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Hans Breien, Je\lnaker og Lunners 

første ordfører 
Av Per Ole Rønning 

Hans Breien ble født i begynnelsen av 1791 på slektsgården 
Breien på Tyristrand utenfor Hønefoss. Han ble døpt i Hole 
kirke og var førstefødte til lensmann Michael Breien (17 56-
1818, se slektstavle 1, 2 og 3) og Ingeborg Hauer (1758-1802) 
fra gården ljauger i Jevnaker (se slektstavle 4-). 

Våren 1792, vel ett år gammel, flyttet Hans ljre1en 
sammen med foreldrene til gården Hauger i Jevnaker� Michael 
Breien hadde overtatt gården Hauger i 1789, etter sviger
morens død og etter at han innløste sin kones stedfar. På 
Hauger ble de boende til 1796, da Michael Breien overtok 
lensmannsbestillingen i Norderhov og flyttet tilbake til Breien 
på Tyristrand med sin familie. 

Tilbake på Tyristrand fikk Hans sammen med sin bror, Thor 
Breien (1794--1868), undervisning av "informatorer". Hans fikk 
god undervisning og i en alder av 14- år assisterte han faren i 
lensmannsbestillingen. I 1810 ble han ansatt som fullmektig 
ved Ringerike og Hallingdals fogedembede. Sommeren 1811 
reiste han til København for å studere, og han avla der sin 
�:lanske iuridiske eksamen i oktober 1812, hvoretter han reiste 
hjem til Tyristrand. Like etter nyttår i 1813 fikk han bevilling 
til å prosedere "på prøve" ved Buskerud Arnts underretter. 

Sommeren 1816 flyttet han tilbake til Hauger i Jevnaker og 
i oktober samme år fikk han sin utnevnelse som stiftsover
rettsprokurator. På Hauger bodde han sammen med sin søster 
Marthe. I disse årene var selskapslivet på Jevnaker livlig, og 
de unge på Hauger deltok med lyst. Slik gikk det til at Hans 
ble kjent med Johanne Hammer på Nedre Vang, født i 1799 og 
enebarn av Lars Andreas Hammer (1766-1831) og Inger Sophie 
Hesselberg (1799-1822) (se slektstavle 5). Johanne og Hans ble 
forlovet i mars 1821 og bryllupet stod på Nedre Vang nyttårs
dagen 1822. Forlovere var sorenskriver Thaulow og løytnant 
Thor Breien. 

Hans Breiens juridiske praksis ble stor og strakte seg over 
betydelige distrikter som omfattet Hadeland, Land, Ringerike, 
Hallingdal samt del vis Valdres og Toten. Datidens forhold 
krevde sakførerens personlige fremmøte ved tingene, og 
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reisene i hans distrikt ble mange og lange. I årene 1826-1828 
innehadde han konstitusjonen i Ringerike og Hallingdals foged
embede. 

Johanne styrte gården med dyktighet og omhu og tok seg 
av barna. I 1831 ved juletid døde hennes far, i januar 1832 
mistet hun sin femårige datter Sophie og høsten 1833 døde 
hennes mor. Disse dødsfallene gikk hardt inn på henne. Ved 
juletider i 1833 pådro hun seg en forkjølelse og ble stadig 
dårligere. Hun døde 3. januar 1834, kun 35 år gammel. -
Johanne og Hans Breien fikk seks barn. Disse var: 
1. Ingeborg Sophie Breien født 22-10 1822, død 5-12 s.å. 
2. Michael Andreas Hammer Breien (1824-1872), gift med 

Johanne Chr. W. E. Borch (1825-1897) (se slektstavle 6), 
datter av prost Abraham Borch og Karen Abigael 
Stenersen. Michael A. H. Breien ble sakfører, og han var 
Jevnaker og Lunners ordfører fra 1854-1857. Michael 
Andreas og Karen Abigael hadde fire barn. 

3. Abrahamine Breien født nyttårsaften 1824 og døde ugift 22 
år gammel på Rikshospitalet 21. januar 1847. 

4. Inger Sophie Breien født 17-5 1827, død 20-1 1832. 
5. Karl Martin Breien (1829-1910), gift med Kristiane 

Elisabeth Eckhoff (1825-1901), .datter av sogneprest i 
Norderhov, prost Christian Martin Eckhoff og Nicoline 
Johanne Luytkis. Karl Martin ble prest og han var fra 1822 
sogneprest i Stokke i Vestfold. Karl Martin og Kristiane 
Elisabeth hadde seks barn. 

6. Ingeborg Laura Sophie Breien (1832-1916), gift med 
Wilhelm Andreas Eckhoff (1832-1912). Wilhelm Andreas var 
bror av Kristiane Elisabeth som var gift med Ingeborgs bror 
Karl Martin. Ingeborg og Wilhelm hadde åtte barn. 

Etter hustruens død i 1834 forble Hans Breien ugift. Han 
engasjerte seg i det lokale selvstyre og H. oktober 1837 ble 
han valgt til Jevnaker og Lunners første ordfører. ·(Jevnaker og 
Lunner var en kommune frem til 1898). Dette vervet hadde 
han til juli 1843. 

Etter nyttår i 1843 besluttet han å flytte tff Kristiania for 
å få den beste legehjelp, etter at han i 1841 hadde blitt 
sykelig. 29. oktober 1843 i sin bopel i Øvre Slottsgate i 
Kristiania, fikk han et sterkt illebefinnende og døde. 9. 
november samme år ble han gravlagt ved sin hustrus side på 
Jevnaker kirkegård. 
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Hans Breien ble omtalt som en mann med lyst hode. Hans 
tanke var rask og klar, og fant lett uttrykk både i tale og 
skrift. Hans karakter var rettsindig og uegennyttig. Av sinn 
var han livlig og lett bevegelig, vennesæl og med selskapelig 
anlegg. 

Kilder: 
"Kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner" av Aase Berger, 
Utgitt Jaren 1986. 
"En Oplandsslekt" av H. H. Breien. Utgitt Oslo 1933. 426 s. 
Denne boken inneholder en omfattende slektshistorie for 
familien Breien fra 1600-tallet og frem til 1930-årene. For 
spesielt interesserte er denne boken å anbefale, og den inne
holder en rekke slektstavler for inngiftede i Breien familien. 
Samtidig inneholder den mye Jevnaker og Ringerike historie. 
Ett eksemplar av boken finnes på lesesalen på Ringerike 
Bibliotek. 

Jevnaker Historielag er i ferd med å bygge opp en samling av 
lokalhistoriske bøker, publikasjoner og småskrifter for 
Jevnaker, og er i denne forbindelse på jakt etter ovenfor
nevnte bok. Om noen skulle ha denne boken eller annet er vi 
interessert i dette og eventuelt tilbud. 
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UTORAG AV STAMTAVLE 
Michael Breien på Breien gård (f. 1675). 

Thor Breien på Breien gård (f. 1716). Maria (f. 1714) med efterslekt Haga og Heen. 
Lensmann Michael Breien på Haug�r og Breien (f. 1756). Anne og Maria med efterslekt _Bergswid og Færden. 

Overrettsprokurator 
Ha.nø Breien på Hauger, 

f. 1791. 
Karen og Marthe Breien. 

Kaptein 
Thor Breien på Breien gård, 

f. 1794. 
Ingeborg og Lise med 

efterslekt Lie og Østbye. ------------------------------" Overrettssakfører Sogneprest 
Michael Br. på Hauger, K. Martin Br., 

Grosserer 
La.ura Br. med Jacob T. Breien. 

Sorenskriver 
Johan Breien, 

f. 1833. 
Toll.kasserer 

Reinholdt G. Breien 
f. 1838. f. 1824. f. 1829. efterslekt Eckhoff. f. 1829 

Skolebestyrer Dommer Disponent Ingeniør 
Abraham B., Haakon B., Sverre B., Eyvind B., Leif B., 

f. 1862. f. 1864. f. 1867. f. 1869. f. 1873. --- � -- -------------Haakon Breien. Thor Breien. Egon Br., Sverre M. B. Leif K. B. 
Hans Br. f. 1899. f. 1895. 

Hans Br. Th orsten B. 
Brostrup B. 

Sle�,tstavle 

O.Toll.ktr. Major Kaptein 
Johan B., Thor B., RoalB., JacobB., 

f. 1877. f. 1879. Breien Gård f. 1885. --- ,_, ____ --johan B. Reinh. B. Roal T. B. DavidB. 
Thor B. Oscar T. B. WilliamB. 
Ulf Br. 
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Simen Weholdt, f. ca. 1580, 
beaad: Veholdt ca. 11>15-50. 

Povel Weholdt, f. 1616, t e. 1695, 
besad Veholdt ca. 1650-74. 

Gudbrand Weholdt, 
f. ca. 1617, te. 1695. 

Oluf eller Ole Weholdt, 1655-97, 
besad Veholdt 1674-97, 

Simen Weholdt, 
født 1658. 

g. m. Berthe Henrichsdotter, 1633-1713. 
Anne Weholdt, f. 1674, 
g. m. Michael Breien. 

Henrik Weholdt, 
eier av Veholdt og Hollerud. 

Breien-slekten. Slektene Weholdt, J:Iollerud og Wager. 
1 Anne Breiens Iste mann, Thor, hadde gården fra ca. 1690 og døde 

der i 1711. Av deres 4 barn eide den ene Hjelle gård på Tyristranden, 
mens en sønn og en datter besad Gullarsrud og Bollerud gårder ved 
Fiskumvannet på Eker. 

Slektstavle 2 

Peder Wee, 
f. v. 1625. 

Narve Halvarssøn \Veemo, 
f. 1617, fe. 1678. · 

Hans Brynildsen Helgerud, 
1646-1736 Gurid Wee, g.m. Thorsten Weeme, 
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g_. m, Martha Helgerud, 
1656-1728. 

1675-1738. f. ca. 1660, te. 1738. 

Thrond Helgerud, g. 1729 m. 
1683-1738. 

Gurid Weeme, 
f. ca. 1700, t 1743. 

1S22. 

-------------Ka ren, g. m. Thor Breien. 

r-�.lr?kt:st.:"j\,18 :? 

, 

18-!0. 
Hans Breiens signatur fra 
yngre og eldre år: 
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- Oluf (Ole) Berger, 
f. 1590-årene, t ca. 1655, eide 6 gårder. 

g. m. Guri Berger. 
Lage Lauridzen Bratvold, 

f. 1612, Jevnaker. 
Borger Berger, 

f. ved 1634, eide Berger 1664 og 78. 
Hans Lagesen Røste, 

1647-1722. 
Lisbeth Wang, g. m. Jens A. Wang, 

1658-1732. ca. 1650- ca. 1712. 
Ole Borgersen Berger (ca. 1660, t 1701), 
g. ca. 1685 m. Guro Taraldsdtr. Skogstad . -Slektene Moe, 

Stenersen og 
Thomle. 

Engebret J. Hovind, · Amund J. Ha.uer (1681-1754), Borger 0. Berger (1693-1755), 
1685-1762. g.m. I. Aase Ha.uer (t 1720) av g. Ingeborg Johnsdtr. (1688-1771). 

den gamle Ha.uer-slekt. 
g. m 2. 1721 Marthe Hansdtr. (f. 1692). 

Slekten Hovind 
og til slutt Krefting. 

Hans A. Ha.uer, g. m. Marthe Berger, Ole B. Berger, 
1726-71. (1728-89). f. 1721. 

Ingeborg Ha.uer ( 17 58-1802), 
g. m. Michael Breien. -Breien-slekten. 

�; 1 �- · �· •:i t· ,J i/ .1 t:: tl 
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Brede Hammer, 
(f. ca. 1520). 

Anders Hammer, 
(f. ca. 1560). 

(Gravsted ved St. Nicolay 
kirke, Kjøbenhavn). 

Hans Vincke, Knud Pedersen Skriver, 
f. ca. 1490, byfoged i 
Kjøbenhavn 1531-40. 

f. ca. 1510, Universitetets kvestor 1552, 
borgermester i Kjøbenhavn 1567. 

Anders Wincke, g. m. 
f. ca. 1535, 1576 slottsskriver 

på Gulland, 1594 skriver 
på Bremerholm. 

Bodil Knutsdatter (søster av Herman Krefting, f. 1592 
Peder Knudsen, foged på Toten, i Bremen. Eier av 
og Antonius Knudsen, borger- Bærums, Fossums 

�ester i. Oslo 1613). og Dikemarks jernverker. ---------------------------
Laurids Hammer, g. m. Else Wincke Johan Krefting 

(1618-74). Eier av 
Bæn1ms Jernverk. 

borgermester i Kjøben- Povel Nilsson Friis, g. m. Catrine Bentsdatter 
havn (ca. 1590-ca. 1660). sogneprest til Lom (1&90-1670). 

Brede Hammer, g. m. Maren Friis 
sognepres� til Fron (ca. 1627-1696.) 

Nils J. Bjering (ca. 1652-1729) 
sogneprest til Rakkestad. 

Heinrich Krefting ( 1665 
-1723) på Vøien i Bærum. 

Lars Hammer, g. m. Maren Christine Biering Major Andrnas Arøe, g. m. Sille Oberstløitnant 
Nils Krefting (t 1764) prest i Rakkestad (t 1727). ( 1686-1727). (t 1755). Sopbie Hals 

Premierløitnant Niels Hammer, g. m. Anne Cecilia Arøe Abraham Hesselberg, g. m. Margrete Krefting, 
(1716-1769). (ca. 1715-1795). prokurator (1730-1800). (1755-1801). 

