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Seglet til Håkon den unge (1232-1257) medkonge under 
faren Håkon Håkonsson. Håkon den unge ble gift 1251 med 
Richiza, datter av Birger jarl av Sverige. 
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Årsmøtet 
Vestoppland Slektshistorielag hadde årsmøte på Dokka vid- 
eregående skole torsdag den 22. januar med bra frammøte. 
Hans M. Næss ble valgt til møteleder, noe han greidde på en 
utmerket måte. Sekretæren Jan Eilert Jaatun leste årsberet- 
ningen som ble enstemmig vedtatt. Av denne gikk det fram at 
laget i alt hadde 27 medlemsmøter i 1986, har gitt ut 
manntall for Valdresbygdene for 166^/66 og nå har 269 
medlemmer. Kassereren Fredrik Dyhren gjorde greie for 
økonomien, som viste et mindre overskudd, og også regn- 
skapet ble godkjent. 

Valgene gav en del forandringer. Formannen og kassereren 
hadde begge frasagt seg gjenvalg. Til formann ble så valgt 
Arne M. Sandlie og til kasserer Eilef Rognerud, Dokka. I 
tidsskriftkomiteen ble valgt Fredrik Dyhren og Ole M. 
Granum, som ellers består av Kari N. Nordal og r stfor- 
mannen. Nye revisorer ble Birger Olsen og Kari Nordal, og 
som nytt medlem i valgkomiteen ble valgt Gunvor Hilden i 
stedet for Arne M. Sandlie. Ellers blir styrene som før. 

Det ble også nevnt oppgaver for laget i 1987. En viktig 
oppgave er å skaffe laget flere medlemmer. Hvert medlem 
blir oppfordret til å skaffe minst ett nytt medlem. Det ble 
også litt snakk om databehandling av folketellinger og kirke- 
bøker som kanskje i noen tilfelle kan utføres av skoler i 
distriktet. Ellers synes det som at virksomheten i laget og 
lokalavdelingene på Gjøvik, Hadeland og Land er i ferd med å 
finne sin form. På medlemsmøtene burde en kanskje i større 
grad enn nå ta opp slektsspørsmål i samlet fora og la 
medlemmene fortelle om seg sjøl og sin egen bakgrunn og 
virksomhet, slik som det også av og til har vært prøvd. 

Neste post på programmet var tidsskriftet. Og det syntes 
å være enighet om at det etter hvert har funnet sin form, og 
at det er det som samler medlemmene fra "California til 
Venabygd". Men det koster å gi det ut og det vil være 
ønskelig med noen flere annonser enn tidligere. Det er av 
betydning at det i tidsskriftet kan trykkes oversikt over hva 
lokallagene eier, møtevirksomheten og referater fra det som 
har skjedd i det siste. Medlemsliste bør vel også trykkes i 
tidsskriftet. Ellers var det enighet om at tidsskriftet bør 
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være like stort som de siste numrene. 
Medlemskontingenten ble satt til 100 kroner for alle også 

førsteårsmedlemmer. 
Under eventuelt kom Arne M. Sandlie med forslag om å 

endre navnet på laget til Oppland Slektshistorielag (eventuelt 
Ættelag) men forslaget ble nedstemt mot to stemmer. 

De uttredende medlemmer fikk takk for innsatsen. Et 
hyggelig årsmøte under god ledelse slutt. Arne M. Sandlie 
takket for tilliten ved å bli valgt til formann. 

Møter i Lands-avdeling av slektshistorielaget 

Alle møter er på Dokka bibliotek kl. 19.00 

23. februar: Gulbrand Sand: Hvordan jeg fant fram til 
mine aner. 

23. mars: Besøk fra Statsarkivet, Hamar. Vi vil deretter 
besøke Statsarkivet. 

27. april: Ikke stadfestet hva det blir ennå. 
Slutt opp om møtene og bli medlem og få med deg andre 

inn i laget! 

Oluf og Damøy 

I tidsskrift nr. 2 for 1986 side 16 er det under slektstavlen 
falt ut en viktig parentes under descendents in Norway for 
Oluf J. H. Landaasen og Damøy. I denne parentes har Young 
følgende navn: Landaasen, Hvalby, Rustand, Elsrud etc. 

Denne opplysningen kan hjelpe hundreder, ja, kanskje 
tusener på Vestoppland til å finne sine aner tilbake til Harald 
Hårfagre og Gorm den gamle. Spesielt stor må den gren som 
går gjennom Hvalby, Haugsrud, Skøyen, Viker og Hov (nordre) 
være. 

Under Laurits Ørjansson of Hov (Hackås) som har etter- 
kommere i Norge, henvises til illustrasjonen som følger denne 
artikkelen. 

Med hilsen Per Dalby 

Se neste side! 
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Lauritz Örjansson6 
of Hov, Hackås 

Örjan (Jörgen) Lauritzson 

n. Hov 1871. Emigr. to Bergen, 

n. 1588 (Bergens Borgerbog) 

Lauritz Mogensson Jon M. Skanke8 

n. Bergen 1583 M.A. Rostock 

(B.B.) 1593. Parson 

 Innvik. Dean 

 Nordfjord. d. 1619 

 =1594 Magdalene 

 Andersdatter Foss 

 n. 1637 

Mogens J. Skanke9 

Parson in Luster, 

d. 1675 (Skanke- 

Arme. 1 Leg) 

Descendants in 

Indre Sogn. etc. 

(Eikum. Straume. 

Brcmer. Bathen. 

etc.) 

Zakarias J. S.10 

1601-89. Parson 

Seliord. Dean 

Telenmark (Skanke- 

Arms. 3 Legs 1664) 

= 1) Dorthea 

Jörgensdtr. 

2) Sarcha Jansdtr. 

Descendants in 

Seljord, etc. 

(Garvik Wulff 

Dale. Kasin 

Sandsdalen. etc.) 

Mogens Lauritzson 

Emigr. to Bergen, 

n. 1587 (B.B.) 

Anders Lauritzson Skanke (Skunck)7 

Ord. in Oslo 1582 ("born in Jemtland”). Parson in Ringebu 

1589, Dean 

Zakarias M. 

Skanke 

n. Bergen 1588 

(B.B.) 

Lauritz A. Skanke 

Agen. for Jon M. 

Skanke’s widow 

1623 in Bergen, 

n. 1630 in 

Listerlen 

Severin A. S. 

Grad. from 

Helsingör 1616. 

Parson Gausdal 

1621. d. 1625 

Anne A. S. 

= 1620 Östen 

Nilsson (1589- 

1652). Parson in 

Ringebu 

Hans A. S. 

Grad. from 

Helsingör 1616 

Hans J. S. Karen J. S. 

Curator in Bergen = 1) Truls Jensson, 

 judge in Nordfjord 

2) Sören Kristf. 

son Berg, Bergen 

I 

Theophilus S. 

Skanke1 

Parson in 

Egersund, 

d.1663 

= 1) Maren 

Christensdtr. 

Trane 2) Karen 

Söfrensdtr. 

Godtzen 1637- 

1721 

Anders Christense 

Descendants in Egersund Stavanger, Oslo, etc. 

(Kiciiand. Bowitz, halbo, etc.) 
Key: 
B.P - Bergens Borge bog   Dean = Rural Dean    n.=refer.ec to 
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Et lite streiftog gjennom lokalhistorien i Land 

Av Leif A. Wien 

Jeg burde da kanskje begynt med den første bosetting i 
Land, men for det første vet jeg svært lite om det og for det 
andre er det ikke godt å si når en bygd egentlig blir til og 
når den blir bosatt. Dette har da også pågått i lang tid og 
det kan spørres etter når et menneske setter bo. En jeger 
hviler på et sted, kommer tilbake dit året etter, han legger 
opp noen steiner til vern og dette blir et sted for ham som 
han gir et navn, det er disse navn som kan hjelpe oss litt på 
veg. 

Jeg tenkte da først å forsøke meg litt på noen tanker 
omkring våre stedsnavn her i distriktet. Nå foreligger det 
flere professoravhandlinger om emnet og jeg venter ikke å 
finne så meget nytt, men jeg har ikke enda sett så mange 
landingers tanker nedskrevet om disse stedsnavn, og disse 
kan da også være så forskjellig som blant annet denne 
samtale viser: 

Olav Røen, en interessert landing satt på toget sammen 
med prost Ursin og snakket om navnene Frøisland og Nord- 
råk. Frøisland i forbindelse med guden Frøis dyrkelse og 
Nordråk for Njord. Så sa Ursin at dette var vel tvilsomt, 
kanskje hadde det forbindelse med at landet frøs på et sted 
og at det var betegnelsen for den nordre aker. "Ja, jeg vet 
det nå ikke", sa Røen. "På ingen måte jeg", sa Ursin. Dette 
vil kanskje si at det kan være vanskelig i mange tilfeller å si 
nøyaktig hva et stedsnavn står for. 

Professor Magnus Olsen regner med ca. 25.000 stedsnavn 
i Land. Dette blir mange å gå gjennom og vi må skrelle av 
betydelig. Mange innengardsnavn har da også liten interesse 
i denne sammenheng. Vi får forsøke å begynne forfra og 
finne gangen i utviklingen ettersom det ble bruk for å 
stedfeste enten et område, ei elv, en fjord, et tjern osv. 

Vi tenker oss at området omkring Randsfjorden ble 
betraktet sydfra, og så lenge de ikke hadde foretatt noen 
reise oppover her, så var det nok å si "nord i Land", et 
område ved den lange innsjøen, en lang Rand nordover. Altså 
har vi allerede et stedsnavn av interesse. 
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Det er ofte foretatt grupperinger av navnene etter alder, 
naturnavn, vin-navn, heim, stad, rud og det er gått den veien 
at en først gjør seg ferdig med de mest lokale navn og så går 
bakover. 

Tilbake til Land, her må vi da være oppmerksom på at 
Land rakk så langt som fjorden Rand rakk, og det beste 
fjordens land lå her. Vi tenker oss videre at noen foretok en 
reise nordover, ikke bare gjennom fjorden og dens land, men 
at de reiste lenger til de så at dalføret delte seg. De skulle 
velge enten den nordre eller østre vegen, gammalnorsk sinn: 
gang, reise. Altså Nordre-Sinnen eller Østre-Sinnen. Enda 
lenger oppe ble området navngitt ved anleggelse av gard- 
klynger, torper, oppe i Torpen. Men vi aner en meget eldre 
tid her med sognenavnene Valhøfva, Ullensaker og Kinn. Før 
vi går videre gjør vi oss ferdig med Land som var delt i 
Fluguber og Fryall, vanskelig å si hva disse navn står for, 
det vil bli for mye gjetning. 

Så får vi å gjøre med en ferdselsvei fra Hadeland, 
oppover Rand, videre Nordre eller Østre-Sinnen og videre til 
fjellet. På denne vegen var det kvile og stans, det ble behov 
for å gi disse steder navn. Ute ved fjorden fant de en laglig 
plass for anlegging av en gard, et sted de gjerdet inn, 
gammelt Byr, eller By, så flere, øvre og nedre osv. 

Oppe i liene var det grønne marker der dyra kunne beite 
på vin-stedene. De for videre over den lange skogen der leia 
gikk stille eller helt stum, Stummeleia eller Stummelia, den 
stille side. Videre til nok en lihelling der dyra kunne beite, 
men var nå kommet opp i mer villmark, Finvin, nå Finnen 
eller Finden. På Nordre-Sinnen hadde de beiteplasser, vinjar. 

Når de her så flere elver, var det ikke nok å si Elva, de 
måtte ha navn på dem alle for å holde dem fra hverandre. 
De var ikke like, Dokka var grei den gikk i den dype dokka 
mellom Nordre og Østre-Sinnen. Etna, Etja, Egge drive 
fram, Lausa f.eks. vanskelig, Yksna, havning for okser, 
senere gard Øksne. Leppa, lepp, strimmel, lapp. Synna fra 
Synnfjorden eller eldre Sinnen. 

Vi må videre, tidene ruller, folk begynner å bosette seg, 
setter sitt bo på bestemte steder, de blir boende eller bonde, 
lærer å dyrke korn, før krøtter, jakter og fisker, handler og 
reiser. Det blir flere og flere steder i stadig mer lokalt liv 
og dermed bruk for navn på steder helt inn til den enkelte 
boplass' omgivelser. 
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Det kunne være relativt mektige herrer som anla garder 
og det kunne være utflyttere fra andre garder. Kanskje 
hadde navnet på garden en magisk makt. Når de fikk med 
vin som rett og slett betyr et godt sted og så knyttet en mer 
bestemt ting til. 

Etter vin-navnene kommer heim, så stad- og endelig de 
yngre rud-gardene som skriver seg fra 14-1500-tallet. Jevn- 
gamle med stad-navnene synes land-navnene og seter, seth. 
Videre gamle navn aker, vold og tun. 

Vi kan ikke berøre vår lokale historie uten å ta hensyn til 
Svartedauden som herjet vårt land fra 1349 og et par år. Vi 
vil finne grender og bygder med stort antall boplasser lagt 
øde ved denne fryktelige pest som herjet. En må tenke på at 
det gikk lang tid før gjenlevende turde nærme seg de mest 
avdøde områder. Gardene stod der men de forfalt og ble 
øde. Mange stedsnavn fra eldre tider gikk tapt i denne tiden 
og ved ny bosetting kom andre navn til anvendelse. 

Jeg har funnet noen opptegnsler av en Anders Lunde i 
Etnedalen datert 4. mars 1872. Han skriver bl.a. om Torpa: 
"Jeg havde engang et gammelt pergmentsbrev som var uten 
årstall og datum, men meldes fra vor nådigste konge Erik 
den 14's regjeringsår, og dette er Erik Prestehaters og hans 
14. regjeringsår var 1294. Dette var et makeskiftebrev der 
det nevnes Walhøfva Sogn. Walhøfva - opprinnelig æsernes 
mærkelige profetinne Wala, dersteds stod rimeligvis et 
tempel for profetinnen. Navn på et par andre garder nemlig 
Frøisland, navnet opprinnelig av Æsernes Frøi osv." Videre 
sitat: "I samme pergamentsbrev nevnes et navn som jeg 
ingen rede har for, nemlig Synnadalen", sitat slutt. 

På annet sted skriver Anders Lunde: "Jeg må. spørge 
hvorfor har vi det uformelige og meningsløse navn Torpen, 
som efter uttrykket klinger så underodnet ved siden av Land 
da det nu er utviklet til mere end en husmannsplass under 
Land. Torp, svensk en nybyggerplass eller landsby, tysk 
Dorf, en landsby". Videre heter det i samme brev: "Sorte- 
døden har gjort en fryktelig herjing deroppe så hele dis- 
triktet en tidlang lå blottet for indvånere. De første ind- 
flyttere igjen har vært indvandrede svensker eller finn- 
lendere som har kalt sine boplasser Torp og seg selv for 
Torpere og således Walhøfva Sogn forglemt". Sitat slutt. 

Vi har ikke så rike kilder å øse av fra middelalderen (fra 
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ca. 500 e. Kr) og før den tid finner vi overhodet ikke Land 
nevnt i direkte overleveringer som Magnus Olsen sier. Det 
blir altså stedsnavnene som kan hjelpe oss litt til glimt inn i 
dette forhistoriske mørke, derfor er det av interesse å 
studere dette området. 

Skal vi da forsøke å trekke dette med stedsnavn opp i en 
konklusjon og i en kronologisk orden, så får vi prøve det slik: 

1. Bygdenavnene, utensognsnavn satt på av folk som 
reiste: Fryall, Fryalle, Fluguberg, Land, Sinnien, Finnvin, 
Villmark. Langt senere: kanskje etter Svartedauden: 
Torpene. 

2. Eldste bostedsnavn er naturnavnene, først de usam- 
mensatte Berg, Nes, Aas, Viker, Fall, Sand, Thomle, Hogne 
osv. så de sammensatte, Wilberg, Rødnes, Fluberg, Sedal, 
Odnes osv. 

3. Vinnavnene: Vin for grasgang, finnes i store mengder i 
landet. Disse og heim, bosted har ikke vært i bruk lenger i 
vikingtiden. På Island finnes ikke vin-navn og få heimnavn. 
Usammensatte: Vinjar, Røen, Skøien, Løken, Grette, Feide, 
Finden, Gjefle, Wien osv. Sammensatte med heim: Vestrum, 
Granum, Esperum osv. Alle disse navn peker tilbake på 
menneskelig virksomhet. 

4. Land og seth-navn, aker, vold, hus, tun osv. 
5. Stad-navnene: sted bosted sammensatt med en 

bestemt ting som knytter seg til dette sted. Bjørnstad, 
Haugstad, Ringstad osv. 

6. Rud-navnene: De yngste gardsnavn, usammensatt rud 
på garder som det i 14- og 1500-årene ble ryddet en mengde 
av: Kolterud, Ankoltrud, Baggerud, Brurud, Stensrud, Kapperud, 
Endrerud osv. 

Men tiden ruller langt også for folk i Land, fra de ristet 
sine dyrefigurer i fjellet frem til deres graver fra viking- 
tiden osv. 

De egentlige skriftlige kilder fra tiden før Svartedauden 
er sparsomme som sagt, men noen dokumenter har vi da i 
den gamle dokumentsamling som kalles Diplomatarium Norvegicum der 
det kunngjøres handel med jordegods og andre 
overenskomster. 

Vårt distrikt var nok gjenstand for store forandringer, 
mange av de garder som lå øde oppe på åsene lå der som 
engeland og ble tatt til setrer for garder lenger nede i lia. 
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M.h.t. skriftlige kilder senere så har vi jo mest fra dansk 
skriverhånd, skrivekunsten var lite utbredt utover bygdene 
og danskene måtte skrive etter norsk uttale. Derfor er 
mange stedsnavn skrevet på mange forskjellige måter 
gjennom tidene. 

Denne 400 årsnatten sammen med danskene var jo ikke 
uten utvikling i Norge heller. Men nå får vi vel gå raskt og 
kommer frem til 1810 omtrent og følgende år. 

I 1809 ble Selskapet for Norges Vel stiftet og raskt etter 
var Land som i 1811 stiftet Selskapet for Lands prestegjelds 
Vel på et møte på skysstasjonen Rødnes i Fluberg ledet av 
major Krohn. Selskapet hadde som formål blant-annet for- 
bedret jorddyrkning, anlegg av hager, for renslighet og 
sædelighet, utbredelse av fisk i fiskevatna, orden i alle 
hjem, anlegg av fabrikker o.l. Motarbeide overdådighet i 
selskapslivet, avskaffe markedet på Tingvold som ansees 
moralsk skadelig, opprettelse av privat brannassuranse- 
forening osv. Underskrifter av prestene, lensmannen, offi- 
serer og en rekke gardbrukere. 

Dette sogneselskapet virket bra en tid fram til formann- 
skapsloven i 1837. Vi fikk landets første lokale brannkasse 
stiftet i 1816, fylkets første sparebank stiftet på grunnlag 
av Lands kornmagasins midler. 

Presten Petrus Pavels Aabel kom til Land i 1834, han tok 
seg meget av skolevesenet og sammen med klokker Brager 
utdannet han skoleholdere. Vi fikk i 1848 Lands høyere 
Almenskole og skolestellet ble forbedret stort utover. Aabel 
ble også den første ordfører i Land i 1837. 

Vi skulle her i landet opprette en Norges Bank og midler 
skulle skaffes som grunnlag. Det ble innsamlet en del sølv til 
dette og fortegnelse over utlignet beløp har vi i vårt arkiv. 
Her står det hvor meget hver gardbruker var ilignet, hva de 
betalte med og under hvilke merke. Oppkrevingen foregikk i 
1816 og banken ble som bekjent opprettet i 1818. 

Allerede på Aabels tid hersket det store motsetninger 
mellom nordre og søndre distrikt av Land og deling kom på 
tale. Lands tinglag ble delt, prestegjeldet forble udelt i noen 
år, men tanken om deling også av dette lå nærmere. Ved kgl. 
resolusjon av 25. januar 1866 bestemtes at Lands sognekall 
skulle deles i Søndre og Nordre Land sogn. For å utjevne 
folketallet i de to sogn ble 13 garder fra Fluberg lagt til 
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Østsinni. 
I 1848 ble Land delt i Søndre og Nordre land kommuner. I 

1914 ble Nordre Land delt i to kommuner, men senere slått 
sammen igjen. Også Søndre Land ble delt i 1914 i Søndre 
Land og Fluberg, men også slått sammen igjen. 

Vi må ta med at vi fikk Land Landboforening i 1864. Den 
skulle forsøke å forbedre jordbruket og husdyrbruket, og 
foreningen bidro også sterkt til å bedre stell og foring av 
husdyrene og gjennom utvalgskuene til bedring av avlsma- 
terialet. Det holdtes budeifester der budeiene fikk sine 
premier for godt stell. Det holdtes landboballer der stan- 
darden var høy både hva antrekk og servering angikk. 
Imidlertid begynte også her interessene i nordre og søndre å 
sprike, og omkring 1920 ble det stiftet landbruksforeninger 
både i nordre og søndre Land uten at Lanboforeningen ble 
oppløst som den enda ikke er. 

Dette var nok et meget raskt streiftog gjennom vår 
historie, men i "Boka om Land" er det meget å hente og i 
bygdearkivet ved Lands Museum har vi materiell til videre 
studier. Dette verket "Boka om Land" ble planlagt allerede i 
1914 og er den bredest anlagte bygdebok i Norges land. Det 
er til dato kommet ut 4 bind, 1 er under trykking og ferdig 
til trykking og to på det nærmeste ferdig. 

Bind I inneholder topografien, gamle karter, hydrografi, 
geologi, klima, plante- og dyrelivet og antropologi der 
forfatteren Halvdan Bryn skriver morsomt og interessant om 
landingene, medlemmer av den nordiske rase med blå øyne 
som ingen annen rase i verden har. Altså landingene er 
verdens mest blåøyde folk! Bryn fortsetter med at det som 
mest karakteriserer landingene er det overmåte smale og 
lange ansiket med den lange og smale nese, den godt 
markerte neserot som kun har en meget liten dybde. Nese- 
ryggen finnes ofte svakt buet som bidrar til å gi ansiktet et 
meget fint og fornemt utseende. Dette var nå forfatterens 
ord. Det fortsettes med megen smiger for landingene. Det 
sies i en annen forbindelse at landingene er store og føre og 
kvinnene berømmes for sin kyskhet. 

Bind II av boka inneholder avsnitt om Land i oldtiden, 
stedsnavn og gudeminner, bygdediktning, leik, musikk og 
dans, jernframstilling osv. 

Bind III gards- og slektshistorie for Søndre Land. 
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Bind IV utvandrerhistorien der det opplyses at ca. 
750.000 personer fra Norge utvandret til oversjøiske land, 
derav 98 % til USA. Land og da spesielt Nordre Land var det 
distrikt som i forhold til folkemengde m.v. sendte flest av 
sine sønner og døtre over havet. Mange av disses etter- 
kommere søker idag etter sine røtter her i Land. 

Bind V har tittelen gards- og slektshistorie for Fluberg. 
Skogbrukshistorie er ferdigskrevet, og gards- og slekts- 

historie for Nordre Land i 2 bind er på det nærmeste ferdig. 
Gards- og slektshistorie for Torpa er påbegynt. 

Bind I og III er utsolgt, men de øvrige er i handel. Det er 
de økonomiske forhold som er de vanskeligste ved utgivelse 
av disse bøker. Trykkingen er dyr, og skal forfatterne ha noe 
for arbeidet sitt, er det ikke greitt å skaffe alle kronene. 

