på 1600-tallet da kildematerialet blir nokså mye 
rikere enn før. Og mange slags funderinger kan en gjøre seg 
om slektssammenhenger mellom garder i ei grend... 

 

Dørring fra Dyste kapell 
fra 1200-tallet, 
tegnet av Camilla 
Sivesind for TOTN. 
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RIKSARKIVAREN 

RIKSARKIVET 06 STATSARKIVET I OSLO 
UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER FOR LESESALEN I TIDEN 9.-28. JUNI 1986 

Vi har mottatt en rekke henvendelser, ikke minst fra forskerhold uten- 
bys, om lengre åpningstid for lesesalen i Riksarkivbygningen. 
Begrunnelsen har vært at tiden til arkivstudier og de reisemidler som 
anvendes på slike studieopphold, da vil kunne utnyttes bedre. 

Riksarkivaren har derfor etter interne drøftinger fastsatt for inne- 
værende år en utvidelse av åpningstiden i perioden 9.-28. juni. 

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo får dermed følgende 

ÅPNINGSTIDER FOR LESESALEN SOMMEREN 1986 

Mandag - fredag Lørdag 
(alle dager) 

15. mai - 7. juni 0900-1745 0900-1245 

9. juni - 28. juni 0900-1945 0900-1345 

30. juni - 16. august 0900-1445 Stengt 

18. august - 13. september 0900-1745 0900-1245 

(Kontortiden i samme tidsrom er mandag - fredag kl. 0800-1500, lørdag 
stengt). 

Vi gjør oppmerksom på at rekvisisjon av arkivmateriale må være inn- 
levert senest kl. 1430 i sommertiden. Arkivsaker som skal brukes på 
lørdager, må være rekvirert senest foregående fredag kl. 1430. - For 
øvrig bør gjestene i egen og betjeningens interesse levere sine rekvi- 
sisjoner i så god tid som mulig. 

Ellers minner vi om at arkivsaker kan være belagt med klausul av for- 
skjellig art, og at forskere som ønsker adgang til slikt materiale, 
må levere skriftlig søknad om dispensasjon. Det er en fordel for begge 
parter, ikke minst i sommertiden, om søknanden fremmes i god tid. . 
Vi skal også peke på at vi i mange tilfelle krever erklæring fra kompe- 
tent hold når personer som ikke er kjent for oss, søker adgang til 
klausulert materiale. 

Med hilsen 

Riksarkivaren 

Postadresse 

Postboks 10 Kringsjå 

Oslo 8 

Telefon 

(02) 23 74 80 
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Sveum (Snartums-Sveum) 
Av Frank Solbakken, Snertingdal 

Kristian Thomassen Dahlseie i Vardal, kom til Snertingdal i 
november 1843 og tok tjeneste på Snartum. Han var født i 
1822. Tre år senere kom hans bror Ragnvald Thomassen, 
også fra Dahlseie i vardal, og tok tjeneste på Snartum. Han 
var født i 1825. 

Kristian giftet seg med Ingebor Larsdtr. Kvisgaardseie i 
1844, og Ragnvald ble gift med Agnete Tollefsdtr. Kvisgaardseie 
(Nyset) i 1847. Han blir innskrevet i kirkeboka 
med navnet Ragnvald Michael Thomassen Røed. 

I 1849 fikk Kristian og Ragnvald et stykke "stubbsvee" av 
Snartum, og de fikk 4 daler av Even Tollefsen Snartum til 
byggehjelp. De skulle også få låne hest gratis i to dager til 
tømmerkjøring. Avgiften for plassen skulle være arbeid på 
garden tre uker i året. Men tilbudet om å låne hest tok de 
ikke imot. Både Kristian og Ragnvald var temmelig grov- 
bygde karer, som ikke gikk av veien for et løft, så de bar 
tømmeret på ryggen. De syntes det gikk like fort og greit. 
Ragnvald bar rotstokkene for han var den sterkeste av dem. 
Stua ble så tømret opp med en skillevegg i midten, slik at de 
hadde en halvdel hver. Derav navnet "Sveum Nordre" og 
"Sveum Søndre" i folketellingene 1865 og 1875. 

Sveum Nordre 
Her bodde Ragnvald og Agnete, og deres barn Berte f. 

1851 og Tollef f. 1855, til bortimot 1865. Men ved folke- 
tellingen dette år bor de i Onsrudengen. I 1861 nevnes et 
annet par, Lars Nilsen og Agnete Larsdtr. De utvandret til 
Amerika dette år. De neste en finner her er Ole Gudbrandsen f. 1840 
og Beate Larsdtr. f. 1840 og deres barn Mathea 
f. 1862, Lars f. 1863, Gustav f. 1866, Bergithe f. 1868, Netta 
f. 1871, Olave f. 1873 og Inga f. 1879. Ole og Beate kom fra 
Gjøstieie til Sveum i 1863 og nevnes her siste gang i 1884. 
de flytter senere til Bøhli u/Snartum og Ole utvandret til 
Amerika i 1907. Etter dette blir så plassen brukt under ett. 

Sveum Søndre 
Her bor først Kristian og Ingeborg fra 1850, og de nevnes 

også her i folketellingen 1865 med barna Berte f. 1845, 
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Tollef f. 1853, Thonette f. 1857 og Kristian f. 1860. I 1865 
nevnes også en enke og legdslem Karen Tollefsdtr. f. 1771. 
Kristian og Ingeborg flyttet til Drogsetsveen før 1875. 

De neste en finner på Sveum Søndre er Matheas Gudbrandsen f. 
1843 og Marthe Larsdtr. f. 1842. De bor her i 
1875, og nevnes også her i 1879. Fra ca. 1884 ble plassen 
brukt under ett av husmannsfolka Peder Johansen og Lisa 
Kristiansdtr. De har sønnen Karl Johan f. 1884. De bor her 
også i 1899, men da dør Lisa. 

Ved folketellingen 1900 står disse oppført: Anton Olsen 
f. 1869 og Mina Hansdtr. f. 1864 og barna Ivar f. 1895 og 
Edvin f. 1899. Anton Olsen var født på Helium u/Gjøsti, og 
Mina på Henrikhaugen u/Ambjør, og de bodde i Torkelstuen 
u/Snartum før de kom til Sveum. I 1903 fikk de sønnen 
Karsten. Dette året flytter det også inn et par her som 
inderster, skomaker Ole Johannesen f. 1877 og Berthe 
Johannesdtr. f. 1876 med sin datter Emma. De kom fra 
Nystuen u/Snartum. 

Anton og Mina brukte plassen til 1947. Da ble Sveum 
skyldsatt og overtatt av sønnen Ivar som var gift med Helga 
Bakkelund. Hun solgte senere til Hans Sveum, som nå er 
eier. 

Husene som Kristian og Ragnvald satte opp i 1850, står 
stort sett uforandret i dag. 
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Om Nils Olsen Sivesind (ca. 1634-1724) 

Av Reidar Reinsvollsveen 

Han er en av mine aner, som jeg har lett mye etter. Han 
skulle være født 1634 og ble begravet 6/11 1724, 90 år 
gammel. Erfaringsmessig kan en ikke helt stole på slike 
aldersangivelser. Nils var oppsitter på en av Sivesindgardene 
på Toten. Konas navn kjenner vi ikke, men ut fra oppkalling 
av barnebarna kan det tyde på at hun het Marte. Vi kjenner 
til fem barn fra deres ekteskap. (En kan vel også regne som 
mulig at det kan ha vært to giftermål). Barna er: 

Eli (ingen data) men gift 13/6 1700 med Jørgen Gulbrandsen Skjøl 
(Snipstad) ca. 1660-1730. Disse hadde også 
fem barn nemlig: Gulbrand f. 1701 (oppkalt etter farfar), 
Margrete (oppkalt etter farmor?), Berte f. 1705 (oppkalt 
etter ei tante?), Johannes f. 1705 død 1743 (oppkalt etter en 
onkel?), Nils f. 1708 (oppkalt etter morfaren?). 

Marte f. ca. 1660 død 1724 gift med Erik NN. To sønner: 
Lars og Nils (tilknytning til Sund?) 

Paul f. ca. 1673 død 1758 gift 27/12 1708 med Anne 
Thomasdtr. Heksum f. ca. 1680 død 1764. Åtte barn i dette 
ekteskapet: Marte f. 1709 (oppkalt etter farmor), Kari f. 
1711 (oppkalt etter mormor?), Nils f. 1713 (oppkalt etter 
farfar), Margrete f. 1716 (oppkalt etter en tante?), Ragnhild 
f. 1720 (oppkalt etter en tante?), Ole f. 1718, døde ung 
(oppkalt etter onkel og/eller oldefar), Thomas f. 1721 (opp- 
kalt etter morfar), Ole f. 1722 (oppkalt etter broren), Peder 
(usikker?). 

Ole f. ca. 1675 død 1754, gift 3 ganger men ingen kjente 
barn. 

Berte f. ca. 1678 død 1742, gift to ganger, men bare 
etterkommere fra 2. ekteskap med Peder Olsen Sæter f. ca. 
1679 død 1738. De sju barna var: Ole f. 1715 (oppkalt etter 
farfar), Marte f. 1719 (oppkalt etter mormor), Nils f. 1723 
(oppkalt etter morfar), Margrete f. 1721 (oppkalt etter 
tante?), Jens f. 1732 (oppkalt etter onkel på farsida?). I 
tillegg er det to med navn Ole som begge døde som barn. 

Nils Olsen opptrer ikke på Sivesind før rundt 1700, men i 
1669 er det en Ole som er nevnt blant oppsitterne. Dette 
kunne kanskje ha vært faren? Vi har ingen sikre opplysninger 
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om når Nils Olsen ble bruker av Sivesind. I 1706 overdrog 
Nils Olsen deler av sin 1/2 gard til sønnene Paul og Ole, som 
han vel fra nå av driver sammen med sønnene til etter 1718. 

Under den store brannen på Sivesind onsdag 14. juli 1718, 
da alle husa på Sivesindgardene stryker med, så nær som tre 
badstuer og et lite stabbur, er følgende oppsittere nevnt: 
Ole Nilsen, Paul Nilsen, Nils Olsen, Erik Olsen, Peder Olsen, 
Franz Henningsen, Paul Paulsen og Jonas Ellingsen. 

I manntallet 1666 finner vi ingen Nils Olsen Sivesind. En 
Ole Nilsen er tjenestedreng på en Sivesind-gard i 1654. I 
skattematrikkelen fra 1647 er Olle Sivesind nevnt. Dette 
kan kanskje være den Oluf Knudsen Sivesind som betaler 
skatt av Heksum kvernstøe i 1624. Kan han ha vært far til 
Nils Olsen, eller kanskje far til "Marte"? 

Barna til Nils og "Marte" gir oss en pekepinn om hva 
besteforeldrene kan ha hatt til navn. 

Eli skulle altså tyde på ei bestemor (farmor) med det 
navnet (dersom hun er eldst). Marte skulle tilsi at mormor 
hadde hett det. Paul skulle være navn på farfaren, men Paul 
og Ole er født med bare to års mellomrom og usikker 
aldersangivelse ved deres død kunne godt slå ut i at Ole var 
eldst. Vi holder på at det er det riktige, og Ole er oppkalt 
etter farfaren. Paul har da navn etter morfar og Berte kan 
ha navn for eksempel etter ei tante. Vi har her brukt 
navneskikken temmelig strikt og har kommet til følgende 
resultat: 

Nils Olsen Sivesind (ca. 1634-1724) gift litt før 1660 med 
Marte Paulsdtr., ukjent fødselsår, død etter ca. 1678, da 
Berte skulle være født. Det lange tidsrommet mellom de to 
første barna og de andre kunne indikere to ekteskap, men vi 
kjenner ikke mere til dette. - Diskusjonen om disse problemene må 
gjerne fortsette i tidsskriftets spalter. 

 

Ardkaren har betydd mye for våre 
forfedre. 
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«PATRE IGNOTO» 
Av Bjørn Herberg 

I min jakt på husmannslekter i Biri har en av utfordringene 
vært vanskelighetsgraden. Den fasinerer og utforder, og gjør 
hobbien v a r i g .  Dessuten får jeg kontakt med nye 
mennesker. ' 

For ca. to år siden kom det et slikt "nødrop" fra Valdres; 
ei valdresjente hadde dratt til Biri "for at tiene". Et sikkert 
utilsiktet resultat av denne tjenesten var Maren Sophia 
Johannesdtr. evt. Johansdtr. født 8. februar 1823 i Biri. Hun 
var uekte datter av Gjertrud Tørrisdtr. fra Nord-Aurdal. 
Barnets far var ikke oppgitt ved fødsel og dåp, men ved 
konfirmasjonen i Nord Aurdal oppgis "patre ignoto", eller far 
ukjent. 

Dette er første og eneste gang jeg har vært borti dette 
begrepet - så langt. Far ukjent? Enten har det da vært 
mange - eller så er det noen som må skånes? 

Men Gjertrud hadde et navn - og det levde videre i den 
muntlige tradisjon - Johannes (eller Johan) Larsen Bælrud... 
Min første reaksjon; Bælrud? Et ukjent navn i Biri... Folke- 
tellingen i 1801 ville vel kunne fortelle om eventuelle 
Johannes Larsener? Og riktig nok -en var det... 

Johannes Larsen 21 år og sønn av husmann under Stuvekeren Lars 
Mikkelsen og hustru Berte Gundersdatter. 
M.a.o. ca. 43 år ved unnfangelsen. Konfirmasjonslistene fra 
1814 sporet en til (Biri mangler kirkebøker i perioden 1789 
til 1814) nemlig; 

Johannes Larsen Lønnumseie, døpt 7/2 1802 og kon- 
firmert 19. okt. 1817 av foreldre Lars Johansen og Mari 
Olsdatter. Gjertrud var 32 år gammel i 1823. Spørsmålet er: 
Hvem av dem? 

Om Johannes Larsen den eldste hadde jeg disse opplys- 
ninger; født ca. 1780 av foreldre Lars Mikkelsen og Berte 
Gundersdatter, husmannsfolk under Stuvekeren i Øverbygda. 
Han ble ca. 1816 viet til Ingebor Jacobsdtr. f. ca. 1766. I 
tiden 1816 til 1840 var de husmannsfolk under Stuvekeren og 
Stuve, bl.a. i Ekerstuen og i Fremstad. 

Om Johannes Larsen den yngre hadde jeg disse opplys- 
ninger; født ca. 1801 av foreldre Lars Johansen og Mari 
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Olsdtr, husmannsfolk under Lønnum i Snertingdalen. Ble gift 
med Mari Larsdtr. f. ca. 1807. De hadde tre barn født hhv i 
Biri, Vardal og Ringsaker i tiden 1837-1840 og 1849. Fra 
1860 til 1865 var Johannes møller på Gloppe i Biri. 

Neste spørsmål? Hvorfor skulle noen av disse være patre 
ignoto? Johannes d.y. var husmannssønn, ungkar og spille- 
mann. Johannes d.e. var husmann og gift mann - men 
likevel... Hvor hadde Gjertrud oppholdt seg? 1821-22: Tjen- 
estepige på Sigstad ved Biri kirke. 1823: Tjenestepige på 
Enge(r) i Redalen. 

Tilbake til 'Bælrud'. Kunne det være Bollerud, eller 
Bøllerud? Det eneste navnet i Biri som lignet? På nedre 
Bollerud bodde det en Johan Larsen i 1824 og senere. Hva 
visste jeg om ham: 

Født ca. 1789 av foreldre Lars Haagensen og Sidsel 
Olsdtr., husmannsfolk i Kalrasten, kom året etter til Lunde- 
stuen under Lunde, hvor de var også i 1801. Johan var 1805 
skoleholder i Snertingdalen og 1807 skoleholder i Biri. Fra 
1816 klokker ved Biri kirke, bor i Bilit under Kluge. Kjøpte 
1824 nedre Bollerud og ble gift med Marie Arnesdtr. Øveraasen. 

Jeg har ikke noe svar, bare endel spørsmålstegn og en 
antagelse. Er det lov å anta - eller må man vite??? 

Retting 
I artikkelen "Litt om familien, Hammer" i Tidsskrift for. 