Godseier Lars Andreas Hammer, g. m. 
(1766-1831). 

Inger Sophie Hesselberg 
(1779-1833). 

Johanne Hammer (f. 1799), g. m. Hans Breien på Hauger (f. 1791). 

Sler,tstavle 5 � 
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Morten Clausen (f. e. 1630) , 
sogneprest til Bork. 

Claus M. Borch (f. ca. 1660), 
sogneprest til Bork. 

Mag. Oluf Anderson (Schanche) , 
prest i Brønø 1662-1611. 

Alexander Cl. Borch (1696-1661), 
sogneprest i Elverum og Trysil. 

Rasmus Cl. Rosing (ca. 1660), 
resid. pastor i Vefsen. 

Christen Olufsen (Schanche), 
sogneprest i Brønø (1611-1624). 

Liv Borch (f. 1630), 
sorenskriver i Østerdalen, 
g. ni. Hilleborg Tanche. 

Ole Borch (1670-1762) 
på Bjellum, Jevnaker, 
lensmann, g. m. Lisbeth 
Abrahamsd. (Moe). 

Nils Lauridzen Fogh, 
rådmann, Aarhus 

(f. 1646), g. m. Margrethe 
Blichfeldt. --

Claus Rosing g. m. Birgitte Schanche. 
(ca. 1590-1644), 
prest i Brønnøy 

Hans Rosing, sogneprest , 
Norderhov (1686-1728) 
g. m. Else Sophia Paus 

( 1683-1742). 
Abraham Borch ( 1722-:-83 ), 

lensmann, Bjellum, 
H. C. B. Wirring, g. m. Gjertrud Chr. Rosing Stener Stenersen på Moe, 

g. m. Karen Balche. 
Thomas B. Borch, 

på Bjellum 
(1754-1817). 

sogneprest, Jevnaker ( 1716-98). 
(1705-68). 

g. m. Inger Sophia Wirring 
(1756-1835). 

Prost Abraham Borch, 
(1786-1847). 

g. m. 

g. m. Abigael Moe, 
(1728-85). 

John Stenersen g. m. 
på Moe 

(1752-1807). 
Karen Borch 
(1759-1837). 

Karen Abigael Stenersen 
(1791--1840). 

Johanne Chr. W. E. Borch, g. m .  Michael A. H. Breien. 

S l e k t -3 t ,:i v l e  6 
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KJETTERPROSESS I 1613 

Fra en artikkel av Rolf Movinchel i "Bygd og Bonde" jul 
1919. 

Efter kongelig befaling av 3. mai 1613  skulle de prester som 
var mistenkte for hemmelig katolisisme (papister) forbys 
prekestolen og stevnes for herredagen i Skien s.å. Blant de 
mistenkte var 3 sønner av Rasmus Hjort, rektor i Oslo og 
senere prost i Tønsberg, nemlig Christopher, Jacob og Evert 
Hjort, og også sognepresten i Nes, Hedmark, Herman Hanssøn. 

Saken blev ikke påd!&mt av herredagen, men kom opp for en 
geistlig rett, hvor anklageren var den nidkjære Oslo-bispen 
Nils Claussøn Sinning. Efter at han hadde kryssforhørt de 
anklagede i 3 dager, skulle de ha gått til bekjennelse. Dommen 
blev avsagt på Gjerpen prestegård den 18. august 1 6 1 3, prestene 
blev dømt til å miste sitt kall og sin formue og "inden trende 
solemerker at have rømmet kongens riker og lande," med 
trussel om å bli halshugget om de vendte tilbake. 

Dommen ble øiensynlig ikke fullbyrdet helt efter sin urime
lige strenghet, for Christopher Hjort var ihvertfall ennu i Oslo 
10. januar 16 1 4, men han forlot Norge og reiste til Danzig, 
hvor han blev til sin død. 

Herman Hanssønn måtte også reise, og da han i 16 1 7  
prøvde å vende hjem blev han tiltalt for majestetsforbrytelse. 
Herman Hanssønn var far til Jørgen Hermansen (+ca 1658), Siri 
Bårdsdatters 3dje mann. 

De 3 brødrene Hjort var Dyre Mogensen Stor Ree's svogre. 
Evert Hjort ble tiltrods for anklagen sittende i sitt embede 
som sogneprest i Stange til sin død i 1653. Enten blev han 
frifunnet, eller han har hatt så mektige og velstående forbin
delser at de har skaffet ham benådning, hvad R. Movinchel 
finner mest trolig. 
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Om Finni i Torpen 
Av Kari Nordal 
Østgarden er den delen av garden som vi i dag kaller Sør Finni. 
I 1625 heter brukeren Kjeld. Han betaler "holding" (tre års 
skatt) av ei hud Hammergods og ti skinn kirkens. Han er der 
også i 1628. I 1629 betaler bondesønnen Peder halv skatt. Kjeld 
er der også i 1645 ved Koppskatt-manntallet, sammen med 
"quinde", l datter, l dreng. Skattematrikkelen i 1647 forteller 
at garden er på to huder og to skinn, og brukeren er Kjeld. 
Kronen eier en hud, derav to skinn kirkens, Vardal kirke eier l 
hud, 4 skinn er bondens, står det skrevet, forstå det den som 
kan. I 1661 heter brukeren Peder. Han skylder årlig til kronen 
l hud med bøksel, l hud til Vardal kirke og 4 skinn til 
Ringsaker kirke. 

Ved manntallet i 1666 får vi vite at Peder Kjeldsen er 31 år 
og dermed født i 1635. Han blir gift med Magdalena, datter av 
Knud og Marit på heigarden Finden (nabogarden). Peder Kield
sen og Magdalene Knudsdatter får disse barna: 

Nils - som kommer til Granum i Bruflat. Sønnen Nils Nilsen 
bor i 17 5 5 på ytre Hestkindseiet. 

Hans - blir gift med Marit Rasmusdatter Å mot og får 
sammen med henne skjøte på garden Åmot i Torpa den 10. 
desember 1700. Hans dør barnløs 8.9.1740. 

Ole - kommer til Nedershagger (Østsinni?) 
Magdelin eller Magdalena. I skiftet etter broren, Hans, 

opplyses at hun er gift og har to barn. 
Vi antar at Peder Kjeldsen ble enkemann da datteren Magdelin 
ble født. Det var skikk å kalle oppatt datteren med morens 
navn hvis hun døde i barsel. Peder har nemlig noe senere en 
datter, Kari, som ikke er nevnt i skiftet etter broren Hans. 
Peders annen kone kan være Ragnil f. 1637 død 1729 92 år 
gammel. Hennes død er ført i kirkeboken og det er den eneste 
av kvinnene på garden som ikke er plassert i noen av familiene 
i denne epoken. Peder Kjeldsen er nevnt her i 1688 da han er 
kalt laugrettesmann. I 1691 er han nevnt i forbindelse med en 
kjøpekontrakt. 

Nils Nilsen Frøisland selger den 30. desember 1700 halv
parten av Frøisland til sin elskelige broder Erik, da han hadde 
giftet seg med "leilendingen Peders datter Kari og skulle ta 

21 1 
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over bøxelen på halvgarden Finden. Nils er født i 1663. 
Nils Nilsen og Kari Pedersdatter f. 1671 død 13.2 .1759. 

Deres barn var: 
lngebor 1700-1775, gift med Jens Egediussen Østdal , Sner

tingdal. 
Ragnild 1703-1750 , gift med Ole Anstensen. 
Marthe 1705-1795, gift med Haldor Olsen Gjerdalen 1700-

1775 .  
Anne 1706-1766, ugift. 
N ils f. 1709, døde som barn 
Kari 1709-1743 , trolig ugift. 

N ils  N ilsen får kjøpt odelen på garden 1723 av det Stockfletske 
bo. Det ble Marthe og Haldor Olsen Gjerdalen som skulle føre 
slekta videre på garden. De bodde ikke der selv. De fikk skjøte 
på garden i februar 17 50 etter at faren Nils er død i desember 
1751 gir de det videre til datteren Berit og svigersønnen 
Amund Jonsøn fra Vildberg i Land. 

Berit Haldorsdatter f. 1734, død 19. sept. 1807 
Amund Jonsøn Vildberg f. 17 18  død 9. des. 1773 
Barn: 

Kari f. 1752 gift med Ole Nilsen Skogen. 
Jonas f. 1 755 d. 4. juni 1778 22 år. 
Nils f. 1756 d. 1843 gift med Anne Pedersdatter Opsahl, 

ingen barn 
Marthe f. 1764 gift med Nils Knudsen Saksberg i Biri. 
Halvor f. 1772 d. 13. jan. 1 778 6 år. 

Berit ble enke og hun giftet seg igjen med Ole Knudsen Nordre 
K ind f. 1748 d. 1. aug. 1831. De fikk datteren: 
Ingeborg gift 1. med Dagfinn Olsen N .  Hasli og g 2. m Nils 
Evensen Bratberg, Biri. 

N ils Amundsen tar over garden i 1781. Først i 1820-åra 
gifter han seg med den to år yngre Anne fra nabogarden. De er 
begge i 60-års alderen så noen barn blir det ikke. Det er det 
imidlertid mange av på den andre Finni-garden der søsteren 
Kari regjerer . Vi går derfor over til hennes familie. 

212 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1987-3

.· 



Vestgarden. 
Kari Amundsdatter f. 1 752 d. febr. 1835 g 24. juni 1 775 m 

Ole Nilsen fra plassen Skogen unde,r Finni f. 1 744 d. jule
kvelden 18 10 ,  65 år gammel. Ole Nilsen var plassgutten som 
ved sin kvikke hjerne, dyktighet og arbeidsomhet greide å bli 
gardmannsdatteren verdig. Han kjøpte opp de tre andre gard
pratene i Finni, drev stort i tømmerhandel og ble etter hvert 
en meget rik mann. Kari og Ole fikk mange barn: 

N ils f. 1 777 d. 1 5 .4 1 779 
Marthe f. 1 779 d. mars 1866,  gift 27 .  sept. 180 1 med 

Harald Christophersen Berg f. 1 763.  
Berthe f. 1 78 1 ,  gift med Syver Hansen Fossum f. 1 78 1 .  
Anne f. 1 784, gift med Halstein Olsen Brateng, Snerting

dalen 
Karen f. 1 786 , gift med Peder Lunden, Snerting dalen. 
Olava f. 1 788, gift med Christopher Haraldsen Berg f.  

1 790 , sønn av eldste søsters mann, fra 1 .  ekteskap. 
Agnethe f. 1 79 1 ,  gift med Nils Nilsen Kolterud f. 1 788. Hun 

døde i barsel 3 1 .  juli 18 1 1  20 år gammel. 
Nils f. 1 794, døde som barn 1 .  juni 18 1 0  1 6  år gammel. 

Hver av disse søsken fortjener egentlig sin egen historie, men 
det vil føre for langt i denne sammenheng. Det blir eldste 
datter Marthe og hennes mann som fører slekta videre på 
garden: 

Marthe Olsdatter Finden o Harald Christo hersen Ber 
(Finden • Barn: 

Ole f. 1 7 .  juni 1802 d. 1896, 94 år 
Lars f. 26. mai 1805 d. 29. juli 1805 .  
Rønnaug Maria f .  8.  mars 1807,  gift med Lars Hansen Hoff , 

Biri. 
Niels f .  25 . juli 18 1 0  d .  3 1 .  januar 18 1 5 .  
Karen Mathea f. 25. desember 1814  d. 5.  mai 18 1 7 .  

I denne søskenflokken vokste bare to av fem barn opp. Ole tok 
over Finden vestre, eller det som vi i dag kaller Nord Finni i 
18 19. I 1835 tar han over Østgarden eller det som vi kaller Sør 
Finni. Dermed var hele Finni "samlet under en hatt" som det 
ble sagt. I 1840 gifter Ole seg med Else Mathea Jensdatter · 
Nøss, født 5. des. 182 1, av foreldrene Eli Jensdatter Aalseth 
og Jens Henriksen Nedre Nøss i Snertingdalen, deres barn var: 
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M arthe f. 1 5 .  mai 1 84 1 ,  d. 1 866. gift med Hans Gjefle på 
Gjefle , Østsinni. 

Gunda Stenethe f .  20. nov. 1 842 død 1 926.  Hun levde hele 
sitt liv som ugift "faster" her på garden. 

Elen Marie f .  1 0 .  j uli 1 844 d. 1 924 gift med Christian 
Gjefle. De hadde først et hotell på Dokka senere Vaarnes 
Hotel,  Odnes.  

H arald f .  24. mai 1 846 d. 1 906 gift med Anne Marie 
A m bjørd.  Disse to blir brukere i Østgarden. 

Johanna (senere bare brukt Anna) f. 1 3. mai 1 848  d. 1 926 
gift med Even Bye, Vardal. 

Olava Nicoline f. 10 .  jan .  1 8 5 1  d. 1 7 .  juli 1 85 1 .  
Olava Mathea f. 1 6 .  sept. 1 853 d. 1 926 gift med N ils Feide 

Hougner.  
Kari Louise f. 29. okt . 1 85 5  d. 1 935 gift med Gunnar S .  