Noen ord om vårt bygdearkiv. Det har pågått innsamling 
til dette i mange år og det ligger mye til opplysning der. 
Pakker med innsamlet og opptegnet musikk og sang, en del 
dikt, omtale av kjente håndverkere fra Land, skolehistorie, 
prestehistorie, kirkehistorie, videre kirkebøker og pantere- 
gister på mikrofilm, gardsarkiv, folketellinger, jordebøker, 
matrikler osv. osv. En boksamling arvet etter lærer T. Rudi, 
en reol på 8 meter fra golv til tak. Interesserte i lokalhi- 
storisk retning vil finne mye stoff her. 

Tilslutt skal jeg bare såvidt nevne slektsforskning, eller 
genealogi som jo uten videre vil gå inn i den lokale historie. 
Jeg vil da ved denne anledning bare henvise til min artikkel i 
Lands Museums årbok for 1977: "Slektsgransking 
-genealogi". 

Dette ble da kanskje mye smør og ull i ei ørsje, men det 
smakte vel litt av fugl, sa kjerringa, hun kokte suppe på gardstauren. 
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IV: Fortsatt om slekter på og omkring 
Av Hans M. Næss. Kndrild 

Den neste generasjonen på Knarud er ikke så tallrik. 
Kristoffer Mortensen og Kjersti Nilsdatter hadde bare tre 
barn etter seg. Men først litt om Fallangfamilien. Kjersti 
Nilsdatter var nest eldst i en stor barneflokk. Foreldrene 
hennes var Nils Pedersen og Elli Olsdatter. De giftet seg 8. 
mars 1764, barna deres var: 
1. Peder f. 1764 dp 4 s. e. påske g. 21/9 1789 m. Kirsti G. 
Hvinden. 
2. Kjersti f. 1766 dp. 14. s. e. tr. død 1854 87 år gammel. 
3. Ole f. 1768 dp 4. s. i advent. 
4. Gulbrand f. 1771 dp 12. s. e.tr. 
5. Nils f. 1774 dp. fastelavnssøndag 
6. Nils f. 1775 dp søndag Septuagesima 
7. Mari f. 1777 dp 16. okt. 
8. Gunnbjør f. 1780 dp 6. juli 
9. Anne f. 1782 dp 5. s. e. påske 
10. Nils f. 1784 dp 18. s. e. tr. 
11. Ragndi f. 1786 dp Midtfastesøndag. 

Eli Olsdatter var fra Griner, en gard i nabolaget. Der bodde 
Ole Larsen og Kirsti Olsdatter. De hadde sju barn: 
1. Kjersti f. 1739 dp 5. s. i faste. 
2. Eli f. 1741 dp 5. mars. 
3. Ole f. 1744 dp 7. mai 
4. Engebret f. 1746 dp. 7 s. e.tr. 
5. Anne f. 1748 dp 29. september død før 1750. 
6. Anne f. 1750 dp 1. s. i faste døde 2 måneder gml, begr. 4. 
s.e.påske. 
7. Anne f. 1751 dp 20. se e. tr. 

Nils Pedersen Fallang var sønn av Peder Nilsen Fallang og 
hans første kone Kirsti Pedersdatter som trolig var fra 
Gamkinn, der en Peder Knudsen bor og får barn omkring 
1720-åra og noe før. Kirsti er ikke født der, men faddere fra 
Gamkinn tyder på at det er riktig. Peder og Kirsti hadde tre 
barn: (De giftet seg 9. juli 1737): 
1. Nils f. 1737 dp 29. september 
2. Peder f. 1739 dp 31. mai 

16 



© Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1987-1 

 

3. Ole f. 1741 dp 5. mars død 1744 begr. 22. november. 
Etter at Kjersti Pedersdatter døde 1743, begr. langfredag 12. 
april, 31 år, giftet Peder Nilsen seg igjen 12. juni 1744 med 
Gubjør Gulbrandsdatter Torgersrud, som var datter at Gud- 
brand Jensen Torgersrud. Han var født på Fallang og gift til 
Torgersrud med Marte Eriksdatter. Barna til Peder Nilsen og 
Gubjør Gudbrandsdatter var: 
4. Gudbrand f. 1745 dp 16. mai død 1769 begr. 18. s. e. tr. 
5. Olle f. 1747 dp 11. s. e. tr. 
6. Marte f. 1751 dp 1. jan. 
7. Marie f. 1753 dp Maria Bebudelsesdag død 1756 begr. 12. s. 
e.tr. 
Gubjør Gudbrandsdatter var født 1719 dp 21 s. e.tr. og døde 
1758 begr. 23.jan. Peder Nilsen døde 1773 begr. 18. mars (83 
år gml). 

Om barna til Kjersti og Kristoffer Knarud: 
Morten Kristoffersen var altså gift med Siri Pedersdatter 
Skattum. På Skattum bodde Peder Olsen og Maren Hans- 
datter. Et skifte 1819 etter Peder Olsen forteller mye om 
familien. Arvingene var: 
1. Ole f. 1782 dpt 1 s. e.tr. død ugift 1849 (skifte 14. febr.) 
2. Hans f. 1788 dp 25.s.e.tr. 
3. Christopher f. 1793 dp 21. april 
4. Peder f. 1795 dp. 11. s. e.tr. død 1838 (skifte 25. mai) 
Peder var gift med Anne Marie Larsdatter og hadde to 
arvinger: Hans 1 år og Maren 5 år. 
5. Mari f. 1778 dp 20. nov, g. 1801 m. Lars Larsen Grymyr 
død 1840. 
6. Kari f. 1780 dp 10. s. e.tr., død, gm Gudbrand Nilsen 
Fallang, arvinger: Nils 13 år, Peder 7 år og Maren 9 år. 
7. Anne f. 1784 dp l.s.e.tr. 
8. Goro f. 1786 dp 1 l.s.e.tr. gm Gudbrand Nilsen Fallang, 
arvinger: Kari (senere gm Ole Hansen Fallang) og Eli (senere 
gm Lars Andersen Velo). 
9. Siri f. 1791 dp 6.s.e.H3K, død nov. 1792. 
10.  Siri f. 1798 dp 12 s. e.tr. gm Morten Kristoffersen 
Knarud. Siri døde på Knarud 30/12 1861. 
Dette er opplysninger både fra kirkebok og tre skifter 
sammen. 

Peder Olsen var født 1748. do 29. september og døde 1814, 
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begr. 29. des. Maren Hansdatter var fra Gamkinn, datter av 
Vagtmester Hans Pedersen og Kari Olsdatter. De hadde flere 
barn som nevnes som faddere til barna på Skattum, bl.a.: 
Hans f. 1758 dp 13. jan., han kalles først Gamkinn siden 
Skiaker. 
Ole f. 1755 dp 3 s. i advent, han kalles Haugtvedt og Wien. 
Peder f. 1753 dp 14. s. e.tr., han kalles Peder Hansen Tuff. 
Rønnaug f. 1754 dp 2. s. i advent 
Maria f. 1759 dp 8.s.e.tr. Kan det være hun som er Maren på 
Skattum? Som mor er hun ført opp flest ganger med Maren, 
men også som Mari. Etter alderen da hun døde kan det 
stemme. Maren Hansdtr. Skattum døde 1819, begr. 21. 
februar 59 år gammel. Etter det skulle hun være født ca. 
1760, så det passer bra. 

Kan Hans Pedersen Gamkinn være sønn av Peder Knudsøn 
Gamkinn som fikk en sønn Hans 1722, dp. 11. mar.? både 
alderen og flere navn stemmer. Da er Hans bror ul Kirsti 
Pedersdatter, som var første kona til Peder Nilsen Fallang. 
Hvis dette er riktig, var Morten Kristoffersen gift med 
tremenning til sin mor. 

Mere om Skattum 

Peder Olsen Skattum var sønn av Ole Christophersen og Mari 
Olsdatter Skattum og født 1748, døpt 29. september. Han var 
født på Fallang der mor hans var fra. Foreldrene giftet seg 
12. oktober 1747. Før Ole giftet seg hadde han et barn med 
Marte Børgersdatter Bjørgeeie som ble døpt Mari trinitatis- 
søndagen 1746. De barna Ole og Mari fikk etter Peder, var 
født på Skattum, og det var: 

3. Marie f. 1751, dp søndag septuagesima. 
4. Anne f. 1754 dp 2. s. e. påske 
5. Kari f. 1760 dp 1. s. i advent. 

Ole Christophersen Skattum var født 1721 dp 18. s.e.tr. og 
døde 1795, begr. 30. desember 76 år gammel. Mari Olsdatter 
Skattum var født på Fallang 1728 dp 26. desember og døde på 
Skattum 1811 begr. 20. febr. 82 år gammel. Foreldrene til 
Mari Olsdatter Fallang var Ole Jensen Fallang og Anne 
Rolfsdatter Molden (søster til Randi gift med Gregers Gran- 
vollen). Ole Oensen og Anne Rolfsdatter ble gift 18. nov. 
1716. Foreldrene til Ole Christophersen Skattum var Christopher 
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Olsen Skattum og Marj Nielsdatter Kittelsrud. De ble 

gifte 9. januar 1721. Det ser ikke ut til at Ole Christophersen 
hadde noen søsken. 
Morten Kristoffersens barn er nevnt tidligere i denne artik- 
kelen. 
Eli Kristoffersdtr. som var født 1792, døde alt 1810 og ble 
begravd 16. mars 17 år gammel. Samme dag ble hennes 
bestemor Mailene Olsdatter begravd 78 år gammel, står det i 
kirkeboka. Når hun var født 1736 skulle hun ha vært 74 år 
gammel. Hun er forresten ført opp i folketellinga 1801 som 
66 år. Det er nesten riktig, men på de siste 9 åra hun levde, 
ble hun 12 år eldre. Det var lett å komme ta rekninga når en 
ble gammel. 

Nils Kristoffersen Knarud var født 1797. 25 år gammel fikk 
han en uekte unge med Berthe Andersdatter Rudsødegaarden 
som ble døpt Anders den 2. mars 1822. Tre år senere gifter 
han seg med Anne Olsdatter Tingelstad som var 20 år gammel 
ved vielsen den 3. mars 1825. Hun var født 1804 og døpt 1. 
søndag etter påske. Foreldrene var Ole Mikkelsen Tingelstad 
1771-1823 gift med Maren Hansdatter Hilden 1770-1809. Nils 

Morten Christophersen 
Knarud 1790-1871 
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Knarud kjøpte Tingelstad og ble bruker der. Barna til Nils og 
Anne var: 
1. Ole f. 23. oktober 1825. 
2. Christopher f. 10. nov. 1827 
3. Maren f. 2. oktober 1830 
4. Ole f. 17. desember 1833 
5. Kirsti f. 4. mars 1838 
6. Kari f. 19. mai 1841 
7. Eli f. 30. april 1844. 
Nils Kristoffersen døde 1863, 65 år gammel, og far hans, 
Kristoffer Mortensen døde 1826, begr. 4. mai 69 år gammel. 

Nils Mortensen Knarud f. 29/10 1833 død 22/4 1909 gift 23/11 
1869 med Kari Knarud f. 20/8 1842. Disse var de siste som 
brukte Knarudgarden samla. 
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Nils Mortensen Knarud født 1833 ble gift med Kari Torstens- 
datter fra nabogarden Fallang. Foreldrene til Kari var 
Torsten Olsen født på Moger 1810 gift til Lynne med Kari 
Iversdatter Lynne. Barna deres var: 
1. Mari f. 24. mars 1840 g 26/7 1864 m Fredrik Olsen Grythe, 
Gausdal, handelsfullmektig på Kittelsrud. 
2. Kari f. 20. august 1842 g 27/11 1869 m Nils Mortensen 
Knarud 
3. Ingeborg f. 12. nov. 1844 g 18/10 1868 m Hans Sørensen 
Gamkinn 
4. Oline f. 3. juni 1847 død 11. juli samme året. 
5. Oline f. 4. juni 1848 g 20/11 1877 m Lars Sørensen 
Gamkinn, brukte Fallang. 
6. Iver f. 5. febr. 1851. 
7. Marte f. 2. juni 1853 g 14/11 1878 m Thorvald Andersen 
Kittelsrud 
8. Anne f. 30. mai 1856 g 12/7 1882 m Peder Iversen Skattum, 
født på Skiaker, far: Iver Hansen. 
Da Kari Iversdatter døde, giftet Torstein seg opp igjen med 
Margrethe Pedersdatter Melbostad. De flyttet til Fallang der 
de fikk tre barn: 
9. Ole f. 29. jan. 1862. 

10. Karen Marie f. 20. nov. 1863 død 4. desember, 14 dager 

gammel. 
11. Peder f. 27. mars 1866 død 29-10 1908. 

Kari Iversdatter Lynne var datter av Iver Olsen Vatterud (**) 
og Kari Olsdatter Lynne som ble gifte 12. mai 1812. De 
flyttet en del, for Kari Iversdatter var født på Hauger i 
Jevnaker 25. februar 1814 og konfirmert 1828 som datter av 
Iver Olsen Gundstad. Kari kalles også Gunstad når hun flytter 
til Gran 1839. Da flyttet hun til Lynne i det hun alt litt 

(**) I folketellinga 1801 er Iver Olsen Vatedrud ugift 30 år 
gammel, hans mor Kari Gulbrandsdatter 68 år enke. 
Broren Torger Olsen gardbruker 38 år ugift. Ei søster Kari 
Olsdatter 25 år ugift. Iver Olsen døpt 10. november 1771 
foreldre Ole Torgersen og Kari Gulbrandsdtr. Wirstad. 
Viet i Gran 24. november 1757 Ole Torgersen og Kari 
Gulbrandsdtr. Sørum. 
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senere kalles Lynne når hun gifter seg den 7. januar 1840. 
Hun døde 25. desember 1857. Hennes mor, Kari Olsdatter 
Lynne hadde mange søsken. Foreldrene var Ole Iversen Lynne 
f. 1748 dp 3. april og Mari Olsdatter. Mari Olsdatter var enke 
på Halvorsbøle da hun giftet seg med Ole Iversen. Hun hadde 
vært gift med Ole Tostensen Halvorsbøle, og de hadde en 
sønn Torsten døpt 19. søndag etter trinitatis 1772. Ole 
Tostensen døde 1773, begravd 8. februar og alt 19. oktober 
1773 giftet hun seg med Ole Iversen. De var på Halvorsbøle i 
ca. 10 år før de flyttet til Lynne. Hennes sønn Tosten døde 
1781, begravd 23. januar. Barna til Mari og Ole var: 
1. Ole f. 1774 dp nyttårsdag 1775 død samme år begr. 9. juni. 
2. Anne f. 1776 dp 21. april, død 1840 g 1794 m Lars 
Jørgensen Hvamstad. 
3. Ole f. 1778 dp 3.s.e. H3K, død 1779, begravd 18,. november 
4. Mari f. 1780 dp 1.s.e. H3K g 1803 m Ole Olsen Moger. 
5. Iver f. 1782 dp søndag sexagesima, hadde en Lynnegard. 
6. Kari f. 1784 dp skjærtrosdag g 1812 m Iver Olsen V? erud 
7. Ole f. 1786 dp 1. pinsedag 
8. Marthe f. 1789 dp 10. s.e.tr. g 1818 m Anders Jensen 
Torgersrud. 
9. Kirsti f. 1789, tvilling med Marthe. 
10. Goro f. 1792 dp trinitatis søndag gm Anders Gudmundsen 
Grymyr. 

Torsten Olsen Moger var sønn til Ole Olsen Moger og Mari 
Olsdatter Lynne, så han var altså søskenbarn med sin kone 
Kari Iversdatter. Torsten Olsen hadde også mange søsken, 
barna på Moger var: 
1. Ole f. 1804 dp. 11. november g. 1837 m Ragnild/Randi 
Hansdtr. Tingelstad. 
2. Anne f. 1807 dp 15. febr. g 1835 m Johannes Jacobsen 
Bjertnes f. Nøkleby. 
3. Torsten f. 1810 dp 14. febr. g 1840 m Kari Iversdtr. Lynne 
4. Iver f. 1815 dp 12. juli g 1843 m Abigael Abrahamsdtr. 
Hvinden 
5. Mari f. 1819 dp 17. aug g 1842 m Lars Olsen 
Nøkleby/Moger/Rua 
6. Marte f. 1822 dp 17. okt. g 1846 m Ole Hansen Bjellagrina, 
reiste til Amerika. 
7. Eli f. 1826 do 19. febr. g 1847 m Ole Hansen Tingelstad, 
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reiste til Amerika. 

Foreldrene til Ole Olsen Moger var Ole Amundsen Moger og 

Marte Olsdatter Moger, og Ole Amundsen er omtalt tidligere, 

så der er vi tilbake til Knarud igjen. 

De følgende folketellinger viser etterkommere etter 

Mortens-døtre og -sønner fra Knarud: 

Folketellinga for Lunner 1875 for gårdsnummer 37a (i Lunner) 
   Erik Gudmundsen død før 1875 er 42 år i 1865, Maren 
Mortensdatter f. 1830. Barn: Gudmund f. 1865, Marie f. 1867, 
Peder f. 1870. I 1865 er også moren Pernille Johnsdatter der 
66 år enke på føderåd og hennes sønn Hans Gudmundsen 21 år 
og datter Ragndi Gudmundsdatter 26 år. 

Folketelling for Skårud i Gran 1875 

Anders Eriksen gardbruker f. 1839, Mari Mortensdatter f. 
1842, barn: Erik f. 1864, Sofie f. 1871, Gudbrand f. 1872, 
Anne Marie Andersdatter f. 1874. 

Erik Rolf sen føderådsmann f. 1808, Goro Gudbrandsdatter 
f. 1810, barn: Randi Marie f. 1847, ugift veverske og syerske 
og Ingeborg Eriksdatter f. 1849, ugift sypike. 

Folketellinga for Knarud 1875 

Peder Mortensen gardbruker f. 1829, Kari Larsdtr. f. 1842 og 
sønn: Martinius f. 1868. 

Nils Mortensen gardbruker f. 1833, Kari Torstensdatter f. 
1842, barn: Martinius f. 1870, Kari Margrethe f. 1872, Soffia 
f. 1875. 

Hans Mortensen logerende f. 1837, underholdes for 
betaling, Christoffer Mortensen f. 1827, føderådsmann, Anne 
Halvorsdatter kone f. 1826 døpt i Tingelstad og Marthe 
Torstensdatter f. 1853, logerende, ved håndarbeide. 
Folketellinga for Skirstad 1875 

Amund Hansen husfader gardbruker f. 1832, Kjersti Mortensdatter f. 
1838, barn: Hans f. 1863, Sofie f. 1866, Marthe f. 
1868, Marius f. 1871, Edvart f. 1874. 

Hans Amundsen føderådsmann f. 1805, Marthe Hansdatter, kone f. 
1807 og barn: Nils f. 1845, hjelper foreldrene. 
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Tron N. Knarud f. 1877 
var ugift, smed, bodde 
på Knarud. Iver N. Knarud f. 1883. 

Sofie Knarud f. 1875 
ble gift til 
Grymyrslandet. 
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Peder N. Knarud f. 1885 
var gardskar heime på 
Knarud. 

Hans N. Knarud 
f. 1880 hadde en 
Knarud-gard. 

Karen Marie Knarud 
f. 1888 ble gift 
med Thorvald Skattum 
på Kittelsrud. 
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Gamle Totenrøtter I 

Av Jan Eilert Jaatun 

A. Abrahamnavnet på Toten 

Abraham er et relativt sjeldent navn på Toten i senmiddel- 
alderen. I manntallet av 1666 har vi bare én - Abraham 
Bottelsen Hveem, 66 år gml. og de Abrahamsønnene som er 
nevnt samtidig, er alle hans sønner. Det kan kanskje være 
fristende å trekke den slutningen at senere Abraham'er på 
Toten må stamme fra Abraham Hveem, noe som selvsagt ikke 
er riktig. 

Abraham Bottelsen var gift første gang med enken etter en 
Elling Hveem, Helga Torgrimsdtr. Kjølseth. Hun og Elling var 
barnløse, eller hadde i hvertfall ikke barn som overlevde 
moren, men hun og Abraham hadde barna: 
1. Bottel Abrahamsen f. ca. 1626, var husmann på ?enrud, 

Kapp. Han var død før 1699 og etterlot seg en sønn 
Johannes. 

2. Johannes Abrahamsen var også død før 1699 og hadde fire 
barn. 

3. Nils Abrahamsen f. om lag 1635, også død før 1699, men 
etterlot seg fem barn. Mer om ham senere. 

4. Thorbjørn Abrahamsen, var som brødrene, død før 1699 og 
etterlot seg to barn. 

5. Sidsel Abrahamsdatter var også død i 1699 og etterlot seg 
barn. 

Helga Torgrimsdatter døde før jul 1656, og skiftet etter henne 
ble avholdt 30. september 1657. 

Abraham Bottelsen gifter seg deretter med Berte Nils- 
datter fra Dyste i Kolbu, datter av Nils Andersen Dyste og 
Ingeborg Toresdtr. fra Ner Rustad. De fikk barna: 
6. Elling Abrahamsen' Hveem f. 1658, død 1699 gm Marte 

Jensdtr. Skramstad. De hadde fire barn. 
7.  Amund Abrahamsen Kraby f. 1661, død 1699. Han var 

barnløs og ble 8. februar 1699 arvet av søsken og halv- 
søsken eller deres barn. Amund var gift med enken etter 
Anders Gundersen Kraby, Marthe Tjøstelsdtr. fra Bredsvoll 
i Stange. 

8. Anders Abrahamsen Hveem f. 1664. 
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1. Lars Abrahamsen Hveem f. 1665 død 1726 gm Ingeborg 
Nilsdatter. 

2. Ingeborg Abrahamsdtr. f. 1668. 
3. Marte Abrahamsdtr. f. 1671 g 1699 m Hans Andersen Breili 
4. Maren Abrahamsdtr. f. 1674 død 1741 g 1696 m Anders 
Christensen Farås f. 1670 død 1719. 
Abraham Bottelsen døde før 2. april 1674. Berte Nilsdtr. døde 
5. oktober 1687 i et nytt ekteskap med Gulbrand Pedersen fra 
Øvre Skjefstad. Han døde 31. januar 1687. Skiftet etter begge 
fant sted 15. juli 1688. De hadde to barn: Abraham 12 år og 
Sara 6 år. 

Her dukker nå opp en Abraham Gulbrandsen som tradi- 
sjonen tro er oppkalt etter morens første mann. Og han 
stammer ikke fra Abraham Hveem. 

Vi vet ikke hvor Abraham Bottelsen Hveem kommer fra, 
men fra ei rettsak mellom Tollef Henriksen Smeby og Christen 
Pedersen Hveem som ble avsluttet i 1660, vet vi at Bottel 
Jonsen Seierstad var brorsønn til Abraham Hveem. Abraham 
var følgelig en yngre bror av Jon Bottelsen Seierstad, 81 år i 
1666. Da bodde Bottel Jonsen på Kallerustad og var 41 år 
gammel. Men da også Jon Bottelsen ser ut til å ha giftet seg 
til sitt bruk (kone nr. 2) vet vi fortsatt ikke hvor hån og 
Abraham er fra. Som vi alt har sett, var Abraham Hveems 
sønn Nils død før 1699 og skal ha etterlatt seg 5 barn. Han er 
nok identisk med Nils Abrahamsen Kobberstad. Nils Abraham- 
sen Kobberstad døde i 1693. Han og kona Berte Andersdtr. 
hadde på skiftet 31. mars samme år følgende barn: 

Abraham 16 år 
Anders 17 år 
Maren 19 år 
Karen 11 år 
Anna 9 år. 