Vestoppland Slektshistorielag nr. 2 for 1985 s. 8 står blant 
annet: "Christopher Mortensen Sand .... var av adelig 
hollandsk slekt". Det er ikke riktig at Christopher var av 
slekta von Sand eller von Sanden, men han hadde navnet sitt 
fra Sand i Hurum. Dette forholdet ble påvist av statsarkivar 
Thomle allerede i 1884, men sammenblandinga av de to 
slektene har ofte gått igjen. Ellers henvises til artikkel om 
slekta Sand i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind III s. 174f. 
(Det er Ole Kristian Fangan som har gjort oss oppmerksom på 
dette forholdet, og vi sier takk for påminnelsen og oppfordrer 
stadig leserne til å kommentere og supplere, der det synes 
nødvendig). (AA) 
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Kusseætta på Samsal 
Av Håkon Raddum 

Dette var en av de fremste storættene på Opplandene i 
middelalderen. Den hadde sitt hovedsete på Samsal i Ringsaker i flere 
hundre år og eiet mye jordegods ellers på 
Opplandene og i landet forøvrig. Navnet har ætta etter det 
våpenmerket som den brukte, et dyrehode eller kalvehode. 
Kusse betegner i oldnorsk og på islandsk et kalvehode. Den 
første en kjenner til av denne ætta er: 

1. Harald Klerk. Han er nevnt i 1315 på Samsal. 
2. Sira Brynjulv Haraldsson, sønn av Harald Klerk. Sira 

Brynjulv hadde mye jordegods. Han var kannik i Hamar, Oslo 
og Nidaros. Dessuten hadde han Toten sokneprestembete. Han 
hadde eget herberge i Hamar og egen gard, Brandsgarden i 
Oslo. Han var bereist, var blant annet med som utsending til 
paven i Avignon. Han var kannik i Hamar 1333. Han hadde 
flere barn, av dem sønnen: 

3. Sira Gunnar Brynjulvson til Samsal. Han var i likhet 
med faren geistlig og var sokneprest i Fåberg og på Toten, 
død ca. 1400. Han hadde barn med Randid Ogmundsdatter. 
Etter ham var sønnen: 

4. Torstein Gunnarson, eier av Samsal. Etter ham var 
sønnen: 

5. Amund Torsteinson, eier av Samsal. Han er nevnt som 
vepner i 1489. Datter hans Ingjerd Amundsdatter til Samsal 
ble gift med den svenske ridderen Tord Magnusson Bonde, og 
hun ble således stammor til den svenske storætta Bonde. 
Neste mann som eiet Samsal var sønnen til Amund Torsteinson: 

6. Torstein Amundson Kusse. Han er nevnt i 1536 da han 
gjestet Karine Alvsdatter på Grefsheim. Han døde antagelig 
ugift, da det er søster hans: 

7. Anne Amundsdatter som ble eier av Samsal etter ham. 
Hun er nevnt som eier av Samsal i 1548. Hun hadde vært gift 
med Peder Svendsen Skanke, lagmann i Båhuslen, død 1535. 
Deres datter: 

8. Margrete Pedersdatter Skanke, ble eier av Samsal, hun 
døde 1582. Hun var gift med danske Find Hansen til Rostvig. 
De hadde bare døtre. En av døtrene Anne Findsdatter arvet 
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Samsal. Hun døde 1604 og var gift med dansken Jørgen 
Clausen Valravn. De hadde datteren Inger Jørgensdatter 
Valravn, som ble gift med 1). Torbjørn Torbjørnsen Skaktavl 
til Nordvie. Inger hadde en søster som ble gift med Kristen 
Torbjørnsen Skaktavl til Ulven på Ringsaker. Søsteren het 
Adelus, og det ser ut som søstrene giftet seg med hver sin 
bror av slekten Skaktavl. 

Det ser ut som mye av jordegodset som slekten Skaktavl 
samlet stammet fra Kusseætta på Samsal. 

Hustru Inger og Torbjørn Skaktavl hadde sønnen Torbjørn, 
lagmann på Opplandene, og han hadde datteren Maren til 
Skapal og Ulven. Hun var gift med Mogens Hansen Handingmand, død 
1660. Fra disse finnes mange etterkommere i 
Ringsaker fremdeles. 

Dette er utdrag av en artikkel skrevet av Leif Midthaug og 
trykt i Hamar og Hedmark Turistforenings Årbok 1942. Som 
en ser døde Kusseætta på Samsal ut på mannssida, men 
fortsatte med inngifte i slektene Rostvig, Valravn, Skaktavl 
og Handingmand. Personer som har aner fra noen av disse 
slekter har således også aner tilbake til Kusseætta. 

Den siste jeg kjenner til av slekten Skaktavl er Anna 
Elisabeth Skaktavl eller Schachtaffel, som hennes far Enevold 
Torbjørnsen Schachtaffel, skrev navnet. Han var eier av 
Nordvie i Stange og solgte garden til sin svigersønn, major 
Hans Adam Stockman. Han var gift med Anna Elisabeth 
Skaktavl. Ekteparet hadde 4 barn sammen som levde opp: 

1. Dorthe Elisabeth f. 1700. 
2. Anne Catrine f. 1702 
3. Inger Dorthea f. 1703. 
4. Otto Ludvig f. 1704. 

Av disse finnes etterkommere også på Vestoppland. 
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Mer om missalet fra Vardal 
Av Torstein Kvale 

I hefte nr. 3 1984 av Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag hadde 
undertegnede en artikkel om Missalet fra 
Vardal kirke. Artikkelen inneholdt noen kommentarer fra 
presten Niels Vegles opptegnelser "fra den jevne bonde- 
stand". 

Slik var overskriften over stykket satt, men det er mer å 
hente i dette sjeldne skriftet fra slutten av 1500-tallet. I det 
følgende skal vi bl.a. se på hva Vegle har å berette om 
pesten som slo til på Vestoppland i 1583 og 84. Den skapte 
djupe sår i bondeslektene, ja hele befolkningen, og rammet 
prestene hardt. Han forteller også om andre og gledeligere 
ting, og vi kan samle det hele i overskriften: 

Prester i glede og sorg 

Niels Vegle forteller om et bryllup den 13. oktober 1577: 
"Nuptiae Petri Nicolaj in Ozelstad A. D. 77 sunt habitæ". 
Ordrett oversettes dette slik: "Nicolajs sønn Peters bryllup 
er holdt på Ozelstad i det Herrens år 1577". At dette sies på 
latin, kan tyde på at brudgommens far var en av Vegles 
embetsbrødre, og det kan neppe ha vært noen annen enn 
Nicolaus (Claus) Hiorth, sogneprest til Gran og prost over 
Hadeland. 

Bruden nevnes ikke, men hun må ha vært fra den garden 
Vegle kaller Ozelstad, hvor nå den lå. En gard med slikt 
navn nevnes ikke av Rygh, hverken blant eksisterende eller 
forsvunne garder. Kanskje noen av leserne fra Hadeland vet 
beskjed? 

Ikke så lang tid etter bryllupet, den 3. november 1577, 
skjedde det ei ulykke i Land som sikkert ga en sorgens 
gjenklang i vide kretser. Slik forteller Niels Vegle det: 
"....alle helgens dag druchnit tho aff her Dirichz sønner y 
Land och en liden dreng (som) war hans foster barn, den 
fierde var en aff hans tieniste drenge". 

Herr Dirich var Didrich Kjeldsen, sogneprest til Land fra 
1555 til 1602. Sorgen rammet ham og hans familie hardt. 
Han maktet ikke å forrette begravelsen selv, og i med- 
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kjensle og solidaritet gjorde Vegle det for ham: "Hans 
sønners graf sat ieg den neste mandag der effter". 

Sorg rammet også Niels Vegle og hans hustru Karin. Den 
22. februar 1579 døde deres sønn Christopher, men omkring 
ett år etter, 11. februar 1580, fødte Karin en sønn igjen. 

Rammet av pesten 

Niels Vegles første opptegnelser om pesten er datert 21. 
august 1583. Da "Døde gudfrictig wellerd Mand, her Claus 
Hiorth prouist offuer Hadelantz prosteri och sogneprest paa 
forne Hadeland Anno Domini 1583 oc fem aff hans barnn, 
och hans Capelann, och døde paa Hadeland well 500 per- 
soner". Nicolaus (Claus) Hiorth ble begravet 25. august 1583, 
i følge Vegle. 

Finne-Grønn opplyser i sine anmerkninger til Niels Veg- 
les opptegnelser at Nicolaus Hiorth var sogneprest i Gran og 
prost over Hadeland fra 1573 til sin død i 1583. 

Ny sogneprest til Gran ble Torsten Sørensen Morsing. 
Han hadde i følge Finne-Grønn vært sogneprest i Ringebu 
fra 1557, og på flyttefot derfra til Gran fikk han og hans 
store følge overnatte i Vardal prestegard. Om dette besøket 
skrev Niels Vegle et kort og artig notat: "Den 20. juni Anno 
Domini 1584 flytte her Tostenn, som sad i Ringebo, med sin 
høstru och barn till Gran paa Hadeland och bo her y 
prestegarden med fæ och barn oc drog ind i Land med 29 
kløuer". 

Hva mon han mener med "29 kløuer"? Var klovdyrene - 
"Fæet" - de hadde med, 29 i tallet, eller hadde de 15 
kløvhester til å bære flyttelasset sitt, foruten egne ride- 
hester? Vegene var jo nærmest som kløvjeveger den gang. 
Prestekona satt vel på hesten med den ene kløven. 

I alle fall var det et følge av de store og sjeldne som tok 
inn på Vardal prestegard den kvelden, og fru Karin dro 
sikkert et lettelsens sukk da de var vel på veg mot reise- 
målet neste dag. 

En måned senere ble familien Vegle rammet av stor sorg. 
Pesten herjet nå på Toten og sparte heller ikke hjemmet til 
fru Karins foreldre: sogneprest Carl Tordsøn Skonk 
(Schanke) og hustru Gullaug. Slik forteller Niels Vegle dette: 
"Den 19. juli 1584 døde hederlig oc gudfryctige quinde Gulog 
her Carls paa Toden aff pestilentz med en aff sine smaa 
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piger, Margareta wed nafn. Gud giffue dennom en gledelig 
opstandelse - oc then tid wor paa Toden hen død noget paa 
fierde hundritt: 1584, men strax der effter døde fyre aff 
hindis børn och 3 andre". 

Det var hardt å miste både mor og fem søsken, og en 
hard tid for Toten med så mange døde: innpå 400. Imidlertid 
forteller Vegle et annet sted at pesten begynte på Jerstad 
vinternatten 1583. Den stanset vinterdagen 1584, og antall 
døde oppgis til mellom 700 og 900: "... och bliff her død 700 
personer som her Jens Capellan sagde mig. Men her Carl 
selff siger att der var 900". 

Sluttord 

Pest-dødslistene på Alm som ble omtalt i den første 
artikkelen, daterer Vegle til 1. august 1584, på den tid da 
pesten herjet på Toten. Tormod Grønland og undertegnede 
diskuterte dette (i hefte 1 85 s. 26 og hefte 2 85 s. 57) 
foruten Halvard Alms død 9. mai 1583. Var det Alm i Vardal 
eller Alm i Fjeldsmarken på Toten? 

Med hensyn til Halvard Alm, som Grønland vil lokalisere 
til Toten, ble vi ikke enige, men vi var enige om at pest- 
dødsfallene var på Alm i Vardal. Det er bare så merkelig at 
Niels Vegle ikke på noe annet punkt beretter om pest i 
Vardal. Var dette også likevel Alm i Fjeldsmarken? 
- Dette blir en utfordring til videre gransking. 

Familiesymbol 
fra 
Amer i ka. 
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Slekten på Hage, gårdsnr. 12 i Vardal 
Av Per Braastad 

På 1600 tallet er Daffind og Gulbrand nevnt som brukere og 
senere Jon Hage, som var gift med Karen Simensdatter 
Skjervum. Hun blir etter mannens død gift med Kjeld Paulsen 
Sukkestad fra Toten som i 1666 er bruker på Hage. Han er 
født ca. 1625 og død i 1711, sønn av Paul Olsen Sukkestad. 
20/10 1659 er det holdt skifte etter Karen Simensdatter, det 
er mulig hun er død før 1657 da hun på skifte etter faren 
Simen Skjervum den 8/9 1657 er oppført som avdød datter 
etterlatende 2 døtre Dorte og Guri. 

I. Kjeld Paulsen Hage er gift 2. med Marit Olsdatter som det 
er skifte etter i 1701. De hadde 6 barn: 

1. Ole 1671-1742. 
2. Kari død 1717 gift 1. med Anders Tollefsen Ekkeren i 

Snertingdal død 1711 og gift 2. med Hans Olsen. 
3. Berthe død 1698 gift ca. 1686 med Johannes Haaversen 

Gaarder i Land 1635-1718. 
4. Malene død 1742 gift 1. med Ole Haraldsen Føllingstad 

på Kolberg død 1710 og gift 2. med Rasmus Hermandsen. 
5. Angiel død 1715 gift med Anders Gulbrandsen Mæhlum. 
6. Ingrid, blind. 

II. Ole Kjeldsen Hage 1671-1742 gift med Agnethe Olsdatter 
Bjerke fra Biri, datter av Ole Larsen Bjerke fra Melby og 
Gudbjør Gundersdatter Bjerke. 6 barn: 

1. Paul 1703-1763 
2. Lars død ugift 1779. 
3. Ole 1706-1798, kjøpte Føllingstad ca. 1750 og gift med 

Marthe Larsdatter Mæhlum 1727-1817. 
4. Peder 1719-1790, kjøpte Hørstad 1744 og gift med 

Johanne Tordsdatter Skjervum 1720-1808. 
5. Marthe gift med Hans Tordsen Skjervum 1712-1791. 
6. Agnethe gift 1. med Christian Jensen Berg 1710-1753 

og gift 2. med Ole Jacobsen Hunn. 
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III. Paul Olsen Hage 1703-1763 gift med Sidsel Pedersdatter 
Ødegaarden, datter av Peder Nilsen Ødegaarden (Møllereng) 
1686-1760 og Berit Johannesdtr. Skonhovd. 3 barn: 

1. Ole 1740- 
2. Berit gift til Romedal. 
3. Agnethe død 1785 gift med Hans Pedersen Braastad, 

nordre 1739-1817. 

IV. Ole Paulsen Hage 1740- g.m. Lovise Johanne Andersdatter 
1760-1802. 7 barn: 

1. Sidsel 
2. Paul 1786- 
3. Anders død før 1801. 
4. Anders 1792- 
5. Pernille død før 1801 
6. Ole 1796- 
7. Agnethe 1800- 

V. Paul Olsen Hage 1786- overtok Hage 1806 g.m. Karen 
Hansdatter Gryte 1784- , datter av Hans Olsen Stor-Gryte og 
Kari Pedersdatter Skonhovd. De hadde en datter: 

VI. Sidsel Paulsdatter Hage 1809- gift 1825 med John Tordsen 
Braastad 1800- som overtok Hage, han var orgelbygger og 
organist, sønn av Tord Olsen øvre Braastad 1751-1821 og Else 
Andersdatter Nøkleberg 1772-1805. 2 barn: 

1. Else Tonette 1826- ugift. Og: 

VII. 2. Ole Johnsen Hage 1831- ugift, brukte Hage i mange år, 
men solgte gården til Ole Chr. Netaasen som senere solgte til 
Ole Løken. 

Kilder: 

Vardal bygdebok, avskrift av skifter i Hamar Statsarkiv, 
folketellingen av 1801. 
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Ei slekt fra Kallerud, Toten 
Av Gunnar Bothner-By, Oslo 

Når en gir seg av med ættegransking, vil en snart forstå at 
det er stor sannsynlighet for at en aldri blir ferdig. Men når 
tid og krefter ikke strekker til, får en før eller siden si stopp, 
og slå seg til tåls med det en har funnet fram til, og så får en 
annen, som interesserer seg for det, ta enden opp. - Det som 
heretter berettes, er plukket litt her og litt der, og kildene 
anføres bare når det dreier seg om viktigere saker. 

Sven Lidman skriver i "Blodsarv": "Alt djupare har jag 
upplevat denna gåtfulla visshet om vercklighet, att det mesta 
av en månniskas liv och öde bestämmas av våra rötter i det 
forflutnas jord - av det hemlighetsfulla blodsarv, som bäras 
vidare från foräldrar til barn genom århundraden och årtus- 
anden". 