Bang. De hadde Fjellheim i Bagn. 
Ole f .  29. juni 1 858 d. 1943 ,  gift med Henrika Aadnes, 

Store Odnes. Disse to tar over på Nord Finni eller Vestgarden 
som den også er kalt. 

N il s  f .  1 8 .  mai 1 860 d. 1 876 1 6  år. 
E lse Mathea døde 9 .  juni 1 887.  

Ole og Henrika tok over garden i 1 882.  Da hadde Harald og 
Anne M ar ie allerede brukt Østgarden i 1 4  år. Etter som årene 
rant vekk og tidene skiftet ble også denne Ole eier av begge 
gardene. Han var bestefar til dagens brukere: Erik på Sør Finni 
og Egil på Nord Finni, men det er en annen historie. Yi kan 
bare oppsum mere med at vi er 1 1 . generasjon og 1 2. nå ligger 
klar til å fortsette. 

-
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Et gammalt eventyr (og gammal 

virkelighet) 
Av Otto Adolf Fosmo 

For sæksti år sea var je einn litten gutt, je. Det æller likeste 
je da visste var å få kåmmå oppå Høgbakken. Der bodde a 
bæssmor, a Milla, og der bodde'n onkel Jens, og at hæinn var 
det likeste som var tæll i vær'n, det behøvvde ingen å fortælja 
mæij, det visste je! 

A bæssmor laga så inderli goe medisterkaker hu. Kænsje 
var det fordi a laga dom ta kotlettraa som hu hæinnhakke på 
hakkebrett , å veit je, uten at je ænda kjæm hau at dom va goe, 
vedderstiggelig goe! Men det æller bæsste det var at n'onkel 
Jens hadde så mye rart å fortælja. Je hadde aua på stilker og 
øra sto rætt ut hele tia mæa je var dær ,  hår einneste gong. 
Hæinn onkel Jens hadde vøri  ma'ng gonger og mange år i 
Amm'erka og kænn tru hæinn hadde mye å fortælja der ifrå. 

De sværeste je visste å få høre om de va om a Gjøa og 
Gjøagutta. Du skjønner, a Gjøa, hu var eitt trøll hu, hu bodde 
inni Tjuvåskampen, onkel Jens hadde sett å henn pipa kom tur 
bærji hænn? (De va mæa hænn arbedde hoss dokter Sopp de og 
va mæ hænnom på hytta hass på Hongsætra enn gong. Inni 
bærji bodde hu og Gjøagutta, og de va' no fæle røverer. Einn 
gong kom dom på buddeia på Hongsætra. Hu rømte oppi eitt 
tre, men da by'nte dom å høgge ned tree. Håkke hu lokke høgt 
hell hu bles på lur, ja det kjæm je itte hau, men Langseter
gutta kom iællefæll å jæ rte a så hu slapp unna. 

· A Gjøa va bære oppe om natta hu, kom sola på a så kom a 
tæl å sprække. Dæffer svav a om dagen. De va bære de ama at 
dessa fortrædelige klukken ner i Hoffkjørkjen dom ringte og 
ringte nesten i eningen å da vækkte dom a Gjøa. Hu for ut å 
fata einn diger stein. Den kaste a etter kjørkja, men 'n rakk 
itte fram - det vart Majerstein ta den. Da fata hu einn som va 
ænda større, men den gikk ællt for langt - nå ligg'n nedpå jorde 
på Steinnsli, men det æ itte hele den stein a Gjøa kaste, den 
som ligg der nå, æill stein tæll møkkjellera på Steinnsli er 
tabrøtinn ta Gjøastein. 

Men nå skjønte totninga at nå måtte dom gjøra no mæ 
detta utyske oppi Tjuvå.sa. Dom drog agale å fækk fange a. 
Dom bæint a å la a på einn diger høyslae å. kjørde a tæl bygds -
ne på øudden væ Smørvika bar'e, og dær breinnte dom opp a. 
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Hu var så sterk at dom la a ner mæ 2 famner bjørkeve så a sku 
ligge stille - å den bjørkeveen laga dom båle hennes ta. Ætter 
dom hadde fått brent opp henner fange dom så Gjøagutta 
tæmmelig raskt å slikt vart dom kvitt dom ælle. 

Sea je hørde dætta har'e gått nesten 60 år. A bæssmor likte 
itte denna historia hu, je lurer på om a kænskje trudde på a, å 
tok a ølvørsli. Da meiner je de æ bra at a bæssmor itte fær 
læsa de je ska prøve å fortælja dekk, de je er redd æ sæinnheta 
om Gjøagutta, for den synes je nå æ mye verre enn eventyret. 
(A Gjøa har'n Pål Gihle fortært dekk om (i TOTN 1973) så den 
tæk itte je mæ). Forresten trur je de da æ likest at je går over 
tæl ælmindelig bokmål, de æ jo det eine ta dei to skrivne 
språka vi har, vi har sløppi hældig vi som bære har to. Tenkj på 
åssen dom hadde de i Middelælder'n ! Dom hadde 3 skrivne 
språk: Eitt ifrå Nidaros, eitt ifrå Oslo og Hamar og eitt ifrå 
Bergen og Stavanger - og ænda hadde dom sikkert nesten like 
mange talamål som vi har !) 

Jeg trur det er riktig at jeg bare forteller det som går fram av 
vedleggene til Fogdregnskapene for Hadelands fogderi, og så 
tar en kort kommentar til slutt. 

1. - 27. april 1624: Etterskreve Iver Klaustad, Ole Dvergstein, 
Børre Stadstad, Sindre Grindaker, Halvor Hoff, Michel Grind
aker, Børre Haug, Alf Vøien, Jens Hoff, Jon Solberg, Mogens 
Askim og Gulbrand Bilden lagrettemenn på Hadeland og Niels 
Sommer tingskriver gjør vitterlig at (ovennevnte dag) var de 
samlet på Granvolden tingstue. Lensmann Michel Vennolum og 
en stor del av tingalmuen var også til stede da Peder Jensen på 
Tuv førte fram to fanger for retten. (Han møter med fullmakt 
fra sin bror fogden Peder Jensen (!)) 

De to fangene presenterees som "missdederne" Lauritz 
Olsen, født i Telemark, "ser ut til" å være mer enn 40 år, av 
yrke er han kjelsmed. Den andre heter Klaus Pedersen, født i 
Oslo, forteller at han er dreier og over 20 år gammel. De var 
blitt "paagrebne och Ahntasted" av lensmannen på Ringerike 'I 

Laurids Hesselberg, på grunn av noen "onde" penger de hadde 
levert fra seg på Hadeland og Laurids Hesselberg hadde sendt 
dem tilbake til "aastedet for deres missgjerninger" for å 
dømmes der. 

Først sto det fram en "god og trofast Dannemand" ved navn 
Ole Velong fra Jevnaker og klaget høylig over at han for noen 
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dager siden hadde solgt en lang børse til de to. For denne 
hadde han fått fem daler - som var falske. Det blir spurt hvor 
de hadde disse dalerne fra og Laurits Olsen forklarer da at de 
omkring midtfastetid hadde kjøpt 24 falske daler nederst i 
Nummedalen av to andre vandrere, disse het Peder og Chris
toffer og de hadde fått 2 ekte, gode dalere for de 24. Peder og 
Christoffer hadde fått de falske pengene fra en som hette 
Einar i Daglien (Dagali?) i Nummedalen, som hadde myntet 
dem. Imidlertid var det to unge menn fra samme sogn i 
Nummedalen tilstede i tingstuen. Disse fortalte at det bodde 
to bønder som begge hette Einar på den garden - gamle og 
unge Einar, men aldri hadde noen hørt annet enn godt om 
begge disse, Laurids Olsen gjentar imidlertid at det var gamle 
Einar som hadde myntet de falske pengene. 

Så kom fram for retten en kvinne som hette Thora Olimb. 
De to fangene hadde kjøpt en kjel av henne for 2 1 /2 mark, 
hadde betalt med en falsk daler og hadde i tillegg vekslet til 
seg en ekte daler av henne og dessuten skilllemynt fra 
kjelkjøpet. En mann som hette Eilif Olimb meddelte at de 
hadde kjøpt ei børse også av ham - for 1 mark mindre enn 3 
daler, hadde betalt med falske penger og tatt mot ekte 
skillemynt tilbake. En mann som het Knut Skienn (?) hadde 
solgt dem en sekk og en hatt for to daler - og hadde også fått 
falske penger. 

Etter dette blir så den yngste av fangene, Klaus Pedersen, 
"examineret" og han "sprekker" og forteller det som virkelig er 
hendt. Torsdagen den 15. april var han og Laurids Olsen på 
ødegarden Kvelsrud i Jevnaker. De tok da 2 stykker bly og la 
på begge sider av en ekte daler. Dette ble lagt i en form av tre 
og med et stykke tre oppå. Laurids holdt i formen og Klaus slo 
mot det øverste trestykket med en øksehammer. Så tok de 
bort den ekte daleren og støpte falske dalere av tinn. Det var 
slik de hadde laget pengene som de hadde handlet med folk 
for. 

Formen ble funnet hos Laurids Olsen og han hadde også den 
ekte sølvdaleren slått hos keiser Rudolf av Østerrike i 1609. 
Da Laurids ble "examinerit" etterpå forsto han at Klaus hadde 
fortalt alt og da tilsto også han. Begge påstod at de hadde hørt 
om denne "kunsten" av andre vandringsmenn og hadde vært 
nysgjerrige på å prøve. 

Under den videre eksaminasjonen kommer det fram at 
Laurids Olsen bruker et falskt pass. Han innrømmer at det er 
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en laugsfelle i Oslo som heter Rasmus Pedersen som nar laget 
det og at han også. har beseglet det med et falskt segl (segl 
som oppgir "Herttvig Nielsen, fogd i Nordland"). Dette passet 
gir samtidig Laurids Olen et godt skudsmå.l, og det er også. 
underskrevet "Herttvig Nielsen, Egenn haand". De forteller 
videre at de begge er gift og at de så. snart sommeren kom 
skulle begynne i bygningsarbeide på. Akershus slott. (Hvor mye 
det blir trodd av det de forteller gå.r ikke direkte fram av 
saksdokumentet). Til slutt ber begge om at de må få. beholde 
livet. 

Det hjelper dessverre lite. Retten rekner opp sine pre
misser for dem. De tiltalte har "tilfristet" seg å. missbruke 
"Høymecktige Herre og fyrste" keiser Rudolfs navn og billede 
på sine falske penger, de har med disse pengene "bedragit 
fattige folch", og det er brukt falskt pass. Retten finner at 
alle disse missgjerninger er "ubodemaall" og dømmer dem til å. 
straffes på. liv og lemmer". 

Epilog: Kvittering fra Christen Andersen i Oslo. Han har 
tatt mot 2 riksdaler av fogd Peder Jensen for kost til og vakt 
over 2 fanger som ble lagt på steile og hjul i Oslo. (Sannsyn
ligvis på den lille grønne sletta som fremdeles finnes - på 
høyre side av Strømsvegen like nedenfor Galgebergkrysset. 
Der lå de da til skrekk og advarsel for ligesindede kloss inntil 
hovedvegen. (La oss bare håpe at de var blitt avlivet før de ble 
lagt på hjulet!? 

Kilde: Vedlegg til fogdregnskap for Hadeland fogderi 1/5 
1624 - 175 1625. Dommen er beseglet av alle lagrettemenn og 
tingskriveren, den siste har også. underskrevet dommen. 

2. - 16. august 1630. Hermand Hanssen sorenskriver og lag
rettemennene i Vardal Ole Alm 1 Peder Aalstad, Daffind Haug, 
Guldbrand Tranberg, Laurids T .;rke, Harald Bye, Laurids Haug, 
Johannes Alm, Thorstein Bye, Gulbrand Føllingstad, Tore 
Mælum og Jørgen Skjerven gjør vitterlig at denne dagen var de 
samlet på Eik tingstue i Vardal etter anfordring fra fogden 
Hans Gregersen. De skulle "ordele och døme" over en fange 
ved navn Knut Rasmussen som sa han far født på Modum. Han 
var blitt grepet ved et bål langt inne i skogen av Tore Mustad 
og hennes bror, og ført til fogden med mange tjuekoster hos 
seg. Bøndene klaget over at han sammen med flere kumpaner 
hadde streifet om i skog og mark og gjort innbrudd på både 
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setrer og garder, brutt opp låser og tatt med seg det han kunne 
bære bort. Det hadde til sist blitt nødvendig å la en mann ligge 
vakt med børse i hver gard. 

Den første som sto fram for retten og klaget var Jon 
Haugsvold fra Land (kan det være Hasval?). Han klaget "haar
deligen" over at hans stolpebod var blitt brutt opp to ganger i 
løpet av sommeren, det hadde også vært innbrudd i hovedbyg
ningen og var i alt blitt stjålet for 1 0  daler. Ole Kirkeby klaget 
over at det var blitt stjålet et kvarter smør, en seterost og en 
kjel på seteren hans. Verdien av det stjålne var 4 1 /2 dr. 1 
mark. Tore Mustad hadde funnet igjen det som var stjålet hos 
ham da de pågrep Knut Rasmussen, det var blitt verdsatt til 1 
dr. 1 mark. Hos lensmannen Østen Eik var det blitt stjålet for 
1 mark. Knut Rasmussen tilsto alle disse innbruddene og 
tyveriene. 