Dette blir fem barn som vi vet at Nils Abrahamsen fra Hveem 
hadde. Og dessuten vet vi at Nils Abrahamsen Kobberstad ikke 
var fra Kobberstad men giftet seg til garden. 

I et pantebrev fra 6. april 1683 som ble tinglyst 9. juli 1690 
får vi det bekreftet: ... Jeg Anne Haagensdaatter bekiender 
for mig och mine arfwinger at min Salige Mand Anders 
Sørensen Kaaberstad (han het Andersen!), hafver bekommet 
aff Gulbrand Harlsøn paa bemelte half Schippd udi Schieffstad 
som hand paaboer. Tiuge och fire Rixdr. 
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Jeg Ole Lassesen boende paa Molstad i Todtens prestegield 
bekiender for mig och mine arfuinger, att ieg paa mine kiere 
hustru Rønne Andersdatters weigne hafver bekommen for 
hendis andel udj forbemdte halff skpd tunge Tolff Rixdr. 

Jeg Anne Haagensdatter hafver bedt min kiere Søn Søren 
Andersen Kaaberstad och min suoger Niels Abrahamsen paa 
min wiegne dette bref er beseiglet --- 

Dette godset i Skjefstad skal vi se nærmere på om litt. 

B. To stykker Abraham Nilsen 

Nils Abrahamsen hadde en sønn Abraham Nilsen som var 16 år 
i 1693 og følgelig født ca. 1677. Mange har derfor identifisert 
ham med Abraham Nilsen Skramstad senere Vang og Vangstuen 
som ble begr. 5. juni 1737, 60 år gml. Alderen stemmer jo 
ypperlig. Men likevel skal vi se hvor farlig det kan være å anta 
i vår hobbyvirksomhet. 

13. oktober 1751 ble en Abraham Nielsen Alfstadhagen 
begravet 75 år gammel. Hans alder passer vel så godt med 
alderen til Abraham Nilsen Kobberstad altså f. o.l. 1676. På 
plassen Kvernum under Fodstad ble det 29. november 1754 
avholdt skifte etter avdøde Anne Nilsdtr. Hun var barnløs og 
ble arvet av følgende arvinger. 
1. Broren Abraham Nilsen Alvstadhagen. barn: 

1. Nils 22 år. 
2. Anne 25 år 
3. Berte 20 år 
4. Marte 18 år. 

2. Søsteren Kari Nilsdatters sønn: 
5. Lars Clemetsen Valle. 

Her finner vi både Anne og Kari navn som passer på søsken- 
flokken på Kobberstad! Kirkebøkene for Toten bekrefter da 
også: Klemet Larsen Prestegård gift 21. november 1711 med 
Kari Nilsdtr. Kobberstad. De bodde på Skjøl da sønnen Lars ble 
døpt 2. april 1713. Klemet Larsen må være den Klemet Larsen 
Nedre Rustad som ble begr. 14. mai 1741, 60 år gammel. 

Anders Nilsen Alvstad g. 17. november 1706 med Maren 
(Mari) Nilsdatter Kobberstad. De bodde i Kobberstadhagen der 
Anders døde i 1729. Maren (Mari) flyttet da til broren i 
Alvstadhagen. Hun døde der og ble begr. 8. juni 1740, 67 år 
gammel. Anders og Mari var barnløse. En endelig konklusjon 
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må bli at Abraham Nilsen Kobberstad er Abraham Nilsen 
Alvstadhagen. Hvor Abraham Nilsen Skramstad, Vangstuen var 
fra kan kanskje senere forskning oppklare. Han er ikke fra 
Kobberstad. Abraham Nilsen Skramstad giftet seg 27. desem- 
ber 1705 med Marte Christophersdtr (like ukjent). Hun ble 
begr. 18.4.1753 og skulle etter alderen være ca. 10 år eldre 
enn mannen og født ca. 1668. Alderen er sikkert for høy da hun 
fikk barn enda i 1719. Hun ville da i tilfelle være ca. 51 år 
gammel. Abraham Nilsen og Marte Christophersdatter hadde 
barna: 
1. Christopher Abrahamsen Sundet u/Ulsrud 1709- g 1734 m 

Mari Andersdtr. Dyrin. 
2. Jens Abrahamsen Sundet u/Ulsrud 1711- g 1739 m Margrete 

Andersdtr. Dyrin 
3. Henning Abrahamsen Vangstangen 1714- g 1740 m Margrete 

Jensdtr. Rud 1721-1803 
4. Ole Abrahamsen Ulsrudstuen 1716 g 1747 m Mari Arvesdtr. 

Ulsrud. 
5. Johannes Abrahamsen Vangstangen, senere Ivershus u. Eng 

1719- g 1740 m Anne Andersdtr. Dyrin 1722-1742 og g 2 
1746 m Berte Olsdtr. 

 

Mellomaldersk, forsvunnet gravstein fra Kvern som forteller at 
"Tord på Kvern er gravlagt her". Tord er vel en av de første 
personer fra denne delen av Toten som er nevnt i skriftlig 
materiale. 
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Kjempen fra Huskelhus 
Av Bjørn Herberg 

Først noen utdrag fra Chr. Gierløffs bok om Tryggve 
Andersen: 

I sin Norgeshistorie forteller O. A. Øverland om kaptein 
Sadolin, senere general: Under krigen i 1808 løp han med sitt 
kompani mot svenskene over en islagt elv. Men bak skrenten 
på den andre siden lå der flere svensker enn ønskelig var. Da 
Sadolin og guttene hans måtte samme veien tilbake, brakk 
eller forstuet han foten og ble liggende. En "kjempesterk 
gausdøl" tok da kapteinen sin på ryggen og løp av gårde med 
ham. 

Selv fikk Gudbrand et skudd i albuleddet og andre sår i 
denne krigen, og hadde siden en stiv arm. Han fikk 8 riksdaler 
året i krigspensjon for sin levetid, vel av det gamle fond "for 
de i krigen blesserede", et fond som for noen år siden i et 
såkalt "finansielt knipetak" ble brukt i annet øyemed... 

Gudbrand Hegge var ikke fra Gausdal, men fra Biri. Etter 
hans avmønstringsdokument som enda er til, tjente han i 
hæren i ti år og ble hjemsendt som invalid. Av de ti årene 
gikk atskillige med på lasarettet. 

I de ti årene Gudbrand var i hæren, ble farsgården hans på 
Biri solgt. Da han kom hjem, eide han ingenting. Men "kan je 
bære få att øksa mi, så ska je altis greie mej." Han greidde 
seg også, fikk en annen gård. Han var flink med hendene, "n 
gammelbestefar". Enda er der på Krogvig et skatoll han 
gjorde og en benk i empire. En bror av ham falt i krigen. 
Gudbrand Hegge var høyere enn folk fest og kjempesterk men 
netthendt tross sin stive arm. Han hadde avsky for krig. Men 
skarpskytter var han, og det ligger enda til slekten. 

Gudbrand Huskuldhus Hegges datter Ellen Hegge ble gift med 
Anders Simensen Krogvig av Fougner-ætten i Østre Gausdal, 
sønnesønns sønn av "den kjente bonde og skribent" Simen 
Amundsen Fougner som, såvidt vites, av slektens atskillige 
skribenter er den eneste som også har skrevet salmer. Anders 
Simensen Fougner Krogvig var født i 1808. Han tok over 
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Krogvig etter sine slektninger, døtrene av prokurator Friis. 
De ville at gården skulle bli i ætten og fikk med sin datter et 
stort føråd på gården. 

Ellen Hegge Krogvig var i slekt med en hel del på gårdene 
i Biri og tildels i Vardal. Anders Fougner Krogvig var i slekt 
opp gjennom Gudbrandsdalen fra og med Fåberg til og med 
Lom. 

Anders og Ellen Krogvigs datter Antonette ble født i 1840. 
Hennes slekt hadde da sittet på Krogvig i fem år, og hun 
hevdet selv alltid og ivrig at slekten hennes ikke var fra 
Hedmark men fra Gudbrandsdalen. 

Hun ble gift med examinatus juris Christen Andersen som 
hadde vært amtsfullmektig hos amtmann Manthey. Han ble 
tilsatt som lensmann på Ringsaker i 1855, og tok inn på 
Krogvig. 

Så langt fra boka om Tryggve Andersen! 

Tryggve Andersens oldefar, Gulbrand Pedersen Huskelhus, er 
en vanskelig nøtt, rent slektsmessig sett - og jeg vet ikke helt 
sikkert om jeg har "knekt" ham. Dette fordi han giftet seg og 
fikk barn i den perioden hvor kirkebøkene for Biri er borte. 
Likevel har jeg klart å oppspore noen holdepunkter, blant 
annet ved hjelp av konfirmantlister, skattemanntall, kom- 
muneregnskap mv. 

1779 - Sønn i søndre Huskelhus, døpt i Biri Hovedkirke - 
av foreldre Peder Olsen Huskelhus og Berthe Gulbrandsdatter 
født Alseth. 

1801 - Ugift snedker i søndre Huskelhus. 
1810 - Inderst på Biri Præstegaard, gift med Agnethe 

Evensdtr. trolig fra Bratberg... 
1819 - Gårdsbestyrer på Svennes. 
1825 - Inderst på Bratberg - mottar krigspensjon. 

Gudbrand og Agnethe hadde flere barn, bl.a.: 
- Elie (Ellen) født 22. juni 1810 - kom til Krogvig på 

Ringsaker. 
- Helene født 13. februar 1812. 

- Lisbet Ingeborg Andrea f. 1819 - gift til Thallaug i 

Gausdal. 
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- Peder født 1822 - kom til Vellang på Ringsaker. 
Eli ble konfirmert i Biri kirke i 1825 og ble 1832 viet til 
Anders Simensen Fougner, født 1808. Helene har jeg ingen 
opplysninger om. Lisbet Ingeborg Andrea ble 1842 viet til 
Kristoffer Larsen Thalloug fra Gausdal, født ca. 1814. Peder 
ble konfirmert 1837 på Vellang på Ring, og der bodde han 
også i 1848 da han ble viet til Eline Evensdtr. født 1821. 

Gulbrand hadde en søster Berte, født 1772, og en bror Ole 
født 1776, Ole overtok gården etter faren, og sjøl om Ole 
døde ung, var det hans sønn Even som overtok søndre 
Huskelhus i 1846. Evens sønn Ole var ordfører i Biri 1902-04. 
Sønnen Petter var regnskapsfører på Holmen Brenneri, 
Gjøvik. 

Garden Huskelhus var dermed ikke ute av slekten i nevnte 
periode. Gulbrand fikk seg ikke en annen gard, men ble gift 
med datteren på Bratberg, og han var en tid bestyrer på 
garden Svennes på Biri. 

Agnete Evensdtr. var datter av Even Nilsen Bratberg, født 
1775 og gift med Mari Børresdtr. Undset, søster av den mer 
kjente "Mor Lisbet" på Svennes (svigermor til Anders Lys- 
gaard d.e.) Gulbrands forhold til Bratberg og Svennes skulle 
dermed være forklart. Gulbrand Hegge, eller Huskelhus, var 
en spennende biring, sjøl om ikke alt som er fortalt om ham 
er helt korrekt. 

Jeg vil derfor gjerne ha tilbakemelding på dette - rett- 
elser og tillegg. Og hva med slekten fra Vardal? 

 

TRYGGVE ANDERSEN 
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ROGNLIEN I HURDAL 
Av Odd Rognlien 

1. Embret Rognlien bruker 1694-1734, faren var Kristen 
Steinsjøen og brødre av Embret var Anders Solberg i Feiring 
og Halvor Bergvatnet. Barn av Embret og kone, Anne 
Eriksdtr. var: Kari Gjøding, Anne Kroken, Mari, Marte, 
Magnhild, Kjersti og Dorthea. 

2. Magnhild Embretsdtr. ble værende på garden og gift 
med Torkild Mathiassen Rognstad. De var brukere 1734-1754 
og hadde barna: Embret og Mathias. 

3. Embret Torkildsen var ugift og stod for med garden 
1754-55. 

4. Mathias Torkildsen var bruker 1756-1785 gift med 
Mailene Nilsdtr. Brodshaug. Barn: Embret, Nils, Ola, 
Gulbrand, Børger og Magnhild. 

5. Nils Mathiassen f. 1768 brukte garden 1785-1806, og 
var gift med Berte Rasmusdtr. Apelsvold 1754-. Barn: Per, 
Even, Ola, Marie. 

6. Even Nilsen 1788- var bruker 1806-1845 og gift med 
Johanne Mikkelsdtr. Fårlund 1789- Barn: Nils, Michael, Berte, 
Elline, Johannes, Anders og Martin. 

7. Elline Evensdtr. Rognlien f. 1816 og mannen David 
Halvorsen Lisbråten brukte garden 1845-1892. Barn: Hans 
Jørgen, Anne Marie, Johanne, Evine, Even, Martin, Mina og 
Otto. 

8. Otto Davidsen Rognlien 1861-1945 stod for med garden 
1892-1901, gift med Ingeborg Larsdtr. Nordlien 1870-1944. 
Barn: David, Marie, Lars, Einar, Ingolf og Odd, og Odd (f. 
1912 g 1950 m Ruth Walle 1915-) er da den som har satt opp 
dette oversynet for oss, blant annet ut fra opplysninger i 
Hurdals bygdebok. Han gjør også oppmerksom på at Carsten 
Anker på Eidsvoll Verk eide Rognlien 1792-1795, da garden 
ble tatt igjen på odel. Garden Rognlien har navn etter 
treslaget rogn. 
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Skriftlige kilder om finner og finnebosetning 

Av Reidar Reinsvollsveen, Eina. 

Interessen for finnebosettingen i vårt område har vist seg å 
være stor, etter de artiklene tidsskriftet vårt har presen- 
tert. Vi håper at dette vil føre til fortsatt gransking av det 
som finnes både av skriftlige og muntlige kilder. Her følger 
en oversikt over avisartikler, stoff fra bygdebøker og år- 
bøker, tidsskrifter og større oppslagsverk m.m. Forfatteren 
er takknemlig for supplering av oversikten. 

Ved Røgden i Grue ble det i 1970 avduket et Innvandrer- 
monument med over 200 finske slektsnavn innrisset. - Pekka 
Laurinpoika Räisänen bygde omkring 1620 garden Räisäla 
(Løvhaugen) et stykke fra Røgden i Grue. Mulikka brøt opp 
Mulikkala (Vålberget) på den andre siden av sjøen. Disse var 
de første finske innvandrere til Norge som vi kjenner til. 
"Ved blinkende vatten som ingen åtte, fant finnene att 
fedrelandet sitt", sier Øyvind Ribsskog i sin artikkel. 

LAND 
"Da finnene i Land - Bjørnson og Nordråks stamfedre på 
spinnesiden ble forlangt utvist fra landet i 1667". 
Samhold/Velgeren 23/12 1971. 

Kristian Østberg: "Finnene på Finnskogen". 
Til Fots II, Onsagers og Rustads turisthåndbok 1930. 

Kristian Østberg: "Finnskogene i Norge". 
Norsk Geografisk tidsskrift bind IV 1933. 

Gyldendals Konversasjons Leksikon bind 4 1933. Oppslagsord 
"Finnskoger". 

Asbjørn Øverås: "Bjørnstjerne Bjørnsons foreldre". Bok ut- 
gitt 1964. 

Sven Mostue; "Slekten Nordraach". Norsk Slektshistorisk 
Tidsskrift Bind XXIII, hefte 2 1971 s. 139-162. 
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HADELAND 
Per Hohle: "Brattholt, en av de gamle finneplassene". Opp- 
land Arbeiderblad 9/10 1980. Illustrert. 

Leif Hofland: "Finneinnvandringen". Årbok for Hadeland 
1977 s. 57. 

Leif Hofland: "Sagn om Finner på Hadeland". Hadelands 
bygdebok bind IV s. 707 ff. 

Hadeland Almennings Historie. Hadeland bygdebok II s. 15- 

17. 

G. A. Knutsen: "Finnetorpet Snelligen i Lunner". Årbok for 
Hadeland 1968 s. 69-74. Illustrert. 

G. A. Knutsen: "Fehandleren fra Valdres og Skrukklifinnen". 
Årbok for Hadeland 1973 s. 124. Illustrert. 

SKRUKKLIA - HURDAL 

Erling Lundberg: "Finnene i Skrukklia". Årbok for Romerike 

Historielag 1972 s. 18. 

Olav Tveter: "Rugfinner i Hurdal". Årbok for Romerike 

historielag 1970 s. 112. 

Olav Tveter: "Finneinnvandringen etter 1624". Hurdal byg- 

debok bind I s. 72-91. 

Olav Tveter: "Gards- og slektshistorie". Hurdal bygdebok 
bind II, spredte opplysninger. 

RINGERIKE 
Fredrik Schjander: "Folk og finner". Ringerike 1968-69 s. 8. 

Bjørn Knoph: "En gang ryddet av finner - senere boplass for 
hardbarkede skogsfolk - Finneplassen". Ringerike 1976 s. 17- 
19. 

"Finnemarka ved Drammen". Foreningen til skiidrettens 
fremme. Årbok 1942 s. 55. 

FEIRING 
Aage Lunde: "Feirings historie I" s. 62-63. 
Spredte opplysninger i bind I og II. 
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HEDMARK 
Erik Moen: "Finnesagn". Solør-Odal 1980 nr. 2. s. 193. 

Vidar Kjærheim: "Finneboplasser Ved Rødenessjøen". Wiwar 
nr. 2 1979 s. 16. Illustrert. 

Hans Marius Trøseid: "Finneinnvandringen på Østlandet". 
Gammalt frå Stange og Romedal 1983 s. 67-76, illustrert. 

Odd M. Engh: "Litt om Finneinnvandringen". Hamar og 
Hedmark turistforenings årbok 1948 s. 43-48, illustrert. 

Juel Stubberud: "Finnekulturen og litteraturkildene". Solør- 
Odal 1980 nr. 4. s. 295-299. 

Arne Bretten: "De første finner i Ringsaker". Årbok for 
Ringsaker Historielag 1980 s. 18-26. 

TOTEN 
Mikkjel Fønhus: "Skogfinner på Finnskoga og skogfinner på 
Totenåsen". Foredrag på Stenbergfesten 1965. Samhold/ 
Velgeren 13/7 1965. 

Johannes Sivesind: "Finnemanntallet 1686". Etter original i 
Riksarkivet. Med innledning og kommentar. TOTN hefte 4. 
1959. 

Totens bygdebok III "Bråtebruk" s. 163-176. 

Svein Erik Ødegaard: "Finneslekt fra Sønsteby på Eina". 
Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag nr. 1 1985. 

"Finneboligen på Tvengsberget har eldgammel tvilling i 
Eina". Samhold/Velgeren 16/1 1963. Illustrert. 

Svein Erik Ødegaard: "Finneslekt fra Heksum". Tidsskrift for 
Vestoppland Slektshistorielag nr. 2 1985. 

Alf Gyland, Oslo og Svein Erik Ødegaard: Spørsmål nr. 54 s. 
64 i Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag nr. 2 1985 
og svar s. 64 og 65 i samme hefte. 

Reidar Reinsvollsveen: "Finneslekt fra Blilie, Eina". Tids- 
skrift for Vestoppland Slektshistorielag nr. 3 1985. 

Svein Erik ødegaard: "Finneslekt fra Blilie". Tidsskrift for 
Vestoppland Slektshistorielag nr. 3 1985. 
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Odd Rognlien: "Sammendrag av finnemanntall fra 1686". 
Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag nr. 4 1985. 

Bjørn Olav Hansen: "Lokalhistoriker med interesse for finne- 
bosetningen på Toten". Samhold/Velgeren 28/12 1983. Illu- 
strert. 

DIVERSE 
Norge Vårt Land 1957. s. 152, 308, 310-311. Diverse stoff 
om finner. 

Kristian Østberg: "De ældste finner i vort landforsvar". 
Kristiania 1910. Hefte, 8 sider. 

Ove Dehli: "Fra finnebruk til grustak". Vi og Værket nr. 2 
1961 s. 7. 

Øyvin Ribsskog: "Skaufinnene". Fjell og vidde 1973 s. 58, 
illustrert. 

Asta Holth: "Finnskogane". Fjell og vidde nr. 3 1973 s. 68, 
illustrert. 

Jens M. Alm (redaktør): "Jordbruket i går og i dag. Vest- 
oppland og Valdres. By og bygd i Norge", s. 205. 

Finnskogens samlede historie er skrevet. Av Vidar Julien. 
Se: Oppland Arbeiderblad 28/12 1978. 

En sommerkveld ved Røsåsbråtån i Skrukklia. Storskogen 
tar tilbake det rugfinnene ryddet. Av Jens M. Alm, 
Samhold/Velgeren. Datering mangler. 

NB! De enkelte avdelingene innen Vestoppland Slekts- 
historielag må selv sørge for å søke om kulturmidler innen de 
tidsfrister som er satt i hver kommune. Hilsen formannen 
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Valdreskongens ætt 

Av Jahn Børe Jahnsen 

I Slidre ligg ei bygdeborg på vestsida av fjorden, Hamre- 
slottet eller Hamrissløtet som slidringane seier. Ordet "slott" 
er kanskje grunnen til at segnene har meint at det var her 
Valdreskongen budde. Nokre gonger vart han også kalla 
Hamris-kongen. 

Segna om slaget mellom Valdres-kongen og Halling- 
kongen, som enda med at Hallingkongen med alle sine menn 
vart lura utfor Olberg-stupet, nemner at Valdres-kongen 
budde på Hamreslottet. Bygdeborgene var truleg i bruk under 
dei urolege tidene i tidsrommet 400-600 e. Kr., det som elles 
vert kalla "folkevandringstida". Men kan det verkeleg ha vore 
nokon konge i Valdres på denne tida? 

Jau, om ein ser etter i sagaene, så finn ein verkeleg ein 
konge i Valdres. Brage den gamle vert han kalla. Og ikkje nok 
med det, men sagaene nemner også Brages etterkomarar og 
forfedrar. Om sagaen står til å tru, var Brage ein av Harald 
Hårfagre sine forfedrar. Og Gyda, dronninga til Harald, ho 
som vart oppfostra på Kvien i Høresbyga i Valdres, ætta frå 
ein bror til Brage. No skal ein ikkje tru for mykje på sagaen, 
særleg når ein er så langt tilbake i tida som her. Det finst 
ikkje andre kjelder som ein kan bruke til å kontrollere 
sagaene. Og sagaskrivarane, ikkje minst Snorre Sturlason, var 
like mykje diktar som forfattar - dei måtte gjera historia 
spanande for tilhøyrarane, så dei trakk frå og la til som best 
dei kunne. 

Når eg så her har freista å setja opp Valdres-kongen si 
ættetavle, er det med omtrent alle dei atterhald som det er 
mogleg å ta. 

Her er nokre ting som heilt klårt er feil, som til dømes 
når sagaen meiner at Noreg har namn etter segnkongen Nor. 
Historikarane meiner no at Noreg tyder Norvegr, vegen mot 
nord, altså leia langs kysten, den naturlege trafikkåra den 
gongen. 