De første spor av slekt i Norden finnes i sagn og saga om 
Skjoldunger, Folkunger og Ynglinger. Sagnene meldte om 
selsom opprinnelse fra en utrolig gudeverden eller fra folke- 
vandringens kaos. Ynglingene var selve gudenes yngel, men 
slektens første menneskelige stamfar var Mannus, stamfar og 
høvding for germanene langs Østersjøens kyster. Hans sønn 
var Yngve, konge i Uppsala, død 10 år f. Kr. og i 21 ledd satt 
hans ættlinger som herrer og herskere over svearne helt fram 
til Ingjald Illråde, konge i Sverige. Hans sønnesønn var 
Halfdan Kvitbein, konge i Danmark og gift med Åse, datter 
av fylkeskongen Øystein Hardråde på Opplandene. Deres 
sønnesønns sønnesønn var Halvdan Svarte, konge i Norge og 
gift med Magnhild Sigurdsdatter som blant annet ættet fra 
Eddakvadets helteskikkelse, Sigurd Fåvnesbane. 

Håkon den femtes datter Agnes ble gift med Haftor 
Jonsson på Sudrheim, og fra dette ektepar stammer hele 
Sudrheimsslekten hvoriblant også Skaktavl. En del av de 
veldige avkomstrekker etter Haftor Jonsson og Agnes Håkonsdatter er 
registrert av riksarkivar Huitfeldt-Kaas på en 
kolossal stamtavle (Personalhistorisk tidsskrift, VI 1885). Nå 
er det jo en tradisjon i familien at den nedstammer fra 
Skaktavl på Toten. Hvilket etter den ætterekke som kan 
påvises, også synes meget sannsynlig og det kan derfor være 
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av interesse å berette noe om Skaktavl. La oss imidlertid 
først tenke over at ethvert menneskes aner fordobles for hver 
generasjon. Et nålevende menneske vil i 10. generasjon (teoretisk) ha 
512 aner og i 15. generasjon d.v.s. på 1500-tallet ha 
16.384 aner. 

TORBJØRN OLAVSSØNN SKAKTAVL, prest på Toten 
1537-1568. I Dansk biografisk lexikon XV side 622 står: Han 
var den siste katolske og den første lutherske prest på Toten 
og kannik i Hamar domkapitel. Han tilhørte en mindre 
opplandsk adelsslekt, som har fått sitt familienavn etter 
våpenmerket: ett på tvers avskåret sjakkbrett, og var gift 
med Rønnaug Mogensdtr. av slekten Handingmann. Hva man 
forresten vet om ham innskrenker seg til at han var meget rik 
på jordegods, at hans liv ikke alltid var ulastelig, at han tok 
avskjed fra sitt embete i 1568 og døde 18. juli 1577. Han var 
sønn av Olav Bjørnson på Knivholm f. ca. 1460, som igjen var 
sønn av Bjørn Halvardson 1454-1506, lagmann på Opplanda. 

Nytt dansk adelsleksikon side 263 sier: Skaktavl, skrådelt 
fra venstre av b. og r. ved en av s. og hv. toradsskakktavlet 
skråbjelke. - 2 på samme måte delte vesselhorn, opprinnelig 
med 4 i munningen av hornene innstukne faner. Magnus 
Magnussøn av Giske 1403. - Adelsstadfestelse 1/8 1622 for 
Torben Torbensen, der til siste alminnelige herredag i Oslo 
var fradømt sitt adelsskap av mangel på bevis. Adelsbrev 
25/6 1632 for samme (Otto Ludvig S. 1719). Det er altså 
Magnus Magnussønn av Giske som i 1403 har fått adelsmerket 
Skaktavl. Han er sannsynligvis direkte etterkommer etter 
John Ivarson Raud til Sudrheim. 

Presten Torbjørn Olavssønn Skaktavl var etter de fore- 
liggende opplysninger (Se: M. Kubberud: Nogle Oplysninger 
om sogneprestene i det samlede. Totens kald efter reforma- 
tionen, samt: J. Raabe: En storbygd, en livskraftig herre, som 
katolsk prest hadde han følgekvinne(r) hvilket dengang var 
alminnelig og naturlig og neppe særlig umoralsk og som 
luthersk prest var han gift to ganger. Olav Gjørvad, Bøverbru 
opplyser: "Som nesten alle prestene på den tid var han om seg 
etter jordegods. - En vet at han var eier av Seierstad i Østre 
Toten og Mjørlund og Nes på Eina. Som sogneprest hadde han 
den store Totens prestegård til fritt bruk med alle dertil 
hørende underbruk. Hertil kom så en rekke gårder som var 
benifisert Totens prestebol, deriblant også Aas og Kallerud. 
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Etter at Toten ble delt i to prestegjeld, ble disse to gårder 
utlagt til prestegård for Vestre Toten. Som sogneprest i det 
udelte Toten hadde Torbjørn Skaktavl retten til å bygsle bort 
Kallerud og og utstede bygselbrev til brukeren der". 

Det har foreløbig ikke vært mulig å finne opplysninger om 
andre av hans barn enn to sønner av 1. ekteskap samt 1 sønn 
med Ragnhild Hansdtr. fra Mølstad, men det er trolig at han 
har hatt døtre og kanskje også flere sønner. Ovennenvte 3 
sønner synes ikke å ha noen forbindelse med Ole Bjørnsen på 
Kallerud f. 1614, som i et manntall for Toten i 1665 angis 
som bruker av Kallerud, alder 51 år. I samme manntall angis 
hans sønn Halffr (Halvor) 6 år. Denne siste er uten tvil Halvor 
Olsen Kallerud, oppgitt som født i 1653 i følge kirkebokens 
anførsel ved hans død. Selvom her er en liten uoverensstemm- 
else med hensyn til fødselsår, er det ingen tvil om at dette er 
den samme, da kirkeboken ikke kan ansees å være absolutt 
pålitelig, idet gamle folk ofte ble oppgitt å være eldre enn de 
var i virkeligheten. 

Når en så erindrer at presten Torbjørn Olavssønns fars 
navn var Ole/Olav Bjørnsen, tyder også dette på et slekt- 
skapsforhold. At Ole Bjørnsens far het Bjørn er jo klart, men 
da samme Ole Bjørnsens sønn heter Halvor, er det sannsynlig 
at Ole Bjørnsens bestefar het Halvor og antar vi at denne var 
gift med en datter av presten Torbjørn Olavssønn får en 
følgende ikke usannsynlige rekke: 

a. Presten Torbjørn Olavssønn Skaktavl. 
b. Halvor ? gift med ? Torbjørnsdatter f. 1540-50. 
c. Bjørn Halvorsen f. ca. 1580 
d. Ole Bjørnsen f. 1614. 
e. Halvor Olsen f. 1659. 

Foruten navnelikheten støttes sannsynligheten for en slekts- 
forbindelse mellom Hans Fredriksens (se senere) sikre stam- 
far Ole Bjørnsen f. 1614 og Torbjørn Olavssønn Skaktavl av 
den omstendighet at Ole Bjørnsen sitter som forpakter av 
gården Kallerud, der som kirkegods disponeres av Torbjørn 
Olavssønn i hans tid. Han kan da ha bygslet den bort til sin 
datters mann. 

Det er ikke umulig at opplysninger om dette kan fram- 
skaffes ved nidkjært studium av de nå tilgjengelige samlinger 
av trykte skrifter, såsom jordebøker, Diplomatarium Norvegicum etc. 
men inntil sikre kilder foreligger, må vi begynne 
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med den som etter Totens kirkebøker er vår stamfar, nemlig: 

1. Ole/Oluf Bjørnsen som var bruker på Kallerud fra 1644 til 
1683. Han er også nevnt i manntallet for Toten 1665. Gården 
fødde da 10 fe, 2 hester og 6 sauer. Hans sønn var: 

2. Halvor Olsen Kallerud f. 1653 begr. 28/9 1738 gift med 
Magnhild Halvorsdtr. f. 1645 begr. 11/7 1728, de hadde 
følgende barn: 
a. Ole, se neste ledd. 
b. Lars 1686-1709, ugift. 
c. Peder g 1707 m Mari Olsdtr. Aas 
d. Nils 1693-1697. 

3. Ole Halvorsen 1686-1764 g 1718 m Lisbet Pedersdtr. 
Skauerud 1695-1770. Ole var korporal. Deres barn: 
a. Peder 1719-1789 gm Kirsti Svendsdtr. Hoel 1706- 
b. Anniken 1723-1748 g 1743 m Harald Olsen Flikkeshaug 

1709-1765. 
c. Hans 1726-1807 g 1767 m Cathrine Sofie Paulsdtr. Taasaas 
1727-1811. 
d. Magnhild 1729-1729 
e. Nils 1730- g 1762 m Berte Olsdtr. Vestrum. 
f. Johannes, se neste ledd. 
g. Fredrik g 1756 m Berte Mikkelsdtr. Foss 
h. Nils 1718-1718. 

Slektsmerke for for- 
fatteren av denne ar- 
tikkelen i blått rødt 
og gult. 
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4. Johannes Olsen 1736-1803 g 1766 m Pernille Jensdtr. Berg 
1746-1824. Hun var av den gamle Berg-slekta fra Vestre 
Toten. Stamfaren var Mikkel Jakobsen Berg fra Vardal og 
sønn av lensmann Jakob Olsen Mustad i Vardal. Slektsrekken 
blir da: Jakob Olsen Mustad 1618-1673//Mikkel Jakobsen Berg 
1655-1719//Paul Mikkelsen Berg//1682-1741 gm Anne 
Jensdtr. Askim 1686-1765//Jens Paulsen Berg 1714- gm Kari 
Larsdtr. Lie 1725-1817//Pernille Jensdtr. Berg 1746-1824 gm 
Johannes Olsen Kallerud. - Johannes Olsen og Pernille 
Jensdtr. hadde disse barn: 
a. Anniken 1762- 
b. Pernille 1764- 
c. Anniken 1767-1767 
d. Ole 1769- gm Siri Jensdtr. Fårlund 1777-1833. Ole overtok 

som eldste sønn Kallerud. Han skal ha vært kleptoman og 
døde i fengsel. Garden ble antagelig drevet av hans hustru 
Siri Jensdtr. Det var ingen barn i deres ekteskap og ved 
hennes død, ble Kallerud slått sammen med Aas til 
prestegard for Vestre Toten i det Toten 1825 ble delt i to 
prestegjeld. 

e. Anders 1771- g 1806 m Anne Jensdtr. Taasaasbakken 1777- 
f. Jens 1773-1776 
g. Kari 1775- 
h. Anniken 1778-1839 g 1814 m Ole Christensen Amundrustad 

1812- 
i. Jens 1780-1843, korporal g 1819 m Marie Olsdtr. Kverndalen 

1797-1860, disse overtok Listerud og hadde fem 
barn. 

j. Elona 1792 g 1816 m Anders Christiansen Huseby 1791- 
k. Hans 1784-1862 g 1817 m Gurine Pedersdtr. Grevløs 1797-. 

Disse overtok Grevløsengen og hadde sju barn. 
l. Fredrik 1788-1855 g 1816 m Helene Hansdtr. Askegård 

1793- 
m. Maria 1790- gm Johannes Johannesen Bergstuen 1792- 

5. Fredrik Johannessen 1788-1855 g 1816 m Helene Hansdtr. 
Askegaard 1793-. Om Fredrik Johannessen vites at han var 
med i krigen 1807-14 og slet vondt mens familien hjemme åt 
borkebrød. Han giftet seg i 1816 med Helene Hansdtr. av 
foreldre Hans Larsen Dybdal og hustru Maria Jensdtr. Dypdal 
(Djupdal) er et lite bruk under Hermanrud i Østre Toten. 
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Helene Hansdtr. var da hun giftet seg på Askegård i hvilken 
stilling vites ikke, og Fredrik og Helene bodde en tid på 
Askegård som inderstfolk, og der er deres 3 eldste barn født. 
Senere flyttet de til Gryte i Land. De hadde disse barna: 
a. Johanne 1816-1816. 
b. Petrine 1816-1816 
c. Johannes 1817-1886 g 1843 m Fredrikke Guttormsdtr. 

Steffensrud 1821-. Johannes var hjulmaker og overtok 
Kvenndalen (Kverndalen). Fredrikke skal ha vært meget sterk 
og i senere år en ivrig piperøker, det er fortalt mange 
historier om det. De hadde følgende barn: 
Antonette Helmine 1843-1845 
Andrine 1846- 
Gustav 1848- visstnok glassmester i Christiania. 
Johanne Karine 1853- skal ha vært kokkepike hos maleren 
Adolf Tiedemann som malte bondepiker med henne som 
modell. Hun utvandret senere til USA. 
Helene Maria 1853- 
Helfred 1856- ble snekker og reiste til USA, han var gift 
med Anne Mathea Paulsdtr. Holtestuen 1855- 

Johannes Ferdinand 1861-1882 
Martin (Dahl) 1866- var knivmaker og gift 1. m Berte 
Maria Johannesdtr. Røberg 1862- og 2. gang med Helga 
Ovidia Johannesdtr. I siste ekteskap var fem barn. 

d. Berte Maria 1819- gm Martin Julsen Drager f. på Dotset 
1819. 

e. Hans 1822-1825 
f. Pernille Mareta 1825- g 1850 m Even Hansen Prestseter 

hagen 1829-1868. 
g. Hans f. 1829 i Gryte i Land død i Christiania 1890 gm 

Henriette Julie Ellefsen 1831- 
h. Christian 1833- 
i. Anna Mathea 1836- 

6. Hans Fredriksen 1829-1890 g 1857 m Henriette Julie 
Ellefsen 1831-1922, de hadde følgende barn: 
a. Hulda Albertine 1858-1935 gm Caspar By 
b. Petter Fridtjov Martinius 1860- møbelsnekker, døde i USA. 
c. Valborg Louise 1862- gm Emil Eriksen 
d. Askel Hjalmar Emil 1864- gm Anna Andersen 
e. Herman Kristian 1856-1858 
f. Christian Hendrik 1868- utvandret til Australia gm Valborg 

45 



© Vestoppland slektshistorielag tidsskrift 1986-2 

 

Sørlie 
g. Hildur Constanse 1870- gm Hans Thue 
h. Otto 1872-, utvandret til USA gm Fanny?, amerikanerinne 
i. Hans 1875- gm Ragnhild Keyser. 

Henriette Julie Ellefsen foreldre var Peder Ellefsen og 
Anne Louise Backe, han var sønn av Ellef (Hoelfeldt?) han- 
delsmann i Christiania med egen eiendom og medlem av "Det 
gule Chor". De hadde disse sju barna: 

Emilie gm pantelåner Høiaas 
Josefine Albertine gm murermester Petter Olssøn 
Christian, lensmann i Spydeberg gm Tolly Grundt. 
Henriette Julie gm Hans Fredriksen 
Claus Winther gm Oline 
Constance gm Kristian Fredriksen (bror av Hans Fredrik 
sen) 
Peder Ludvig gm Sefira. 
Det skulle være muligheter for å kunne følge Peder 

Ellefsens slekt bakover for den som har tid å ofre på det. 
Arkitekt Leif Løberg har gjort endel slektsnotater, hvorav 
hitsettes: "Morfars slekt er fra Vestre Toten, hvor de i 
uminnelige tider skal ha sittet på Kallerud og hett Johannes 
og Fredrik avvekslende. Torbjørn Skaktavl vites å ha vært en 
hissig mann, hva også morfars slekt hadde ord for å være. Når 
hissighetene løper av med noen innen familien, sies det enda: 
Du er av Kallerud-arta du også! Men også for skøyeraktig 
humor var slekten kjent. Om Johannes fortelles det således at 
engang han gikk med ei høne under armen, ble han spurt om 
hva han skulle ha for høna. Johannes som visstnok ikke hadde 
tenkt på salg, svarte: Å - en daler. - Er 'u gærn du da? sa den 
andre til den uhørte pris, men Johannes svarte lunt: Jo, je 
skal si deg hu er vårbær. - Morbror Christian var engang 
under oppveksten på fottur over Hadeland med en kamerat, 
Paul Alm. En gang de var innom en gård for å få mat eller 
drikke, spurte bonden hva de het og hvor de var fra. Ja, Paul 
Alm gjorde rede for seg, og så var det onkels tur. - Å heter 
du da? - Krestjan. - Å er du frå da Krestjan. Å jasså du er ta 
Kallerudarta, sa bonden. Åssen kan du veta det? spurte 
morbror, men bonden var ikke borte han heller: Kjenner deg 
på nasan, sa'n. 