Det ble videre spurt om det ikke var så at han også hadde 
stjålet hos soknepresten i Hoel på Ringerike og han svarte da 
at han hadde tatt fem fiskegarn fra Hr.  Knut, at han hadde 
sittet i fangenskap hos lensmannen på Ringerike, men hadde 
rømt derfra "i Kongens jern". Videre fortalte han at han hadde 
vært utskrevet i Kongens tjeneste, men hadde rømt også fra 
den. 

Da han var ført til lensmannen og slått i "jern og bolt" til 
saken kom for retten, brøt han jernene i stykker og rømte 
under middagskvila søndag. Samtidig stjal han lensmannen 
Østen Eiks trøye som er verdsatt til 1 1 /2 daler, om det var 
uniformstrøya står det ikke noe om. Samme kveld brøt han seg 
inn på en gard en mil unna og stjal der verktøy for 1 1 /2 daler . 
Så prøvde han seg på stolpeboden på Skøyen på Biri men ble 
skremt bort derfra, men samme natt ble det innbrudd på 
Skavdalen og Markeng. På Markeng satte folkene etter og det 
som var tatt måtte kastes under flukten. Endelig var det også 
"besøk" på Onsrud samme natt. 

Dagen etter kom turen til Ole Klæte , men han satte etter 
til skogs med børsa og da ble det flukt igjen og kasting av 
tyvegodset. Om det var for å kompensere dette tapet eller 
ikke er ikke lett å si, men iallfall ble det innbrudd hos Knut 
Sveen (alt smedverktøyet) og dressen til Harald Kind i Torpa. 
endelig rakk man innom Anders (Røste?) og Halvpr Opsahl og 
derfra gikk det på "hemmelige stier" tilbake til Redalen men 
der ventet Østen Eik og mange folk med ham og så var det 
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slutt. (Tyder denne "stormstjelinga" på at Knut forstår at han 
nå må rømme fra disse traktene?) 

Fogden Hans Eggertsen satte fram påstand at Knut Ras
mussen hadde forbrutt sitt liv og burde straffes med "galge og 
gren" på grunn av sine tyverier og retten finner at fordi han 
har brutt Kongens jern, brutt seg inn hos mange og stjålet "for 
over 16 daler" vet de ikke bedre og kan ikke annet dømme enn 
at han må straffes på sin hals. (Imidlertid fikk han den "nåden" 
at han ble halshugget, det var en "finere" avlivning enn å bli 
hengt. 

Dommen er beseglet av sorenskriver og lagrettemenn og 
underskrevet av Hermand Hanssen. Kilde: Vedlegg til fogd
regnskapet for Hadeland fogderi 1 /5 1630- 1 /5 163 1. 

Såvidt jeg kan forstå hadde man den gangen denne skikken: 
Den som ble straffet måtte selv betale for "Reffselsen". Jeg 
har sett flere eksempler på at betalingen til skarpretteren er 
trukket fra først etter det forbrutte bo var blitt vurdert, bare 
når det ikke fantes noe etter "missdederne" ble oppgjøret en 
"offentlig sak". Men revisjonen var streng og fogden måtte da 
ha tingvitne om at det ikke fantes noe i boet. 

Disse to uhyggelige sakene jeg har fortalt ovenfor er de 
som er bevart - det var flere mennesker som kom på avveier i 
denne tiden. Der har vi tingvitnene og fogdregnskapet som gir 
opplysninger, og ut fra disse vet vi at en (annen) Laurids Olsen 
hadde vært "cumpan" med Knut Rasmussen. Dessuten hadde 
Knut Fruset vært inne i billedet som heler, men han hadde 
rømt (var det så rart?) og etter ham var det ikke annet å 
konfiskere enn litt lettkorn, litt høy og ei gammal hoppe. 
Imidlertid ser det ut til at det på samme tid hadde vært ting 
på gang også i Valdres og jeg refererer derfor fogdregnskapet 
for Hadeland fogderi 1630- 163 1  i all dets nøkternhet og gru: 

Siste post i regnskapet: "UDGIFFT, JMOD 
FORSCHREFFNE JNDTECHT OCH OPPEBØRSEL". 

Thingsvidne. At der fands jnthet at kunde betalle skarp
retteren med No. 20. 

Gif fuidt skarpretteren, for hand med suerdet Reff sidt Knud 
Rasmussen och Lauridz Oelsenn, for thiugerie de Begaaidt 
haffuer, effter medfølgende dom mers formeldingh, Pendinge -
X dlr. for suerdet att Udfeyge och Reengiøre Phr - j ort. 

Men på samme side står det også: "Disligeste giffuit skarp
retteren, for hand fire sehrschildte tiider, med suerdet aff-
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rettidt fire misdedere udj Walders, effther derom medfølgende 
Dommers Widere formelding, for huer V dlr, ehr Pendinge -
X X  dlr, for suerdet etc giff uet j ort ehr j dlr. 

Sant å si er vel dette "heller sterk kost". Jeg er glad for at 
a Malla ikke fikk kjenne til denne versjonen om "Gjøagutta". -
En annen ting er at jeg trur dette er den sanne versjonen. 
Trollet Gjøa som kaster stein mener jeg er Totens versjon av 
vandresagnet som vi også finner i Odysseen - og vel like lite 
sant som det som står der! Men hva skal en så finne til 
forklaring på "Gjøagutta?" og deres opptreden på Opplandene? 

Fogdregnskapet for Hadeland var i grunnen "fredelige og 
pyntelige" når en ser dem mot andre fogdregnskaper. Det gikk 
vesentlig på taksering av boet til menn "der udj sitt Echte
schab haff de begaaed Leyermaall med løst Quindfolck" og 
derfor hadde forbrutt sitt bo til kongen (dessuten er mange 
vedlegg i årenes løp om følgene av at dammene hadde gitt 
etter på Fossen slik at møllehuset, kvern og kvernsteineer var 
blitt veltet ut i Kvernumshølen. (Det finnes faktisk et utsagn 
fra kongen at det var "ei dyr kvern" å være eier av. (Se også 
TOTN 1 986). Mot denne fredeligheten ser vi at blodet renner 
og barbariet florerer på 1620-30-tallet. (Kultur og medmenne
skelighet blomstrer sjelden i krigstider). 

Jeg har en hypotese: Kristian IV rotet seg inn i tredveårs
krigen, han mente vel å vinne makt, glans og ære. Ved 
landsbyen Luther am Bahrenberge møter han så Tilly. Resul
tatet er at etter dette slaget hadde Kristian IV ikke lenger 
noen hær. Den gikk fullstendig i oppløsning, Tilly og Wallen
stein herjet Jylland, andre måtte hjelpe til for at 
Danmark/Norge ikke skulle bli "helt flådd" for å få fred 
(faktisk mest av alle Gustav Adolf av Sverige.) 

Ikke alle som hadde vært i kong Kristians hær døde eller 
forble i Tyskland, men de som tok seg hjem ser ut til å bli like 
hjertelig mottatt av Kristian IV som Stalin tok mot de russiske 
krigsfangene som kom hjem etter den andre verdenskrig. 
Hadde de da annet å gjøre enn å gjemme seg i skogen og friste 
livet på et uhederlig vis? (Vi ser f.eks. at ltnud Rasmussen 
hadde "tjent kongen"). For meg står dette som den virkelige 
fortellingen om de Gjøagutta som jeg var interessert i for 60 
år siden. 
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Om N iels Oudensen Rognstad på 

Toten 
Av Jan F redrik Lysaker Engedahl, 3057 Solbergselva. 

Siden jeg i den siste tiden har kom met over tilfeller hvor det 
blir antydet at Niels Oudensen kan være en sønn av Ouden 
Jonsen Gullaug i Lier (Tordenstierne), så vil jeg her kom me 
med noen opplysninger som viser at dette ikke stemmer. 

Den 30. juni 1656 blir Laurits Hellefsen Rakkestad på Ø. 
Eiker stevnet av Ouden Nielsen på Rognstad på Toten på egne 
og medsøskens vegne, Poul Nielsen, Peder Nielsen, Guri Niels
datter gift med Peder Madsen, Kari Nielsdatter og deres mor 
Ragnhild Poulsdatter, for det godset som var etter deres 
farbror Erik Oudensen Vålen (Ø. Eiker). 

E rik hadde utstedt et gavebrev hvor han hadde gjort 
Laurits Rakkestad til sin eneste arving av alt det faste og løse 
i gården Vålen, for dette hadde Laurits påtatt seg å ta seg av 
Erik resten av hans tid. Dette tilbudet hadde også Eriks bror 
Niels Oudensen og hans barn fått, men de hadde ikke villet ta 
det imot, gavebrevet var underskrevet av Niels Oudensen og 
Peder Nielsen, disse underskriftene ville ikke de andre av 
Nielses barn godta på grunn av farens "Alderdomb och Vankun
dighed" og fordi broren var umyndig når han skrev under. 
Denne saken endte med at Laurits skulle få alt løse gods etter 
Erik mens Niels Rognstad og hans barn skulle få innløse det 
godset som var pantet bort eller utsatt på annen måte. Det 
kommer og fram av denne saken at Laurits var Erik og Niels' 
søstersønn! 

I en arvesak på Rakkestad i 1664 får vi rede på hvem som 
er Laurits foreldre, Helge Oudensdatter og Hellef Lauritsen på 
Rakkestad og søsknene Ragnhild Hellef sdatter gift med Peder 
Sønju (Ø. Eiker), Marte Hellefsdatter gift med Eivind Bakken 
(Ø. Eiker), Guri Hellefsdatter gift med Christen Holte (Ø. 
Eiker) og Kari Hellefsdatter. 

I en sak i 1677 om grensene mellom Gusstad og Skalstad på 
Modum får vi vite at Laurits Rakkestad er adelsmann til 
Skalstad og at hans morfar Ouden Mælum (Modum) hadde eid 4 
lispund· i Skalstad.(3) Denne Ouden Mælum siden Holte/Rakke
stad på Eiker er nevnt en rekke ganger. 

I 1580 er det nevnt at Oluf Viken (trolig nordre Viken, N. 
Eiker) og Ouden Mælum skal innløse det pantebrev som Torger 
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Hoen (Ø.  Eiker og Chr istoffer Volstad (Ø. Eiker) har på Vålen 
(4). Denne Oluf Viken kan muligens være Oudens far. 

1 590 Ouden Olufsen Holte på Eiker (Ø. Eiker), hustruen 
Guri N ielsdatter og sønnen Oluf Oudensen gjør et jordebytte 
med Oluf Torgersen på Ulleland (Ø. Eiker, sønn av Torger 
Hoen ovenfor) som a'v dem får 4 lispund i Korsbøen i Snarum 
på Modum,  for dette får de av Oluf Torgersen 1 fjerding i Li  
på Eiker (Ø. Eiker).(5) Denne Oluf Oudensen som her  er nevnt 
som sønn av Ouden er nok identisk med Oluf M ælum som i 
1 6 1 5  eier 6 lispund i Mælum og 4 lispund i Skalstad, i 1 637 har 
han 00 i seglet sitt. (6) 

1 59 1  Ouden Olufsen Råkkestad pl Eiker måkesk1f ter til 
Neri Sebjørnsen Hovland på Modum 1 markebol i Nedre Hov
land på Modum som var Oudens rette odel og tømtes etter 
salige Brønhild Torstensdatter, for dette fikk Ouden 1 marke
bol i søndre Mælum på Modum som var halve gården. (7)  

1 59 1  er Ouden Holte nevnt ved kongehyllingen.(8) 
1 593  og 1 594 er det Ouden både på Holte og Rakkestad som 

betaler bygningsskatt (9), dette er trolig • Ouden Olufsen som 
bruker begge gårdene. 

1 598 er makeskifte odel for odel hvor Reidar Bergan i 
Sigdal får 1 pund i nordre Gren og 2 kalvskinn i Ødegren 
(Sigdal) av Ouden Rakkestad som igjen får 1 8  lispund rente i 
Lindum i Skoger og 50 rdl. i mellomlag. ( 1 0) 

Alle de gårdene vi her ser Ouden har blitt eier i, eier hans 
barn også parter i siden. 

Det er mulig at Niels Rognstads kone Ragnhild Poulsdatter 
også kom mer fra Eiker , hun er trolig datter av Poul Torgersen 
Hoen/Knive på Ø. Eiker. 

KILDER: 
I .  E MS. (Eiker Modum og Sigdal) tingbok 2 folio 1 47b til 

1 50b. 
2.  E MS, tingbok 6 folio 24b 
3.  EMS.  tingbok 42 folie 42b. 
4 .  N iels Stubs opptegnelser fra Oslo lagting, s. 2 1 5 . 
5.  Utrykt R A  diplom 28.03. 1 590. · • 
6 .  Jordebok i Danske Kanseli Skapsaker og K irkeregnskaper 

i rentekammeret. 
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7. EMS. tingbok 26 folio 3 1  a og flere. 
8. Aktstykker til de Norske Stænder Møders Historie 

1548- 166 1. 
9. Bygningsskatten 1 593/94 Bragernes fogderi, Akershus len. 
1 0. Bygdebok for Sigdal og Eggedal av A. Mørch bind 2 s. 1.  