Vi veit ikkje på nokon måte sikkert at alle desse kongane i 
dei forskjellige landskapa i Noreg verkeleg har levd. Mykje 
tyder på at landskapa ikkje har fått namn etter kongane, men 
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etter omvandrande folkestammer i dei fyrste hundreåra etter 
Kristi fødsel. Romerike skulle såleis bli raumene sitt rike. 
Heidmork var heiene si mark, Hadeland var hadene sitt land, 
og så bortetter. 

Valdres er i så måte eit unntak, det er eit av dei få 
landskapa på Austlandet som ikkje ender på -land, -mark, -dal 
eller -rike. Valdres skal koma av eit gamalgermansk ord 
"valdulusja" som kanskje tyder "skogbeitedalen". Men det er 
ei anna historie. 

Kongane som er nemnde, er nok helst ein slag hovdingar, 
hærførarar, leiarar for eit folk - land. Brage den gamle var 
altså kongen i Valdres, den einaste vi kjenner namnet på. Og 
reknar vi generasjonar attende frå Harald Hårfagre til Brage, 
og reknar med at ein generasjon var omlag 50 år den gongen, 
kanskje enda kortare, då kjem vi faktisk tilbake til omlag år 
500 etter Kristus, eller omlag i folkevandringstida, då bygde- 
borga på Hamre i Slidre var i bruk. Så kanskje kan det 
stemme likevel, med ein konge på Hamreslottet? 

Ja, slik kan ein fantasere. Ein får ta det for kva det er, 
segn og soger som ligg så langt tilbake at dei ikkje kan 
kontrollerast. Kanskje er det sant, kanskje er det ikkje, men 
om de skulle klare å føre slekta dykkar tilbake til Harald 
Hårfagre, det er faktisk ganske mange som meiner dei kan 
det, så veit de no at de også er i slekt med Valdres-kongen 
sjølv og "kongehuset" der i dalen "Braglingane". Og skulle de 
vera i beit for eit skikkeleg kongeleg Valdres-namn, så er 
kanskje Brage noko å tenkje på? 

 

Vang i Valdres 1833 med Vang stavkyrkje. Etter bilete laga av von Fr. Preller. 

Originalen i Dresden. Skusshorn og Vennislandet i bakgrunnen til høgre. 
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To brev om en epidemi i 
Snertingdalen 1812 

Av Frank Solbakken 

En slektsgransker vil med tiden også komme borti en del 
pussige sammentreff. Det har jeg gjort flere ganger, og her 
er et eksempel. I et bind av "Bygd og bonde" fant jeg disse to 
brevene, som gjengis her. Og i det første er flere gardsnavn 
nevnt i forbindelse med en sykdom. "Den skal i sommer have 
grasseret i Lands Torpen, hvor atskillige døde, ogsaa er paa 
Kirkeruds eie i Snertingdalen en kone og nogle børn i et huus 
døde deraf". 

På denne tiden hadde Kirkerud to husmannsbruk, Bøle 
søndre og nordre. På ett av dem bodde i 1801 husmann Peder 
Halvorsen og Kari Eriksdtr. samt deres datter Ingeborg. Disse 
er noen av mine aner gjennom deres sønn Hans f. 1808. Ved å 
sjekke konfirmasjonslistene finner jeg Per og Karis barn 
Ingeborg f. 1798, Agnete f. ca. 1801, Hans og Beret f. 1808 er 
tvillinger. 

Da Ingeborg blir konfirmert i 1816, står det at far heter 
Peder Halvorsen Kirkerudeie, og moren er død. Dette, 
sammen med at det mangler barn mellom 1801 og 1808 gjør 
det sannsynlig at Kari Eriksdtr. og eventuelle barn født 
mellom 1801 og 1808, er den "kone og nogle børn" som døde 
av denne febersykdommen i 1812. Dette passer jo bra, men 
kan selvfølgelig aldri bevises. Uansett, disse brevene gir oss 
et innblikk i tiden da disse menneskene levde, og hvordan de 
hadde det. 

Herr Districts=Læge Petersen til Marienborg i Faaberg 
Embeds Sag fra Sognepræst Schytt. 

Ved min Nærværelse i Snertingsdalen i gaar blev mig 
berettet, at en Sygdom der har indfunnet sig, som i Følge 
dens Virkninger maa være smitsom, thi saasnart en i et Huus 
angribes deraf, blive strax flere i samme Huus syge. Den gaar 
langsom frem, men er meget haardnacket, den begynder med 
Hoved og Rygpine og bevirker efterhaanden en tiltagende 
Sinds og Legems Kraftløshed. Den skal i Sommer have 
grasseret i Lands Torpen, hvor adskillige døde, ogsaa er paa 
Kirkeruds Eie i Snertingsdalen en Kone og nogle Børn i eet 
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Huus døde deraf. Nu er den paa Gaardene Faareng, Grøtrud 
og Kirkerud, hvor Adskillige ere syge paa hvert Sted. Det 
vare saare at ønske, at Deres Velædelhed, saa snart muligt, i 
egen Person ville besøge disse gaarde, for selv at erfare 
Sygdommens Beskaffenhed - som ikke saa tydelig kan Be- 
skrives - og derved muligt standse dens videre Udbredelse. 

Ogsaa ønskede jeg for min egen Deel gjerne at tale med 
Deres Velædelhed. Da det nemlig er at befrygte, at ved 
Brugen af det frosne, umodne og vaade Korn, som nu ind- 
bringes, adskillige Sygdomme kunde yttre sig blandt Almuen, 
ville det uden Tvivl være saare gavnligt, om jeg var forsynet 
med nogle Præservativer og underrettet om deres Anvend- 
else, ved hvis Brug i tide formodentlig mangen Sygdom kunde 
forebygges. 

Ærbødigst Biri Præstegaard, d. 9de Novbr. 1812 P, W. 
Schytt. 

E. Sk. Fra Sveen set igienem Dalen er godt Slædeføre. 
(Videre distriktslægens paategnelse). 
Imodtaget med Posten Onsdagen den 11te Novbr, og afreist 
Torsdagen den 12te huius og retourneret Aftenen den 17de 
Novbr. 1812. For 6 Dage i Diæt à 3 rd. er 18 rd. - Marienborg 
i Faaberg den 18de Novbr. 1812. Petersen. 

Høy-Velbaarne Hr. Amtmand Sommerfelt til Dahl, Vardahl. 
Kong. Tjeneste fra Petersen. 

Efter indlagde Skrivelse vil Deres Høyvelbaarenhed 
erfare, at ieg den 12te hujus - i Følge Sognepresten Hr. 
Schyttes Requisition har undersøgt en opkommen Sygdom i 
Snertingsdalen i Biri, og at jeg derefter den 17de dennes er 
retourneret. - For disse 6 Dage i Diæt tilkommer mig à 3 rd. 
Dagen ... 18rd! hvilke atten Rigsdaler ieg ønsker mig til 
Udbetaling anviist. - Medicin er af mig selv uddelt og Sogne 
Præsten har erholdt Lægemidler af mig til Uddeling, hvis 
Sygdom men skulle meer omgribes til flere. Efter Feberens 
Art maatte den snart standse, især naar de vil efterleve de 
Forskrivter, ieg har meddelt dem, diæt og Medicin be- 
treffende. Diæt holdes ikke, og det er at beklage at Almuen 
er endnu i denne Egn saa langt tilbage i fornuftige Grundsæt- 
ninger ey at ville vælge det Gode for det Onde! thi at give en 
Feber-Patient, der ligger i Dilirium, Brændeviin, er noget 
uhørt, hvilket ieg i 24 Aar, da ieg har været Læge i Hans 
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Majestæt Tieneste, for første Gang har opdaget. leg haaber 
Almuen vil adlyde mig - og da vil Sygdommen snart standse. 
Atter paa denne Reise har ieg udgivet mange Penge i Skyds. 
For forrige Quartal var ingen Skydspenge anviist ey heller i 
de forrrige - saa ieg nu paa egen Bekostning maa reise i 
offentlige Affaires. 

Marienborg den 22de Novbr. 1812 underdanigst Petersen. 

Arkivet på Toten Museum, 2846 Bøverbru, 
telefon 96500 er åpent for publikum: 
Tirsdager 12 - 20 og 
Fredager 12 - 16 
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Om Bergsjøbrenna på Totenåsen 
Dette var et lite gardsbruk som lå ved Bergsjøen på Toten- 
åsen. Og en kan fremdeles se rester etter jordveg og tomter. 
Det var ett av de bruka som lå temmelig enslig til, men da 
bruket ble ryddet i første halvdel av 1700-tallet og seinere 
var det atskillig trafikk over åsen så det var mange som kom 
innom. I denne artikkelen skal en skrive om de personene en 
vet har bodd på dette stedet. Fremdeles lever det flere i 
Østre Toten som har familienavn og slektstilknytning til 
Bergsjøbrenna. Navnet er skrevet Bersiøen, Bersiøbrenden. 
Bergsjøbrenden, og uttalen er Bærsjøbrenna. Førsteleddet er 
berg og sisteleddet -brenna sikter til avsviing av skog for 
dyrkingsformål. 

Knut Ellingsen fra Jerstad 1684-17^5 gift 1712 med Mari 
Larsdtr. Setne. De ryddet Bergsjøbrenna i 1730-åra. Men 
enkelt var det ikke for dem, og i november 1737 møtte Knut i 
retten og beklaget sin store fattigdom. Han hadde kone og 
umyndige barn på en fjellplass, og den ene av sønnene hadde 
fallesjuke. Dette året hadde han ikke avlet noe "men nødes at 
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søge medlidende christne Folk om Hjælp." Plassen ble skyld- 
satt den 18. oktober 1737, og var ryddet i kongens all- 
menning. Knut Ellingsen og hustru fikk sju barn: 
1. Jens 1713- 
2. Hans 1715- overtok bruket 
3. Barbro 1717- bodde ugift på Rognstad 1801. 
4. Anders 1720- 
5. Henrik 1723-1796 g 1749 med Marte Jensdtr. Heggerurd 
1727-1756 og g 2 1756 m Marte Larsdtr. Håjen f. Fodstad- 
kvern 1735-1820. Henrik Knutsen kjøpte Rognstad 1769. 
6. Marte 1727- trolovet 1754 med Anders Nilsen Rud, død 
1785, 56 år.. 
7. Elling 1733-1773 g 1754 m Johanne Pedersdtr. Tandberg. 

Hans Knutsen 1715-1786 overtok bruket og festet det 
1749 av allmenninga. Skylda var på 1 skinn. Han ble gift 1740 
med Pernille Paulsdtr. Solberg 1711-1787. Det skjedde ny 
skyldsetting i 1751. 1753 stevnet Christen Andersen Hoel 
Hans Knutsen Bergsjøbrenna fordi han hadde tatt fra ham et 
par hansker og den ene tommelfingeren var revet av. - Den 
videre utvikling i saka kjennes ikke. 1762 lånte Hans Knutsen 
40 riksdaler av Lars Sevaldsen Hoel. Den 27. juli 1772 ble det 
holdt frivillig auksjon forlangt av Hans Knutsen og hustru. Og 
det ble solgt for 27 riksdaler 2 ort og 6 skilling. De fikk i alt 
fem barn: 
1. Anders 1742-1742 
2. Mari f. 1743 i Ringenstuen gm Anders Øbakken 
3. Catrine f. 1745 i Ringenstuen gift i Stange. 
4. Anders f. 1747 i Ringenstuen, overtok. 
5. Marte f. 1750, døde på Kongsberg. 
6. Pernille f. 1754. Fikk barn med Christen Pedersen Ringen- 
stuen: Siri f. 1778 i Bergsjøbrenna. Pernille ble gift 1781 med 
Lars Johansen Majerstuen og de fikk sønnen Christian f. 
Bersiøen i 1781. Bodde på Klavestad 1811. 

Anders Hansen 1747-1811 overtok og er nevnt som bonde 
og gårdbeboer i 1801. Han er nevnt på Bergsiøen og i 
Bersiøbrenden 1802 og på Bersiøbrenden engeland 1803/04. 
1802 heter det om Bersiøbrenden: Nr. 394, benefiseret 1 
skinn, taksert for 50 riksdaler. 1803: skylder 1 skinn, Hans 
Majestets. Anders Hansen ble gift 1773 med Berte Olsdtr. 
Kjølveien 1731-1811 og de fikk ingen barn. Ved skiftet etter 
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Anders Hansen i 1811 var arvingene de fire søstrene hans: 
Marie, Catrine, Marte og Pernille. - Ei Marte Larsdtr. 
Bergsjøen fikk et uekte barn med navn Anders i 1779. 

Andreas Andersen Gårdløsstuen død på Ringeneie 1878 82 
år var gift 1820 med Maria Pedersdtr. Gårdløsstuen død på 
Ringeneie 1886 f. 1793. De bodde 1821-1849 i Gårdløsstuen 
og dernest i Bergsjøbrenna blant anna 1865 og 1878, og 
mannen er tittulert som gardbruker i 1865. Barn: 
1. Anders 1821- overtok 
2. Johanne 1823- 
3. Pernille 1826- 
4. Martin 1829- g 1871 m Trine Andersdtr. Kvikstadbakken 
1850-1910 
5. Andreas 1833- g 1867 m Johanne Karine Johannesdtr. 
Kvikstadeie 
6. Karine 1836- 
7. Heiene Maria 1840-1841- 

Anders Andreassen 1820- gift 1854 m Johanne Gundersdtr. 
Syljulia 1822-1902. De bodde i Bergsjøbrenna 1862-1877. 
1. Birte Marie 1850- 
2. Andreas 1853- overtok 
3. Gustav 1855- 
4. Martin 1859- 
5. Augusta 1862- 
6. Peder Anton og Johannes 1863- 
7. Johannes 1865- g 1897 m Jørgine Hansdtr. f. Bråstad- 
bakken 1869- 
8. Augustinus 1867- g 1903 m Josefine Hansdtr. Degvold 
1865- 
9. Thea 1869- 

Andreas Andersen Bergsjøbrenden 1853- gift 1879 med Ida 
Johannesdtr. Jenshus fra Gausdal 1855-. De bodde i Bergsjø- 
brenna 1880-1889, og ble muligens de siste som bodde der. De 
bodde på Brobakken 1896-1911. 
1. Anders 1879- til Amerika 
2. Johanne Maria 1882- 
3. Julie 1886- 
4. Gustav 1889- g 1915 med Karen Otilie Andersen Haaken- 
stad 1895- 
5. Inga Amalie 1897- 
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Fra en artikkel i Totens Blad 21. september 1968 som ble 

kalt: "Hjemme i Bergsjøbrenden", tar vi med følgende opplys- 

ninger: Pastor Gjerstad i Minneapolis har fortalt følgende om 

hjemmet sitt på Totensen: Jeg er født i Bergsjøbrenna. Far 

min var altmuligkar. Han hogg tømmer, smidde knivblad og 

økser. Han var fisker, jeger og kunne spille fele. Mor hadde to 

kyr, endel sauer og geiter. Hun kunne spinne og karde og 

sydde alle de klær vi barna trengte og det var ikke lite, for 

det var fire gutter og 2 jenter. Om vinteren var det kvilested 

for åskjørera hos oss, og mor kokte og solgte kaffe til disse. 

Når det var en hel flokk kjørekarer innom, ble det ofte trangt 

i stua. - Vi var bestevenner med mange. Foreldra mine var 

religiøse. 

Pastor Jerstad mintest tida i Bergsjøbrenna med både 

glede og vemod etter at han kom over til Amerika. Beinhardt 

kunne det vel være på dette bruket. Det var vanskelig å dyrke 

korn, men de kunne fange fisk og skyte vilt og greie seg bedre 

på det viset. Det var et fritt liv kan en si, og bruket ble 

nedlagt og fraflyttet, og er en avsluttet historie som en 

finner opplysninger om i skriftlige og muntlige kilder. (AA)  
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FRA LAND 
Midt i 1780-åra hadde vi en prest i Land ved navn Niels 

Dorph (1709-1786). Boka om Land har ikke bare gode ord 

å si om denne presten hverken om hans utdannelse eller 

prestegjerning. Det gikk rykter om at han var i besiddelse 

av "Svarteboka" og at han også kunne bruke den. Sikkert 

er det i allfall at han de siste 16 år av sin prestetid var 

nesten blind. 

Etter som presten den tida var den som hadde ansvaret 

for opplæring i menigheten - skoler fantes jo omtrent 

ikke -ble det nok så som så med dette i Land den gangen. 

Men noe godt skal sies om Dorph. Han skulle ha vært snill 

og hjelpsom, særlig i pengesaker. 

Jeg tar utgangspunkt i denne presten for at alle skal 

skjønne hvilken avgjørende betyding det fikk for menigheten 

og bygda da Peder Munch ble hans etterfølger. Munch 

var Kristiania-gutt, sønn av sjøhelten Søren Munch som 

bl.a. gjorde seg fordelaktig bemerket sammen med  

Tordenskjold. 

Han fikk teologisk utdannelse ved universitetet i København. 

Etter en tid i Gudbrandsdalen kom han til Land. 

Det skulle snart vise seg at Munch var en mer enn vanlig 

samvittighetsfull og kunnskapsrik mann. Han ville framfor 

alt at ungdommen skulle lære mest mulig. Han underviste 

selv sine egne barn, ni i tallet - noen av dem helt fram 

til artium. En av sønnene, Edvard ble far til historikeren 

P. A. Munch, som senere skulle bety mye for Bjørnstjerne 

Bjørnsons diktning. 

Da Munch døde i 1802 ble han etterfulgt av Johannes 

Henrik Berg. I boka til Asbjørn Øverås om Bjørnstjerne 

Bjørnsons foreldre, finner vi bl.a. om prest Berg: "Biskop 

Bech sier om Berg at han er "dueligste Provst og Prest 

jeg har kjent" og i embedsføring "et mønster på klog og 

gavnlig Virksomhed". 

Dersom ikke slike dyktige og velmenenede prester 

som Munch og Berg var kommet til bygda på den tid de 

gjorde, våger jeg den påstand at vårt land høyst sannsynlig 

ikke hadde hatt noen Bjørnstjerne Bjørnson og Richard 

Nordraak. 
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Vi vet at Bjørnstjerne Bjørnsons mor, Inger Elise Bjørnson, 
var født Nordraak. Hennes far, Mads Mikkelsen Nordraak 
vokste opp på husmannsbruket Odden - som den gang het 
Høgbrennodden. Bruket ble også kalt Nordraakseiet da 
det var husmannsbruk under garden Nordraak. Han vokste 
opp på den tid Munch var prest i bygda. Vel 20 år gammel 
reiste Mads til Kragerø og ble hjelpelærer hos den faste 
skoleholderen i bygda. Sine gode kunnskaper hadde han 
uten tvil fått i prestegarden, og det var ikke svært mange 
i Land på den tida som kunne lese eller skrive. 

Etter han kom til Kragerø tok han etternavnet Nordraak 
etter garden som eide husmannsbruket. Det var ganske 
vanlig den gangen for de som tok seg fram. Han giftet 
seg der, og det første barnet til Mads og Cecilie Bang 
var Inger Elise Nordraak. Deres annet barn var Georg 
Markus Nordraak. Han var først gift med den danskfødte 
Fredrikke Tang. Disse to var foreldrene til Richard Nordraak. 

Hadde ikke Mads Mikkelsen Nordraak i ungdommen 
dyktiggjort seg til den lærergjerningen han først fikk 
Kragerø, kan vi vel gå ut fra at verken Inger Elise eller 
Georg Mathisen hadde sett dagens lys, og da heller ikke 
vår store dikter og vår store komponist. 

Bjørnstjerne Bjørnsons slekt på farssida var i mange 
generasjoner bakover også fra Land. Deres holdepunkter 
her var gardene Skje i Hov og Nordre Lomsdal på vestre 
side av Randsfjorden. Lomsdal var den opprinnelige ætte- 
garden til Bjørnsons farsslekt i Land, men slekta eide også 
garden Skei (nå Skje) i Hov, ihvertfall fra rundt 1500-tallet. 
I 1705 går Skei over til Peder Madsen Lomsdalen. Han 
ble gift med Anne Bjørnsdatter Halm rast. Slik kom Bjørnson- 
navnet inn i slekta. 

Ved skiftet etter Peder og Anne, fikk en annen Bjørn 
gardene. Hans eldste sønn, Lars, ble bonde på Nordre Loms- 
dalen og sønnen Peder fikk Skei. Han giftet seg med Mari 
Pedersdatter Øystad og ble bestefar til Peder Bjørnson. 
Ved hjelp av prost Berg skaffet den sistnevnte seg kunnskaper 
som la grunnlag for senere studier. 

Bjørnstjerne Bjørnson gjorde mange år senere flere 
forsøk på å få kjøpt både Skei og Nordre Lomsdalen, men 
dette lyktes ikke. Det ble ikke noe gardkjøp her i bygda. 
Aulestad ble hans nye hjem og der er etterkommerne den 
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dag i dag. 
Vi landinger er glade over at vi hadde såvidt mange 

av Bjørnsons forfedre og slektninger blant de eldre av 
bygdefolket. Bjørnsonslekta har ennå forgreininger blant 
de som er bosatt i Land uten at noen av dem har gjort 
seg bemerket i den retning dikteren gjorde. 

Det er i Nordre Land mange etterkommere etter den 
kjente skytteren og skogsmannen som gikk under navnet 
Elge-Svein som visstnok skulle være av samme ætta. I 
såfall var Elge-Svein sønn av Maren Bjørnsdatter og Ole 
Mikkelsen fra Odden. En av Elge-Sveins sønner var Arne 
Sjåheim som døde over 100 år gammel, forteller Kristoffer 
Narum i en samtale med Synnøve Fossum (Oppland Arbeider- 
blad 5. februar 1983 side 26). 

MUNCH 

1. Ramus Sørensen i Kristiansand. 
2. Søren Rasmussen Munch (1686-1748), tok navn etter 

stefaren Christen Jensen Munch, løytnant, trelasthandler, 
bodde i Christiania fra 1743. 

4. Peter Munch (1740-1802), sogneprest i Land. 
a. Johan Storm Munch, biskop (1778-1832). 
b. Edvard Munch, stiftsprost (1780-1847). 

ANER FOR: 

1. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910. 

Foreldre: 
2. Peder Bjørnson 1798-1871 
3. Inger Elise Nordraak 1808-1897 

Besteforeldre: 
4. Bjørn Pedersen Ske 1762-1818 
5. Maria Christiansdtr. Vestrum, Toten 1764-1851 
6. Mads Mikkelsen Nordraak 1776-1840 
7. Elisabeth Cathrine Bang 1784-1821 
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Oldeforeldre: 
S. Peder Bjørnsen Skje 1739-1779 
9. Mari Pedersdtr. Øystad 1741-1808 
10. Christian Nilsen Vestrum 1739- 
11. Anne Sophie Michelsdtr. Hichmann 1725-1802 
12. Mikkel Madsen Odden 
13. Marit Mikkelsdtr. 1746-1804 
14. 
15. 

Når det gjelder slekta Dorph viser en til artikkel i Tidsskrift 
for Vestoppland Slektshistorielag nr. 2 1985 s. 51-54. 
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Utvandring til Amerika over Bergen frå Valdres II 

Etter mikrokort frå Statsarkivet/Universitetet i Bergen. 
Første del stod i nr. 4. 1986 s. 61-63. 