Det går noen uklare fortellinger i familien om en mann 
langt tilbake i slekten, visstnok en farbror av Hans Fredriksen 
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(den første) som fartet viden om utenlands - vandret på sitt 
håndverk - og skal ha vært bl.a. både i St. Petersburg og 
Konstantinopel og deltatt i mange tildragelser og store 
fester, og som av og til var hjemme på kortere besøk, 
medbringende mere rariteter, medaljer og beretninger enn 
gods og gull. En versjon av dette sagnet vil vite at han var 
kommet i svensk krigsfangenskap og siden var blitt stukket 
inn i svenske regimenter som kjempet i Østeuropa, og at det 
var på den måten han kom så langt avgarde. Tilslutt havnet 
han i Wien hvor han var i lange tider og lærte hjulmaker- 
kunsten. Det var vel Wienerkongressen som lå til grunn for 
hans beretninger om de strålende festene. Det heter tilslutt 
litt usikkert om ham at han skal ha vært den første faglærte 
hjulmaker på Hadeland, så han har formodentlig slått seg ned 
der etter sine vandreår. 

Min moster Hulda By fortalte av og til at hun engang på 
en reise over Hadeland hadde sett en mann som så slående 
lignet hennes far. Det kan altså ha vært en fetter av ham. - 
Johannes Fredriksen solgte i slutten av 1870-åra Kverndalen 
til sin bror Hans Fredriksen, men ble boende på garden i en 
stue som en slags forpakter. 

Karen Fredriksdtr. (?) kom i huset hos sin fetter på 
Hjelpsten og hadde med ham to barn, en pike som døde som 
liten og en døvstum gutt, Anton. Karen ble boende hos 
fetteren skjønt han ikke ville gifte seg med henne. Ved 
graven etter faren, Fredrik, trådte Hans Fredriksen fram 
og talte og sa blant annet: Her står vår søster Karen og der 
står den mann som har bedratt henne. Men ikke engang etter 
slik offentlig brennmerking gikk han med på å gifte seg med 
henne. Sønnen Anton var en tid på døvstuminstituttet i 
Christiania men døde før konfirmasjonsalderen. Etter at 
gutten var død, kom en ungdomsvenn av Karen, en blikken- 
slager og spurte om hun enda ville bli hos denne fetteren, som 
bare holdt henne for narr, eller om hun ikke ville gifte seg 
med ham, som hadde ventet på henne fra ungdommen av. Hun 
flyttet da fra Hjelpsten og ble gift med blikkenslageren og 
fikk det fredelig og godt på sine gamle dager. 

Hans Fredriksen var den første av 3 gutter ved navn Hans 
som levde opp. Han ble konfirmert i Hoff kirke og kom i 20 
årsalderen til Christiania med 12 skjelling i lomma og 
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Hovedbygningen på Kallerud i Vestre Toten fotografert 
vinteren 1986 av Arne Amundgård. Huset er fra 1844 og 
bygt etter tegning av arkitekt Hans Ditlev Franciscus Linstow, som også 
tegnet en del andre prestegarder, hoved- 
bygningen på Valheim i Vestre Toten og Det kongelige slott i 
Kristiania. Det er fin utsikt fra Kallerud og sogneprest 
Magelsen var den første av prestene i bygda som bodde der. 
Den første sognepresten i Vestre Toten, Galskjøt, bodde på 
Sodstad ved Lena. 
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begynte som byggmestersvenn. Har jeg en daler og tjener en 
til, så har jeg to, pleide han å si. Han var både sparsommelig 
og arbeidssom og da han dessuten var en pen kar å se på, 
varte det ikke lenge før han fikk fast følge, hvilket senere 
viste seg å få følger. Giftermål var derfor nokså aktuelt, da 
det overfor hans mester ble inngitt klage over tyveri fra det 
sted hvor Hans Fredriksen arbeidet. Mesteren gikk imidlertid 
god for sin svenn: Det er utelukket at Fredriksen kan ha tatt 
noe som ikke tilhører ham. Men jenta hans kan være troendes 
til alt. Hos henne ble også ganske riktig tyvekostene funnet 
og hun kom på straff og giftemålsplanen bortfalt av seg selv. 
Barnet, Thorvald, var formodentlig en tid bortsatt, for da 
Hans Fredriksen senere, i 1857, ble gift med Henriette Julie 
Ellefsen, insisterte hun på at de skulle ta gutten til seg, og 
han vokste da opp sammen med sine yngre halvsøsken. Som 
voksen reiste han ut i verden og havnet i Sør-Afrika, hvorfra 
han skrev hjem til sin stemor at han hadde fått en "sort" kone 
og at han fikk hvite og sorte får om hverandre. Etter 
boerkrigen savnes enhver opplysning om ham. 

Christian Fredriksen drog som sin bror Hans til Christiania, men da 
hans valgspråk var: Har jeg ikke mere enn en 
daler, så kan den gå etter de andre, kom han ingen vei. Han 
ble gift med Constance Ellefsen, søster av kona til Hans. 
Både brødrene og søstrene var så like at fotografiene av 
parene kunne forveksles. Kristian utvandret til USA med kone 
og to barn: Fanny og Petter. Siden visstnok flere barn. Han 
var snekker og gjorde det så noenlunde godt, inntil han på 
sine gamle dager underholdtes av barna. 

Helmine Fredriksdtr. døde ugift, visstnok ung, på Toten. 
Berte Maria Fredriksdatter døde visstnok nygift. Skulle ha 

fått nåler i seg, slukt under kjoleprøvingen til bryllupet". - Så 
langt noteringer av arkitekt Løberg, som en ser stemmer ikke 
disse absolutt med den slektsrekka som er oppstilt etter 
kirkebøkene, men det er kanskje heller ikke å vente så 
omfattende som dette tilfanget er. 

Hans Fredriksens barnebarn er: 
6a. Alfhild, Aksel og Gunnar Bothner By 
6c. Egil, Håvald Jerv, Leif Ottar Hermod, Fridtjof Simund 

Njål Løberg. 
6d. Bergliot, Odd Bjørgulf, Arnulf, Ragnar Emil Fredriksen. 
6f. Embla med flere, Fredricks. 
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6h. Harald, Valdemar, Morjory, Zenka Fredricks. 
6i. Hans, Finn, Ragnhild, Liv, Else Fredriksen. 

Ja, dette er altså det jeg har plukket sammen om min 
mors familie og jeg gir meg på det området, da det materi- 
alet jeg har om min fars familie er så svært, at det vil ta all 
min ledige tid. Jeg vil være takknemlig for supplerende 
opplysninger men hensyn til Hans Fredriksens forfedre, fra 
den som kan skaffe slike. 

(Artikkelen er skrevet 13.3.1949, og adressa til forfatteren 
var Josefinesgt. 15, Oslo 11. Artikkelen er hentet fra arkivet 
på Toten Museum). 

Når det ellers gjelder artikler om "Skaktavl-problemer" 
nevner vi: 

Skaktavl. Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag. 
1984, 1 s. 23. 

Skaktavl - adelsslekt med usikre røtter av Svein-Erik Øde- 
gaard i Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag, 1984 2. s. 
34-39. 

Skaktavl, Paludan og Handingmand. Optegnelser om 
slektene. Annalistiske og andre optegnelser ved L. F. La Cour 
i Norsk Slektshistorisk tidsskrift bind V (1936) fra s. 137. 

Skaktavl-mysterium av Christian Spangen. Norsk slekts- 
historisk tidsskrift bind V (1936) s. 173ff. 

Mester Torbjørn (Olsøn Skaktavls) Ørtuglag ved Pål Gihle 
i Frå gammalt s. 107ff. 

Skaktavl, Thorbjørn Olssøn, magister av M. Kubberud i 
boka Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede 
Totens kald efter reformasjonen, s. 9. 1897. 

Arkitekt Leif Løberg skrev tre artikler om Skaktavl-pro- 
blemer i bind II av Hedmark Slektshistorielags tidsskrift og en 
artikkel samme sted i bind IV. 

Slektsvåpen for 
familien Skaktavl. 
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Om slekter på Skarpen 
Av Hans M. Næss 

Jeg har sett litt i kirkebøker og skiftepapirer om Skarpen og 
funnet bl.a. dette: 

Den eldste beboer på Skarpen som er omtalt i kirkeboka, 
er Ulrich Halvorsen. Han døde 1731 og ble begravd 21. april. 
Han var da 83 år og to måneder gammel. Hvis det er riktig, 
må han være født ca. 1648. Ei Anne Joensdatter (trolig hans 
kone) døde 1741 80 år gammel. Han som var bruker på 
Skarpen, da hette Halvor Uldrichsen og var gift med Anne 
Jochimsdatter. Deres vielse er ikke innført i kirkeboka for 
Gran, og det er ikke noe å finne om dem før de har et barn til 
dåpen 1734. De må derfor ha kommet til Gran fra andre 
bygder ca. 1730 og slått seg ned på Skarpen som i den tiden 
betegnes som en plass under en av Eggegardene, den gang 
kalt nr. 18 i panteboken.(*) Først i matrikkelen fra 1834 har 
Skarpen eget gards-og bruksnummer. - De barna som er 
innført i kirkeboka for Halvor og Anne Skarpen er: 
1. Anne f. 1734 dpt. 28. februar 
2. Ulrich f. 1735 dpt. 21. august 
3. Eric f. 1737 dpt. 25. august. 
4. Anders f. 1739 døde en dag gammel og ble begravd 9. 
september. 
5. Anders f. 1741 dpt. 23. mai. 

Men så må det ha skjedd ei katastrofe på Skarpen, for den 
første søndag i advent 1742 kan en finne følgende i kirkeboka 
under begravde: Halvor Uldrichsen 43 år og hustru Anne 
Jochimsdtr og barna Eric 5 år og Anne 9 år. Hvor det ble av 
de to andre barna Ulrich og Anders vet jeg ikke. Hva som 
hadde skjedd, er ikke godt å vite. Har de brent inne? eller var 
Halvor i fortvilesle og har gjort ende på alle sammen fordi 
han ikke klarte å betale lånet til Steffen Alm, eller var det 
en smittsom sjukdom som herjet? Det siste er mest trolig, for 
i løpet av 3 uker før jul det året ble det begravd 15 personer 
fra området rundt Hennung, både barn og voksne, mens det er 
mer normal dødelighet i resten av bygda. 

Kanskje Uldrich Halvorsen Skarpen er den samme som 
kalles Ulrich Halvorsen Gullerud som blir konfirmert 18 år 
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gammel i 1755. Det mangler bare et par år, og det var ofte at 
konfirmantene i den tida var både 20 år og eldre. Det er i alle 
fall ikke døpt andre med dette navnet i 1730-åra. 

Denne Ulrich Halvorsen kalles Jorstadeyer da han blir gift 
med Mailene Halvorsdatter Jorstadeyer torsdag 25. oktober 
1759. Forlovere var Hans Julsen Næs og Ole Tollefsen Knarud. Fire barn 
er født i Horgeneiet (2), Dvergsteneiet og 
Hvattumseiet. Barna var: 
1. Anders f. 1762 i Hvattumseie døpt Trinitatisssøndag. 
2. Halvor f. 1765 i Dvergsteneie døpt palmesøndag. 
3. Elena f. 1769 i Horgeneie døpt 5. mars. 
4. Elena f. 1771 i Horgeneie døpt 5. søndag etter trinitatis. 

(*). Kanskje kom den første Ulrik Halvorsen fra Svinning, 
for Svinning eide områder i nærheta av Skarpen, og 
Svinning og Alm, der Steffen bodde, var nabogarder og 
nære skyldte. På Svinning bor i den første tida kirkeboka 
for Gran føres (fra 1707) en Ulrik som 1707 har et barn 
Mari som blir begravd 1 1/2 år gammelt, og 3. pinsedag 
1709 har han et barn Christopher til dåpen. I begge 
tilfeller nevnes han bare Ulrich Suinning. Da kan jo Halvor 
være født før kirkeboka begynner og ha vært på Toten og 
giftet seg. 

 

Hengelås fra Christian den 
femtes tid. 
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En fremførelse i anledning innvielsen av gjennoppført 

bygning fra Tomle på Lands museum 21. juni 1975 
Av Leif A. Wien 

Personene er: I = intervjueren, A = Abraham Tomle, M = 
Madsie Tomle og P = Peder Aadnes. . 

I. Det var virkelig hyggelig å få besøk av dere Madsie og 
Abraham Tomle og Peder Aadnes når vi skulle feire fullfør- 
elsen av den gjenoppførte bygning fra Tomle. 

A. Det var hyggelig for oss og interessant dette at det er 
bygning fra Tomle som har fått plass her. 

I. Det var naturlig dette, bygningen er interessant og den 
har nå sin historie da. Det var noe av en eiendom dette 
Tomle i gamle dager, og gammel eiendom er det vel? 

A. Ja, den er meget gammel, men hvor gammel den er 
før vi finner noe skriftlig om den, er ikke mulig å si. 

I. Når er garden nevnt i skriftlige kilder da? 
A. I et regnskap fra 1528 nevnes en Endre Tomle og 

Endre Endresen besegler et brev fra 1542. Disse navn går 
igjen på brukerne av Tomle, Brone, Næs m.fl. 

I. Det er en slekt som er bakgrunnen for mange her i 
Land dette kanskje? 

A. Ja, går vi et ledd lenger ned til f.eks. Erik Endresen 
Bardalen som døde i 1652, Gudbjørg Endresdatter og Østen 
Endresen Tønderum født 1599 så vil nok flere ætter her i 
distriktet føre sine aner tilbake til Tomle. 

I. Vi har hørt noe om et skiftebrev der en Loden 
Endresen skifter med sin bror Endre Endresen og Endre får 
ved dette fleire eiendommer her i Land, bl.a. del i Tomle. Er 
ikke dette skifte fra Hallingdal? 

A. Jo, det er riktig vi finner sporene dit. Vi mente denne 
slekten fra Hallingdal hadde forbindelse med Losna-ætten 
fra Sogn som førte samme våpenskjold som Sinclair-slekten 
fra Skottland, men det lykkes aldri å få dette bevist for oss, 
og dere er vel heller ikke kommet lenger her? 

I. Nei, det er vi ikke og får vel erkjenne at det også kan 
bli vanskelig. Men vi forstår det er naturlig at alt som står i 
forbindelse med denne gamle garden har interesse for så 
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mange i bygda her. Tilbake til skriftlige kilder. Finnes det 
andre ting å bli klok av? 

A. Ja, det aller første vi kan finne er at en Erik Paalsen i 
1441 avla vitnesbyrd om at biskop Sigurd makeskiftet til seg 
av Eivind Gulbrandsen i Siggegard 3 hefseldebol i østre eller 
søndre Tomle mot 4 hefseldebol i nordre Berg i Stupnadal, 
og at hans formann biskop Ambjørn av Hamar hadde fått tre 
hefseldebol i samme gard av Odmund Lafrandson. Garden 
hørte da til Hamar kapitel mest, men oppsitteren eide en 
stor del selv som sitt odelsgods. 

I. Stupnadal, hvor er det? 
A. Det er Snertingdal det. 
I. Var ikke Tomle skysstasjon i sin tid? 
A. Jo, den var både skysstasjon, gjestgivergard og post- 

gard. Vegen gikk jo da opp bakkene fra brua ved Bruvoll over 
Dokka til gardene oppe i midliene fram til Tomle og så ned 
igjen til Høljarasta. 

I. Men nå kommer et viktig spørsmål. Når ble denne 
bygningen oppført? 

A. Jeg er enig, spørsmålet er viktig, men jeg må visst 
skuffe dere her, jeg hørte aldri noe årstall nevnt for denne 
eldste del. Den var i alle fall ganske mange år da jeg satte 
til den nyere del. 

I. I et reisebrev til Morgenbladet 17. juli 1886 antar 
professor Dr. Yngvar Nilsen at den ene bygningen på garden, 
som en mener var den eldste, kanskje kunne skrive seg fra 
1636 eller noe eldre og at dette er den eldste del av denne 
bygning. 

A. Det kan høres rimelig dette, men som sagt, jeg kan 
ikke si noe sikkert. 

I. Men det som er sikkert da, er at bygningen har vært 
forandret i tidens løp, og at den er tilbygget en del, og det 
heter at det var du Abraham Iversen Tomle som er født her 
på Tomle 27. april 1740 som det heter i den senere skrevne 
boka "Familien Tomle" av arkivar E. A. Tomle, som var den 
som gav den gamle bygning forskjellige prydelser av 
nymotens karakter og at du utstyrte bygningen på en for en 
bonde ganske usedvanlig måte. 