Matt Kjelsrud var døpt 

Mads Hagebarthsen 
Undertegnede fikk for et par år siden spørsmål om en Matt 
Kjelsrnd i Montana som skulle være født på Toten 15. juli 
1 894 og død i Montana 1974. Han dro til Canada 2 1  år 
gammel og 2-3 år seinere til Montana der han ble. gift med 
Marie Paulsdtr. Joramo, fra Lesja 1894- 1980, og de· fikk tre 
barn: Matt 1 9 1 9 ,  Robert 192 1  og Melvin 1923. 

Jeg lette en del i kirkebøkene, men la det hele til side, 
men kom så til å tenke på at kanskje "Matt" var døpt Mads, 
og dette løste floken, for i kirkeboka for Balke sogn i Østre 
Toten finner jeg: Mads f. 15/7 1894, døpt 1 9/8 1894 av 
foreldre: dagarbeider Hagebarth Vilhelm Olsen Strøm fra Nes 
på Romerike og pige Karen Augusta Mathiasdtr. Barnet er 
født i Kjelsrudstuen og foreldrene var født 1874 og 1873. 
Faddere var: inderst Johannes Olsen Rølstad og kone, for
pakter Mathias Gundersen K jelsrudstuen, gardbruker 
Johannes Olsen Kjelsrudstuen og konen Johanne Marie 
Mathiasdtr. Det opplyses også at barnet var "uekte": 
"Moderens og faderens 1 ste Leiermål. Anmeldt af Johannes 
Olsen Kjelsrudstuen". 

Foreldrene til Karen Augusta Mathiasdtr. var Mathias 
Gundersen f. 1 830 i Burullstuen, død i Kjelsrudstuen 29/4 
190 1  og hustru Sophie Johansdtr. født i Fodstadkvennom 1833 
og død på Malterud i Vestre Toten 6/ 1 1  1 9 1 2. 

Så har jeg da noe å sende tilbake til Amerika, men skulle 
noen vite noe mer om Hagebart Vilhelm Olsen Strøm, så er 
jeg interessert. Karen Augusta hadde følgende søsken: 
Johanne Marie 1856, Gustav 1860, Johanne Marie 1863, Nils 
1 867, Nils 1869, så hun var den.- yngste av søskena. Kanskje 
noen av disse har etterslekt på Toten i dag? 

Arne Amundgård, 2846 Bøverbru 
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De eldste s lekts ledd på Sol berg i 

Østre Toten 
Av Per Bjørnerud 
Solberg er en gammel gård, slektshistorisk sett, og det finnes 
endel dokumenter om gården fra midtet av 1500-tallet. Jeg 
har forsøkt å få de fleste opplysninger om forfedre og etter
slekt til begynnelsen av 1700-tallet. Jeg ser gjerne at det 
kommer eventuelle rettelser fra leserne også. Jeg vil også 
takke Alf Gyland for nyttige opplysninger som jeg. har hatt god 
bruk for. 

Navnet Solberg blir uttalt Solbjør og skriftformer har vært: 
Ca. 1480: Solbyorg, 1520: Solbierg, 1578: Solberrigk, 1669: 
Solberig og 1723: Solberg. I følge Oluf Ryghs Norske Gaard
navne kan en mer opprinnelig form ha vært Solbjargir eller 
Solbjorg, og "det synes her efter Beliggenheden at maatte 
betyde: Høide, bag hvilken Solen sees at gaa ned." 
Første gang Solberg er nevnt er i et udatert dokument fra 
1470/80 (ON I X  s. 354). Fire lagrettemenn, alle fra Nes på 
Hedmark, erkjente at de for _ 16 år siden var tilstede da 
�udbrand Aslesøn og hans søster Marit solgte til Per (Peder) 
Lavransson, hva de eide i Solberg i Fjelds sogn på Toten og 
oppebar (fikk) betalingen, samt at de aldri hadde hørt at 
garden var pantsatt til Hellig legems Gilde. 

Per Lavransson var død før dette dokumentet ble skrevet 
og må ha kjøpt Solberg i tidsrommet 1454-64. Det står ikke l 
dokumentet om han haddde etterslekt eller ikke. Siden alle 
lagrettemennene kom fra Nes, må vel enten kjøper eller selger 
_ha bodd der og hatt slekt der. - Vi får heller ikke vite om 
gården virkelig var pantsatt til Hellig legems Gilde, som 
e iorde krav oå tien. 

En sønn til Per Lavranson kunne kanskje være Lavrans 
Pederson som i 1478 var lagrettemann på Toten i en sak som 
omhandlet gardene Møkkenes og Mjørlund på/Eina (Dipl. Norv. 
X 201). Dokumentet var satt opp på IRelsrud. 

Neste gang Solberg er nevnt er i Gjengjerden i 1528 da En 
Peder (Per) Solberg skattet 1 lodd sølv av Solberg. Peder kan 
ha vært sønnesønn av Peder Lafnnsson. Peder Solberg betalte 
også skatt i 1 557/58, men ikke i 1 560/61. Han er vel kanskje 
død mellom 1 558 og 1 560 eller så har han gitt fra seg garden 
til sønnen Oluf (Ole) Pedersen. 225 
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I et dokument fra 1 554 (DN Ill nr. 1 1 73) kunngjør Peder og 
Ole Olssønner, sambårne brødre og svorne lagrettesmenn på 
Toten at de har solgt en rydningsplass som heter Eriksrud i Aas 
sogn på Toten til mester Torbjørn Olsen Skaktavl, hans hustru 
og deres arvinger. De erkjenner å ha mottatt fullt oppgjør. 

Det ble riktignok nevnt fem personer med navnet Peder i 
1 557/58 og 1 2/ 1 3  stykker med Oluf-navnet, men beliggenheten 
og det faktum at Solberg var eneste gård med både en Peder 
og en Oluf som brukere, kan få en til å lure på om det ikke var 
to brødre som satt på Solberg i 1 557/58. 

I et dokument fra 1624 får vi vite at Oluff Pedersen hadde 
pantsatt Solberg til Pål Torgeirsen Hon på Eiker i året 1 .573 (se 
Dokumenter på Bjørnstad. Tidsskrift nr. 3 198.5). For å kunne 
pantsette gårder så måtte han ha den t il odel og eie, og når 
Solberg var odelsgård i 1 .573 og man måtte eie en gård i 60 år 
for å få odel på den, så måtte Solberg ha vært eid av Oluf 
Pedersen slekt i 1 5 1 3  eller før. Det medfører at Hellig legems 
Gilde aldri kan ha fått "klørne" i Solberg, og det er da stor 
sannsynlighet for at det er etterkommere etter Per Lafransson 
som oantsatte Solben� i 1 573.  

Neste gang vi møter Oluf Solberg selger han på sin hustru 
Berete Eriksdatters vegne til Torbjørn Olsen Skaktavl en part i 
ødegården Farestad i R ingebu for 6 daler og 1 /2 pund mel. Det 
skjedde 1 2. m ars 1 562 på Hoff (Chr istiania Raadstuarkiv). I 
1 573 er han nevnt med fullt navn: Oluf Pedersen da han 
pantsatte Solberg-

I en odelssak fra 1 624 som omhandler Solberg og Foss får vi 
vite endel om slektskapsforholdene på Solberg etter Oluf 
Pedersen: 

Peder Solberg kunne hvis han ville, innløse en gård Mælum 
med underliggende ødegård Hauge i Få.berg som hadde 3 huders 
størrelse til sam men. Dette er en ganske betydelig del og det 
er vel hans kones mors odel. Berete Eriksdatter som hun het , 
har nok vært fra Gudbrandsdalen. Av det andre innholdet kan 
vi slutte at Oluf Pedersen hadde to døtre, gift med henholdsvis 
Peder Solberg (ikke fra Solberg) og en Guttorm. Det var kona 
til Peder Solberg og mora til Bersvend Guttormsen som hadde 
odel i gården og Peder og den ukjente Guttorm må da ha 
kommet annensteds fra. Peder kunne på grunn av navnet Kjell, 
på hans sønn, muligens være sønn av den Kjell Seierstad nevnt 
1 557/58 og 1 560/6 1 ,  mens Guttorm nok kan ha vært fra 
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Gudbrandsdalen. Siver Siversen Foss/Glemmestad var forøvrig 
gift med en datter til Peder Solberg. At dattera het M arte som 
tidligere oppsatt i dette tidsskriftet, har jeg ikke sett i 
kildene, og dette beror vel mer på gjetninger? 

I siste del der det står at det ikke var bevist at Bersvends 
mor hadde latt seg "lokke" i hans fars og brors gård, så kan vel 
kanskje bror være feilskriving for svoger, eller så har 
Bersvends mor hatt en hittil ukjent bror, som må ha vært død 
ganske tidlig. 

1=, Men den Oluf som er nevnt i 1 557/58 mA jo mest 
sannsynlig være sønnen t il Peder Solberg. I 1 560/6 1 betaler 
Gunder Maier og Oluf Solberg 2 kyr, som er tienden de mA gi i 
skatt. Samtidig er det nevnt en Oluf Pedersen som fikk bot : 
"for hand sagde ij mendt tienniste och icke holdtt thett". 
Dette er sikkert den samme Oluf Pedersen Solberg som er 
nevnt i 1573 (se ovenfor). 

2.1 NN Olufsdatter Solberg født 1550/60, død ca. 1643, gift 
med Peder Solberg, som er nevnt som bruker fra 1 612 til 1643. 
Peder Solberg må ha innløst pantet før 1615 for i odelsjord
boka av 1612 står at Peder eide 15 lispund eller tre fjerdinger i 
Solberg og 1 hud i Foss øde. 

2.2. NN OLufsdtr. født ca. 1560, gift med Guttorm NN og 
senere skilt. 

3.1.1. Kjell Pedersen Solberg ca. 1590-1638. Han bruker 
Solberg 1612-38. De gamle skattelistene har ham som bruker 
helt fram til 1645, men det kan forklares med at det var vanlig 
å bare "kopiere" opp nye lister istedet for å ajourføre listene. 
Kjell eide 1624 15 lispund i Solberg og 1 /2 hud i Baashus. Han 
var gift med Synnøve Gulbrandsdatter. Hun hadde 3 skinns 
odelsgods i Vaslien i Land og 3 skinn i Rolid i Biri. Synnøve må 
da ganske sikkert ha vært datter av Gulbrand N(ilsen) Enge i 
Vardal som i 1624 eide 1 /2 hud i Vaslien i Land, 2 skinn i Rolid 
og 2 skinn i Dovre. Synnøve ble etter mannens død i 1638 gift 
med Jon Olsen Solberg fra Fjell. H an var bruker; 1642-54 og 
lagrettemann i 1642. På skiftet etter Jons far, Oluf Fjeld i 
1666 står det at Jon Olsen var død, men hadde etterlatt se� 
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barn. Det var kanskje fra et tidligere ekteskap. Hans sønn var 
kanskje den Ole Jonsen Solberg som 1666 var 26 å_r. Kjell 
Pedersen er ellers nevnt som bruker av Dælin ødegård i 1636 
og 40 (da avdød). Han hadde fem barn i følge skiftet etter hans 
sønn Nils' kone Ingeborg Båkinn. Kjell ble drept i 1638 av 
Svend Michelsen (Karidalen). Det har vel kanskje vært alkohol 
og krangel med i spillet den gangen som det ofte kunne være, 
men det får vi ikke vite av dokumentet som omhandler denne 
saken. 

Drapsmannen som hadde · vært i tjeneste på Askim, ble nå · 
fengslet og satt i arrest hos lensmann Paul Fodstad. Etter å ha 
sittet der i 18  måneder og ventet på dom, klarte han å rømme 
og ble aldri sett mer igjen på Toten. - Dette må ha vært en 
hard tid for enka Synnøve Gulbrandsdatter og hennes fem barn. 
Det var vel grunnen til at hun giftet seg igjen med Jon Olsen 
Fjeld. - Kjells og Synnøves barn var: 

4. 1 .1. 1 .  Nils Kjellsen Solberg ca. 1 629- 1 705, bruker av Solberg 
1657- 1694, gift første gang med Ingeborg Olsdtr. Båkinn, 
datter av Ole (Oudensen) Båkinn død 1 650 og Anne Eriksdtr. 
død 1680. Ingeborg døde nok i 1664 for det var dødsskifte etter 
henne 20. 1 0. 1664, og da får en vite at Nils Kjeldsen hadde fire 
søstre som han hadde innløst odel fra. Nils var så rask til å 
gifte seg, for allerede tidlig på høsten 1665 giftet han seg med 
Maren Gulbrandsdatter fra Solberg i Kolbu. Dette ekteskapet 
ble imidlertid svært så kortvarig, da Maren døde allerede fem 
uker etter bryllupet og hun fikk følgelig ingen barn med Nils. 
Det var skifte etter henne 1 4. 1 1.1665. Nils gikk likeså bort og 
giftet seg en tredje gang med Siri Olsdtr. Tømmerhol. Dette 
ekteskapet var vel også barnløst. N ils' barn med Ingeborg 
Olsdatter Båkinn var: 
A. Kjell Nilsen Solberg 1654- gift med Berte Tjøstelsdatter 
Stensli 1 647- 1726. Kjell overtok garden etter faren i 1 694 og 
var bruker fram til 1723. Han hadde i 1708 noen rettssaker for 
overhoffretten på sin kones vegne. Det var en tvist om odelen 
til Groset, som Hans Nygaard gjorde krav på. Kjell vant saken 
på sin kone Bertes vegne som var nærmest i odel. 
B. Ole Nilsen 1656- død før 1680. Han er på et skifte etter sin 
mormor Anne Eriksdatter Båkinn i 1680 ikke nevnt sammen 
med de andre barna og var vel følgelig død før 1680. 
C. Peder Nilsen hzelsrud 1659- 1 73 1 ,  gift med Marte Tords-
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datter Rustad nedre 1 658- 1 74 1 .  Peder var bruker av Igelsrud 
og fikk visst en god del etterslekt. 
D. Erik N ilsen 1 66 1 - var i 1 680 nevnt som tjener, bosatt i 
Kristiania. 