1876 
Med Norsk Amerikanske linje 27/4: Østen Østensen Brude- 

vold, husmann, 250 spd. 55 år f. i Vang, busett i Vik, gift. 
Ole Nilsen Kattevold, husmann, 50 spd, 48 år, Vang, med 

kone: Sigrid Olsdtr. 42 år og barna: Niels 17, Ole 12, Britha 7, 
Helga 5 og Anders 1 år. 

Guri Andersdtr. Lund, husmannsdotter, 40 spd. 34 år, Vang, 
ugift. 

Anders Asbjørnsen Kvale, innerst, 32 år, Vang, gift, og 
kone Sigrid Jørgensdtr. 32 år og barna: Anders 6, Jørgen 3 og 
Ove 1 år. 

Ove Endresen Kattevold, husmann, 30 spd., 61 år, Vang, 
med hustru Gjertrud Østensdtr. 63 år og son: Endre 25 år, alle 
frå Vang. 

Med Allan line 1. mai: Ole Olsen Bøe, husmann, 8 spd. 45 
år, Vang og hustru (?) Anne Pedersdtr. Midttun 40 år f. i 
Aardahl, budde i Vang, og barna (?) Ole 10 og Anna 18 år 
(tjenestejente, busett i Luster). 

Med Gujon Linjen 2. mai: Even Jørgensen Ellingbø, 
skredder, 80 spd. 36 år, Vang og hustru Beret Olsdtr. 25 år og 
dotter: Anna 2 år. 

Ingelev Nilsdtr. Steile, gardmannsdotter 19 år, Vang. 
Ole Gulbrandsen, farmar. 39 år, f. i Vang og hustru Anne 

Iversdtr. Hemsing, 28 år, f. i Vang. 
Margrete Larsdtr. Grov, tjenestejente 18 år, Vang. 
Marit Olsdtr. Kjøs, husmannsdotter 18 år, Vang, ugift. 
Ingelev Olsdtr. Bøe, innerst, 40 år, Vang, saman med eit 

uekte barn: Erik Embritsen Bøe, 80 år. 
Randi Olsdtr. Flaten, gardmannskone 55, Vang, gift, reiste 

med barn: Ingvar Ingvarsen Flaten 14 år. 
Med White Star Line 3. mai: Thorstein Iversen Strand, 

lauskar, 42 år, Vang, ugift. 
Med Allan Linie 27. juni: Trond Iversen Elthun, 53 år, Vang, 

gardmann, gift, med sonen Johannes Trondsen 11 år. 
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1877 
Med Norske Amerik. Linie 26/4: Ingebrigt Tollefsen 

Belgum, innerst, 32 år, f. Nord Aurdal, gift, budde i Lærdal. 
Med Allan Linie 26/4: Ingvald Pedersen Flaten, gardmann, 

kr. 60, billett frå Amerika, 57 år, Vang, gift. 
Knud Ovesen Aastad, gardmannsson, kr. 24, 21 år, Vang, 

ugift. 
Med Norske Amerika Linie 28/4: Andersen Andersen Grov, 

gardmann, kr. 720, 36 år, Vang, med kone Gjertrud Olsdtr. 33 
og barna: Anders 8, Ole 7, Tollef 5, Sigrid 3 og Ingelev ? år. 

Knud Jørgensen Alfstad, innerst, 30 år, Vang, og hustru 
Guri Knudsdtr. 26 år og sonen Knud. 

Johannes Knudsen Thune (Fossum), tjenestedreng, 21 år, 
Vang. 

Med Inman Linien 27/6: Anders Asbjørnsen Brække, 
innerst kr. 120, 32 år, Vang med hustru Anna Trondsdtr. 23 år 
og barna: Sigrid 5, Gjertrud 2 og Anna 4/12 år. 

Sigrid Endresdtr. Brække, husmannsenke 60 år, gift. 

Erik Nielsen Eltun, innerst, kr. 80, 41 år, Vang og hustru 

Ingeborg Andersdtr. 37 år og barna: Niels 10, Ingeborg 9, 

Anders 6, Erik 4 og Ole 1 år. 
Med Allan Linie 27/6: Ole Pedersen Næbstad, gardmanns- 

son, billett frå Amerika, 16 år, Vang. 
Med Norske Amerika Linie 2/7: Anna Endresdtr. Øde- 

gaarden, husmannskone, 42 år, Vang gift, med barna: Ole Olsen 
15, Anna Evensdtr. 9, Endre Evensen 7 og Marit Knutsdtr. 2. 

Med America Linie 7/8: Anders Olsen, amerikansk borgar 
50 f. i Vestre Slidre, bopel Wisconsin, ugift. 

Tollef Olsen Qvale, gardmannsson, 16 år, Vestre Slidre. 

1878 
Med Allan Linie 30/4 Ole Knudsen Kvale, innerst, 26 år, 

Vang med hustru Marit Gulliksdtr. 27 år og dotter: Maren 
Maren Andersdtr. Kvale, husmannskone. Billett frå 

Amerika. 55 år, Vang. 
Ole Madsen Bøe, 24 kr. 20 år, Vang. 
Med American Linie 23/7: Inger Andersdtr. tjenestejente, 

20 år, f. i Aurdal, budde i Sogndal, ugift. 
Med Inman Linie 20/8: Karine Thorsen, kjøpmannskone, 30 

år, f. i Slidre, budde i Minneapolis, gift. 
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1879 
Med Allan Linie 23/: Johannes Olsen Kasa, gardmannsson, 

Vang. 
Thorstein Syversen Kasa, innerst, 49 år, Vang, med kone 

Kari Andersdtr. 33 år og barna; Gjertrud 4, og Anders 2 år. 
Med Allan Linie 12/5: Helge Amundsen Ødegaardsbakken, 

innerstson 15, Vang. 
Ole Knudsen Haalieie, dagarb, 48 kr. Billett frå Amerika, 

33 år, Vang med hustru Sigrid Throndsdtr. 30 år f. Nord Aurdal 
og barna Anne 11 f. Nord Aurdal og Ingeborg 8 år. 

Med Inman Linie 12/5: Thorsten Olsen Korsekren, innerst, 
25 år, Vang med kone Sigrid Gulbrandsdtr. 26 år og barna: 
Anna 3 og Ole 2 år. 

Guri Jørgensdtr. Berge, husmannsdotter, 21 år, Vang. 
Kari Svendsdtr. husmannsdotter, 21 år, Vang. 
Ingeborg Christophersdtr. Qvale, gardmannsdotter. Billett 

frå Amerika 26 år, Vang, ugift. 
Knud Nielsen Myre, gardmannsson, 20 år, Vang. 
Tosten Olsen Qvam, husmannsson, 20 kr, 20 år, Vang. 
Anders Syvertsen, forpaktar, 38 år, Vang, med kone Marit 

Gulbrandsdtr. 35 år og barna: Syver 12, Marie 8, Gulbrand 4 og 
Ingeborg 5/12 år. 

Ingeborg Iversdtr. husmannsenke, 60 år, Vang, gift. 
Knud Knudsen Turnese, dagarbeider, 32 år, Vang, gift. 
Ingeborg Knutsdtr. Turnese, tjenestejente, 20 år, Vang. 
Med Allan Linie 11/6: Ingeborg Christophersdtr. Qvamme, 

husmannsenke. Billett frå Amerika, 53 år, f. i Aurdal, budde i 
Lærdal, gift. 

Med Guion Line 12/6: Anne Endresdtr. Hamre, husmanns- 
dotter. Billett frå Amerika, 17 år, Vang. 

Med Inman Linie 23/7: Gulbrand Gulliksen Lajord, husmann, 
28 år,. Vang, med hustru Karen Olsdtr. 28 år, f. i Vestre Slidre, 
med barna: Gullik 2 og Anne 1/4 år. 

Med Allan Linie 20/10: Erik Gunvaldsen Dal, arbeidsmann, 
36 år, f. i Hoel, budde i Slidre, ugift. 

Gjøvik- Toten avdeling av Vestoppland Slektshistorielag har 
sine møter på følgende torsdager nemlig: 5. mars, 2. april og 
7. mai. Møtene er på Gjøvik bibliotek og begynner kl. 18.30 
med foredrag eller kåseri. Vel møtt! 
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Dokument om Halvorsrud, Toten, 1651 
Wii Effterschreffne Jacob Hanszen Sorenschrifuer Offuer 
Toften Byrie oc Wardalls Præstegielder samtt Lauridtz 
Rudstad, Oluff Hammerstad, ammund Igullsrud, Poull 
Huall, Poul Suchestad och Olle Hougen, Edsoerne Laug- 
rettismender udi Toufftens Prestegield, Giør Widterligt at 
Anno Christj 1650, den 11 Junij vare vi Effter Louglig 
tillnefning forsamlede paa Hoffsuangens Rete Almindelige 
stef-fnestue, Till et Almindelig Velberammet Sagefaldz 
Ting Retten at betiene. Offueruerende Erlig velacht och 
vellforstandig mand Niels Bentsen, Kong Maytz fouget 
Offuer Hadelandz och Walders fougderj, Lensmanden 
Pouffl Nielssen Foedstad, med meenige Ting Alffmue 
Neruerende tillsteede. 

Huorda Erlig och wellacht Mand Olluf Poffuelsen Wonhafftig 
paa Tømmeroll her Ibidm for Reten pressenterede och liude- 
ligenn for meenige tillsteede verende tingmend, fremuiste 
och loed opleese, et vell foreseiglet och Louglig till Tinge 
Liust Pandtebreff Daterit Tømmeroll den 2. februarj Ao 1640 
udsteed aff en Quinde ved Naffn Karen Halduorsrud, som er 
en aff den Rete Odels Green Indehollende at hunn med sin 
Mandtz oc Hussbondis Niels Andersens villie oc Samtøche 
haffde Pantet till forne Olle Poulsen i bemte Haldoursrud - 
Trei Fjerdingr Maldt, med Bøxsell och Herlighed for 50 
Rixdaler Dernest et vellforsiiglet ucasserit kiøbebreff, oc 
fuldmagt aff Mickell Biørnsen, i nees Herit i Souffr Preste- 
gield i Tellemarchen och Inge Biørnsdaater, sammestedtz paa 
Edingsaas Boendis till Hann udsteed, Daterit Nees Tingstue, 
den 21 September 1642 Huilche Tuende Personer Effter 
derom et ucasserit shifftebreffs formalia shall vere den S: 
Quindis Brødrebørn, och Afrffuinger, daterit Haluorsrud den 1 
Maj Ao 1637. Didzligeste er och saa tillsiune kommet Et 
sexmandz Breff Daterit Souff Herrit dend 23. februarj Ner- 
uerende Aar, Indehollende at Biørn Arnesen som var Arne 
Biørnss Søn Echte føed med sinn steffader Peder Ennersen 
vare aff ferdiget fra Tellemarchen till Toufften, noget oedelz 
goedtz med dedtz Resterende Landskyld i Halduorsrud at 
selge och affhende, och Huis Pening derpaa Erlangis kunde 
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erbøed moderen Asloug Grosdatter diss halffue part hos en 
viss mand derudj gieldet huides och bemte Arne Biørnsens 
børn och Arffuingers frendtarff, at ville Nedersete, med 
vidre dendts Formalie oc Indhold, Effter huilche breff for- 
schne Olle Tømmeroll effter derom prou och vidninsbyrds 
Tillstand, som ere Anders Ki ............... s ord och Niels Haldoursrud 
beuiste at hafue Leffueret til steffaderen Peder Ennersen for 
Samme Gaard Pendinge 16 Rixdlr for Huis oedels anpart 
bemte quinde och Hendis Arffuinger derudi enten kunde 
tilfalde som er 2 1/2 Lispdt och Niels Halduorsrud som han 
sin Liffstid beuilget effter shifftebreffuis Indhold 2 1/2 
Lispdt deris Anpart som alle Sig haffer tillforhandlet, er 5 
Lisspund med bøxssell. Noch herforuden effter Niels Hal- 
doursrudz Egen tillstand for Retes haffer Olle giffuet ham 20 
Rdlr effterdiss oc hand med sin forige Quinde goedtzet 
haffde Indrfrelst, med deris frelsepenger. Herforuden beuis- 
liggiøres med en velforseiglet fuldmagt aff Jens Olsen i 
grannis herrit i Heijrdals Prestegjeld udsteed, at sig haffr 
tilkiøbt omrøste gaard Halduorsrud, som skylder aarlig Et 
pund Maldt samt 3 Rødsteder, Aaslid och sheedshougen som 
et gammelt pergamentbreff omformelder, saavelsom effter 
en Sorenschriffer dom et Rødsted ved Nauffn Hellerud, her 
foruden befindes och fremlagdis et kiøbebreff aff Arffue 
Alffstadz fader Toere Fedstad till Harald Narum udsteed, 
derudji bemte tore befreffues affhender omrørte Gaard til 
forte Harald och hands arffuinge for Euerdelig oedeel och 
Eye, och derpaa i offrpenge opeboret 8 dlr 11/2 Ort. Eragtis 
at bemte Harald Narum var Olle Tømmerols bestefader. Noch 
fremlagdis et vellforseglet Kiøbebreff aff bemte Toris Søn 
Arffue alfuestad udsteed Huorudinden hand certificerer oc 
stadfester sin S: Faders kiøbebreff, som er daterit Ao 1577 
och derpaa Endnu ydermere opebort udj oedels Løesens penge 
VIIII daller och Et pund Kaaber for 3dlr same breff daterit 
dend 2 Martj Anno 1647. Herforuden befindis, effter for 
Indbemte Jens Olsens fuldmagt at vere Leueret till Joen 
Haldoursen gurstad i Nees Herrit offr gave atterbemte Hal- 
duorsrud penge 4 Rixdlr aff aarsage de vaer tore Fedstadz 
quindis brødrebørn. Fremlagdis en Fortegnelse paa huis breff- 
penge hand till en och anden haffuer udlagt for det Iste 
pantebreff Penge 1 1/2 dlr. et kiøbebreff 2 dlr. Noch et 
Schifftebreff 2 dlr. Et kiøbebreff 1 1/2 dlr, Tuende Heredags 
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Domme 9 dlr. Idtzige breffes betalling 3 dlr. Summa 
Summarum beløber aldt huis Olle Tømmeroll haffer udlagt 
paa bemte Halduorsrud som skylder 1 Pund Maldt Penge - 134 
dlr 1 1/2 ort. Disligeste befindes at Olle Tømmeroll baade i 
fredz och Feidetid haffr fuldt samme goedtz med skater, 
ryterhold oc anden Konglig Contribution ham deraff udgiffuet 
haffr, fra Anno 1633 och Hiidindtill, och haffr Samme Gaard 
verit i femte Mandz Hand siden Arfue Alfuestad fader det fra 
sig soldt haffr, udjnden forshrefne Brefr formeldis at Olle 
Tømmeroll shall haffue fuldmagt Till sig at annamme huis 
oedels breffues domme eller andre breffue som oedels- 
mendene tilhøre samme gaard Halduorsrud andrørendis. 
Diidtz till vindinsbyrd att salledis sandferdiger som fore sigis, 
at Olle Tømmeroll sig Haffuer tillforhandlet oedel och Oedels 
Løesen paa forshrefne pund shyld udj bemte Haldoursrud med 
didtz tilligende Trende Røndings Pladzer eller Rødsteder -------------------  
med woris Herneden paatrøchte Signeter. Hoss Niels Hal- 
duorsrud. — 

Bak på brevet er skrevet; 

Liudeligenn publiceret Leest och forkynt paa Hoffs- 
uangens Rette tilforordnede steffnestue Den 11 Januarj 
Anno 1651, der Almindelig Sagefaldtz Ting holdtis udj 
Meenige Tingsøgte Alffmues paahør, och Fogdens Erlig 
Wellærdt Welforstandige Vlandh Niels Bendtsen Bhihuer, 
det widtner Jeg wndershrefne med egen Haand Actum ut 
supra. Jacob Hanssen, Egen Hand. 

Avskrifta er gjort av Pål Gihle, originalen er i Oslo. 

Og vil du lese mer om Halvorsrud i Totenvika i østre Toten, 
så kan du gjøre det i boka "Totens bygdebok IV. Folk og liv i 
hus, gard og grend, Totenvika" av Svein-Erik ødegaard. Der vil 
du se at den første brukeren av Halvorsrud het Andres 
Håvardsson og ble nevnt som bruker i 1360. Oversynet 
omfatter 22 "nummer" fram til Kristian Halvorsrud f. 1892 
gift 1937 med Thora Evensen Bråthe og barn. 
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Innflytting til Vestre Toten 
1 8  2  6  

Se under innflytting til Østre Toten. 

18 2 7 

1. Jan. 15. Ragnild Andersdtr. 45 år, agtede at gifte seg 
her. Ankommen fra Gaarden Kjos i Grans Præstegjeld paa 
Hadeland hvor hun er født; er døbt i Grans Kirke, Bededag 
1782; confirmeret 17de S. eft. Tr. 1798; Trol? Tr. S. 1826. 
Bosatte sig i Vesteren af Sønstebye paa Endstranden. 

2. Febr. 2. Ole Amundsen, agtede at gifte sig her og blive 
boende paa Hjelpsten. Ankommen fra Gaarden Kopperud i 
Vardals Prestegjeld. Bodde på garden Hjelpesten. 

3. Januar 30. Ole Olsen, 24 år, agtede at gifte sig og blive 
boende her. Ankommen fra Brufladteie i søndre Ourdahl. 
Bodde på garden Paulsrud. 

4. Januar. Anna Maria Olsdtr. 40 år, i hensigt at tjene her. 
Ankommen til det samlede Toten fra Christiania 1822, hvor 
hun er født. Bodde på garden Kvikstad. 

5. April 11. Anders Olsen Bergmann, 53 år, har bosat sig 
her som Gaardbruger. Fra Nittedals Præstegjeld. Født i 
Värmland i Sverig. Bodde på garden Ringen. 

6. April 15. Lars Hansen, 30 år, for at tjene her. Ankom- 
men fra Vardal hvor han er født paa Gaarden Storgrythe. 
Bodde på garden Kyset. 

7. Septbr. 17. Øian Olsdatter, 30 år, for at tjene. Ankom- 
men fra Kiørnæseiet i søndre Ourdahl hvor hun er født. Bodde 
på garden Narum. 

1 8  2  8  

1. 13de. Febr. Engebrith Østensen, 42 år, for at bosætte 
sig her og indgaa Ægteskab med pigen Christiane 
Johannesdtr. Bruget. Ankommen 1822 til Vardahl med Attest 
fra Aadalen, ankommen hertil fra Vardal fra Gillerhougen. 
Bodde i Bruget i Vestaasen. 

2. 6te April, Christian Olsen, 29 år, for at indgaae 
Ægteskabelig Forbindelse og bosætte sig her. Ankommen fra 
Nitaasen i Biri Præstegjeld, .hvor hun er født. Bodde i 
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Danielrudstuen i Veståsen. 
3.  14de. Juli. Maria Hansdtr., 24 år, flyttet med sine 

Forældre, ankom fra Hjermstad i Stange Præstegjeld paa 
Hedemarken, født paa Gaarden Wien paa Øen Helge i Næs 
Præstegjeld. Bodde på Narum mellom. 

4. Juli 5. Aug: Henrik Bendix Reiss, 24 år, For at indgaae 
Ægteskabelig forbindelse med Marie Margarethe Loumann. 
Han født i Holsteen i Tyskland, hun i Faaberg, begge kom 
hertil fra Christiania. Bodde på garden Verslien (i dag Val- 
heim). 

5. Juli 5. Marie Margarethe født Loumann, 24 år, For at 
forbilve som examineret Gjordemoder. Se ellers nr. 4. 

6-7. Oct. 16. Even Jensen 40 år og Elisabeth Jensdtr. 59 
år. For at nedsætte sig som Huusmandsfolk. Han født på 
Karsrud paa Toten, begge ankommen hertil fra Aggers Sogn. 
Bodde på Presterud. 

18 2 9 

1. 17. Decbr. Christiane Caroline Christiansdatter, 20 år, 
for at tjene, døbt i Kongsberg kirke. Bodde i Skjellerud. 

2. Christen Helgesen, 28 år, for at tjene, fra Ringeriget. 
Bodde nå på Røse nedre. 

3. Sept. 1828. Maren Olsdtr., 29 år, for at ægte hr. Jacob 
Olsen Hagebakke, kom fra Land, bosatte seg på Hagebakke. 

4. Anders Andersen, 38 år, for at tjene, kom fra Fred- 
rikshald, bosatte seg på Skaugerud. 

5. Juli 4. Agnethe Daphinsdtr. 22 år, for at tjene, fra Hes 
prestegjeld på Hedemarken. Bosatt på Morterud. 

6. Juli 13. Agnethe Olsdtr. 16 år, for at tjene, kom fra 
Tetterud på Hadeland. 
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Innflytting til Østre Toten (fortsettelse) 

1830 
1. Ingeborg Torgersdtr. 33 år tjener på Kraby, kom fra 

Gausdal. 
2. Isak Christophersen 25 år inderst på Oppegård, kom fra 

Hurdalen. 
3. John Andersen 37 år husmannssønn, kom fra Hadeland. 
4. Maria Johannesdtr. Fuglerud 30 år pige tjener, kom fra 

Land. 
5. Niels Andersen Ingvold 39 år, ungkar kobbersmed, kom 

fra Nes, Hedmark. "Opholder sig paa Gaarden Krabye". 
6. Eli Andersdtr. Ingvold pige 34 år inderst, fra Vang, 

Hedmark. 
7. Peder Trondsen Skøien ungkar 40 år arbeider, kom fra 

Land. 
8. Anne Jensdtr. Gjøding pige 18 år tjener, kom fra 

Hurdalen. 
9. Goro Erlandsdtr. pige 26 år tjener, kom fra Nordre 

Aurdal. 
10. Herman Johansen ungkar 15 år tjener på Hveem, kom 

fra Nannestad. "Forberedes til Konfirmation her 1830". 
11. Erik Johansen Moukrud ungkar 27 år maler, kom fra 

Nes, Hedmark. 
12. Henrika Andersen Vellejus 15 år styrmannsdatter, fra 

Vestby sogn. Konfirmert 1830. 
13. Inger Pedersdtr. enke 60 år, hos sin sønn i Brøttet, 

kom fra Fåberg. 
14. Hans Olsen Senstad ungkar gardbrukersønn 28 år 

Aasmundrud, kom fra Nes, Hedmark. 

1831 
1. Johannes Johannessen Tingvoldseiet i Lands prestegjeld 

enkemann 49 år, tjener, kom fra Lands prestegjeld. "Ej i Land 
bundet til Ægteskab" 

2. Johanne Andersdtr. Prestegårdseiet Biri, på Billerud, 28 
år tjener, fra Biri prestegjeld. 

3. Ole Jensen Tetterud Eiet ungkar 24 år tjener, kom fra 
Gran på Hadeland. 
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4. Gudbjør Marie Syversdtr. 34 år tjener Brelie, kom fra 
Christiania, attest fra Sigwordt. Viet den 8de Novbr. 1831 
med ungkar Christian Andersen Brelie. 

5. Efter Attest fra Sognepræst Beilegård dat: 12te Septbr. 
1831 have Ægtefolkene selveier Jørgen Nielsen og Hustrue 
Inger Johnsdtr. Krogen ladet døbe følgende Børn i Hurdals 
Kirke: 

6. Rønnov f. 27.Juli, døpt 24. august 1817 
7. Inger f. og hj.dpt. 15. jan. 1820. 
8. Niels f. 8. april dpt. 5. Mai 1822. 
9. Anders Hermansen 50 år og hustru Gunild Gundersdtr. 