A. (Tenker). Dette er litt vanskelig for meg det. Det var 
egentlig her min triste historie begynte, men som dere 
skatter så høyt i dag. Saken var den at jeg for å sette meg 
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bedre inn i min fars forretninger hadde tatt borgerskap i 
Bragernes hvor jeg fant min ektefelle Maren Andersdtr. Vold 
(kalt Madsie) og som var født der 20. juli 1739. Hele 
kombinasjonen var visst ikke heldig og far tvilte nok på om 
jeg var skikket til bruker av den store garden. 

M. Nei, det er sikkert, du var nok ikke skikket til 
gardbruker, og det var ingen solid ektemann jeg fikk. Han 
begynte å agere tulling her på Tomle, innførte kostbare 
tapeter fra England til å kle veggene med, det skulle være 
fajansefliser i peisen og det var ikke måte på noe. Han fikk 
da også Peder Aadnes til å male både på vegger og tapeter 
o.sv. 

A. Å ja, hvem som var mest ødsel skal ikke du kunne 
avgjøre så narraktig som du var. Du mente du var rik og 
aldri kunne bli fattig. 

I. Er det riktig at du kastet en ring i Etna og uttalte at 
det var så umulig du kunne bli fattig som at denne ringen 
kunne finnes igjen? 

M. Dette er nå noe av et sagn da, det heter vel at jeg ble 
så sint da ringen kom til rette at jeg sparket i stykker disse 
fajanseflisene. Men det er riktig at jeg ble så sint da jeg 
skjønte at rikdommen ikke kunne vare, at jeg sparket ned en 
såkalt kakkelovn med slike kakler. Jeg ser dere har satt opp 
igjen noen. 

A. Ja, dette sinnet ditt var da noe forferdelig, fæle 
greier også når du sparket tappene ut av vintønnene o.s.v. 

M. Ja, jeg sa at når du tappet ute så skulle da jeg tappe 
inne. 

I. Hadde dere barn? 
M. Å ja da, sju stykker som spredtes rundt i verden. 
I. Det gikk dere ikke så bra på Tomle da forstår vi selv 

om vi i dag har dere å takke for denne bygningen som huser 
mye gjevt folk i dag. 

A. Nei, vi var da heller ikke så lenge der, allerede i 1771 
var vi flyttet ned til Tomlevolden som vi hadde bygd opp. 
Jeg var nok uskikket, men også uheldig for straks etter at vi 
var tilflyttet Tomlevolden, brant hovedbygningen ned så å si 
over hodene på oss. Omsider gikk det da helt ut med oss. 
Tomlegodset ble spredt på mange kanter og senere eiere 
levde nok bare i skyggen av den store tiden. 

I. Nå ville vi gjerne komme noe tilbake til disse "pryd- 
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elsene", med Peder Aadnes' malerier o.s.v. Men først må vi 
presentere kunstmaler Peder Aadnes. Du er ekte landing du 
også Peder? 

P. Ja, jeg kan da også føre slekten min tilbake til den 
nevnte Erik Endresen Bardalen. Hans sønn Oluf Eriksen var 
født i 1608 og gift med Olaug Pedersdtr. Lille-Aadnes. De 
hadde sønnen Peder f. 1640 gm Barbare Håversdtr. Askvig. 
Deres sønn var Østen Aadnes f. 1678 gm Berthe Pedersdtr. 
Skiaker. Deres sønn igjen var Peder f. 1712 gm Anne 
Haraldsdtr. Viker og disse var da mine foreldre. Jeg ble f. i 
1739 og forlot dere i 1792 og var gm Ingeborg Trøgstad som 
levde til 1823. 

I. Det er noe av et tilfelle, men det er ikke skrevet noen 
fullstendig livshistorie for deg, Peder Aadnes. Det var en 
som fortalte meg at han hadde ei liste på sju navn på 
personer som delvis hadde gått i gang med dette, men 
sluttet av forskjellige årsaker, mest fordi de ble gamle og 
rett og slett døde fra det. Men dette kommer nok i sin tid. 
Du begynte tidlig å male? 

P. Ja, det er nå vanlig å si om meg at jeg begynte å 
dekorere kister og skap og jeg var svært glad i farger. Jeg 
hadde forresten en god kamerat i Ole Skogen, senere Finni. 
Vi hadde mye moro sammen. Vi prøvde oss i veving, vevde 
dokker med pene mønster o.s.v. 

I. Vi har hørt en historie om at du apet litt med 
prostinnen til og med? 

P. Ja, det var prostinnen Dorph det som var så kry av 
dukmønsteret sitt så vi fant på å kopiere dette i en vev. Det 
var flere slike ting, vi vevde stoff til klokkerdøtrene og så 
de ble like fine som prostinnens døtre til litt ergrelse for de 
siste. 

I. Så hvordan var din utvikling videre fremover? 
P. Jeg hadde jo liten utdannelse da ved andre, jeg var vel 

helst en såkalt autodidakt, den eneste lærdom fikk jeg i et 
par måneder læretid hos krigsskolens tegner Nils Taaning. Så 
arbeidet maleren Egert Munch her i distriktet og jeg kom 
sammen med ham. 

I. Det var vel rokokkoen da som var den herskende stil på 
denne tid? 

P. Ja, det er riktig, men jeg fant omsider min egen stil i 
de motiver jeg delvis tegnet av fra utenlandske ornament- 
bøker o.s.v. 
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I. Vi har f.eks. studert litt på dette med likheten mellom 
dine malerier og skikkelsene på de engelske tapeter og også 
på disse steinflisene. Var dette noe av et mønster for deg? 

P. Ja, det må en si, så satte jeg sammen tingene og fikk 
disse figurene til å symbolisere et eller annet de fire 
årstider, de fem sanser o.s.v. Vi har vel ikke tid til å gå så 
langt inn i dette. 

I. Var det dyrt dette med maleriene Madsie? 
M. Jeg vet ikke, vi fikk nå lite å betale med. jeg hørte at 

Abraham betalte Peder 5 riksdaler og 2 ort i 1760. 
P. Ja, men jeg fikk betalt flere år etter at dere var 

flyttet fra Tomle, tror det var i 1776 for noe arbeid her 36 
riksdaler. 

I. De kom nå ut på vandring disse tapetene, men noen er 
kommet tilbake som dere ser, men det er ikke alle. 

A. De var vel blitt dyre nå kanskje? 
I. Kan du gjette? 
A. Nei, det kan jeg ikke, jeg forstår ikke pengeverdien 

deres jeg, vet du. 
I. Jo, prisen var faktisk rimelig, det var nemlig tilstede 

en vilje hos selgeren også at de skulle komme tilbake hit. Nå 
kostet det selvfølgelig også å få dem i den stand de er nå og 
da. 

P. Jeg ser dere har forskjellige ting av mine arbeider 
her, har dere riktig tenkt å gjøre ære på meg ved å lage litt 
av en samling? 

I. Ja, det har vi virkelig, vi tror vi skal få plassert her 
noen av dine beste ting og vil nok forsøke å presentere vår 
hjemlige kunstner på beste måte. 

P. Dette var jo hyggelig da og jeg skal være med å holde 
min vernende hånd over tingene. 

A. Men nå får jeg få spørre nå. Bygningen var vel i dårlig 
forfatning da dere besluttet å kjøpe den og flytte den. Det 
må da også ha kostet en hel del å få den i den stand den 
viser seg i dag? 

M. Ja, den er nå som på sitt beste fra gammelt av nå da. 
I. Det er klart at slikt koster og vi hadde jo lite å koste 

for, men takket være god interesse fra mange hold har det 
gått. 
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Svar på Spørsmål 
Spørsmål nr. 63 

1) . Hovum er trolig samme eiendom som Haugum. Anders 
Johansen Undesløs bodde på Tandberg ved vielsen i 1700 og 
han døde på Haugum i 1748. 

2) . H. H. Neumann antyder (Flikkeshaug s. 539) at Ole 
Pedersen Flikkeshaug gift 1718 med Anne Jensdtr. Flikkeshaug var sønn 
av Peder Flikkeshaug og hustru Siri Jørgensdtr. 
Flikkeshaug (ca. 1680-1745). 

4). Anders Mathisen (f. ca. 1703) var sønn av Mattis Olsen 
Mjørlund, Eina, seinere Snipstadsæter (ca. 1670-1716). Kona 
Inge Jonsdtr. ble begravet 14/1 1781, 73 år gml. 

Arne Amundgård 

Spørsmål nr. 67 
III. Kari Eriksdtr. Bjørnstadeie, død 1873, 85 år er trolig 

ikke fra Toten. Hun skulle være født ca. 1788-90 og en har 
ikke funnet henne blant konfirmerte på Toten og heller ikke i 
folketellinga for 1801 for Toten. 

Arne Amundgård 

Spørsmål nr. 71 
Jørgine Paulsdtr. Slagsvoldeie er født på Skjefstadeie 10/8 

1857 av foreldre husmann Paul Hansen og hustru Anne Marie 
Larsdtr. (Men da Jørgine giftet seg i 1884 med Mathias 
Johannessen Ovreneie, er hun sagt å være født 3/8 1858 på 
Skjefstadeie). Hun døde 5/4 1912 og mannen bodde da i 
Amerika. En har imidlertid ikke funnet henne nevnt i dåps- 
listene for Østre Toten. - Mathias Johannessen kan være sønn 
av jernbanearbeider på Eidsvoll Johannes Evensen og pige 
Marie Tollefsdtr. Rydningsbergstuen. Han er i så fall født på 
Østbyeie, Østre Toten 4/4 1859. 

AA 

Spørsmål nr. 72 
Carl Fredriksen Sønstebyeie (m.m.) er født i Gran på 

Hadeland ca. 1810 og døde på Sønsteby, Eina 8/7 1885, 75 år, 
faren het Fredrik Hansen. Kona til Carl var Maria 
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Christiansdtr. Lae, Østre Toten og hun døde på La 10/3 1861, 
76 år gammel og skulle etter det være født 1814, men en har 
ikke funnet henne født på Toten på den tida. Martin Lae var 
forlover da hun giftet seg 1834 med Carl Fredriksen. 

AA 

Spørsmål nr. 73 
2). Gjertrud Christophersdtr. Prestesæter, Gamme, døde 

på Gamme 1756 82 år og skulle etter det være født ca. 1674, 
men det er ikke kjent noen Christopher Prestesæter på den 
tida. 

4). I boka "A family History 1482-1982" av M. Eugene 
Rudd, USA er på side 11 antydet at Peter Lerud f. ca. 1661 
var sønn av Johannes Haffsen Heiset (1640-1702) og hustru 
Siri Pedersdtr. (1633-1723). Johannes Haffsen var sønn til 
Haff Gudmundsen Heiset, Vestre Toten f. ca. 1595. 

A A 

Spørsmål nr. 74, 1. 

1. Peder Nilsen Gaukom 1711-1768. 
Foreldre: 

2. Nils Pedersen Revold, Glemmestad 
3. Kari Turesdtr. Glemmestad. 

Besteforeldre: 
4. Peder Paulsen nedre Stabu, Revold 1644-1707. 
5. Ingri Christensdtr. 1648-1711 
6. Ture Vernersen Glemmestad 1628-1696 
7. Kari Olsdtr. 1646-1729. 

Spørsmål nr. 74, punkt 2 
1 tidligere notater om slekten Hørsrud har jeg funnet fram 

til dette: Ingrid Paulsdatter "Hørsrud", dpt. 10.6.1725, begr. 
22.8.1773, gift 10.6.1745 med Ole Torkildsen Hørsrud, 1718- 
1772 (sønn av Torkild Olsen Hørsrud i hans 1. ekteskap med 
Kari Jonsdatter Sandvold) var datter av Paul Pedersen 
Revold, ca 1687-1765, gift 1722 med Mari Monsdatter Berg. 
De døde begge på Hørsrud. Pauls foreldre var Peder Paulsen 
Revold, ca. 1654-1707 og Ingrid Christensdatter, ca. 1655- 
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1711. I flg. Neumanns slektstavler var Peder sønn av Paul 

Stabo og Eli. 
Herman Nettum 

Spørsmål nr. 73 
Auditør Peder Olsen og Karen Olsdatter Raa kom fra 

Norderhov iflg. "Ringerikske slekter" av A. Lagesen. Peder 
Rasmussen Raa, død 1714, gm Maren Olsdtr. Hønen død 
1706. Hun var datter av lensmann Ole Torchildsen Hønen og 
Maren Christensdatter som igjen var datter av Christen 
Laugesen, en tid fogd i Buskerud og senere lagmann i 
Fredrikstad. - Peder Rasmussen og Maren Olsdatters barn 
var: 

1. Rasmus Pedersen Braag gm Maren Haraldsdtr. Frog. 
2. Christen Pedersen Østby. 
3. Maren Pedersdtr. gm Peder Nilsen Gihle 
4. Kirsti Pedersdatter gm Engebret Haraldsen Frog. 
5. Boel Pedersdatter, ugift. 
6.  Ole Pedersen Raa f. ca. 1678 død 1737 g 1 m Eli 
Haraldsdatter Frog f. ca. 1680 død 1724, skifte 5/4 1728. 
Hun var datter av Harald Engebretsen født på Nærstad og 
ble gift med Karen Andersdatter Frog. Harald Engebretsen 
var sønn av Engebret Haraldsen Nærstad f. ca. 1590 død ca. 
1668 og Maren Halvorsdatter. - Ole Pedersen Raa g 2 m 
Berte Christoffersdatter Hen. Barn av 1. ekteskap: 
1. Peder Olsen f. ca. 1714, reiste til København. 
2. Anders Olsen f. ca. 1722, reiste til København. 
3. Maren Olsdatter f. ca. 1711, enke i 1759 
4. Karen Olsdatter f. ca. 1724 død 1773 gm Jakob Jonsen 
Kise g 2 m Anders Jakobsen Sukkestad. Barn av 2. ekteskap: 
1. Christopoffer Olsen død før 1759 
2. Eli Olsdatter 
3. Ole Olsen døpt 1/1 1738, død 1759. 

Gunvor Hilden, Brandbu 

Jeg takker Gunvor Hilden hjerteligst for svaret. Det viser at 
spørsmålssidene i tidsskriftet vårt kan være til god hjelp. 
Fogd og senere lagmann Christen Laugesen er nevnt som 
fogd i Buskerud i 1628 og dessuten på Toten 1635-37, jfr. 
Totens Bygdebok bd. 2. Han ble vel lagmann i Fredrikstad 
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etter dette tidsrom. Hvis noen som leser dette, og som vet 
noe mer om denne Christen Laugesen, tar jeg gjerne imot 
flere opplysninger. 

De personer jeg spurte om har stor etterslekt blant annet 
i traktene omkring Eina og i USA. Til Christiania flyttet det 
også et par grener av disse etterkommere. De brukte navnet 
Gleditsch, uten at jeg kan se noen bestemt grunn til dette, 
da de ikke kan sees å ha noen tilknytning til den tyske 
slekten Gieditsch. En forklaring kan være at Glæserud er 
blitt forandret til Gleditsch. 

Når det gjelder Peder Olsen Raae er etterslekten neppe 
stor. Han ble begravet på Toten 30.3.1769, 55 år. Han ble 
også gift på Toten 22.10.1748 med Karen Jensdatter Holmboe men de 
ser ikke ut til å ha hatt barn for han blir arvet 
av søstrene Maren og Karen Olsdøtre. I følge Neumann 
hadde Peder et barn utenfor ekteskap med Maren Saxesdatter Fodstad. 

Karen Olsdatter Raae var altså gift to ganger, først med 
vaktmester Jacob Jonsen Kise, dpt. 10.11.1697, begravet 
27.2.1760. I dette ekteskap var det i allfall én datter som 
vokste opp nemlig Berte Helene Jonsdatter dpt. 27.1.1758, 
gift 2.12 1808 med Lars Jacobsen Amlien. 

I sitt ekteskap nr. 2 med Jacob Andersen Sukkestad/Sodstad, 
inngått 14.1.1761, ble det også bare ett barn som 
vokste opp, nemlig sønnen Jacob Andersen født på Sodstad, 
døpt 13.3.1763, døde i Blilistuen 13.12.1839. Etter at hans 
første kone, Karen Olsdatter døde på Festad i 1773, ble 
Anders Jacobsen gift på ny 24.2.1775 med Marit Larsdatter 
Blilistuen. Hos Neumann er hun feilaktig ført opp som mor 
til sønnen Jacob Andersen Bliliestuen som 28.8.1795 ble gift 
med Marte Olsdatter Skinderviken dpt. 16.11.1774 og døde 
31.10.1859. De hadde i alt ti barn, hvorav barn nr. 4, Ole 
Jacobsen født 1802, er uteglemt ved dåpsinnføring. Da han 
blir konfirmert har begge foreldrene fått feil farsnavn. Det 
eneste som bekrefter at Ole tilhører denne søskenflokken, er 
et gammelt brev fra Amerika i 1854. 