4. 1 . 1 .2.  Gunhild Kjellsdtr. Solberg nevnt i skattematrikkelen 
for 1 647.  Hun solgte sin odel sammen med sine søstre til 
broren før 1 664. Ellers vites d�t ikke noe om henne. 

4 . 1 . 1 .3.  Ingeborg K jellsdtr. Solberg 1_635/38- 1 692, gift !Jled 
Anders Guttormsen Breili 1635- 1 7 1 2, sønn av Guttorm 
(Andersen) Breili og Gudbjørg Johnstr. (Seierstad). Dette var 
Anders andre ekteskap, da han tidligere hadde vært gif t med 
Anne Olsdtr. Fjell. Det var skifte etter Ingeborg i 1 692 og 
hennes bror N ils Kjeldsen møtte opp som formynder for hennes 
datter Lisbeth. Ingeborg og Anders barn var: 
A. Anne Andersdtr. 1 656- gift før 1 692 med Ole Jakobsen Kise 
1 658-
B.  Hans Andersen Breili 1 662- 1 7 1 9  gift 1 .  med Mari Hansdtr. 
Berg 1 662- 1 699, fire barn. Gift 2. med Marte Abrahamsdatter 
Hveem 1 67 1 - 1 7 1 9  (se dette tidsskriftet nr. 1 1 .987 side 26-27). 
C.  Jon A ndersen Breili 1 669- nevnt 1 69 2. 
D. Lisbet Andersdtr. 1 679- gift 1 704 med Erik Toresen 
Glemmestad, sønn av Ture Wernersen Glemmestad og Karen 
Olsdtr. Glemmestad. (Se: 4 . 1 .2. 1 .A).  

4. 1 . 1 .4.  Anne Kjellsdtr. Solberg nevnt 1 647 og 1 664,  som sin 
søster Gunild ikke å finne i andre kilder. 

4 . 1 . 1 .5.  Marit Kjellsdtr. Solberg 1 625- 1 707 gift 1 .  med en 
ukjent Jep eller Jeppe, gift 2 med Laurits Johansen Roset 
1 6 1 6- 1 677. Marit er nevnt som 90 år i 1 706, men alderen kan 
vel heller anslås til et par og åtti år. Laurits er nevnt som 
bruker 1 650- 1 677,  men i en dom fra 1 69 1  vitner sønnen Mons 
at faren hadde bodd på Roset i ca. 40 år fram til sin død. Det 
skulle tilsi at han brukte garden ca. 1 640 t ir' 1 6  77.  Det var 
dødsskifte etter Laurits 8. januar 1 678,  så Laurits døde nok 
sent på året i 1 677.  - B arn fra 1 .  ekteskap: 
A. Jeppe Jepsen 1 65 1 - hadde en sønn Anders nevnt 1 7 1 0  i 
rettssak om Roset. 
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Barn fra andre ekteskap: 
B. Mons Larsen Roset 1653- 1 722 gift med Berte Michelsdtr. 
Bjørnstad 1 663- 1 73 åtte barn 
C. Birte Larsdtr. 1 656- 1 754, gift 1 ca. 1 678 med Erik 
Halvorsen Drager 1 6 1 0-1 690 og gift annen gang med Erik 
Johansen Drager, død 1 722. 
D. Gunild Larsdtr. gift før 1 678 med Amund Olsen Nerby i 
Vardal. 
E. Christen Larsen f. ca. 1 658, død før 1 678, nevnt i 1 666 men 
ikke på skiftet etter faren og var vel da død før den tid. 
F. Kjell Larsen Revol 1 66 1 - 1 696, muligens gift med en datter 
av Hans Madsen Revol og Birte N ilsdatter. Den 29/ 1 1  1 696 ble 
Kjell, kona og de tre barna deres, Lars, Hans og Birte gravlagt. 
Fem mennesker - en hel familie - døde altså omtrent på 
samme tid kanskje p.gr.a. smittsom sykdom eller ulykke. 
G. Johannes Larsen f. ca. 1 662, død etter 1 678. 
H.  Ole Larsen f. ca. 1565 ,  død etter 1 678.  

3. 1 .2. NN Pedersdtr. Solberg 1 590/ 1 600- 1 663 gift med Siver 
Siversen Foss/Glemmestad 1 590- 1 665. Siver er første gang 
nevnt i 1 6 1 6  på Foss. I 1 624 får vi kjennskap til Sivers gods 
som var følgende: Foss 1 hud (hans kones odel), Glem mest ad 3 
skinn og Malterud 1 /2 hud. Siver har antagelig kjøpt Glemme
stad - 1 pund mel i 1 622 av brødrene Hans Berg og · Jakob 
Bjørnstad, det får vi vite på skiftet etter Ole Siversen i 1 68 1 .  
Kjøpesummen var 9 2  riksdaler og det blir referert til 2 brev 
fra henholdsvis 8. mars 1 622 og 30. mai 1 636. Glemmestad har 
da vel vært brødrene Hans og Jakob Pedersønners odel. Siver 
var bruker av Foss 1 624-43 og Glemmestad 1 635-6 1 .  Han førte 
jo som nevnt tidligere sak mot Bersvend Guttormsen om 
odelen til Foss, men tapte den. Det var dødsskifte etter ham 
1 0. januar 1 666. Barn: 

4 . 1 .2. 1 .  Ole Siversen Glemmestad 1 625-8 1 ,  dødskif tet 22. mai 
1 68 1 ,  var bruker av Glemmestad 1 66 1 -8 1 og var gift med en 
Aaste NN 1 620- 1698.  Hun var som enke bruker 1 68 1 - 1 694. 
Barn: 
A.  Karen Olsdtr. 1 646- 1 729 gift med Ture Wernersen Glemme
stad 1 628- 1 696. Ture er ikke nevnt i manntallet 1 666 og har da 
vel kommet utenbygds fra. I manntallet for Stange 1666 finnes 
det imidlertid en Ture Wernersen på garden Kaulun født ca. 
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1635. Han blir betegnet som omreisende løsgjenger. Hvis en 
fortsatt leter i Stange så kunne det passe med Werner Otte
stad som far. Alderen til Ture passer fint med den Ture på 
Glemmestad og da Ture i Stange er nevnt som omreisende 
løsgjenger, så skulle det vel ikke være så helt umulig at han 
havnet på Toten til slutt. 
B. Marte Olsdatter gift med NN. Hågen Kise av Nes på 
Hedmark møtte opp på hennes manns vegne på skiftet etter 
Ole Siversen Glemmestad!- Det kan tyde på at han var bortreist 
eller syk. 
C. Valborg Olsdtr. 1 650-96, gift med Mons/Mogens Olsen 
Glemmestadstuen 1 640- 1 728. Mons er muligens den samme 
som Mogens Olsen, 22 år i 1666 og tjenestedreng på Rustad. 
D. Tore Olsdtr. 1 66 1 -

4. 1 .2.2. Gulle (Gullaug) Siversdtr. 1620/30- 1698 gift 1 med Ole 
Gundersen Sukkestad Nordre, død med skifte 1658 i hans andre 
ekteskap. Fire barn. Hun ble gift 2. med Finn Siversen Snipstad 
som døde i 1660, ingen barn med Finn. Gullaug var bruker av 
Sukkestad Nordre 1660- 1670 og døde vel etter dette. Gulles 
barn med Ole Sukkestad var: 
A. Nils Olsen Sivesind 1654- 1 724, stor etterslekt på Toten. 
B. Thomas Olsen 1654-
C. Gunder Olsen (Kukkersrud i 1666?) f. ca. 1656. 
D. Kari Olsdatter. 

4. 1 .2 .3. Marte Siversdtr. død ca. 1662. I skiftet etter hennes 
far står det at hun døde for 3 år siden og hadde vært gift med 
en Anders. Denne Anders var den Anders Rasmussen som i 
1 666 hadde giftet seg til Negård med enken Rønnaug Olsdtr. 
Anders var 1 650-52 medbruker på Glemmestad. Barn: 
A. Magdalene Andersdtr. 
B. Anne Andersdtr. 
C. Kari Andersdtr. (De tre døtrene er alle nevnt som voksne i 
1 666) • .  
D.  Rasmus Andersen f. ca. 1652. Rasmus er sikkert den 
tjenestegutten som er nevnt 1666 på Sukkestad Nordre. Han 
har sikkert arbeidet for sin tante Gulle på Sukkestad. 

3.2. 1 .  Bersvend Guttormsen Foss 1 595- 1 668 gift 1630 med 
Karen Hansdtr. Moldstad, Hadeland, død med skifte 1._3. 167 1 .  
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Bersvend er første gang nevnt som tjener på Hadeland i 1624. 
Det var der på garden Moldstad han traff sin kone og de giftet 
seg vel på Hadeland og ble boende der til ca. 1642. Første gang 
Bersvend dukker opp i skattelistene for Toten er i 1642 på 
Foss, og der bodde han til sin død i 1 668. I et dokument fra 
1630 er han imidlertid bosatt på Foss da han er nevnt som 
Bersvend Foss. Også 1632 og 1 636 var han bosatt på Foss. I 
1672 fikk han 6 1/2 riksdaler i bot for at han imot offentlig 
tinglysing hadde "Huset og Hælit Susanne NN datter som 
formedelst hendis møget groffue utilbørige bedrifter ehr lyst 
aff Prestegjeldet". I 1645 betalte han kopskatt for seg, kvinne 
og datter. 

4 .2.1. 1 .  Hans Bersvendsen Foss f. etter 1645. Bruker av Foss 
1 668-92. Gift med NN. Barn: 
A. Bersvend Hansen Foss 1 664- 1699 gift med Marit Pedersdtr. 
B .  Niels Hansen Foss 1 659-

4.2. 1 .2 .  Elling Bersvendsen Foss f. etter 1645, død 1695 gift 1 
med Ingri Gregoriusdtr. død 1677: 1 sønn i dette ekteskapet. 
Gift 2 med Ingri Tostensdtr. 1650- 1728. Han hadde en søster 
Kari Tostensdtr. som døde på Foss i 1 725, 75  år gammel, som 
"en fattig gammel pige". Barn fra første ekteskap: 
A. Hans Ellingsen Foss 1 675- gift 1696 med Barbro Tollefsdtr. 
A tlungstad. 

Barn fra andre ekteskap: 
B.  Svend Ellingsen Foss 1678-1705 gift med Siri Amundsdatter 
Nes 1 678- 1 743 (fra Nes på Hedmark?) 
C.  M ikkel Ellingsen Foss 1690-1744 gift 1715 med Gunhild 
Simensdtr. Blikset 1694-1785 
D. Berte Ellingsdtr. Foss 1682-1703, døde på barselseng med et 
uekte barn. 
E. Kari Ellingsdtr. 1680- gift 17 19  med Johannes Andersen 
Eriksrud. 
F. Ingri Ellingsdtr. 1 685-. 

4.2. 1 .3. Guri Bersvendsdtr. Foss født før 1645 gift med Ole 
Tollefsen Knarud i Gran 1 637-1699. Etterslekt, se tidsskriftet 
nr. 2 1 986 s. 20-24. 
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4.2. 1 .4. Kari Bersvendstr. f. etter 1645, gift med Jakob 
Gudmundsen eller Gunderert Helgerud i Vardal 1632- 1707. I en 
sakefallssak i 1660 fikk Jakob Foss bot for leiermål med sin 
festekvinne Karen Bersvendsdtr. Foss. Dette kan ikke være 
annet enn de to ovenfornevnte. Når Jakob er nevnt som Jakob 
Foss kan det vel kom me av at han har vært gardsgutt eller 
tjener på Foss. Kanskje Jakob var "innfødt" totning? Barn: 
A. Ole Jakobsen 1 660-
B. Gunder Jakobsen 1662-
C. Bersvend Jakobsen Helgerud 1667- 1742 gift 1. med Guri 
Taraldsdtr. Lien under Mustad i Vardal død 1728 og gift 2. med 
NN.dtr. 

Hamar domkapittels segl fra / 400-tallet .  Det viser et s t ilisert bilde av kirken med sol 
og mdne, symboler for Kristus' evige makt. 
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Litt om anene ti l N i ls 

Anne Chr istophersdtr. 

Aurda l 

Olsen og 

Garl i fra 

Av Fredrik Dyhren 

I tidsskriftet nr. 2/ 1986 er det spørsmål (nr. 133) om hvem som 
var Jørun Nilsdtr. Hougsruds foreldre. Noe konkret svar på 
spørsmålet kan jeg ikke gi, da jeg ikke har undersøkt denne 
saken. Men jeg vil her gi noen opplysninger om slektskapsfor
holdene til ei Jøran Nilsdtr. fra samme bygd og som kanskje 
kan ha bodd på Hougrsrud. 