46 år, gardbrukerfolk på Raddum, kom fra Danmark, Nes 
prestegjeld, Hedemarken sammen med fire barn: 

11. Elene døpt på Toten 5. Febr. 1812, konfirmeret paa 
Næs 19. Søndag efter Tri. 1826, med temmelig god Christen- 
domskundskap og sædelig Opførsel, vacc: 1812 af Hågen 
Hølstad. 

12. Anders døpt på Toten og uconfirmeret. 
13. Birthe f. 30. okt. dpt. 17. nov. 1822 paa Næs. 
14. Gunder f. 2. og dpt. 13. nov. 1825 på Nes. 
15. Ole Olsen Sandbråten 29 år dagarbeider kom fra 

Hurdalen, viet med pigen Birthe Halvorsdtr. Hoeleneie den 
24. april 1831. 

16. Birthe Helene Amundsdatter Holmstad 20 år gard- 
mannsdatter, kom fra Alm i Vestre Toten, viet med gard- 
bruker og ungkar Anders Andersen Holmstad 28. sept. 1831. 

17. Johannes Pedersen Øgåseiet på Revold 34 år gard- 
mannsønn, kom fra Vardal, viet med pigen Helene Olsdtr. 
Revord den 22. okt. 1831. 

18. Lars Johnsen Amundrud 22 år gardmannssønn kom fra 
Biri. Viet med pigen Agnethe Johannesdtr. Jørgenseth den 15. 
okt. 1830. 

19. Anne Marie Hermansdtr. Balholmen pige 29 år tjen- 
estepige, kom fra Legangen prestegjeld. Bergens stift. 

20. Dorthea Engebretsdtr. Dalborgseie 24 år, tjenestepige, 
kom fra Vardal. 

1832 
1. Christopher Amundsen 24 år arbeider, kom fra Fåberg, 

viet med pige Ingeborg Hansdtr. Hveemseie 17. mars 1832. 
2. Aaste Olsdtr. 23 år tjener på Ovren, kom fra Fåberg. 
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3. Engebret Sammelsen Hoeleneiet 21 år, arbeider på 
Bakkeeie, kom fra Øyer i Gudbrandsdalen, viet med pigen 
Pernille Pedersdtr. Bakkeeie 12. mai 1832. 

4. Ingeborg Thoresdtr. 28 år tjener, kom fra Søndre 
Aurdal, viet med nr. 11 nedenfor. 

5. Mari Olsdtr. Krogsveen 27 år tjener, kom fra Fron i 
Gudbrandsdalen. 

6. Anders Nielsen Ruud, enkemann 30 år, gbr. på Ørud, 
kom fra Hurdalen, viet med enken Marte Olsdtr. Ørud 4. mai 
1832. 

7. Johannes Andersen 28 år, arbeider, kom fra Nærbye Eie 
i Land. 

8. Sønnou Hansdtr. 36 år tjenestepige, kom fra Brennum, 
Biri. 

9. Peder Olsen 18 år tjener på Rognebye, kom fra 
Fladødegårdseie i Søndre Aurdal. 

10. Ole Pedersen Bøe 26 år, gardbruker på Alfstad, kom 
fra Gausdal, viet med pigen Oline Nielsdtr. Staboe 29. okt. 
1832. 

11. Even Olsen 28 år tjener på Haugen, kom fra Hurdalen, 
viet med pigen Ingeborg Thoresdtr. 16. juli 1832. 

12. Hans Evensen 34 år gardbruker på Bakke, kom fra 
Store Ambjør, Snertingdalen, Biri, viet med pigen Marte 
Andersdtr. Gry the 8. nov. 1832. 

13. Mathea Andersdtr. 29 år tjener, kom fra Land. 
14. Jomfru Sophie Marie Arndt 19 år, i Brustuen kom fra 

Christiania, (hun var fra Glucksborg i Flensburg) viet med 
ungkar handelsbetjent Johannes Larsen Brustuen den 25. sept. 
1832. (I kirkeboka står også: "Undertegnede Gaardbrugere af 
Østre Toten Præstegield Balke Annex erklære herved: 1. at 
hverken Jomfru Sophie Marie Arndt eller Handelsbetjent 
Johannes Larsen er bundne ved noget offentligt Ægteskabs- 
løfte, som kunde hindre dem fra at indgaae den intenderede 
Ægteskabsforbindelse. 2. at de ikke ere beslegtede i de i 
Loven forbudne Leed. 3. at der forøvrigt intet er til Hinder 
for at de efter foregaaende Tillysning fra Prædikestolene 
blive ægteviede, men at vi indestaae og ere ansvarlige for 
alle de deraf flydende Følger. Ole Rognstad og Peder Fossen 
(forlovere)". 

15. Svend Eriksen 22 år tjener, kom fra Hurdalen. 
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1. Bygdebøker utanom Valdres Bygdebok (band 1 og 3) 

Leif Midthaug: Valdressoga 1-2. 1944. 859 s. Bygdebok- 
nemnda for Valdres (også med Anders Stiloff: Middelalderske 
storætter i Valdres, s. 755-774. 

Tore Ey: Vang og Slidre. Ei nokre or um garadn der og 
følket, som har but på dei i dei siste tvo hundre år før 1865. 
1916 (faksimilieutg. 1972). 787 s. 

Olaus Islandsmoen: Søre Aurdal og Etnedalen. Noko til- 
fang til ei bygdesoge um Valdres. 1914. 179 s. 

2. Tidsskrift for Valdres Historielag 

1919. Boye Kattevold: Lensmannslekta paa Kattevold. s. 
232-237. 

1921. Bøie Kattevold. Gamle presteslegte i Vang. s. 17-25. 
1925. Similengjar. Gards- og ættesoge frå eldste tider til 
1865. s. 49-92. 

1931. O. K. Ødegaard: Sorenskrivere i Valdres, s. 207-210. 
1934. Anders Stiloff: Omkring Store-Kvale i Vestre Slidre. 
Sigvat Andersøns og Ulvarna Jodgeirsdatters etterslekt til 
1600. s. 65-92 

1934. Torstein Rudi: litt um morsætti til Hans E. Kinck. s. 
93-95 

1936. Torstein Rudi: Litt um prestar i Slidre i eldre tid og 
kva folk dei var av. s. 246-249. 

1940. Torstein Rudi: Litt um den gamle ætti på Nordtorp. 
s. 145-150. 

1944. Torstein Rudi. Litt um ætti på Melby i Hegge i 
Øystre Slidre i gamal tid. s. 198-205. 

1948. Knut Hermundstad og Nils Hovi: Noko tilfang til 
soga um ætti på Veningstad og Reie. s. 100-114 

1958. Torstein Rudi: Litt om slekta på øvre Kvåle i 
Lomen i eldre tid. s. 83-88 

1960. Knut Hermundstad: ei haugianarætt i Sør-Aurdal og 
Etnedalen. s. 198-208 

1962. Georg De Beche: Litt om utflyttet Valdres-familie i 
annen halvdel av 1700-tallet og dens nærmeste etterslekt, s. 
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329-338 
1962. Knut Hermundstad: Ei haugianarætt i Sør-Aurdal og 

Etnedal endå ein gong s. 377-378. 

3. Andre bøker 

O. K. Ødegaard: Valdrespreste 1917. 128 s. 
Kjell T. Lund: Klokkere i Vang i Valdres 1641-1974. 1975. 

94 s. 

4. Matriklar og manntal 

O. K. Ødegaard: Valdres Matrikul 1667 og 1723. 1921. 279 
s. 

Folketallet i 1801 (utskrift a. etter gardar, b. etter namn 
frå Aurdal, Slidre og Vang. Del 1 Aurdal 230 s, Slidre 116 s. 
Vang 76 s. 

Matrikkel 1886 (Valdres Fogderi) Søndre Aurdal 40 s, 
Nordre Aurdal 31 s, Vestre Slidre 18 s, Øystre Slidre 14 s, 
Vang 15 s. 

Matrikkel 1904 (Valdres sorenskriveri), s. 427-539. 

5. Slektsbøker 

Samson Bakken: Gardshistorie for Øvre Vik i Vestre 
Slidre. 1962 19 s. 

Hallvard Bergh: Arne og Liv Berg Ellestad. Lomen Valdres 
og nogen av deres ætt og ættinger (berekna for bruk innan 
slekti) u.å. 78 s. 

Jørgen Bergsrud: Slektshistorie fra Hedalen 1540-1970. 
1973 80 s. 

G. O. Bjørgan: Gårds- og slektsregister på Bjørgan. 1973 
24 s. 

G. A. Knutsen Bjørkset: Valdr ess lekten Bugge. 1961 239 s. 
G. A. Knutsen Bjørkset: Valdresslekten Bugge, bind 2. 
1973 149 s. 

A. Fønhus: Gards- og slektshistorie for Søre Fønhus. u.å. 
95 s. (2. opplag 1976. 95 s.) 

Arne H. Grøv sen.: Grøv-slekta. Slektshistorie. 1971 30 s. 
Knut Hermundstad: Kolbrennar-ætta og 100-årsjubileet 
for Elling Goplerud. 19 s. 

Ola Hjelle: Slektshistorie (mest Revling, Kjørstad, Diserud, Hjelle). 
1972 194 s. 
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Anna Hong Rutt: Our Norvwegian ancestors and their 
siblings and descendants. 1968. (2. printing 1973). 319 p. 

Olaus Islandsmoen: Goplerud. En gammel ættegård. 
Hedalen, Valdres, u.å. 7 s. 

G. 3. Lomen: Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt 
and Joys Families. Minnesota 1929. 361 p. + vedlagde 
plansjer. 

Johannes T. Nepstad: Riksråd Paal Eriksens ætt i Valdres 
(den gamle Jevneslekten i 300 år med en gren tilbake til 
1066). II. Vangensteen-Ankerslekten i Valdres 1654-1960. III. 
Hougsrud i Begnadalen, Flaskerud, Skougstad i Ådal m.m. 
1962 111 s. 

Th. Øyhus Revling: Den gamle Dølven-ætta og ættegreina 
frå Nordre Øyhus. 1580-1960. Datert 1959. 84 s. 

Torstein Rudi: Um ætti på Sørre Rogne i Øystre Slidre. 
1940 52 s. 

Ove B. W. Steile: Slægten Wangensteen. En personal- 
historisk oversigt fra 1654-1920. 2. omarb.utg. 1920 127 s. 

Håkon Tuff: Familien Tuff. En slægtsmonografi. Køben 
havn 1970 72 s. 

Per Tuff: Noen slektsundersøkelser i Vestre Slidre. Samt 
litt om Losna-ætten og dens ubredelse i Valdres, u.å. 123 s. 

(utan forfattar): Heimbygde, garden og ætte på Sørre 
Høve. Erik, f. 1908-1/1 1975. 17s. 

(utan forfattar): Ættetavle for ei grein av Losna-ætta i 
Valdres, u.å. 2 s. 

(utan forfattar): Similengjar. Gards- og ætte-soga. Utgåve 
for skyldfolk og kjenningar. - frå eldste tider til våre dagar. 
u.å. (etterskrift 1926). 94 s. (utvida utgåve av artikkel 
Tidsskrift for Valdres Historielag 1925). 

 

Valdres Historielag 
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Om verdens største slektsarkiv 
Arkivet holder til i Salt Lake City i staten Utah i USA og er 
bygd opp av The Church of Jesus Christ of Latter Days Saints 
(Mormonkirken). En begynte å filme kirkebøker, skifter, fol- 
ketellinger og andre kilder i Storbritannia i 1938. I Norge 
søkte en Stortinget om tillatelse av filming mot at landet 
fikk én kopi av hver film, og dette arbeidet begynte i 1951. 
Det har kostet millioner av dollar å få gjort dette arbeidet, 
som fremdeles fortsetter i mange land, til og med i Russland 
og China filmes det kirkebøker i dag. Alle negativene oppbe- 
vares langt inne i et granittfjell, med 700 fot tjukk granitt 
over. Arkivet ligger slik til at ingen oversvømmelse skal 
kunne nå det. 

Selve arkivet (som gjerne kalles The Genealogical Library) 
fikk ny bygning høsten 1985 til en pris av 8.2 millioner dollar. 
Huset er på fem etasjer, to under og tre over jorda, og er 
bygd slik at det er mulig å forhøye bygningen med tre etasjer 
om det skulle bli nødvendig. Der er én etasje for Storbri- 
tannia, én for USA, én for Europa og også rom for Asia 
(Japan, China m.m.) I hver etasje er en disk med 3-4 personer 
som hjelper publikum. Det er 545 mikrofilmmaskiner til bruk 
og 300 sitteplasser. Da bygningen ble innviet i 1985, hadde en 
1.4 millioner filmer hver på 100 fot. De nyeste maskinene 
forstørrer kirkebøkene enda mer enn de gamle, noe som 
letter studiet mye. 

Her er også en mengde bøker og også Tidsskrift for 
Vestoppland Slektshistorielag, dessuten klasserom, rom for 
kopimaskiner, skrivemaskiner, spiserom m.v. 

Det arrangeres stadig turer til dette arkivet, ca. 2000 
personer bruker arkivet hver dag. Gjestene kommer fra hele 
Amerika, og arkivet er åpent 0730-2200. All hjelp er gratis. 
Ja, dette arkivet er så stort at det vanskelig kan sammen- 
lignes med noe annet arkiv av denne typen i verden. Og de 
som kommer hit blir overveldet over hva som finnes her. I alt 
arbeider det 350 personer her som hjelper de mange besøk- 
ende. 

Her er millioner av såkalte familiegruppeskjemaer som 
inneholder såvidt mulig komplette data vedrørende et ektepar 
og deres barn, og dessuten titalls millioner kartotekkort med 

67 



 © Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1987-1  

  

data vedrørende både levende og døde medlemmer av mor- 
monkirken. 

"Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige" ble grunnlagt i 
1830. Et av de grunnleggende trekk er synet på familien og 
slekten, og en av de viktiste læresetningene er at de som i 
levende live ikke fikk adgang til å høre evangeliets budskap, 
vil kunne få sin sjanse ved at en av deres etterkommere eller 
en annen fjernere slektning lar seg døpe på den dødes vegne. 
Disse læresetningene har gjort det nødvendig å bygge opp et 
slektsarkiv uten like der borte i Utah. 

(Artikkelen bygger på opplysninger fra Ragnhild Holje. 
1552 Lanebrook Lane, Salt Lake City, Utah 84124, USA, som 
arbeider nettopp i dette enestående arkivet. Og hun er stadig 
opptatt med å hjelp folk som søker opplysninger i tilknytning 
til slekter fra Norge). 

 

Kartotekskuffer med mikrofilm. 
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Glassfabrikanter fra Böhmen-Mähren 

Av Rolf Gilbert Larsen 

I mine yngre dager fikk jeg vite av min far Harald Gilbert 
Larsen, Raufoss, at vi stammet fra en av de tyske glassfabri- 
kantene eller glassarbeiderne som jeg vil kalle dem. 

De kom hit til landet i begynnelsen av 1800-tallet muli- 
gens fra protektoratet Böhmen-Mähren. Min tippoldefar var 
en av dem. Han het Johan Andreas Bruun, glassfabrikant på 
Gjøvig Glassverk, død 5/10-1855 og oppgis da å være 75 år, 
var gift med Anne Dorthea. 

En av døtrene, Anne Cathrine Bruun var født 16/2-1826 og 
døpt 23/3 samme år. Faddere var Hans Halvorsen, Karl og 
Kristian Holm, Ingeborg Braher, Mina Ringe, alle på Verket, 
dåpen foregikk i Hunn kirke. 

Anne Cathrine ble gift med husmann Lars Nielsen på 
Nedre Stenslie, Østre Toten. Dette var mine oldeforeldre. 
Deres sønn Nikolai Larsen var født 16/5-1858. Han var min 
bestefar. Ved dåpen er moren kalt Anne Karine Andreas- 
datter. Nikolai ble konfirmert i Vardal 5/10-1873, familien 
bodde da på Breiskallbakken. Anne Cathrine hadde en søster, 
Maren Mathea Bruun født 1828, som var gift med Ole 
Pedersen Bredskallen. Min tippoldefar Johan Andreas Bruun 
var taffelmaker ved Gjøvik Glassverk, det vil si at han laget 
kronglass - klart vindusglass. 

Jeg vet at jeg har fjerne slektninger på Gjøvik og ved 
Hadelands Glassverk på Jevnaker, hvor vi fortsatt kan finne 
Bruun-navnet. Det skulle vært interessant å få vite om det er 
andre familier på Toten som stammer fra de tyske glass- 
verksarbeiderne som kom hit på begynnelsen av 1800-tallet, 
og som i likhet med Johan A. Bruun arbeidet ved Gjøvik, Biri 
eller Hurdals Glassverk. 

Det var ganske mange av dem som kom til en av de her 
nevnte verk. Hvis så er tilfelle ber jeg dere vennligst skrive 
til undertegnede, (adresse: 2858 Kapp) eller komme med 
opplysninger herom i dette Tids-skrift. 
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Anne Karine Larsen født Bruun fotografert i et atelier på 
Gjøvik, før hun dro til Amerika 1885 sammen med sin datter 
Lina. Lina ble gift med en luthersk prest i Gardner Illinois, de 
fikk mange barn. En av døtrene var i mange år misjonær på 
Madagaskar. Linas søster Augusta reiste alene til Amerika. 
Da hun kom til Chicago var ingen møtt fram for å møte henne. 
Hun var bare femten år og uten språkkunnskaper og fortvilet. 
Hun la seg på kne i gata og ropte til gud om hjelp. En svensk 
prest fikk se henne og hjalp henne til rette sted. 

70 



© Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift 1987-1 

 

Litt om innflytting til Land 1844-51 
Opplysningene nedenfor er hentet fra "Lands Skolekommis- 
sions arkiv, brev 1851, ujournalisert", og kopi er oversendt av 
Ole Kristian Fangan. 

1851, høsten. Oline Guulsdatter, 24 år, tjener, kom fra 
Ringeriget S. Ourdal, oppholder seg på Lunde. Medbrakte 
attest fra Aurdal. 

1851, høsten, Marit Knudsdatter, 21 år, tjener kom fra 
Dølvesæteren Sør Aurdal, bosatte seg på Lunde, medbrakte 
ingen attest. 

1850, november. Anne Nilsdatter, 27 år, kom fra Gausdal, 
bosatte seg på Lundeeiet. Gift med Hans Endresen Lundeeiet, 
viet på Toten. 

1848, november. Marthe Maria Larsdtr. 27 1/2 år, kom fra 
Toten, bosatte seg på Erstadeie. Gift med Andreas Endresen, 
viet på Toten. 

1850. Nicolai Mathiassen, 23 år. inderst, kom fra Glemmestad på 
Toten, bosatte seg på Lunde. "Skal have Attest". 

1850. Kari Olsdatter, 22 år, tjener, kom fra Dølven i Sør 
Aurdal. Bosatte seg på Lunde. Ingen attest. 

1844. Syver Arnesen, 58 år, gardbruker, kom fra Sør 
Aurdal til Grindvollen med familien. Innflytningsattest datert 
27/3 1849 og forevist 22/4 1849. Kona hans het: Kathrina 
Hansdtr. 53 år. Barna var: Anne Maria 16 1/2 år, Inger 
Mathea 12 1/2 år 

1847, høsten. Marit Tollevsdatter, 23 1/2 år, kom fra 
Leerdal?, Sør Aurdal, flyttet til Frøslied. Gift med Gulbrand 
Olsen. Vielsesattest medfølger. 

1848, våren. Mikkel Olsen 33 år, husmann, kom fra 
Kolbjørnsveen, Sør Aurdal til Skaugstad. Gift med Anne M. 
Pedersdtr. Skougstad 

1847. Thorgrim Haldorsen, 43 år, gardbruker kom fra Sør 
Aurdal til Gaardsæteren med familie. Ingen attest. Gift med 
Kari Gulbrandsdatter 40 år. Barn: Olia 18, Guldbrand 16 og 
Haldor 10 2/3 år. Dåpeattest forevist ved innskriving til 
konfirmasjon. 

1851, sommeren. Olia Arnesdatter 26 1/2 år, kom fra 
Lunde, Sør Aurdal til Skogstad. Ekteviet med Christian 
Bottelsen våren 1851. 
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1849 våren. Ingri Olsdtr. 15 år, tjener Fra Sør Aurdal til 
Feide, døpeattest forevist ved innskriving til konfirmasjon. 

1850, oktober. Siri Olsdatter 21 1/2, tjener kom fra Sør 
Aurdal til Klætte. Ingen attest. 

Vi er usikre på om vi har tolket alle navn riktig, men kan gi 
noen tilleggsopplysninger: 

Hans Endresen Lunde i Torpen, ungkar, 23 år (faren het 
Endre Aslesen), ble gift på Toten 8.11.1850 med Anne Nilsdtr. 
Hermanrud, pike 27 år f. i Gausdal, faren het Nils Pedersen. 
Forlovere i 1850 var Hans Hermanrud og Nils Kjæserud (som 
en ser er brudens forlover nevnt først). 

Nikolai Mathiassen f. på Glemmestad ca. 1825 ble gift 
med Oline Gertsdtr.(?) f. i Sør Aurdal ca. 1824. Barn: 1. Nils 
f. i Land ca. 1858. 2. Hans f. i Land ca. 1862. Denne familien 
bodde 1865 på Nilseløkken i Nordre Land som husmannsfolk. - 
En Nikolai Mathiassen Atlungstad, Toten, ungkar fikk 1846 
barn med Mari Olsdtr. Larsstuen under Bakke. Dette barnet 
var Nikolai og er født og død i august 1846, 3 dager gammel 
(AA). 

Dovre Data Arkiv - fra gotisk skrift til edb-liste, er tittelen 
på ei brosjyre fra Dovre Data Arkiv, Dombås. De har satt seg 
fore å registrere og databehandle historiske kilder som folke- 
tellinger og kirkebøker for kommuner i Hedmark og Oppland. 
De skal produsere lettleselige utgaver av orignalkildene, 
utarbeide statistikk, drive førsøk med "lenking" av kilder der 
en kan rekonstruere et enkeltindivids eller en families livsløp 
ved hjelp av edb. Det er folketellingene for 1865, 1875 og 
1900 som er registrert til nå. Edb-versjonene er i prinsippet 
ordrette versjoner av originalkildene. Materialet dobbeltregi- 
streres, det leses korrektur og foretas feilsjekking. Dataver- 
sjonene kan imidlertid lett ordnes etter alle kriterier som fins 
i originalmaterialet, noe som letter arbeidet med gjenfinning 
og videre bruk av materialet vesentlig. De som står bak 
arkivet er Opplandsarkivet, fylkeskulturetaten i Oppland, 
Arbeidskontoret for Nord Gudbrandsal, Dovre kommune, Opp- 
land distriktshøgskole og Hjerleid vidaregåande skule. 
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Prat med Birger A. Lie, Raufoss 
-Når begynte du å interessere deg for historie? 
- Allerede fra skoledagene har jeg vært interessert i historie, 
og det falt naturlig for meg at jeg allerede som unggutt 
fattet interesse for min slekt fra Nes på Hedmark. Min far 
var født på garden nedre Lie i nord-bygda på Nes. Som 
odelsgutt overlot han imidlertid odelsretten til en yngre bror 
idet han selv hadde kjøpt en gard på Flisa i Åsnes. 