Foreldrene til Marte Olsdatter Skinderviken var iflg. 
kirkeboken Ole Johnsen Mellom Hveem og Eli Knudsdatter 
Skinderviken. "Mellom-Hveem" må ha vært et midlertidig 
oppholdssted da Ole Johnsen giftet seg. Hans forlover var 
Jon Jonsen Blilie og han var ingen annen enn Ole Johnsen 
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Blilies bror. Ole Jonsen Blilie var døpt 24. søndag post 
Trinitatis 1731. Eli Knudsdatters forlover var hennes onkel 
Michel Bjørnerud. 

Med hilsen Herman Nettum, Bilitt. 

Spørsmål nr. 84 
Foreldrene til Berte Gulliksdtr. Fossemøllen (ca. 1676- 

1757) var trolig: Gullik Jonsen Myrbakk, begr. 6/11 1735, 95 
år og hustru Barbara Haraldsdtr. begr. 17/12 1709, 70 år. 
Disse bodde i flere år på Apelsvold men i Fossemøllen 1757! 
Av skiftet etter Barbara går det fram at de blant annet hadde 
ei datter Berte gift med Jakob Olsen Øverset. 

AA 

Spørsmål nr. 90 
Eli Paulsdtr. Fjellstad, Kolbu, var datter av Paul Knudsen Narum 

og dennes ukjente 1. kone. Det var skifte etter 
ham den 5. mars 1664. Eli, datteren av første ekteskap var 
gift med Haagen Fielstad. Med andre kone Guroe Narumb 
(Guri Sørensdtr. død 1661, enke etter Hans Torgeirsen 
Narum) hadde han ingen barn. Med sin tredje kone Inger 
Mattisdtr. hadde han sønnen Paul (som var 2 1/2 år i 1666). 
Tilstede som barnas formynder var farbroren Harald Evang. 
Nå synes det som om både Paul og Harald har giftet seg til 
sin påboende gard, så jeg vet ikke hvor de kom fra. Inger 
Mattisdatter som døde i 1693, var før 1666 gift på ny med 
Jens Pedersen. 

Jan Eilert Jaatun, Skreia. 

Spørsmål nr. 91 
Jens Pedersen Narum er sønn av Peder Jensen Evenrud, 

Kapp og dennes p.t. ukjente 1. kone. 
Jan Eilert Jaatun, Skreia. 
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NYE SPØRSMÅL 

Spørsmål nr, 77 
 I 1764 ble ungkar Jakob Tollefsen gift i Segard med pige 

Gunnil Larsdtr. Forlovere var Engebret Lien og Jens 
Tovsrud. Gunnil antas å være feilskrift da hun ved samtlige 
barns dåp heter Marit. Jakob Tollefsen og Marit Larsdtr. 
fikk følgende barn: Siri f. 1765, Tollef f. 1769, Mari f. 1771, 
Lars f. 1774, Clara f. 1777, Ingeborg f. 1780 og Peder f. 
1782? 

Da alle barna ble døpt bodde de på Lønnumseie, unntatt 
da Peder ble døpt, da Drogseteie er oppgitt som bosted. 
Jakob Tollefsen Drogset er også nevnt som fadder. Han var 
blant annet fadder til Nils Drogset og Agnete Dagfinnsdtr. 
Liers barn, men da bodde han på Lønnumseie. 

Samtlige av Jakob og Marits barn hadde faddere blant 
annet fra Tovsrud og Lønnum. Ellers finns faddere fra 
Onsrud, Skundberg, Netåsen og Lønnumseie. Alle ble døpt i 
Segard. Unntak er Lars som ble døpt i Biri med faddere fra 
Lien, Steg, Skindelien og Markeng. 

Jakob Tollefsen ble i 1755 dømt for leiermål med Anne 
Svendsdtr. Segard f. 1727. En må da anta at han er født før 
1730, d.v.s. før kirkebøkene for Ringsaker og Biri begynner. 
Jeg har også lett i Vardal uten resultat, likeså i Land. 

Marit Larsdtr. kan være datter av Lars Nøss. Han fikk 
datteren Marit i 1740. Faddere var Anne Nøss, Jakob og 
Rannei Østdal og Jon Amundsen Kvisgård. Lars Nøss/Øvre 
Nøss/Øvre Nøsseie fikk barna Ole i 1730, Helge i 1733, 
Amund i 1739 foruten Marit i 1740. Om disse barna er 
søsken og stammer fra den samme Lars vet jeg ikke, men 
fadderne fra Øfstdal, Nøss, Natåsen, Tømmeråsen, går igjen 
hos alle. I 1801 er Marit Larsdtr. enke, 61 år og bor hos 
datteren Mari gift med Ole Amundsen, husmann på Øvre 
Nøss. Marit Larsdtr. Snartum 17 år ble konfirmert i 1759 
d.v.s. f. 1742 (2 år feil). 

Er det noen som vet om Lars Nøss's datter? Marit ble 
gift med Jacob Tollefsen? Hvor stammet Jacob Tollefsen 
fra? 

Solveig Nordeng, Lena 
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Spørsmål nr. 78 
I 1755 ble Tollef Nilsen Giøsti gift med Berte Jonsdtr. 

Forlovere var Lars Klette og Tollef Kvisgård. De fikk 
følgende barn: Berte f. 1756, Jens f. 1759 (da er morens 
navn rettet til Jensdtr. i kirkeboka). Joen f. 1761, Nils f. 
1764 og Anders f. 1764. Alle barna hadde faddere fra Klette. 
De andre var fra Kletteeie, Seegaardseie, Tofsrudeie, 
Giøsti, Skonnord, Rud, Ekern, Berg og Kvisgård. Bosted ved 
alle barnas dåp var Kletteeie. . 

Jeg tror Berte f. 1756 er identisk med bestemor til "Biri- 
Lars" som er omtalt i Gjøvik Historielags tidsskrift. Tollef 
Nilsen Kletteie døde i 1769, 41 år gammel. Berte Joensdtr. 
var i 1801 bosatt på Kvisgårdseie hos sin sønn Jens. Hun var 
da enke og 81 år gammel. Er det noen som vet hvor Berte 
Joensdtr. og Tollef Nilsen stammer fra? 

Solveig Nordeng, Lena 

Spørsmål nr. 79 
1. (Vedrører også tidligere spørsmål 48 og 59 og svar fra 

Terje Tandsæter).Ole Olsen Svenneseie, 41 år i 1801, far til 
Anders Olsen f. 1800, kan være sønn av Ole Dagfinsen og 
Dordi Olsdatter. Gift i Biri 6/6 1754 Ole Dagfinsen Svennes 
og Dordi Olsdtr. Forlovere er ikke oppgitt. De hadde 
følgende barn: Dagfinn f. 1755, Kari f. 1757, Ole f. 1759, 
Berte f. 1763, Anders f. 1765 og Arne f. 1768. Dordi 
Olsdatter var enke på Svennes i 1801, alle barna er født på 
Svenneseie unntatt Dagfinn som er født på Bjerkeseie. Dordi 
Olsdatter døde 1807 på Svennes. 

Ole Dagfinsen Tørud døde 1768, 63 år. I 1768 ble Arne 
Olsen Tørud konfirmert i Biri 16 år gml d.v.s. f. 1768, 
samme år som Ole og Dordis sønn Arne (samme person?) I 
1785 fikk Ole Olsen Tørud barn utenfor ekteskap med 
Magnhild Kristoffersdtr. Skomsrud. I 1753 fikk Ole Tørud 
Lundeseie sønnen Arne, Ole Tørruds kvinne ble introdusert i 
januar 1754. Det skulle vel tilsi at Ole Dagfinsen Tørud ikke 
er identisk med Ole Dagfinsen gm Dordi Olsdtr. Er det noen 
som kan hjelpe meg med opplysninger om hvor Ole Dagfinsen og Dordi 
Olsdtr. stammer fra? 
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2. Deres sønn Dagfinn ble gift i Ringsaker i 1797 med 
Ingeborg Pedersdtr. Begges bosted var Onset. Forlovere var 
Lars Johansen Onset og Jørgen Honne. 

I 1801 er de husmannsfolk under Larud. Dagfinn er da 45 
og Ingeborg 23 år. De hadde barna: Ole dpt. i Ringsaker 28/1 
1798, Peder dpt. i Ringsaker 25/5 1801, Anders f. 1806 og 
Dorte f. 1811, antagelig dpt. i Biri (kirkebøkene brent) og 
Børre dpt. i Biri 3/7 1815. Bosted i 1798 Onset, 1801 
Larudeie, 1815 N. Bjørnstadeie. 

Peder Hansen og Berte Olsdtr. giftet seg i Biri i 1770, 
forlovere var Ole Sem og Ole Semseie. 
I 1772 fikk Peder Hansen og Berte Olsdtr. Kalverudeie 
sønnen Syver. 
I 1778 fikk Peder og Berte Bergseie datteren Ingeborg. 
I 1782 fikk Peder Hansen og Berte Olsdtr. Bergseie datteren 
Marit. 

I 1801 finnes på Svennes som husmann Peder Hansen 56 
år og Berte Olsdtr. 54 år med datter Anne 10 år. Vet noen 
om dette er Ingeborg Pedersdtr. (gift med Dagfinn Olsen), 
foreldre? Peder Hansen og Berte Olsdtr. er ikke faddere til 
noen av Ingeborgs barn. Jeg har funnet to Peder Hansen 
konfirmert i Biri: En i 1764. 18 år på fabrikken og en i 1767 
- 19 år på Kalverud. Det er vel helst den siste som er aktuell 
og fikk sønnen Syver i 1772. Jeg har imidlertid ikke klart å 
finne noen Peder Hansen døpt i det aktuelle tidsrom. Berte 
Olsdtr. Sem ble konfirmert 16 år gml i 1763, Hvem er 
hennes foreldre? Døpt i 1747 Ole Sigstadeies Berte, døpt i 
1748 Oluv Roteruds Berte. 

Jeg har flere opplysninger om ovennevnte personer. 
Dersom noen kan hjelpe meg å løse disse "problemene", er 
jeg meget takknemlig 

Solveig Nordeng, Lena 

Spørsmål nr. 80 
Nils Andersen Gårderstuen, Toten f. ca. 1699, begravet 

29/2 1742 gift 27/11 1723 med Inge Olsdtr. Gårder f. 1702, 
begr. 26/9 1742. Barn: Anders f. 1733. Foreldrene til Nils var 
Anders Embretsen Narum gift 1700 med Kari Jensdtr. Røse 
og foreldrene til Inge Olsdtr. var Ole Larsen Frodalen ca. 
1662-1749 gift 1696 med Mari Larsdtr. Glommen. Og når det 
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gjelder foreldrene til Mari Larsdtr. Glommen, så vet jeg at 
mora var Anne Olsdtr. Glommen ca. 1661-1703, men hvem 
var faren? 

Reidar Reinsvollsveen, Eina 

Spørsmål nr. 81 
Hvem var foreldrene til Eli Hansdtr. Prestegaard, Toten 

som ble gift første gang 1707 med Ole Ellensen Skjølås (fra 
Holte) (ca. 1677-1714. Eli ble gift 2. gang 1715 med Fredrik 
Kristensen Haug. 

Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 82 
Ole Ellingsen Rustad, Toten (sønn av Elling Andersen 

Jerstad) ble gift 1710 med Mette Olsdtr. Hallingstad. Ole og 
Mette bodde på Fre-Rustad (Fredrikstad) som husmannsfolk. 
Hvem var foreldrene til Mette? 

Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 83 
Hvem var foreldrene til Hans Andersen Nøkleby, Toten 

ca. 1690 -1752 gift 10/6 1719 med Marte Jonsdtr. Holje ca. 
1686-1742. Hun var datter av Jon Paulsen Holje fra Olsby ca. 
1642-1716. 

Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr, 84 

Hvem var foreldrene til Berte Gulliksdtr. Fossemøllen, 
Toten ca. 1676-1757, gift 15/12 1705 med Jakob Olsen 
Fossemøllen ca. 1683-1762. Fra manntallet for 1666 er 
plukket ut tre aktuelle: Gullik Jonsen Øfstaas f. ca. 1657, 
Gullik Toresen Listerud f. ca. 1629 og Gullik Christensen 
Nøkleby f. ca. 1654, men hvem er den rette? 

Reidar Reinsvollsveen. 

Spørsmål nr. 85 
Svend Eriksen Heggenhaugen, Ringsaker ble gift 1719 med 

Ingeborg Hansdtr. Korterud ca. 1696-1725. Ingeborgs foreldre 
er kjente, men hvem var Svends foreldre? 

Reidar Reinsvollsveen 
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Spørsmål nr. 86 
Hvem er den Mailene Arvidsdtr. som 1760 får et pikebarn 

utenfor ekteskap med Ole Jørgensen Øvre-Gjestvang på Nes, 
Hedmark? Ole Jørgensen ble senere gift 21/4 1766 med Kari 
Eriksdtr. Bjørge. Mallenes og Oles datter, Berte Olsdtr. 
Sterud (1760-1830) blir gift med Hans Nilsen Revold, Toten 
(1756-1813) og har stor etterslekt. 

Medlem på Eina 

Spørsmål nr. 87 
Hvem er Marte Olsdtr. Tandsæter f. ca. 1757. Hun gifter 

seg 5/10 1781 med Jørgen Nilsen Dyste. De hadde 8 barn født 
i tida 1782-1798. 

Medlem på Eina 

Spørsmål nr. 88 
Hvem er Ole Amundsen Næs som i 1717 gifter seg med 

Marte Olsdtr. Øverseth, Toten (ca. 1672-1752). Martes for- 
eldre er kjente. Det er mulig at Ole Amundsen kom fra Nes 
(Møkkenes) på Eina. 

Medlem på Eina 

Spørsmål nr. 89 
Et "uekte" barn, Hans Hansen fra lille Setne i Kolbu ble 

døpt ved HK (hovedkirken) 12. søndag etter trefoldighet 1776. 
Mor var: Siri/Sigrid Ramusdtr. Far: Hans Jensen Dystebakken. Siri skulle 
ha noe med slekta på Hoel i Kolbu å gjøre, 
men på hvilken måte? 

Medlem på Eina 

Spørsmål nr. 90 
Hågen Bersvendsen Fjellstad/Fjølstad, Kolbu ca. 1629- 

1711 var gift med en Eli Paulsdtr. ca. 1635-1719. Hågens 
farsslekt går til Kjølset i Balke sogn, men hvem var foreld- 
rene til Eli Paulsdtr.? Ekteparet hadde en datter Magnhild f. 
ca. 1666. 