Slekta på søndre Hougsrud 
Hougsrud var i 1624 for det meste bondegods, og det var 
Laurits Aasen i Land som rådde bygselen da han eide 2 huder. 
Senere ble garden delt og begge brukerne ble gift med døtre av 
Mogens Hvalby i Land. (Slekta på Landåsen er tidligere 
omskrevet i tidsskriftet, nr. 1/84). 

Gulbrand Olsen Hougsrud 80 år 1664 død 1670,  bodde først 
på nordre Fekjer som han ryddet. Barn: · Ole Hougsrud 29 år 
1664 døde 1709, Harald Grimsrud 14 år 1664. 

Ole Gulbrandsen ble gift første gang med Taran Monsdtr. 
Hvalby død 1682 og annen gang med Siri Hansdtr. Vasslien i 
nordre Land. Barn i første ekteskap: 

Christopher Hougsrud f. 1660 gm Barbro Haagen$dtr. 
Tollef srud . 

. Gulbrand 1662- 1 742 gm Sigri Jonsdtr. nordre Grov 1665-
1722 

Thomas Skaalerud 1665-
Mons Sørum 1669-1717 gm Sigri Gulsdtr. nordre Stugard 

1670- 1740 
Anders ca. 1672-
Tarand ca. 1674- 1743 gm Ole Pedersen Øverby 1656- 1704. 

Barn fra andre ekteska2: 
Ingeborg ca. 1687- gm Mons (Arnesen) Finsand 
Siri ca. 1690- gm Ole Nilsen Piltingsrud 
Marit 1692- gm Anders Arnesen Finsand. 
T arand 1694- gm Torgrim Andersen Holte 
Hans Tollefsrud 1696- gm Ingeborg Gulbrandsdtr. 
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Christopher Olsen Hougsrud f. 1660, og kone skiftet i levende 
live 11/9 1735 gift med Barbro Haagensdtr. Tollefsrud. Barn: 

Gulbrand Hougsrud gm Ingeborg Julsdtr. Skavelden 
Ole 
Taren gm Gulbrand Olsen Grov død 1742. 
Kari gm Gul Gulsen Stuegaarden 
Sigri gm Tommes Jonsen Piltingsrud 
Anne, enke ved skiftet (tidligere gift med Nils Olsen Garli). 

I følge kirkeboka for Aurdal ble Christopher Olsen Berig den 
20/6 1692 gift med Barbro Haagensdtr. Det må antas at det 
gjelder ekteparet ovenfor. Hvor Barbro Haagensdtr. var fra, 
vet jeg ikke, for i følge manntallet i 1664 for Aurdal er det 
ikke nevnt noen Haagen som kan være hennes far, så hun er 
kanskje utenbygds fra. 

Skifter på Gar li 
Den 16/ 6 1735 ble det avholdt skifte etter "afg. sal. mand N ils 
Olsen Garli som ved døden var afgaaen nest afvigte medio 
marti". Han var gift første gang med Jøran Helgesdtr .  Skav
elden (skifte 18/ 10 1724) og gift 2. med Anne Chr istophersdtr . ,  
som ved skiftet var fruktsommelig. Tilstede ved skiftet var 
enkens. laugverge Jul Helgesen Skavelden og hennes far Chris
topher Hougsrud. Barn fra første ekteskap: 

Mar it 17 år. 
Astrie 15 år (senere gift med Ole Olsen Nes) 
Ingebor 14 år (senere gift med Engebret Olsen Fodnes. Barn 

fra 2. ekteskap var: 
Ole 6 år 
Christopher 2 1/2 år (senere gift · med Berte Helgesdtr. 

Sør-Strand 
Jøran 4 år (form nder: morbroren Gulbrand Hou srud) . 

(Sønnen Ni s b e født 1 17 

Boets nettoformue var 1'?'25 rdl. og nettoformuen 700 rdl. Bl.a. 
nevnes det at den sal. mand i følge skiftet av 18/ 10 1724 var 
tilfalden 1 hud odelsgods i nedre Raneim med underliggende 
Stokkebrynsjordet og 4 skind i øvre Raneim. Videre eide han 
sammen med sine barn 4 skind odelsgods i Anmarkrud, og i 
samme gard hadde han også innfrelst 8 sk. av N ils Henriksen 
Anmarkrud. Anne Christophersdatter ble senere gift igjen med 
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N ils T rondsen Berger og fikk med ham en sønn Tron Garli. 
I 1 707 den 4/ 1 0  var det- skifte etter far t il N ils Olsen, med 

følgende opplysninger: Ole N ilsen Gardli (døde omtrent for 5 
uker siden) gift med Marite Eriksdtr ., tilstede sam men med sin 
m orbroder Hans Rye og sin svoger Arne Olsen Svennes. Barn 
(formynderne står i parantes): 
N ils 1 7  år (Tollef Knudsen H jelle) 
Ole 4 år (Ole Amundsen Tvedt) 
Birgitte 14 år (Am und Graneim (Birgitte ble senere gift med 
Ole Helgesen Åkervold) 
Ingeborre 1 2  år 
Guri 9 år (begge hadde Knud Pedersen Røn i S lidre som 
formynder) 
Rangdi 6 år 
Kari 4 år (form yndere for begge: Jul Olsen Kvåle i Slidre 
Ragnild 1 /4 år ( Knud Simle den sal. mands søstermand) 
(Ragnild ble senere gift med Engelbret A ndersen Åbjør) .  
(Formyndere for barna er  tatt med fordi de som oftest er  
slektninger,  og jeg vil her prøve å kom me fram til slektskap
sam menhengen). 

Boets form ue var brutto 1 627 rdl. og netto 1 50 1  rdl .  Skiftet 
viser at Ole må ha vært en nokså velstående mann, og hån 
hadde utestående penger hos flere av sine sambygninger. Dette 
kom vel av at han drev kvern og sagbruk på Øvre Garli. 
Odelsgodset anga enken at hennes mann hadde arvet etter sine 
forfedre i Anmarkrud 4 skinn. (Odelsgodset i Raneim nevnt 
1 735 var innkjøpt av Ole). 

S lekta fra Skavelden 
3/9 1 652 var det rettsak om bygselretten til halve Skavelden. 
Denne saken forteller at Eivind Fredriksen gjenryddet garden 
som til da omkring 1 550 hadde ligget øde. V idere forklarer den 
hvorfor N ils Eivindsen ikke har noen rett t il å bygsle en del av 
garden. Oluf Bø som vitnet i rettsaken var morbror til Nils 
Eivindsen og hans vitnemål kunne ikke godtas av retten. 

Det ble derfor stefaren Halvor Skavelden som hadde brukt 
garden i 27 år som overtok bygselretten. 
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I 1658 var det rettsak om setra på Søhus, og da var Nils 
Eivindsen nevnt som bruker på garden. Han brukte i 1664 
nesten halve garden Søhus og 1 hud i Anmarkrud. Den 27 /8 
1680 framsto Nils Søhus for retten som en syk og fattig 
gammel mann med sine 3 sønner og beklaget seg for den meget 
store urett og overvold som var vederfaret dem av deres nabo 
og grande Ole Olsen Garli med flere. Dette førte til at hans 
sønn Even døde sam me året, og selv var han blitt slagen til 
marken av sin brorsønn Even Tvedt. 

Eivind Amundsen Skaveldens enke Ragnild eide i 1624 5 
laup i Tvedt. Amund Tvedt som i 1670 eide 2/3 av sin påboende 
gård må i likhet med Nils Søhus være deres barn. Ole 
Amundsen var formynder for Ole Nilsens andre sønn, han 
brukte og senere eide I /2 Tvedt og må være bror av tiligere 
nevnte Even Tvedt. 

Både Nils Søhus og Tollef Hjelle eide gods i Hjelle, i 16 1 5  
skattet Knud Nordrebø av dette godset. Når Tollef er 
formynder for Ole Garlis eldste sønn, må det bety at de er 
beslektet fra Knud Nordrebø. (Se tavle I). 

Knud Pedersen Røn var sønn av presten Peder Colding og 
er neppe, etter det jeg kan se, i slekt med Ole Nilsen eller 
Marite Eriksdtr. Han var andre gang gift med Ingebor 
Gulliksdtr. I en sak fra 1 680 sies det at Ole Knudsen Viste var 
bestefar til Knud Pedersens kvinde. Dette betyr at hun var 
datter av Gullik Olsen fra V iste gift med Astri Halvorsdatter 
Skavelden. 

Slekta fra Midt-Strand 
Opplysningene i skiftet på Garli i 1 707 viser at Marite 
Eriksdtr. må være fra Midt-Strand. I 16 15  eier Erik Midt
Strand 4 laup i garden og 2 i Gausåker. Barbro som eier dette 
godset i 1 624 er antagelig hans enke. På Midt-Strand går Erik
navnet igjen i 1664, så det bør være et slektskap mellom disse 
Erikene. 

Et skjøte dagsett 16/ 1 0  169 1  sier at Ole Larsen Røn, Anders 
Fauskes arvinger, sl. Erik Strands arvinger m.fl. var arvebe
rettigede til eiendomsparter i Rogne i Ø. slidre, men jeg kan 
ikke forklare hvordan dette henger sammen. 
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Slekta fra Rye 
Som nevnt i skiftet på Garli i 1 707 var Hans Rye morbror til 
Marite Eriksdtr. Hans slekt på garden som jeg kjenner til kan 
følges tilbake til 16 12 da Jul Rye skattet av halve garden. 

9/ 1 1  1687 var det åstedsrett på garden nedre Sundem, i en 

I )  

) 
\) 

sak hvor det ble vist til et skifte fra 1639 vedrørende deling av J) 
6 skinns odelsgods i garden. Saken gir også opplysninger om 
partenes slektskapsforhold tilbake til før nevnte skifte. 
Tidligere ( 1672) hadde Erik Midt-Strand makeskiftet til seg 3 l) 
1 /2 laup i garden av Amund Henriksen Gudem. Noen dom i 
saken er ikke å finne, men Erik Larsen Midt-Strands arvinger 
har tatt godset i bruk etterpå. 
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Brøttumsboka i nytt opplag 
Brøttum historielag har nylig 

vedtatt å trykke et nytt opplag 
av Brøttumsboka. Etter utgi.vel-

l sen i 1965 har dette verket en tid 
vært utsolgt, og ifølge lagets le
der, Simen Mæhlum, er interes
sen for denne boka så stor at 
man nå ønsker å trykke et nytt 
opplag. 

Hvor stort dette vil bli, er ennå 
ikke klarlagt. Blant annet vil re
sponsen pa forhåndsbestillinger 
gi en pekepinn av behovet. I dis
se dager inviteres nemlig interes
serte til å bestille Brøttumsboka. 

Historielaget har også drøtt.et 
· muligheten for å få gitt ut et sup
lerende bind til Brøttumsboka. 
Et spørreskjema som ·ble sendt 
ut for få år siden, ga ikke tilstrek
kelig svargrunnlag for et slikt 
bind. 

Mæhlum forteller · at tanken 
om et nytt bind likevel ikke er 
oppgitt. Det skyldes ikke minst 
at distriktets pensjonistforening 
har gitt uttrykk for interesse for ' 
samarbeid om innsamling av 
opplysninger. 

( Gudbrand sdø len 20 . j un i  1 987 ) 
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FINNER I LAND 
Biografisk har det all tid vært en kjensgjering at B jørnstj erne 
Bjørnson og R ikard Nordråk på spinnesiden nedstammet fra 
skogfinner. I dag kan en s lå fast som et faktum at det 
forholder seg slik. B jørnstj erne Bjørnsons farsslekt har vært 
utførlig behandlet i en rekke publikasjoner .  Når det gjelder 
m orsslekten derimot har det bare vært beskjedne opplysninger 
å finne i den slektshistor iske litteraturen. 

Bygdetrad isjonen i Land har v isst å brette om at de to 
fetterne var av f inneslekt på spinnesiden . Nå kan det føres 
sikre linjer bakover helt t i l  1 660-årene som beviser at tradi-
sjonen i bygda har vært korrekt. De to fettere Bjørnson og i l 
Nordråk nedstam met begge i sjette ledd fra en Mads M ichelsen 
som sammen med f i re brødre innvandret fra Varmland i midten ' j  
av 1 600 årene. De slo seg ned på begge sider av Randsfjorden i I l  
L and disse fem brødrene . Det er spesielt noen garder som har 
interesse i denne forbindelse: Nordråk, F latlien, Kompelien, 
Engelien, Hovslien og B jørlien. Her slo disse finnene seg ned og 
ble husmenn. De er nevnt i finnemanntallet for Land i 1 686 .  