En systematisk gransking av slekta begynte jeg for alvor i 
1928, gjennom samtaler med endel eldre i slekta, bl.a. med 
min oldemor som da nærmet seg de 100 år. Det ble også 
mange besøk på Statsarkivet på Hamar. I 1933 hadde jeg det 
første utkast til et familiestamtre ferdig. De næreste slekt- 
ninger sikret seg kopier av slektstreet. 
- Men du hadde vel også andre interesser? 
- Som en naturlig følge av mine historiske interesser, ble jeg 
engasjert i samfunnsspørsmål, noe som førte til at i 35 år ble 
all min fritid opptatt av kommunepolitikken i Vestre Toten. 
Dette førte til at slektsgranskingen ble lagt på hylla. Som 
pensjonist fikk jeg påny anledning til å gjenoppta min tid- 
ligere hobby. 

Det ble igjen mange turer over Mjøsa til Statsarkivet på 
Hamar. Det ble også litt av en jobb å oppsore etterkommere 
etter tidligere kontakter. Bl.a. gjennom henvendelser til 
folkeregistre rundt omkring, lykkes det tilslutt å komme i 
kontakt med alle etterkommere etter mine tippoldeforeldre, 
spredt over hele landet syd for Trondheim. Ellers har grener 
av slekten spredt seg til Australia, Afrika og Amerika, flest i 
Australia, med en 4. generasjon. 
- Og så ble stamtreet ferdig? 
- I mars i 1986 var så det endelige slektsstamtreet ferdig med 
over 800 navn og med røtter tilbake til år 1675 da Arne 
Nielssøn Lie ble født. Siden har garden Lie gått fra far til 
sønn i 9 slektsledd. Det hører med til sjeldenhetene at en 
gard i agnatisk linje føres tilbake i 300 år slik det er tilfelle 
med nedre Lie på Nes. Et forhold som vanskeliggjorde inn- 
samlingen av materiale var at ved en brann på prestegarden 
på Nes i 1802 brente alle kirkebøker opp. Klokkeropptegn- 
elsene ble imidlertid bevart og var til stor hjelp under 
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studiene på Statsarkivet. Dessuten kan mye leses ut av 
skifteprotokoller og matrikkeljournaler som er tilgjengelige 
på arkivet. 
- Hva med interessen innen familien? 
- Slektstreet er trykt i 200 eksemplarer og det har vært en 
helt utrolig interesse blant kjente og ukjente slektninger for å 
skaffe seg eksemplarer. En fantastisk opplevelse har det vært 
å treffe de forskjellige skudd på stammen, mennesker som jeg 
bare for kort tid siden ikke visste eksisterte. Interessant har 
det også vært å studere hvordan de forskjellige grener har 
utviklet seg de siste par hundre år. 
- Men så var du ferdig med arbeidet? 
- For tiden holder jeg på med å utarbeide et stamtre over 
bondeslekter fra Søndre Land der min kone har sine røtter. I 
dette arbeidet har Boka om Land, bind III og V gitt et meget 
verdifullt grunnlag. Med utgangspunkt i ekteparet Lars Torssøn Skude 
(1668-1720) og Gubjør Torgeirsdtr. Bjørlien (1664- 
1733) vil stamtreet inneholde ca. 900 navn der vi bl.a. også 
finner Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg håper å ha dette arbeidet 
ferdig på forsommeren 1987. 

- Noe som særpreger bondeslektene i Søndre Land er det 
omfattende inngifte både på 1600- tallet og videre også på 
17- og 1800-tallet. Av de ca. 900 navn på stamtreet, ble en 
overveiende del boende i bygda. Det var først på 1900-tallet 
at utflyttingen skjedde. Få bondegutter og bondejenter giftet 
seg utenom sin egen stand. 
- Så det var ikke på den måten på Nes? 
- Nei disse forhold skiller seg ganske drastisk ut fra hva 
tilfellet var i min slekt på Nes. Foruten den vanlige utvand- 
ring til Amerika i slutten av forrige århundre, har både 
Afrika (Kenya) og i spesiell grad Australia blitt utvandrernes 
nye hjem. Utvandrermuseet på Hamar har vist interesse i den 
forbindelse, og jeg har da kunnet gi visse opplysninger og 
adresser. 
- Så langt Birger A. Lie, Raufoss som legger til at det var 
læreren på folkeskolen, Harald Jøranlid som først vakte hans 
interesse for slektsgranskinga. Lærer Jørnalid var av Tomle- 
slekta fra Land. 
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Om glassverkslekten Bruun 
Av Arne I. Brorson, Jevnaker 

Familienavnet Bruun er i glassverkenes bøker skrevet på 
forskjellig vis: Bruun, Brun, Braun og Brown. Det er noe 
usikkert hvor slekten kommer fra, men det er tegn som tyder 
på at den kommer fra England. Jeg har ikke funnet navnet 
ved tyske glassverk. 

Den første som er nevnt i glassverkenes bøker er William 
Bruun som ca. 1753 arbeidet ved Nøstetangen Glasværk. Han 
omtales i statsarkivar Christiansens 3 binds verk om De 
Norske Glassverker og Christiania Glasmagasin i bind I s. 481 
og 496. Videre i bind II s. 109 da han er ved Hurdal Glasværk 
og på side 261 omtales han som apotekerglassblåser, hva han 
fortsatte med til sin død i 1785 (s. 291). På side 325 nevnes 
hans enke Maren Brown. I samme bind s. 22 nevnes Daniel 
Brun som glasspakker ved Hurdal Glasværk og på side 359 
nevnes Christian Bruun som smed, 26 år gammel ved Biri 
Glasværk. I bind III s. 13 nevnes plæger Daniel Bruun (antage- 
lig overført fra Aas grønne glashytte i Sandsvær, til det 
nystartede Hadelands Glasværk). På side 49 nevnes William 
Brown som hvitglassarbeider ved Hadeland og på side 63 John 
(Johan) Brown i 1781 ved Hadeland. 

På side 355 nevnes ved Gjøvik glasværk ca. 1830 Caspar 
Wilhelm Bruun og Johannes Bruun. På side 362 sies det at 
disse to er reist til Danmark i 1841. Videre nevnes på side 423 
at det i 1873 var en Brun på Drammens Glasværk, men 
fornavn er ikke angitt. - Så langt statsarkivar Christiansen. 

Kirkebok for Sandsvær opplyser at i 1761 (dato mangler) 
ble det døpt et barn Daniel, sønn av Christian Bruun. Faren 
(Christian) døde i 1764, bare 35 år gammel. I 1754 10/6 ble i 
samme kirke viet Daniel Nicolay Brun, men det står ikke noe 
om hvem han ble gift med. I folketellingen for Hurdal 1801 
finner vi: 

Johan William Bruun f. 1761, gift 22/10-1783 med Anne 
Barbara Hansdtr. Kreutzer f. 1755. De hadde barna: William 
f. 1785 i Hurdal, Johan f. 1786 do, Hans f. 1790 do, Ole f. 
1792 do, Maren Christine f. 1795 do, Caroline f. 1797 do, 
Johan (?) f. 1800 do. 
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I folketellingen for Biri for 1801 finner vi: Johannes Braun 
f. 1756 gift med Siri Mogensdtr. f. 1755. Deres barn var: 
Christian f. 1791, Anders f. 1796, Karen Sophia f. 1785, 
Berthe f. 1788 og Frederica f. 1791. - Videre: Christian Braun 
(Brauer?) f. 1779 gift med Christina Braun f. 1777. 

Martha Maria Braun f. 1766 gift med Hans Jacob Thegler 
f. 1767. Deres barn var: Hartli (Hartwig?) Eilert f. 1790, 
Johan Jørgen f. 1799, Maria Elisabeth f. 1791, Anne Kristine 
f. 1793 og Johanna f. 1796. Sammen med dem bodde Martha 
Marias mor: enken Maren Margrethe Braun f. 1732, antagelig 
enke etter William Brown. - Videre: 

Tobias Braun f. 1776 gift med Elisabeth Stahlberg f. 1778. 
Deres datter: Maria Magdalena f. 1798. 

Fra Biri Glasværk kom i 1861 til Hadelands Glassværk: 
Ole Bruun f. 30/8 1835 i Hurdal. Han var gift i 1860 i Biri 
med Milla Johannesdtr. Gullichsen f. 14/10 1840. De hadde 
barna (alle fødte i Jevnaker): Jenny Mathilde f. 18/11 1861, 
Laura Josefine f. 9/5 1863, Ida f. 23/5 1865, Valborg f. 7/7 
1866, Maja Othilda f. 8/9 1869, Hilda f. 2/1 1872, Agnes f. 
18/12 1874, Wilhelm f. 7/4 1877 og Gustav f. 5/10 1879. 

Wilhelm Bruun ble gift i 1905 med Bertha Karete Nøkleby 
f. 18/2 1886. De fikk barna: Eyvor f. 5/1 1906 gift med 
kjøpmann Martin Tveter. Asbjørn f. 14/2 1908 gift med Karen 
Ingeborg Thorsen. De har begge etterkommere på Jevnaker, 
men Asbjørns sønn Odd Egil Bruun er den eneste som er i 
Glassverkets tjeneste. 

Som det vil sees kan jeg ikke trekke de direkte linjer 
mellom de forksjellige ledd i Bruun-slekten, men jeg skulle 
tro at kirkebøkene for Hurdal, Biri og Gjøvik må inneholde 
opplysninger som kan binde det hele sammen. 

•Nøgne Jomfruer». 

Nevnes i dokumentene 1751—1807, men vanligst fra 

Nøstetangen. Opprinnelig en tysk fasong; billig å lage, 

meget populær. Finnes som vin-, dessert- og brenne- 

vinsglass. 
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«Amerikansk slektsforskning» 
Av Marit H. Lucy 

Jeg har lest Herman Nettums artikkel i Tids-skrift for 
Vestoppland Slektshistorielag, nr. 3 1986 s. 72-74 og vil 
gjerne få klarlegge noe av det hr. Nettum brakte opp. Det er 
helt opplagt at han ikke vet hva han snakker om, angående 
enkelte punkter i artikkelen. Når hr. Nettum skriver "Univer- 
sitetet i Salt Lake City", så finnes det ikke noe universitet 
her i byen, hvor man kan gjøre slektsforskning. Jeg antar at 
han derfor mener Genealogical Society of Utah in Salt Lake 
City (Slektsforskningsforening av Utah, i Salt Lake City). 
Denne foreningen har et bibliotek som inneholder verdens 
største samling av slektsforsknings materiell. Spesialister fra 
hele verden, såvel som amatører, kommer hit, og det er få 
som ikke er imponerte. 

Her, som i et hvert annet bibliotek, finner man bøker som 
ikke er ufeilbare. Jeg går ut ifra at f.eks. Universitetsbiblio- 
teket i Oslo ikke kan garantere alt som står i deres hyller, 
men ingen vil dermed beskylde dem for "å snappe opp" og 
godta innholdet i alle bøkene. 

Selv har jeg arbeidet som profesjonell slektsforsker i 25 år 
og har forsket for mange familier, både i U.S.A. og Norge. 
Jeg kan telle på den ene hånden (uten å bruke alle fingrene) 
de som har kommet inn i kongelige slekter. I de få tilfelle 
hvor det har forekommet, har jeg uttrykkelig opplyst om at 
dette ikke er original forskning, men opplysninger hentet fra 
trykte norske kilder. For tiden er jeg ansatt på ovennevnte 
bibliotek i Salt Lake City, hvor meget av mitt arbeide består 
i å veilede de som kommer hit for å forske sine skandinaviske 
aner. Jeg forsikrer at alle de som bruker vår store samling av 
norske bygdebøker og familiehistorier, blir opplyst om at de 
bør, i den utstrekning det er mulig, søke å bekrefte alle 
opplysninger fra originale kilder, såsom kirkebøker, skifte- 
protokoller, folketellinger o.s.v. 

Genealogical Society of Utah (det samme som Genalogical 
Department of Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) 
har over 650 grens bibliotek over hele U.S.A. og Canada, 
såvel som noen få i Europa, hvor man kan få tilsendt kopier 
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av mikrofilmer som inneholder de ovennevnte kilder. Dette er 
nøyaktig de samme mikrofilmer som finnes på statsarkivene i 
Norge, og såvidt jeg forstår, er endel av dem også ved 
Vestoppland Slektshistorielag. 

Når det gjelder hentydning til "en U.S. slektsforsker" som 
gav opplysninger om forfedrene til Biripresten Baard Nielsen, 
og vel brukte "Burull-boken" som kilde og kanskje også boken 
om "Rudstad-slekten fra Østre Toten", såvel som artikler 
skrevet i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, så er såvidt jeg kan 
se denne ane-tavle "made in Norway", ikke i U.S.A. Dersom 
noen av disse kilder er "tvilsomme", så er det kjente norske 
slektsforskere som kommer i søkelyset. Hr. Nettum nevner 
det, men nokså flyktig. 

Ingen her i Salt Lake City ønsker å "tviholde" på feil- 
aktige opplysninger, vi setter stor pris på at det "stadig 
kommer nye opplysninger som noen ganger kullkaster tid- 
ligere antakelser" og det genalogiske bibliotek her søker å 
legge alt nytt kildemateriell til sin samling. 

I den forbindelse vil jeg samtidig gjerne få si takk til 
Vestoppland Slektshistorielag som utgir et meget godt tids- 
skrift, hvor hr. Nettum har hatt mange utmerkede artikler. 

Med vennlig hilsen Marit H. Lucy, P. O. Box 17751. Salt 
Lake City, Ut, 84117. U.S.A. 

SVAR FRA HERMAN NETTUM 

I et annet brev jeg har mottatt fra USA, står blant annet 
følgende: "I know of an instance where that same thing 
happened — my friend's lineage was traced back to royal 
lineage — later a young member of that family travelled to 
Norway to do further research and found to her dismay that 
the research here had been fraudulent. There is also a 
company here in the states that advertises that they can for 
$ 35,- send you a list of all your relatives here in the states -- 
- I know people who have fallen for that ad, and what they 
have gotten is a list of names that have been copied from 
telephone directories, mailing lists, auto registration files 
and so on, all of which have proven to be very inaccurate". 

Til slutt en kommentar til brevet fra Marit H. Lucy: 
Kilovis med kopier av middelalderstamtavler, som jeg i 
årenes løp har fått tilsendt fra slektsinteresserte ameri- 
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kanere, utarbeidet og trykket av såkalte profesjonelle ameri- 
kanske genealoger, ligger her i mine samlinger og viser klart 
og tydelig at jeg nok vet hva jeg snakker om. Det hjelper så 
lite med kvantitet når kvaliteten er avgjørende. Det vrimler 
av gamle, ubrukelige middelalderstamtavler. Det jeg reagerer 
på er at disse stadig blir publisert og brukt uten forbehold. De 
burde heller vært forsynt med røde varseltrekanter! - - 
Herman Nettum. 

Inskripsjon i bibel 
En kan finne mange opplysninger i gamle bibler og her 

kommer noe som står skrevet i en bibel som Sverre 
Prestesæter, Bøverbru eier: 

No. 44 Jacob Svensen, nu tilhører den Inger Sørens 
Daatter. Igienn Kjøbt i Aaret 1791 af Johannes Olsen 
Bjugstad. - Lenger bak i samme bibel: Anno 1808 den 5te 
December blev min Søn Hans Christophersen fød paa 
Gaardeparten Syverstuen af Bjugstad i Wardahl. Oven- 
staaende Hans Christophersen blev confirmeret i Totens 
Hoved Kirke den 18de Søndag efter Trinitatis 1822 af den 
residerende Kapelan Herr Pastor Galskjøt, første gang 
cornmuniceret i Totens Hoved Kirke den 19 Søndag efter 
Trinitatis hvorda blev taget Textens Ord: Vi ere Guds 
Tempel og Guds Aand skal boe i Eder. - Tænk paa din 
Skaber i din Ungdom før end de onde Dage komme. Naar 
Synderen lokker dig da had ikke. 
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Sejersted fra Seierstad 
Familien Sejersted har sine først kjente røtter på en av 
Seierstad-gardene i Østre Toten, men forlot Toten alle- 
rede på 1600-tallet og har beholdt familienavnet til vår 
tid. Her kommer et oppsett over familien som viser 
forbindelsen til Toten. Opplysningene er for det meste 
fra "Norsk Slektskalender" II. Oslo 1951. 

1. Knud Ejnertsøn Seierstad 1615-1688, lensmann på 
Toten 1666-1668. En vet ikke hva kona hans het, de fikk 
fire barn: a. Marta 1647-1741 gift med Hans Amundsen 
Sandbakke 1659-1748, b. Paul f. 1657, flyttet til øst 
India, c. Magnhild gift med Peder Gundersen, d. Hans, se 
nedenfor. 

2. Hans Knudsen Sejersted 1666-1750, forlot Toten, ble 
utdannet som offiser og eide Leirfall i Hegra i Trønde- 
lag. Han var trolig gift to ganger. 1. med Ingeborg 
Johnsdtr. Fårlund og 2. med Karen Kristensdtr. + 1748. 

3. Knud Hansen Sejersted 1698-1770, kaptein døde på 
Børseskogen gift 1. 1721 med Anna Sofie Simensdtr. 
Svane fra Stjørdalen død 1749 og gift 2. 1749 med 
Martha Christine Blichfeldt fra Buvika + 1810. 

3. Jens Fredrik Svane Sejersted f. i Stjørdalen 1722 + 
1793, oberstløytnant nordenfjells gift 1757 med Dorothea 
Katharina Klingenberg 1734-1820. To barn: 1. Johannes 
Klingenberg Sejersted 1761-1823 generalløytnant og 2. 
Fredrik Christian, se nedenfor. 

4. Fredrik Christian Sejersted 1769-1841, oberst g 1795 
m Margrethe Jacobæa Lund 1768-1847. To sønner og fra 
dem stammer to linjer Sejersted. 1. Jens Jacob Sejersted 
1796- 1841, løytnant og 2. Johannes Mathias Sejersted 
1797- 1886, oberstløytnant. 
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KIRKEBØKER 
En skal ikke ha gransket slekt lenge før en får behov etter å 
lete i kirkeboka. Og for å få gjort det må en til et statsarkiv, 
der de gamle kirkebøkene oppbevares. Ofte kan en da få låne 
orignalen, men i mange tilfelle en kopi som kan være bedre 
enn originalen, som kanskje er begynt å bli slitt. 

Det tør være med noen respekt at en åpner ei kirkebok for 
første gang, og en er spent på hva som finnes der. I 
begynnelsen er boka forsynt med et register, som det er 
greitt å gjøre seg kjent med. De vanligste tingene en finner i 
kirkebøkene er opplysninger om gifte, fødte/døpte, vaksi- 
nerte, konfirmerte, døde, public, absolution (offentlig skrifte) 
og flyttede. Det er således mye å hente i ei kirkebok. 

Hvordan skal en så gå fram for å finne de opplysningene 
en er ute etter? Ja, det er ved å lete, lete og atter lete. 
Dersom årstallet en har som utgangspunkt, er korrekt, kan 
det være fort gjort å finne fram til de riktige opplysningene, 
men i mange tilfelle er årstallet et "circa-tall" så en må lete 
over flere år. Selv om en har fått opplyst at vedkommende er 
født ca. 1825, så kan det godt hende at en må lete helt fra 
1820 til 1830 for å finne vedkommende. 

Opplysningene en finner kan være spinkle, ja til og med 
misvisende, men det er god grunn til å si at kirkeboka er den 
kilde som en først og fremst må stole på. Folketellingene er 
gode å ha, men når det gjelder eksakte data, finner en som 
regel dem i kirkebøkene. 

Ofte vil det ikke by på svært store problemer å skjønne 
det som står skrevet i de fleste kirkebøkene. Enkelte prester 
skrev riktig pent, andre litt mindre pent og noen få temmelig 
uleselig. Men som regel lar det seg gjøre å skjønne det som 
står i boka. Og etter hvert lærer en mer og mer av den gamle 
skrifta. Ja, det er et spørsmål om ikke kirkebøkene kan være 
en god begynnelse for å lære den gamle (gotiske) skrifta å 
kjenne. 

Stundom kan en finne overaskende ting i kirkebøkene 
også. Og skulle du, ha noen eksempler på litt sjeldne opplys- 
ninger i kirkeboka, så send dem gjerne til oss så kan andre få 
del i dem. 
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Om Grundt - slekta 
I denne artikkelen skal det fortelles kortfattet om familien 
Grundt, som i noen generasjoner var knyttet til Toten, og der 
det nok fremdeles finnes etterkommere. Det er noe uklart 
hvor navnet Grundt kommer fra, og en kan også lure på hva 
grunnen var til at Otto Hansen Klokker kalte seg Grundt. Det 
ligger nær å tro at han tok sin kones navn, for det ser ikke ut 
til at han var av Grundtslekta. Men far hans blir da den eldste 
mannlige personen i denne familien en har kjennskap til. Så 
over til slektstavlene: 

I. Hans Monsen ca. 1639-1717, klokker på Toten fra 1687, gift 
med Gissel Jeremiasdtr. 1650-1725. 
Barn: 
1. Otto, se nedenfor (II. 1). 
2. Anne gift 1697 med Ole Hansen Berg 1665- 
3. Christen kjøpte Apelsvold 1711 av svogeren Ole Apelsvold 

og ble trolig gift 1716 med Inger Halvorsdtr. Haugen. 
4. Anichen 1695-1696 
5. Hans 1699-1700 
6. Mons, se nedenfor (II.6). 

II.6. Mons Hansen Vangen  gift 1705 med Cathrine 
Torvaldsdtr. Barn: 

1. Hans 1706-1713. 
2. Anichen 1709- 
3. Kirstine 1711-1711 
4. Barn 1712-1712 
5. Anne Margrete 1713- 
6. Hans 1716-1719 
7. Christine 1719- 
8. Maria 1721-1721 
9. Theobald 1722. 

II.1 Otto Hansen Grundt 1679-1762, var klokker på Toten 
1706-1762 g 1 1706 m Mette Sophie Grundt, død 1734, datter 
av feltskjær Jakob Andersen Grundt og hustru Sofie 
Andersdtr. (hun døde på Toten 1707, 40 år gammel). 6 barn: 

1. Hans Jacob, se nedenfor 
2. Jon 1709- 

GRUNDT 
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3. Casper 1713-1718 
4. Catrine Sophie 1717-1718 
5. Sophie 1719- 
6. Casper 1720- 
Otto Hansen Klokker ble gift 2. gang 1735 med Anna Maria 
Hansdtr. Schnell, død ca. 1768, datter av hattemaker Hans 
Henrik Schnell. 4 barn: 
7. Anne Sophie 1736-38 
8. Elisabeth Dorothea 1737-38 
9. Hans Jakob 1743-1749 
10. Anna Sophie f. 1750. 

III.1 Hans Jakob Grundt 1707-1742, nevnt som klokker på 
Toten 1737 g 1730 m Maren Dorthea Larsdtr. Storm 1713— 
1778 
1. Anne Sophie 1731- 
2. Lars Otto, se nedenfor (IV.2.) 
3. Johan Fredrik 1735- 
4. Andreas 1738-40 
5. Anna Sophie 1741-1741 
6. Henrika Jakobi 1742- 

IV.2. Lars Otto Grundt 1732-1791, gm Gjertrud Maria 
Pedersdtr. Jølsen 1729-1761, enke etter Ole Christophersen 
Fremming. Lars Otto Grundt var prokurator på Toten 1756, 
og seinere landhandler og gjestgiver på Eidsvoll. Han hadde 
antagelig sønnene: Lars Otto Grundt 1763-1829, fogd og Hans 
Jacob Grundt f. ca. 1757 på Eidsvoll, kaptein, postmester på 
Kongsvinger. 