Medlem på Eina 
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Spørsmål nr. 91 
Hvem var Jens Pedersen Narums foreldre? Han var født 

ca. 1643 (etter alder oppgitt i manntallet for 1666). Samtidig 
er hans sønner med Inger Mattisdtr. (død 1693) oppgitt å være 
Paul Jensen 2 1/2 og Peder Jensen 1 år. 1647 er Pouel Narum 
nevnt, og han er muligens faren, kanskje het han også Pouel 
Andersen Narum. Inger hadde en bror som het Ole Mattisen. 
Han var oppsitter på Mjørlund 1661-1678 og var gift med 
Maria Sakariasdtr. (Gårder?). Vet noen hvem Ingers og Oles 
foreldre var. - Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 92 
Jens Halvorsen Degvold ca. 1681-1741 ble gift med Kari 

Jensdtr. Setne ca. 1683-1743. Aktuelle Halvor-karer kan 
være: Halvor Stensen Bjerke f. ca. 1658 og Halvor Halvorsen 
Skaugerud f. ca. 1636 og Halvor Olsen Lille Gran f. ca. 1629. 
Er det noen som vet sikkert hvem far til Jens Halvorsen 
Degvold var. - Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 93 
Berte Pedersdtr. Gaarder (1753-1835) ble gift 1778 med 

Lars Jensen Degvold (1744-1801). Boplass var Degvold 1778- 
1835. Søster til Berte kunne være Margrete Pedersdtr. Gårder 
f. ca. 1764 gift 1. 1796 med Anders Andersen Møkkenes, 
østre, Eina (1768-1821). Har noen et tips å komme med? - 
Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 94 
Nils Eriksen Lundhagestuen (fra Hallingstad?) giftet seg 

1714 med Margrete Andersdtr. Holje. Kan Jørgen Nilsen 
Møllerhagestuen være deres sønn? Jørgen er født ca. 1750, i 
tilfelle dette er riktig måtte Margrete være født 1700-1705. 
Giftermålet fant sted 1714, og det er da lite sannsynlig at 
hun kan være mor til Jørgen dersom aldersangivelsene er 
riktige. Noen bedre! - R. Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 95 
Berte Olsdtr. Hjell, Toten (ca. 1705-1765) ble gift 1732 

med Simen Eriksen Høvern (ca. 1710-1788). Ole Olsen Ørud 
blir i 1704 gift med Mari Toresdtr. Hjell, datter av Tore 
Reersen Hjell og NN Andersdtr. Hjell. Er dette Bertes 
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foreldre og besteforeldre. I tilfelle kjenner vi også far til NN 
Andersdtr. for han het Anders Hjell og var bruker på Hjell i 
Totenvika 1612-1643. Er forresten Mattis Olsen Høvern oldefar til Simen 
Eriksen? - Reidar Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 96 
Kari Torkildsdtr. (ca. 1737-1798) ble gift med Even Simensen 

Høvern (ca. 1728-1788). En er her interessert i å finne 
foreldrene til Kari. Sannsynligvis kommer en her ut for at 
årstallet for hennes fødsel ikke stemmer helt. Barna: Ole død 
1773, Marte 1767-1802 gift med Jens Ulriksen Stefferud død 
1795, Anne (syk) og Anne Evensdtr. Høvern (ca. 1766-1826) 
gift med Nils Torstensen Holte (1763-1810). Giftermålet 
mellom Even og Kari bør ha funnet sted ca. 1765/66. - Reidar 
Reinsvollsveen 

Spørsmål nr. 97 
Spørsmålet gjelder Ole Evinrude, opprinnelig Evenrud- 

stuen 1877-1934, norsk amerikansk oppfinner og industri- 
mann, født på Toten, vokste opp i Wisconsin. Konstruerte 
1907 en flyttbar motor for robåter og begynte 1909 produk- 
sjon... 

Det er tradisjon om at han kom fra et bruk under garden 
Evenrud i Vestre Toten og at foreldrene skulle være Anders 
og Beate Evenrudstuen. Det er videre sagt at de skal ha kalt 
seg Dahl før de fikk navnet Evenrudstuen og seinere Evinrude. Det 
skulle ha vært i 1882 at de dro til Amerika, sønnen 
Ole var da fem år gammel. 

Det har vært lett mye etter 
historiske data for disse folka, 
men de er ikke funnet enda ver- 
ken i kirkebøker eller utvandrer- 
protokoller for Toten. Det kan 
derfor se ut som at "oppfinn- 
eren" kanskje ikke var født på 
Toten, men det er antagelig 
sterke grunner som taler for at 
familien bodde i Evenrudstuen 
(nå Stugulykkja) ved Evenrud i 
Vestre Toten. Er det noen som 
har et tips å gi om dette? 

Arne Amundgård  
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Spørsmål nr. 98 
Hvem var foreldrene til Kari Pedersdtr. gift med Kristian 

Johansen Vasslien, Land, f. ca. 1735? De ble gift i 1774. Hun 
er født ca. 1751. 
I kirkeboka for 1751 er funnet ei Kari Pedersdtr. Brænden og 
ei Kari Pedersdtr. Amsrud. Kan det være noen av disse? 

Pål Prestesæter 

Spørsmål nr. 99 
Hvem var foreldrene til, og hvor kom han fra, Christen 

Isaksen Haug "i Lien" i Østre Toten (1657-1742)? Han ble gift 
med Marte Carlsdtr. Alf stad som er død 1730, 81 år gammel. 
Disse er stamforeldrene til slekta på Haug like til vår tid. 
Ved skiftet etter Christen Isaksen er nevnt disse barn: Isak 
Haug f. ca. 1691, Jens Faukaldstuen f. ca. 1693, Fredrik 
Skjølås f. ca. 1696 og Berte gift med Ole Rasmussen Skjølås. 
Men hvilken Isak er far til Christen Isaksen Haug? 

Simen Lehne Haug, Lena 

Spørsmål nr. 100 
Hvor mange, og når er de født barna til min oldefar Ole 

Christian Mathiassen f. 26/9 1849, døpt i Hov kirke i Søndre 
Land 26. desember samme år? Han var gift med Nicoline 
Nilsdatter Halmrasteie, og han var muligens gift en gang til. 
Vennlig hilsen Oddvar Stenberg, Brandbu 

Svar: I slektsarkivet på Toten Museum er funnet: 
Ole Mathiassen f. ca. 1849 gift 1. januar 1874 med Nikoline 
Nilsdtr. f. ca. 1848. To barn: 1. Martin Oluf f. 24.5. 1876 og 
2. Maurits f. 6/1 1879. Denne familien bodde på Alms- 
bakken på Toten som husmannsfolk. Det skal være usagt om 
det er samme familie som den som det er spurt etter. 

Arne Amundgård 

Spørsmål nr. 101 
Har dere noen opplysninger om disse to, av min slekt fra 

Toten? 
Elling Persen tambour 1758, boplass Jerstad 1758-59 og 

Klavesbølle 1763 og til han døde og ble begravet 16/3 1811. 
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- Elling Persen ble gift den 9/11 1758 med Marte Hansdatter 
Lille Gran, hun ble begravet 3/10 1773, 37 år. 

Om mulig: Hvem var hans far og bestefar og hennes far 
og bestefar? 

Hilsen Oddvar Stenberg, Brandbu 

Bildet er tatt på årsmøtet i 
Vestoppland Slektshistorielag i 
januar i år og viser foredrags- 
holderen, Otto Adolf Fosmo. Han 
holdt et grundig og greitt fore- 
drag fra mellomalderen. Og 
nettopp mellomalderen er en 
tidsperiode som Fosmo har 
arbeidet mye med. Han arbeider 
nå med mellomalderdokumenter 
fra Vestoppland, og målet er å 
lage et fullstendig oversyn over 
disse med registre på personer, 
patronymikon og stedsnavn. Tid- 
ligere har han blant annet 
skrevet om "Berg i Lien" i TOTN 
1970, s. 337-368, en artikkel som 
nok er blitt studert grundig og 
vært brukt som utgangspunkt for 
slektsforskning. Fosmo er en 
inspirerende taler og en forsker 
som en lytter til eller leser med 
interesse. 
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Innflytting til Toten 
Fortsettelse fra hefte nr. 1. 1986 s. 78. 

1 8 2 1  

1. Pige Johanne Jensdatter, 20 år, tjener, Rognebye, kom 
fra Lands prestegjeld. 

2. Ole Johansen, 18 år, hos Moderen og Stedfaderen paa 
Gran, fra Hurdalen. 

3. Nils Johansen, 18 år, hos Moderen og Stedfaderen paa 
Gran (Toten), fra Hurdalen. 

4. Peder Jonsen Vildaasen, 26 Aar, tjener, Røse, kom fra 
Gran, Hadeland. 

5. Anne Johansdatter, 26 1/2 år, tjener Strande, kom fra 
Lands prestegjeld. 

1 8 2 2  

1. Hans Guldbrandsen, ungkar, 29 Aar, Amlien, kom fra 
Hadeland. 

2. Pige Maria Chrisophersdtr. 26 år, boplass Rognlidalen, 
tjener, kom fra Hurdalen. 

3. Pige Agnete Olsdtr. Hager, 22 år, bodde på Vestrum, 
kom fra Vardal. 

4. og 5. Tollef Evensen og hustru Kari Olsdtr. gardbrukere 
på Skreppen, kom fra Slidre i Valdres. 

6. -8. Jens Nielsen og hustru Kari Nielsdtr. med en sønn 
Niels Jensen, 40, 28 og 7 år, inderster på Klavesbølle, kom 
fra Stange, Hedmark. 

1823 
1. Ole Christophersen, 25 år, tjener, kom fra Norderhaug 

(Norderhov), Ringerike. 
2. Ole Johansen, 23 år, amtskontorist, kom fra Øen Helge 

i Nes prestegjeld, Hedmark. 
3. Ungkar Ole Halvorsen, 30 år, tjener, kom fra Biri. 
4. Peder Arnesen, 25 år, tjener, kom fra Slidre i Valdres. 
5. Johannes Christiansen, 33 år, tjener, kom fra Eidsvoll. 
6. Olava Olsdtr. 30 år, tjener, kom fra Lands prestegjeld. 
7. Anders Pedersen, 29 år, gardbruker, kom fra Land. 
8. Anne Larsdtr. 34 år, tjener, kom fra Fåberg. 
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9. Halvor, 36 år, tjener, fra Slidre. 
10. Karen Eriksdtr. 17 år, tjener, fra Melhus. 
11. Pernille Evensdtr. 40 år, tjener, fra Melhus. 
12. Barbro Jensdtr. 29 år, tjener, fra Nordre Aurdal. 
13. Mærith Amundsdtr. 49 år, husmannskone, fra Land. 
14. Kerstine Johansdtr. 22 år, tjener, fra Land. 
15. Lars Pedersen, 26 år, husmannssønn, fra Land. 
16. Hans Olsen og Dorthe Olsdtr. 28 og 27 år, husmanns- 

folk, kom fra Nes prestegjeld. 
17. Halvord Simensen, 26 år, innerst, fra Vang på 

Hedmark. 
18. Niels Olsen og kone Siri Olsdtr, 37 og 35 år, gard- 

brukere, fra Slidre i Valdres. 
20. Knud Nielsen, 20 år, tjener, fra Søndre Aurdal. 
21. Kari Andersdtr. 26 år, tjener, fra Hurdal. 
22. Kari Pedersdtr. Foss, 26 år, tjener, fra Nordre Aurdal. 
22. Lars Guttormsen, 22 år, tjener, fra Nordre Aurdal. 
23. Elling Christensen, 23 år, hos besteforeldrene, kom 

fra Ringeriket. 
24. Inger Lovise Nielsdtr, 24 år, tjener, fra Hurdals 

prestegjeld. 
25. Lars Olsen, 30 år, gardbruker, fra Nes prestegjeld. 
26. Ingeborg Engebretsdtr. 28 år, tjener Brelie, fra Nordre 

Aurdal. 
27. Pige Sørine Katrine Jørgensdtr. 22 år, tjener, Apels- 

vold, kom fra Hurdal 
28. Pige Oline Pedersdtr. Kongelstad, 22 år, tjener 

Festadsæter, fra Vardal. 
29. Pige Marthe Hansdtr., 34 år, tjener Kværnum, kom fra 

Hurdalen. 
30. Enkemann Søren Sørensen, 53 år, tjener, kom fra 

Nordre Aurdal. 
31. Pige Gunnild Olsdtr. 19 år, tjener, kom fra Nordre 

Aurdal. 

1824 
1. Tosten Tostensen Haugen, tjener på Stange, kom fra 

Slidre i Valdres. 
2. Brede Jensen Vildaasen, 23 år, tjener på Lie, kom fra 

Gran, Hadeland. 
3. Marte Johannesdtr. Skøjen, 24 år, tjener på Gåserud, 

kom fra Jevnaker. 
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4. Hans Pedersen, 36 år, husmann, kom fra Land. 
5. Ungkar Johannes Paulsen Ødegaard, 30 år, gardbruker, 

kom fra Vardal. 
6. Pige Karen Jonasdtr., 25 år, tjener, kom fra Eidsvoll. 
7. Pige Anne Nielsdtr. 21 år, tjener, Fåberg. 

8. Ungkar, Anders Eriksen, 28 år, inderst. kom fra Nord 
Aurdal. 

9. Pige Karen Steenersdtr. Øver Schjager, 26 år, tjener, fra 
Land. 

10. Pige Anne Olsdtr. Somming Eiet, 26 år, tjener, fra 
Gran, Hadeland. 

11. Ektefolkene Peder Christiansen og Ingeborg Pedersdtr. 
30 og 29 år, inderster, fra Land. 

13. Pige Astrie Olsdtr. Rudie, 21 år, tjener, fra Slidre i 
Valdres. 

14. Ektefolkene Anders Andersen og Jærtrud Andersdtr. 
38 og 30 år, gardbrukere, kom fra Gran, Hadeland. 

16. Anne Andersdtr. ditto, 11 år, gardbrukerdatter, kom 
fra Gran, Hadeland. 

17. Enkemann Niels Hansen Løvstuen, 30 år, selveier, kom 
fra Gran, Hadeland. 

18. Pige Kattrine Larsdtr. Eidsholen, 27 år, tjener, kom 
fra Hurdalen. 

19. Ole Tostensen Johnsrud, 23 år, tjener, fra Gran, 
Hadeland. 

20. Beret Olsdtr. 30 år, tjener, fra Aurdal. 
21. Even Pedersen, 29 år, gardbruker, kom fra Vardal. 
22. Erik Larsen og Pauline Hansdtr. med 2de Børn Ingeborg og 

Berthe 34 og 29 år, husmenn, fra Land. 
26. Anne Sørensdtr. 25 år, tjener, fra Nord Aurdal. 
27. Sønnev Sørensdtr. 27 år, tjener, fra Nord Aurdal. 
28. Anders Torkildsen, 32 år, dagarbeider, gift, fra Hadeland 
29. Gunild Johnsdtr. 28 år, tjener, fra Nord Aurdal. 
30. Ragnild Halvorsdtr. 26 år. tjener., fra Nord Aurdal. 
31. Berthe Sørensdtr. 29 år, gardmannsdatter, fra Hurdal. 
32. Ole Hansen Vestby, 31 år, innerst, fra Vardal. 
33. Halvor Amundsen Lie, 19 år, tjener, fra Hurdalen. 

1825 
1. Beret Knudsdtr. Midstrand Eier, 21 år, tjener Nygaard, 

fra Nord Aurdal. 
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2. Ungkar Jæger Elev Johansen Svartaasen, 25 år, Jæger, 
fra Vardal. 

3. Berthe Gundersdtr. Hørjen, 30 år, tjener Lunden, fra 
Hadeland. 

4. Xstiana Xstiansdtr. Dyhruds Ejer, 18 år, fra Gran, 
Hadeland. 

5. Karen Amundsdtr. Eid med sin mann Niels, gift til 
Synstebyeie, fra Land. 

6. Alf Christophersen Moldstadkrogen, 29 år, gardbruker, 
fra Stange. 

7. Gunild Knudsdtr. Halmrasteie, 20 år, tjener, Land. 
8. Ragnild Knudsdtr. 18 1/2 år, tjener. 
9. Erik Olsen Aaserud, 15 år, gardmannssønn, fra 

Eger. 
10. Kari Knudsdtr. Elseberg, 15 år, husmannsdatter, fra 

Nordre Aurdal. 
11. Peder Nielsen og kone Barbroe Jensdtr. 90 og 30 år, 

dagarbeidere, fra Christiania. 
13. Enkemann Niels Olsen Fuglseng, 90 år, gardbruker, fra 

Ringsaker. 
14. Christine Oline Pedersdtr. Tømte, pige 19 år, tjener, 

fra Hurdalen. 

I alt er det da registrert 99 innflyttere til Toten 1821-1825 
nemlig 5 personer i 1821, 8 i 1822, 33 i 1823, 33 i 1829 og 15 i 
1825. Som tidligere nevnt er det lite trolig at alle innflytt- 
erne er tatt med i disse listene. Antagelig var det ikke brått 
alle som var klar over at de skulle melde fra til sognepresten 
når de flyttet fra ett prestegjeld til et annet. Og derfor ser vi 
da også mange eksempler på (særlig fra seinere kirkebøker) at 
flytting først blir registrert når vedkommende får bruk for 
presteattest for eksempel ved vielse. 
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Innholdsregister for tidsskriftet 1983 -1985 

Forfatternavn er understreket. 
1983 2 4-6 betyr at artikkelen 
finnes i hefte nr. 2 for 1983 og 
på sidene 4-6 

Alm (Majors-Alm), Tingelstad: 
1984 2 18-19 
Alm, Vestre Toten: 1985 4 49- 
58 
Altergang, Jevnaker 1844: 
1985 2 49-50 
Amerika: 1984 2 51-53, 4 40, 
1985 1 45, 2 22 og 58, 3 74. 
Amundgård, Arne: 
-Borch: 1984 4 30-31 
-Deram: 1984 2 46-47 
-Ei slektsrekke fra garden Li i 
Vestre Toten: 1983 2 8 
-Frå fjellbygd til flatbygd: 
1984 3 46-48 
-Halvor Hoel, mann og slekt: 
1984 1 25-28 
-Hans Nielsen Hauge-slekt: 
1984 4 41 
-Husing: 1984 4 46-47 
-Kvifor ættegransking? 1983 1 
9-10 
-Litt om familien Hammer: 
1985 2 8-13 
-Litt om familien Nagell: 1983 
4 23-24 
-Litt om slektsarkivet på 
Toten Museum: 1983 2 5 
-Nyttig bok fra Land: 1985 3 
47 
-Om slekta Stabell: 1984 1 12 
-Om Vestoppland Slektshi- 
storielag: 1984 3 45 

-Om "Ættesoge for Gudbrands- 
dalen": 1984 2 48-50 
-Om å lete etter aner: 1984 3 
21-22 
-På flyttefot: 1984 4 42-43 
-RUNAR: 1983 4 19 
-Skrift i kirkebøker: 1984 3 
14-15 
-Skøytekongen Oscar Mathisen 
var av Toten-slekt: 1983 1 10 
-Slekt fra Ottersveen i Kolbu: 
1983 4 25-26 
-Slektninger i Amerika: 1985 1 
45 
-Slektsforskning: 1983 4 15-16 
-Slektslitteratur på Toten 
Museum: 1983 1 5-8 
-Sweethearten tell Knute 
Nelson: 1984 1 24 og 3 24-26 
-Tips: 1984 1 22, 3 40-44, 4 
19 
Aner: 1984 3 21-22 
Anetavler: 1984 4 12-15 
Arkivet, Eiktunet: 1983 4 12- 
13 
Arkivet, Lands Museum: 1983 
3 13 
Arkivmateriale: 1983 2 4. 
Opplandsarkivet: 1985 4 65 
Arkivet, Toten Museum: 1983 
2 5 og 4 28-34 
Askim, søre, Brandbu: 1984 4 
44-45 og 1985 1 36-37 
Bakke, Bjørn: 
-Kurs i slektsgransking: 1985 4 
60 
-Nordmenn i Amerika. 1985 2 
22 og 58 
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Bekkevold, Helge: 
-Kolbuingen (Ole Pedersen 
Hanevold) som ble dannebrogs- 
mann: 1984 3 27-29 
Bielke, Bernt G: 
-Far og sønn: 1984 3 16-20 
-Ole Hannibal Hoff: 1984 1 5- 
7 
-Svigersønner: 1984 2 5-10 
Biografier: 1984 3 22-27 
Bjørnstad, Østre Toten: 
1985 3 44-46, 1983, 2 6-7 
Bjørnstad, Hans: 
-Navnetradisjon med navnene 
Tollef og Hans i Bjørnstad- 
slekten i Østre Toten: 1983 2 
6-7 
Blili, Vestre Toten: 1985 3 11- 
18 
Borch: 1984 4 30-31 
Brattslekten på Ålstad i 
Vardal: 1984, 4 . 8-10 
Brorson, Arne: 
-Glasspusterslekten Wendt: 

Deram: 1984 2 46-47 
Dokumenter, gamle: 
1983 4 14, 1984 1 20-21, 2 
30-31, 3 32-33 og 62, 4 44- 
45, 1985 1 36-37, 1985 2 36- 
37, 3 38-39 og 44-46 
Dorph-slekta: 1985 2 51-54 
Dotset, Vestre Toten: 1985 3' 
56-57 
Dyhren, Fredrik: 
-Om Torsten og Marte Enge- 
liens aner: 1985 1 30-33 
Emigrantkartotek: 1984 4 32 
Engelien, Marte: 1985 1 30-33 
Engelien, Torsten; 1985 1 30- 
33 
Fall, Christen Pedersen (1734— 
1762): 1984 4 20-21. 
Finnemanntall: 1985 4 38-42 
Finneslekt: 
Blili, Vestre Toten: 1985 3 11- 
18 
Heksum, Vestre Toten: 1985 2 
43-48 

1985 1 21-24 
-Glassverksslekter: 1985. 2 . 
18-22 
Braastad, Per: 
-Brattslekten på Aalstad i 
Vardal. 1984 4 8-10 
-Gudbrandsdøler på Hadeland 
og Ringerike: 1985 26-27 
-Hvem var Ole Hages quindes 
Moder? 1983 4 17-18 
-Lensmannsslekten på Mustad 
i Vardal: 1984 2 27-29 
-Slekten på Hunn i Vardal: 
1985 4 46-48 
Bygdeboksaken, Hadeland: 
1984 2 13-14 
Dannebrogsmann: 1984 3 27- 

Sønsteby, Vestre Toten: 1985 1 
9-20 
Flytting: 1984 4 42-43 
Forskere i mellom: 1985 3 20- 
21  
Fosmo, Otto Adolf: 
-Series Pastorum Hofuiensis: 
1985 1 55-59, 2 23-25, 3 31- 
37, 4 34-35 
Gammalt frå Stange og Rome- 
dal: 1985 1 41 
Genealogi: 1983 4 27-28 
Gjærdalen, Torpa: 1985 3 8-10 
Glasspusterslekten Wendt: 
1985 1 21-24 
Glassverksslekter: 1985 2 18- 
22 

29 
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Gram: 1985 4 24-25 
Granum, Ole M: 
-Velkommen til Vestoppland 
Slektshistorielag: 1983 1 1 
Gravskrift, Land: 1984 4 22- 
23 
Grimstad, Østre Toten: 1984 4 
34-39 
Grønland, Tormod: 
-Missalet fra Vardal: 1984 4 
28 og 85, 2 57 
Gudbrandsdøler på Hadeland 
og Ringerike: 1985 2 26-28 
Gyland, Alf: 
-Siri og Marte Gårder på 
Toten: 1985 4 61 
-Vardalsbøndene Kjell Hage og 
Kjell Haug: 1985 4 59-60 
Gårder, Marte og Siri: 1985 4 
61 
Hadeland folkemuseum for 
slektsgranskere: 1984 2 44-45 
Hage, Kjell, Vardal: 1985 4 59- 
60 
Hage, Ole: 1983 4 17-18 
Halfuerson, Paal, Torpa: 1985 
3 8-10 
Hallmann, Kjell: Slektsrekke: 
1984 1 29-34 
Hammer, Hadeland: 1985 2 8- 
13 
Hanevold, Ole Pedersen, 
Kolbu: 1984 3 27-29 
Hansen, Bjørn Olav: 
-Hva vil skje med Totens 
bygdebok? 1985 3 70 
Harald Hårfagre: 1984 1 29-34 
Hasli, Snertingdal: 1985 2 65 
Haug, Kjell, Vardal: 1985 4 59- 
60 
Hauge, Hans Nielsen: 1984 4 
41 

Heksum, Vestre Toten: 1985 2 
43-48 
Hensvolden, Marte Pedersdtr, 
Østre Toten: 1984 1 8-9 
Herberg, Bjørn: 
-Slektshistorie i en gammel 
bok; 1985 1 38-39 
Hoel, Halvor: 1984 1 25-28 
Hoff, Ole Hannibal: 1984 1 5-7 
Hov, Biri: 1985 1 24-26 
Hunn, Vardal: 1985 4 46-48 
Husing: 1984 4 46-47 
Husmenn: 1985 1 48-49 
Hva skal vi skrive om? 1984 2 
39-40 
Innflytting, Toten: 1985 1 28- 
29 
2 55-56 
Jensrud, Oskar Petter: 
-Eiere av gardene Tingelstad 
og Moger, Hadeland: 1985 3 
50-52 
Jaatun, Jan Eilert: 
-Litt omkring Grimstad på 
Toten: 1985 4 34-39 
-Slektsforbindelse over bygde- 
grensene: 1983 4 5-11, 1984 3 
34-39 
-Tilsvar til artikkel om gud- 
brandsdøler på Hadeland og 
Ringerike: 1985 2 28 
-Tingboka forteller: 1983 3 4-6 
Kildal, Sigmund: 
-Slektshistorie i en gammel 
bok: 1985 2 58-59 
Kirkebøker, Biri: 1984 2 41-43 
Kirkebøker, skrift: 1984 3 14- 
15 
Kirkebøker, spinkle opplys- 
ninger: 1985 3 55 
Klokkenes ringen (1679-1708): 
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1985 3 40-42 

Klæstad, Gran: 1985 3 53-55 

Kløvstad, Bjørn V: 
-Kulturhistoriske kjempefunn i 
Gjøvik: 1985 4 29-34 
Koekoppe=Indpodnings=Attest: 
1984 4 32-33 
Kongeslekt: 1985 1 42-44 
Kurs i slektsgransking: 1985 4 
60 
Kusse: 1984 4 48 
Kulturhistoriske kjempefunn i 
Gjøvik: 1985 4 29-34 
Kvale, Torstein: 
-Missalet i Vardal kirke: 1984 
3 8-13, 1985, 1 26-27 
Lands Museum, arkivet: 1983 3 
13 
Lange, Åse A: Hadeland folke- 
museum for slektsgranskere: 
1984 2 44-45 
Leffelmann: 1985 3 62-64 
Leseapparater og gaver: 1985 
4 66 
Li, Vestre Toten: 1983 2 8 
Ljodolfsson, Tore: 1985 4 8-27 
Lofsvold, Gran: 1985 3 28-30 
Lomsdalen, Bjørn, Land: 1985 
3 60-61 
Manntall, Vardal, 1665: 1983 3 
14-19 
Mathisen, Oscar: 1983 1 10 
Malerslekt: 1985 3 58-59 
Midtberg; Michel Taraldsen: 
1985 2 29-31 
Missalet, Vardal: 1984 3 8-13, 
1984 3 28, 1985 1 26-27, 2 57 
Moger, Hadeland: 1985 3 50-52 
Mustad, Vardal: 1984 2 27-29 
Nagell: 1983 4 23-24 
Navneskikk: 19*84 1 10-11 

Navnetradisjon: 1983 2 6-7 
Nekrologer: 1984 22-27 
Nelson, Knute: 1984 1 24, 3 
24-26 
Nilsen, Anne-Mette: 
- Nordmenn i Amerika: 1984 4 
40 
Nordal, Kari: 
-Ei Torpeslekt: 1985 4 43-45 
-En familie i Torpa 1700-1801: 
1985 2 14-17 
-Paal Halfuerson og garden 
Gjærdalen i Torpa: 1985 3 8-10 
Nordmenn i Amerika: 1984 4 
40 
Nordmændene i Amerika: 1985 
3 74 
Norland, Lissie: 
-Slektslitteratur ved arkivet 
på Eiktunet: 1983 4 12-13 
Næss, Hans M: 
-Bygdeboksaken på Hadeland: 
1984 2 13-14 

-En oversikt over Rytter- 

garder på Hadeland i 1689: 
1985 2 32-35 
-Et gammel brev: 1985 2 18-19 
-Klæstad-slekt, Gran, Hade- 
land: 1985 3 53-55 
-Litt om Lofsvold, Gran, 
Hadeland: 1985 3 28-30 
-Slekter fra Stensrud i Moen: 
1985 4 62-64 
-Vanskelige nøtter å knekke i 
slektsgransking: 1985 4 36-37 
O, Vang: 1984 4 11 
Ord og uttrykk: 1984 2 32-33, 
3 30-31, 1984 4 26-27, 1985 1 
46-47 
Ottersveen, Østre Toten: 1983 
4 25-26 
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Oudenstad, Halvard; 
-Den gamle slekt på Hov i 
Biri: 1985 1 24-26 
Prestesæter: 1984 2 54-57 
Prestesæter, Pål: 
-Michel Taraldsen på Midt- 
berg: 1985 2 29-31 
Reinsvollsveen, Reidar: 
-Finneslekt på Blili, Eina: 1985 
3 11 
Rognlien; Odd: 
-Sammendrag av 
finnemanntall fra 1686: 1985 4 
38-42 
RUNAR: 1983 4 19 
Rustad, nedre: Østre Toten: 
1985 4 8-27 
Ryttergarder, Hadeland, 1689: 
1985 2 32-35 
Røse, Sigurd: 
-Litt om de eldste ættledd på 
Alm i Vestre Toten: 1985 4 49- 
58 
Sand, Gulbrand: 
-Christen Pedersen Fall 1734- 
1762, hans forfedre og de nær- 
meste etterkommere: 1984 4 
20-21 
Sandberg, Per-Øyvind: 
-Frå Statsarkivet i Hamar: 
1985 3 49 
Sandlie, Arne M: 
-Leseapparater og gaver: 1985 
4 66 
-Om Dorph-slekten: 1985 2 51- 
54 
Schilbred, Cornelius Severin 
Scheel: 
-Om genealogi: 1983 4 27-28 
Series Pastorum Hofuiensis: 
1985 1 55-59, 2 23-25, 3 31-37, 

4 34-35 
Skaktavl: 1984 1 23, 2 34-38 
Skinderviken, Johannes A 
(1848-1928): 1985 2 38-41 
Skifte, Dotset 1772: 1985 3 

56-57 
Skjaaks Slægter: 1985 3 64 
Skude, Hans: 
-Fra Land: 1985 4 28 
Slektsbøker, norske: 1985 2 61 
Slektsforskning: 1983 4 15-16 
Slektshistorie i en gammel 
bok: 1985 1 38-39 
Slektshistoriegruppe, Ringe- 
rike: 1985 2 7, 4 67 
Slektshistoriske tips: 1984 4 
16-18 
Slektslitteratur, Eiktunet: 
1983 4 12-13 
Slektslitteratur, Toten 
Museum: 1983 1 5-8 
Slektsnedtegnelser ved 
Johannes A. Skinderviken: 
1985 2 38-41 
Slektstavler: 1984 3 22-27 
Solberg, Torleif: 
-Slektsrekke fra Harald Hår- 
fagre: 1984 1 29-34 
Sorenskrivere i Norge: 1985 1 
40 
Spangen, Christen Dag: 1985 2 
60 
Stabell: 1984 1 12 
Statsarkivet i Hamar: 1985 3 
49 
Sønsteby, Vestre Toten: 1985 1 
9-20 
Telebondesagaen, Torpa: 1983 
2 3-4 
Testament, Hensvolden: 1984 
1 8-9 
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Testament, Prestesæter: 1984 Wendt: 1985 1 21-24 
2 54-57 Wien; leif A 
Thomle, E. A: 1984 2 15-17 -Et lite utdrag av Telebonde- 
Tingboka forteller: 1983 3 4-6 sagaen fra Torpa: 1983 1 3-4 
Tingelstad, Hadeland: 1985 3 -Hvor pålitelige er våre ane- 
50- 52 tavler? 1984 4 12-15 
Tips: 1984 l 22, 2 11-12, 3 40- -Om arkivar E. A. Thomle: 
44, 4 19, 1985 1 34-35, 2 42, , 1984 2 15-17 
1985 3 43 Ættegransking: 1985 1 9-10 
Tosterud, Maja: /Ettesoge for Gudbrandsdalen: 
-Je fant, je fant, sa Aske- 1985 2 48-50 
ladden: 1985 3 48-49 Ødegaard, Svein-Erik: 
Totens Bygdebok: 1985 2 41, 3 -Finneslekt fra Heksum, 
70 Vestre Toten: 1985 2 43-48 
Totninger som reiste langt: -Finneslekt fra Sønsteby på 
1985 65-69 Eina: 1985 1 9-20 
Utvandring, Amerika: 1984 2 -Finneslekt på Blili, Vestre 
51- 53 Toten: 1985 3 12-18 
Vangsboka: 1984 4 49 -Skaktavl - adelsslekt med 
Vasaasen, Steinar: usikre røtter: 1985 2 34-38 
-Når brikker faller på plass: -Slektshistoriske tips (søsken 
1985 3 19 med samme fornavn): 1984 4 
Vedtekter for Vestoppland 16-18 
Slektshistorielag: 1985 1 62-63 -Tore Ljodolfsson og slekta fra 
Vestoppland Slektshistorielag: Nedre Rustad: 1985 4 8-27 
1984 3 45 Aalstad, Vardal: 1984 4 8-10 

Alt i alt er de tre årgangene for 1983, 84 og 85 på til 

sammen 596 sider. I 1983 ble det trykt fire hefter på til 

sammen 80 sider, i 1984 var de fire heftene på 224 sider og i 

1985 på 292 sider som til sammen blir 596 sider. 
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