Har noen flere opplysninger å gi om denne slekta, så er det av 
interesse å få tilfang tilsendt til skriftet vårt. 

AA. 

Åpningstider for Opplandsarkivet 
på Maihaugen: 
Mandag og tirsdag: 8-15.30 
Torsdag: 16-21 
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Svar på tidligere spørsmål 

Spørsmål nr. 92 
Hos H. H. Neumann er Jens Halvorsen Degvold (ca. 1681- 

1741) gift med Kari Jensdtr. Setne (ca. 1683-1743) kalt Jens 
Halvorsen Strande. Under Strande hos Neumann finner jeg: 
Halvor Torgiers(en) Strande f. ca. 1652, begr. 1704, 52 år. I 
utkast til bind V av Totens Bygdebok har Svein-Erik Ødegaard 
opplyst at Halvor Strande var bruker på Strande og døde der. 
Med hilsen Annie Helene Hoel, Gjøvik. 

Spørsmål nr. 111 pkt. 2 
Først og fremst takkes det meget for svar på mitt 

spørsmål signert Åse Glemmestad i tidsskrift nr. 4, 1986. Hun 
vil gjerne vite hvem Arne Tidemandsen og Sønnev Thors- 
datters sønn Ole ble gift med. Jeg har fått oppgitt muntlig at 
dette er Gunhild Gudbrandsdatter fra Langedragseie, Bagn i 
Sør Aurdal. De skal være gift i Bagn kirke 7. juni 1835. 
Gunhild er født i 1812, foreldrene er Gudbrand Olsen Lange- 
dragslien på Leirskogen (20/6-1784 til 5/12-1866) og Ingeborg 
Tidemandsdatter Dale i Aurdal (3/7-1791 til 12/2-1873). Slek- 
tene videre bakover finnes på gårdene Grøtåsen i Torpen, 
Kulterstad, Refling og Rud i Aurdal. - Med hilsen William 
Theisen, Tømtesletta 24, 2013 Skjetten. 

Spørsmål nr. 113b 
Abraham Nilsen Alfstadhagen f. ca. 1677 - begravet 

13.10-1751 (75 år) ble gift med Kari Evensdtr. Alfstad 7.11- 
1729. Fornavnet Abraham er ganske sjeldent på Toten. Stam- 
faren til de fleste Abrahamer er Abraham Bottelsen Hveem 
født ca. 1600. Ved et skifte på Kobberstad 31.3. 1693 etter 
Nils Abrahamsen, sønn av Abraham Bottelsen fra dennes 
første ekteskap med Berte Andersdatter Kobberstad, er en 
Abraham Nilsen nevnt, og skal på dette tidspunkt være 16 år. 
Kan dette være Abraham Nilsen Alfstadhagen? Det var vanlig 
at barna ble oppkalt etter besteforeldrene først. Abraham og 
Kari hadde en sønn, Nils, født 1732 som vel er oppkalt etter 
farfaren. Nest eldste datter heter Berte, født 1735, etter 
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farmoren? Vi ser også at fødselsåret 1676 eller 77 passer 
svært godt til aldersangivelsen ved Abrahams død i 1751. - 
Berte Andersdatter Kobberstad kan en finne flere opplys- 
ninger om i tidsskriftet vårt nr. 4-1986 i Jaatuns artikkel side 
74. Abraham Bottelsens første kone var Hille Trogrimsdatter 
Kjølset, som vel er datter av Torgrim Engelsøn Kjølset og 
Sidsel Olufsdatter. Den eldse kjente av denne slekta på 
Kjølset var forøvrig Gudbrand Kjølset nevnt 1514-28. - Kari 
Evensdtr. har jeg ikke funnet noe om. 

OBS! Mange av spørsmålene fra tidligere nummer av 
tidsskriftet er ubesvart. Det ville være av stor interesse om 
en her kunne bli litt mere ajour. 

Reidar Reinsvollsveen, Eina. 

Redaktøren vil oppfordre folk til å komme med svar på 
spørsmålene. Selv om spørreren kanskje har fått svar pr. brev 
eller telefon, er det av interesse at svaret også kan komme 
på trykk i tidsskriftet. Og selvfølgelig er det slik at det ikke 
er noen tidsgrense når det gjelder besvarelser. Så vi tar med 
glede i mot svar på alle de spørsmål som har vært i 
tidsskriftet vårt. 

 

Frå Statsarkivet i Hamar. 
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NYE SPØRSMÅL 

Spørsmål nr. 119 
I de tre tørste tidsskriftene for 1986 har det vært mye 

stoff om familien Raa(e) fra Norderhov. Karen og også Peder 
Raa har etterkommere på Toten. Men også Maren Raa har 
stor etterslekt på Toten. I gardspakken for Schjøll står: 
"Dødsboaktion på Schjøll den 18. juli 1769 over avdøde 
auditør Peder Raaes forefinnende effekter". Til stede var 
søsteren Maren Raae og søstersønnen lensmann Ole Pettersen 
Giertz. Har ved henvendelse til Gunvor Hilden, Brandbu fått 
opplyst at Maren Raa ble boende utenfor Ringerike, og at hun 
ved sin halvbrors død i 1759 var enke. Spørsmålet er: Kan 
noen gi opplysninger, om Ole Pettersen Giertz, hans forfedre, 
hvor han kom fra o.s.v.? - Hilsen fra Nora Synstelien, Lena 

Spørsmål nr. 120 

Lensmann Michael Nimb ble nevnt i nr. 3 for 1986. Han 
var gift med Catrine Marie Møller 1723-1764. Hennes for- 
eldre var Christian Pettersen Møller og Bodil Jørgensen 
Copler, begge fra Lillehammer. Kan noen hjelpe meg med å 
finne noen av forfedrene til disse to? - Hilsen fra Nora 
Synstelien, Lena 

Spørsmål nr. 121 

Hos Neumann, Toten Museum, står at Siri Østensdatter 
Amlien, Eina 1730-1797 ble gift med Jens Pedersen Snipstad. 
Hennes foreldre het Østen Steffensen fra Bleken og ble i 1725 
gift med Berte Olsdatter fra Brandbu. Finnes noen opplys- 
ninger om forfedrene til disse to? - Med hilsen fra Nora 
Synstelien, Lena. 

Spørsmål nr. 122 

Ole Johan Seierstad 1692-1759 ble i 1712 gift med Anne 
Andersdatter Nedre Nes, Brandbu. Hun levde 1692-1770. 
Hvem var hennes foreldre? - Hilsen fra Nora Synstelien, 
Lena 
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Spørsmål nr. 123 
Tidligere har jeg fått nyttige opplysninger om noen av 

mine forfedre fra Norderhov og jeg prøver igjen, og setter 
opp ei anetavle, som jeg svært gjerne skulle hatt noen flere 
navn på: 

1. Anders Olsen Dille, Norderhov 1793- 
Foreldre: 
2. Ole Olsen Dille f. Røros + Vågå 1775-1854 
3. Marie Paulsdtr. Veistenseie, Norderhov 1771-1857, + i 
Vågå. 
Besteforeldre: 
4. Ole Pedersen Dille, Røros 1743-1815 
5. Karen Abrahamsdtr. Nyplassen ved Røros 1746-1832 
6. Paul Knutsen Bakåsen, Norderhov 1724-1807 
7. Anne Olsdtr. 1725-1790 
Oldeforeldre: 
8. Peder Olsen Dille, Røros 1698-1778 
9. Kirsti Knutsdtr. 1704-1779 
10. Abraham NN 
11. Ukjent 
12. Knut Haraldsen Åserud, Norderhov 
13. Karen Fingalsdtr. 
14. Ole Gundersen Domlie 
15. Maren Olsdtr. 
Foreldrene til nr. 8 var: Ole Olsen Dille 1668-1741 og hustru 
Agnes Pedersdtr. 1671-1736. På Røros lever det fremdeles 
familier som kaller seg Dille, men Dillenavnet ble borte i den 
slektsgreina som jeg tilhører. Jeg har fått opplyst at Dille er 
et stedsnavn ca. 1 mil fra Østersund i Sverige, og at familien 
Dille muligens stammer fra der. Det var jo ikke unaturlig at 
folk fra de traktene fikk arbeid ved Røros kopperverk. 

Ole Olsen Dille 1775-1854 og hustru Marie Paulsdtr. 
Veisteneie ble gift i Norderhov 19. juli 1798, og var klokker- 
folk ved Norderhov kirke til de i 1815 flyttet til Vågå i 
Gudbrandsdalen der Ole ble klokker og Marie kokke. De bodde 
på husmannsbruket Hølen under Vågå prestegard og fikk 
følgende barn: 
1. Anders 1793- skjebne ukjent. 
2. Kari 1798 gm Sevald Eriksen Kittelstad fra Skjåk. Etter- 
slekt. 
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3. Olea 1802- gm Ole Pedersen Bu, Sel. Etterslekt. 
4. Johanne 1806- gm Frik Jakobsen Dale, Sel. Etterslekt. 
5. Jens Catlejons 1811-1841. Ikke etterslekt, han grov en åker 
i Hølen som fremdeles kalles Jensåkeren, er det sagt. - Er det 
noen som har kommentarer og tilleggsopplysninger, så ville 
det være svært bra. 

Med vennlig hilsen Arne Amundgård, Bøverbru. 

Spørsmål nr. 124 
Vedlagt et spørsmål på grunnlag av Per Bjørneruds 

artikkel i tidsskrift nr. 4 1986 s. 75. Dette spørsmålet har 
stor betydning ikke bare for meg, men sikkert også for mange 
andre, og derfor håper jeg at du kan gi svar på spørsmålet. 
Jeg har alltid trodd at av de 8 barna til Anders Gundersen 
Kraby, var 7 fra ekteskapet med Marte Tjøstelsdatter mens 
Berte Andersdatter (nr. 7 i Bjørneruds oversikt var fra Anders 
Gundersens 1. ekteskap med Berthe Paulsdatter. Min 
begrunnelse har vært følgende: 1 skiftet etter Anders Gundersen Kraby 
den 6.12.1686 nevnes alle de 8 barna hans, og 
Birdte Andersdatter står der oppført som eldst av døtrene, 
men alder er ikke oppgitt for henne. Jeg vil imidlertid tro at 
hun var ca. 16-17 år i 1686. Marte Tjøstelsdatter gifter seg 2. 
gnag med Amund Abrahamsen Hveem og det er skifte etter 
Marte den 13.3.1719. Der er ikke Birthe Andersdatter ført 
opp og det skulle tyde på at hun ikke var Marte Tjøstelsdatters datter. 

Så følger et tredje skifte som etter min mening er det 
viktigste. Det var etter Jens Andersen Raaneby den 12.5.1751 
som døde barnløs og som derfor arves av sine søsken. I flg. 
Jaatun som har avskrift fra dette skiftet, nevnes arvingene 
slik: 
1. Broren Ole på Balke død, etterlater seg o.s.v. 
2. Broren Gunder på Baakind 
3. Broren Peder Gihle død, etterlater seg o.s.v. 
4. Broren Anders Kraby. 
5. Søsteren Pernille, enke etter Tollef Smeby 
6. Søsteren Magnhild død g.m. Halvor Busvold, etterlater seg 
o.s.v. 
7. Halvsøsteren Berit (Beritte, Berte) død, g.m. Erik Ellingsen 
Seierstad, etterlater seg o.s.v. 
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Berte Andersdatters mann, Erik Ellingsen, er det skifte 
etter den 2.3.1729 og etter Berte er det skifte den 6 1732. 
Hun skifter i levende live, men dør muligens i 1733 der det 
mangeler en del i kirkeboka. Skiftene etter Erik og Berte 
foregikk begge på Seierstad. 

Ja, dette er altså hva jeg har bygget mine antagelser på 
om Berte Andersdatter Krabys foreldre. Jeg har ingenting i 
mot at Marte Tjøstelsdatter var hennes mor, men har ikke 
engang tenkt meg muligheten av dette før jeg leste Per 
Bjørneruds artikkel som gir grunnlag for det vedlagte spørs- 
mål. 

Med hilsen Herman Nettum, Bilitt 

Svar: Jeg takker Herman Nettum for grei artikkel, og må 
bare innrømme at jeg tok feil. Berte Andersdatter var ikke 
datter av Marte Tjøstelsdatter. Jeg hadde nok lest H. H. 
Neumann litt for raskt på dette punktet. 

Med hilsen Per Bjørnerud. 

Spørsmål nr. 125 
For at almenheten skal få kjennskap til hvilke kirkebøker 

som er transkribert og/eller laget navneregister til omfatt- 
ende kirkelige handlinger som dåp, vielser og begravelser etc. 
har jeg begynt å samle stoff til en artikkel. For Opplands 
vedkommende kjenner jeg: 

Eriksen, Ada: Toten kirkebok 1695-1761, Vardal kirkebok 
tidsrum?, Biri kirkebok, tidsrum? og Ringsaker kirkebok tids- 
rum? Disse finnes på Statsarkivet på Hamar og man kan få 
kjøpt kopier, kostende alt etter hvor meget man ønsker. 

Skulle noen kjenne til andre verk, enten fra Oppland eller 
fra andre deler av Norge, er jeg takknemlig for opplysninger 
om: kirkebok, hvilke kirkelige handlinger som omfattes, tids- 
rum, forfatter og om hvor verket kan sees eventuelt kjøpes. 

Når jeg får full oversikt vil de som jeg spør og får svar 
fra, få en fullstendig oversikt. Jeg kjenner allerede til en del 
slike arbeider. Jeg har skrevet til alle Statsarkivene, Univer- 
sitetet i Tromsø (Registreringssentralen for historiske data) 
og enkelte andre som kan tenkes å ha opplysninger. 
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En annen ting: En Ole Arvesen og Berthe Larsdatter ble 
ifølge kirkeboken for Stange trolovet 30/10-1743 og copulert 
24/3-1744. De bodde begge på dette tidspunkt på gården 
Kiæmstad i Stange. Ole Arvesen var født på gården Elton og 
kom til gården Skrepperud i Stange. Efter at Ole Arvesen 
døde, giftet Berthe Larsdatter seg igjen 13/6-1754 med 
Gudmund Olsen Vig. Men hvor Berthe Larsdatter kom fra har 
jeg ennu ikke funnet ut av. I Stange er det ingen Berthe 
Larsdatters fødsel som jeg har funnet som passer. I sjelere- 
gisteret i Vang er det imidlertid en Berthe Larsdatter Imi- 
lunds (skal vei være Imislund)eie, som er 17 år i 1732 (d.v.s. 
født ca. 1715), som kan passe. Mitt spørsmål er om noen har 
støtt på dette navn og har opplysninger om hvor det ble av 
henne. (Jeg har undersøkt alt om gården Kiæmstad men hun 
er ikke datter på gården!). På forhånd takk for all hjelp. 

Vennlig hilsen Bernt G. Bielke, Kløverenga 33, 1322 
Høvik. 

PS. Enken på gården Mælum i Vardal, Ingeborg Olsdatter 
Gryte (Vardal bygdebok side 51) gifter seg omkring 1720 med 
dragon Lars Engebretsen Bredsvoll, Stange. Jeg har forgjeves 
prøvet å finne hans slekt bakover. Har noen vært borti denne 
Lars Engebretsen? 

DS. 

Spørsmål nr. 126 
Jeg trodde før at jeg var halvt biring og halvt hadelending 

- og var fornøyd med det. Senere har jeg oppdaget litt 
ringsaksokning og litt totning også - uten at jeg er sikker på 
hva det innebærer. Kanskje er jeg "villtotning"? Nå er jeg ute 
og fisker etter informasjon om totendelen av meg. Jeg 
starter med min bestefar, nr. 4: 

4. Marius Andersen født 9. mai 1886 på Hoie i Gran. 
8. Anders Mathiassen Røsehaugen, født 13. sept. 1858 i 

Vestre Toten. 
16. Mathias Andersen u. Nøkleby (Trondset) født 22. okt. 1815 
Toten. 
17. Berthe Maria Christiansdtr. Røsehaugen, født ca. 1818 
32. Anders Ejnersen u. Nøkleby (Holjestuen) f. 1788 
33. Berthe Ejnersdtr. f. 1789 
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34. Christian Auensen Røsehaugen født 1794 
35. ? 
64. Ejner Povelsen, skoleholder i Holjestuen, født 1749 
65. Marte Andersdtr. født 1761 
66. Ejner Olsen Granbakken født ? 
67. Mari Pedersdtr. født 1770 
68. Auen Jensen u. Buruld (Byveien) født 1748 
69. Kari Jensdtr. født 1758 
70. ? 
71. ? 

Er dette riktig - og har noen tilleggsopplysninger? Har jeg 
noen slektninger på Toten idag? 

Hilsen Bjørn Herberg, Lillehammer. 

Svar; Nr. 32 ble født 4/9 1790 og nr. 33 12.8.1788. Nr. 65 er 
oppført med gardsnavnet Møkkenes, nr. 67 het Gran, nr. 69 
Overn. Men det springende punktet er nr. 17. I arkivene på 
Toten Museum er hennes far kalt Christian Evensen, og det 
kan derfor presenteres følgende anetavle: 

17. Berte Maria Christiansdtr. Røsehaugen f. 19/10 1822 på 
Lundødegård i Kolbu. 
Foreldre: 
34. Christian Evensen f. Åserud 1797, senere på Lundødegård. 
35. Helene Hansdtr. Setne f. 1797. 
Besteforeldre: 
68. Even Christiansen Åserud, senere Lundødegård f. 1771. 
69. Berte Larsdtr. Trondset f. Degvold 1774-1814 
70. Hans Jensen Degvold, Setne 1756-1810 
71. Marte Hansdtr. Narum 1769- 
Oldeforeldre: 
72. Christian Olsen Åserud ca. 1702-1782 
73. Berte Evensdtr. Åserud 1725-1779 
74. Lars Pedersen Tronset 1741-1806 
75. Mari Olsdtr. Skjøl død 1819, 73 år. 
76. Jens Jensen Degvold 1719-1797 
77. Anne Eriksdtr. Setne + 1788 
78. Hans Larsen Faut-Narum 1728-1813 
79. Pernille Olsdtr. Narum + 1808 80 år. 

AA. 
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Spørsmål nr. 127 
Jeg lurer på om noen vet noe om forfedrene til Lars 

Jakobsen Stabo f. ca. 1737+1816 og hans kone Kari Larsdtr. 
Bellerud ca. 1745-1821. De giftet seg 7/11 1771, og de fikk 
blant annet en datter Marthe Larsdtr. dpt. 24/5 1779. De 
bodde på Opsal fra 1773 av. 

Med hilsen Per Bjørnerud, Oslo. 

Spørsmål nr. 128 
Jeg har fått et brev langveisfra, der et par ungdommer 

søker etter røtter for sin slekt. Det er sparsomme opplys- 
ninger jeg kan gi videre, men én tråd begynner på Toten på et 
sted som heter Haug. 

1. Hans H. Lund f. 2. feb. 1861 død 4. jan. 1934. Gift med 
Marie E. Haug f. 31. okt. 1867 død 28. feb. 1953. 

2. Hennes far: Edvard J. Haug f. 1829 og mor Helene 
Marie f. 27. juli 1838. Barn: Julius, Marie E. Haug f. 31. okt. 
1867, Edvard, Jakob?? Usikkert om det var flere barn. 

3. Besteforeldre: Far Torstein Korslistuen f. 28. des. 1800, 
mor Mari Pedersdatr f. ca. 1799. Barn: Kristian f. 1826, 
Mathias f. 26. feb. 1829, Karen f. 4. jan. 1832 og Helene 
Marie f. 27. juli 1838. 

4. Torsteins foreldre var Kristian Granstuen og Marie 
Pedersdtr. Gransbakken. 

5. Marie Pedersdatters foreldre var Peder Torkildsen og 
Marie Pedersdatter. 

Hjertelig takk for det utmerkede tidsskriftet. Beste hilsen 
Anton Gustavsen, Høgda v. 16, 1482 Nittedal. 

Svar: Hans H. Lund var opprinnelig fra Gudbrandsdalen og 
kom til Toten som vei- og jernbanearbeider og ble gift i Balke 
kirke 20.12 1887 med Maria Edvardsdtr. Nettumseie. For 
oversiktens skyld kommer her ei anetavle med noen suppler- 
ende opplysninger i forhold til spørsmålene: 

1. Marie E. Haug 1867-1953 (gift med Hans H. Lund 1861- 
1934. 
Hennes foreldre: 
2. Edvard Jakobsen Balkeengen f. i Sverige, død på Toten 
1911. 
3. Helene Marie Tostensdtr. Balkeeie mm. 1838- 
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Besteforeldre: 
4. Jakob NN 
5. Ukjent 
6. Tosten Christiansen Granstuen 1800-1897 
7. Maria Pedersdtr. Sæterstuen f. Vallebakken 1799 
Oldeforeldre: 
8-11: ukjente 
12. Christian Johannesen Tronset, Granstuen f. ca. 1776 
13. Marie Pedersdtr. Gransbakken f. ca. 1770 
14. Peder Torkildsen Narum/Vallebakken 1751-1813 
15. Marie Pedersdtr. Faukaldstuen f. ca. 1771. 
Foreldrene til nr. 14 var Torkild Pedersen Narum 1720-1788 
og hustru Kari Christensdtr. Enge 1722-1761. 

AA. 

Spørsmål nr. 129 
Hjertens takk for slektstavlene til Christen Simensen 

Fliflet og Anne Iversdatter Tomle. Jeg er svært glad for 
opplysningene, både de som bekrefter hva jeg hadde fra før, 
og de som var nye for meg. Takk til Per Braastad for arbeidet 
med oversikten. Når jeg nå har fått så god hjelp, våger jeg 
meg med nye spørsmål der jeg hittil har måttet gi opp: 

1. Ola Nilsen Fegring (Feiring) fra Biri (ca. 1675-1737) 
kom som ung til Aurdal. Han virket som klokker fra 1700, 
giftet seg med Gunhild Andersdatter Bang fra Storødegarden 
i Sør-Aurdal og slo seg ned på garden Bø. Han tok navn etter 
garden. I Aurdal har han stor etterslekt. Kan noen hjelpe meg 
med å finne slekten lenger bakover? 

2. Nils Eriksen "Skredder", f. ca. 1760, ble 19/11 1783 gift 
med Kari Gulbrandsdatter Søreim i Aurdal. Han tok navn 
etter de stedene han bodde: Søreims-eie, Berntsonbråten, 
Kristianslund, Sofienlund (1801) og sist Gottenborg. Sønnen 
Erik brukte det siste navnet til han i 1830 kjøpte Frydenlund 
skysstasjon og gjestgiveri og tok dette navnet. 

Vi vet ikke med sikkerhet hvor Nils Skredder kom fra. 
Tradisjonen sier at han ble født på Nordsinni. Kirkeboka for 
Nordre Land har én eneste Erich (Haavelsen) som har en sønn 
Niels til dåpen omkring 1760. Men det er jo et altfor spinkelt 
grunnlag å dra slutninger fra. - Hva kan jeg gjøre for om 
mulig å finne lengre bakover i denne grenen? 

Beste hilsen Marie Frydenlund, 2910 Aurdal 
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