De var nok ikke særlig velkomne der de  slo seg ned disse 
innvandrerne. De gjorde inngrep i bøndenes gamle rettigheto/ 
både når det gjaldt jakt og fiske, og svirydding i skogene. I 
t ingprotokollene finner en da også flere av de fem finnene 
tiltalt for ulovlig j akt.  I 1 667 ble det foretatt t iltak for å få 
utv ist finnene f ra Land. Dette foranlediget at 1 3  finner i Land 
sendte en søknad til Stattholderen om å få bli hvor de var. 
Blant underskriverne på søknaden finner en Mads Flatlien , Erik 
Engelien, M ichel Michelsen og Mads M ichelsen. De opptrer 
som en fam ilie-gruppe noe som også var nødvendig. Det gikk 
ofte hardt for seg , så også i _and om en skal dømme etter 
finnemanntallet fra 1 686 .  Da var det bare igjen fem av de 
tretten som hadde undertegnet søknaden i 1 667 .  M en som tiden /) 
gikk ble finnene godtatt av befolkn ingen. De giftet seg inn i 
den stedbundne befolkning, betalte sine skatter og avgifter og I gjorde sin plikt som lovlydige borgere.  ,1 

I over 1 00 år finner vi  igjen finne ne som husmenn under en 
rekke landingsgarder . Ofte har de store barneflokker, som bli r 
døpt og konfirmert ,  og en finner bønder som faddere til deres 
barn: Når det gjelder M ads M ichelsens ættlinger så satt de 
fleste av dem som husmenn under Nordråk. Det er spesielt 
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finnen Mads Michelsens ættlinger i f jerde ledd som har inter
esse i vår sam menheng. Det gjelder Mads som tok navnet 
Nordraach som ble født i 1 776 og hans to brødre Ole født i 
1 7 79 som ble gift med Maren Bjørnsdatter Ske og Torsten som 
ble gift med M arens søster Chr istence. B are vel 1 00 år etter 
at de fem finnebrødrene kom til Land ble to av deres ættlinger 
g ift med døtrene fra en av de stø rste gardene i bygda. den 
eldste broren Mads reiste til Kragerø og begynte som kjøp
mann. Han gif tet seg med Elisabeth Bang. De to ble sokneprest 
Peder B jørnsons svigerforeldre, og R ikard Nordråks bestefor
eldre. De to finnene Ole og Torsten var Elise Bjørnson og 
Georg Nordraachs onkler .  Den siste var Rikard Nordråks far. 

Torsten Michelsen som altså var gif t  med Christence 
Bjørnsdatter Ske re iste t il Chr ist iania, begynte som marke
tenter ,  og deres barn ble gift inn i k jente fam ilier i hoved
staden. 

På garden Lom sdalen i Land levde det midt på 1 600-tallet 
en mann som hette Ole Knutsen . Han var født omkring 1 6 1 1 og 
døde ca. 1 680 .  Han var etter tidens forhold meget velstående. 
Sønnen Mads Olsen som var født ca. 1 650 var gift med Rønnog 
Svendsdatter på Nerløs. De hadde to barn ,  Peder født ca. 1 776 
og Mari  gift med Hans Olsen Tøm merhoel på Toten. 

Peder Madsen Lomsdalen fikk foruten Lomsdalen halvdelen 
i garden Ske og parter i en rekke garder i Land og på Toten 
etter sine foreldre. Skulle dagens pr is.nivå vært nyttet ville 
sikkert dette jordegodset hatt en verdi  av atsk i llige millioner 
kroner .  Peder Madsen ble i 1 704 gift med Anne B jørnsdatter 
Halm rast . Med henne kom mer B jørn-navnet inn i slekten. 
Deres eldste sønn B jørn Pedersen fikk Ske som sin odel. Han 
var født i 1 706 ,  og gif tet seg med en f jern slektning Kari 
Larsdatter Skute . De fikk tre sønner ,  Lars, som overtok 
Lomsdalen, Peder som overtok Ske og N ils som g iftet seg med 
Ingeborg Larsdatter Kolterud. 

Peder Bjørnson Ske ble i 1 762 gif t med Mari  Pedersdatter 
Øystad. H un var datter av Peder Olsen Øystad, som opprinne
lig var fra Slette i Heidal. Mar i  var datter av Peder Olsens 
fø rste kone Anna Dorothea Flifleth.  Gjennom dette giftemål 
kom slekten på Ske i forbindelse med de største og eldste 
ætter i Gudbrandsdalen. Peder Olsen Slette var av den gamle 
slekta B ratt på B jølstad i Heidal . Brattslekten hadde forøvrig 
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t idligere sittet på Øystad i Land allerede i slutten av 1 500-åra. 
Mar i  Pedersdatters mor A nne F liflet var gjennom sin mor Eli 
Stenersdatter fra Vålen i Gausdal av den vidtforgrenede Sten
ersenslekten, som kan føye såvel Gjeslingene som Listene - de 
gamle bondeadelsslektene i Gudbrandsdalen på sitt stam tre. I 
dette ekteskapet ble det seks barn og eldstegutten Bjørn,  født 
i 1 762 giftet seg m ed M ar i  Chr istiansdtr .  Vestrum fra Toten. 
Hun var datter av Chris tian Vestrum og hustru Anna Sophia 
H ichmann. I dette ekteskapet ble det seks barn, og den yngste 
var Peder født i 1 798 .  Han ble gif t med Inger Elise Nordråk 
født i 1 808 .  De to ble B jørnstj erne Bjørnsons foreldre. 

Anna Sophie H ichm ann,  B jørn Skes svigermor og Peder 
Bjørnsons bestemor kan i rett linje føre sin ættetavle tilbake d 
til Harald Hårfagre gjennom sin slektsforbindelse med Knut 
von Hadeln gjennom Johanne A ndersdatter t il Asdal. 

Anne Sophie H ichmann var født på M idtberg i Land 1 725 , og lJ 

ble g ift med Chr istian Vestrum på Toten. 
Peder Bjørnson på Ske var den yngste i en søskenflokk på 

seks. Han var adelsm ann t il Ske, men grunnet de store 
gjeldsforpliktelser som faren hadde belem ret odelsgodset med, 
fant han det uantagelig å begynne som bruker av garden. Han 
hadde lyst til å bli prest. I denne forbindelse virker det 
nærmest merkelig at akkurat odelsgutten til Ske v ille bli prest. 
Hans far Bjørn var såvel i 1 80 1  som i 1 8 1 2 kom met i konflikt 
m ed presten i Land angående sky ldig prestet iende ! 

I 1 820 lot student Peder Bjørnson sette sitt odelsgods Ske i 
Land til  auksjon. Hans onkel Torsten M ichelsen fikk t ilslaget 
på 4 1 00 spesidaler .  der m ed lot Peder B jørnson sitt odelsgods 
gå over t il fremm ede for å kunne ofre seg for sine teologiske 
studier .  V i  skal ikke her tilnærmet forsøke en gang å antyde 
hvilken betydning auksjonen på Ske skulle komme t il å få for 
norsk litteratur, og for verdenslitteraturen, men vi vil bare 
svakt antyde at blodsblandingene mellom gamle bondeslekter i /') 
Land, finneslekter og gudbrandsdalske bondeslekter ga oss 
Bjørnstj erne Bjørnson og at hans fetter R ikard Nordråk, i lj 
tonens verden kanskje  nådde like store høyder som BB - med \/ 
sine ord. De to i fel.lessskap ga oss vår nasjonalhym ne: "Ja v i  
elsker dette landet ,  som det stiger frem,  furet , værbitt over 
vandet med de tusen hje m .  Elsker elsker det og tenker på vår 
far og mot og den saganatt som senker drø mme på.vår jord . . .  " 

Kombinasjonen Bjørnson elsket frem av landske bonde
slekter i kombinasjon med norske bondelslekter og forhatte 
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finn esl ekter ga grunnlag for ordene: "El�ker elsker det og 
tenker på vår far og mor ,  og den saganatt som senker drømme 
på vår j ord". 

(Art ikkelen er tidligere trykt i Samhold/Velgeren i 1 970-
åra,  men det er ikke oppgitt hvem som var forfatter av 
artikkelen, heller ikke hvem som har illustrert den) . 
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Finneplass mellom Jevnaker og 

Ringerike 
Av Per H ohle 

Få elver i Norge er så kjent og besunget som Akerselva eller 
Frysja, som var det opprinnelige navnet. Den renner , eller 
flyter, som kjent ut i det indre havnebassenget ved Vaterl_and 
i Oslo. Kildene til denne elva, som utgjør hovedvassdraget i 
Nordmarka, ligger inne på åsplatået nord for Svarttjerns
høgda (7 1 7  m)  i Jevnaker. Der finner vi Putt myrene , et 
myrområde med noen ørsmå putter, og disse er den første 
spede begynnelsen på Akerselvas vassdrag. 

Fra Puttmyrene renner en bekk ned i Ølja, det øverste 
vannet i vassdraget. Etter Ølja følger det ene vannet etter 
det andre sørover marka. Det er Tverrsjøen, Skarvvatnet, 
Buvatnet, Pershusvatnet , Finntjernet med den gamle finne
plassen Finnstad inne på vestbredden, så følger Aklangen som 
er en såkalt "kalv" til Katnosa. Fra Leveringsvika i sørenden 
av Katnosa renner Katnoselva, Nordmarkas vakreste elv, ned 
i store Sandungen. Videre følger Kakloa, markas dypeste vann 
(56 m eter), B jørnsjøen, Skjærsjøen og Maridalsvatnet , som er 
hovedbassenget i vassdraget og Oslo bys viktigste drikke
vannsreservoar. 

Ved fiskehølen Sæterløken i Katnoselva møtes de tre 
fylkene Buskerud, Oppland og Oslo. Derfra følger fylkes
grensen mellom Oppland og Buskerud Katnoselva, for så å 
fortsette langs den såkalte djupålen midt i Katnosas lengde
retning og videre gjennom Aklangen og Finntj ernet. Grensen 
går så over j ordet på Finnstad og derfra over åsen til det 
søndre tjernet i Sinnerdalen på vestsida av Pershusf jellets 
lange og bratte åsrygg. Deretter går fylkesgrensen rettlinjet 
nordvestover til Randselva, som den møter noen kilometer 
sørvest for Jevnaker sentrum. 

Så over til  Finnstad, den gam le finneplassen på grensen 
mellom Jevnaker og Ringerike . Den ligger fagert til og mer 
ensomt enn kanskje  noen annen plass i hele Nordmarka. På 
fotoet her ser vi en del av tunet med låven og størhuset. 
Selve våningshuset ligger på den andre siden av tunet og 
derfor utenfor b ildet. Finntjernet danner bakgrunnen for 
bebyggelsen, og bak det ruger høstskyer tungt over åsen nord 
for Aklangen. 
246 
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Finnstad er et av de sikreste finnenavnene i Nordmarka. 
Trolig er plassen ryddet av en skogfinne i siste halvdel av 
1 600-årene. Finnegubben som var rudkall der ,  har nok funnet 
ut at på et så ensomt og avsidesliggende sted som her ved 
Finntjernet fikk han væ re i fred for bygdefolk, m.a.o. bønder 
og jegere fra Jevnaker og Norderhov. På  grunn av det såkalte 
svedjebruket, finnenes karakteristiske åkerbruk,  var ikke 
skogfinnene velsette blant folk nede i bygdene omkring de 
skogene der de slo seg ned. Med svedjebruket fulgte ned
hogging av skog, bråtebrenning og annet som nordmennene 
ikke syntes om. Finnene var dessuten ivrige fiskere og jegere. 
Det gjorde heller ikke forholdet bedre. Og så talte de et 
språk som var helt fremmed og uforståelig for nordmenn. 

Finnegubben som ryddet plassen ved Finntjernet, har nok 
begynt rydningen med et svedjebruk oppe i skoglia ovenfor 
det stedet der Finnstad nå ligger. Han ville ha bedre utstyn 
det var of te nødvendig i tilfelle fiender skulle nærme seg. De 
hus han etter hvert bygde, har også sett annerledes ut enn de 
nåværende. Det var først og fremt røykstue, med finnenes 
store og karakteristiske røykovn og badstue. Begge disse 
husene var uten skorstein. Røyken samlet seg stinn under 
takbjelkene, for så å bli sluppet ut gjennom en luke i taket og 
gjennom døra. 

I våre dager finnes det ikke igjen en eneste røykstue eller 
badstue fra finnetiden i Nordmarka. Selv på Finnskogene i 
Solør, som var finnenes hovedområde i Norge, er det bare 
igjen en røykstue på den store garden Tvengsberg ved 'vannet 
store Røgden på Grue Finnskog. Av badstuer fra finnetiden er 
det neppe mer enn et par igjen i Solørfinnskogene. Jeg vet om 
en øverst i Rotberggrenda lengst nord på Grue Finnskog. 

Men tilbake til Finnstad i Nordmarka. I det finnemann
tallet som ble tatt opp i våre østlandsbygder i året 1686, er 
det ingen som ser ut til å ha bodd på Finnstad. Da fogden 
over Hadeland den 3. mars det året tok opp manntall over 
finnene i skogtraktene i sitt distrikt, ble i alt 1 7 3  personer 
registrert. Ingen av dem kan ha hørt hjemme på Finnstad. Av 
de 28 finnefamiliene i Hadelandsområdet bodde bare fire i 
selve Nordmarka - i Jevnaker og Lunner prestegjeld. Kanskje 
har Finnstad ligget så avsides og bortgjemt at finnegubben 
der tok sjansen på ikke å møte fram til tings? 

Langt, uveisomt og tungvint må det ha vært å komme til 
Finnstad i finnetiden. Selv i dag går det bare en ikke helt god 
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skogsbilvei over åsen fra Sinnerdalen til denne Nordmarks
plassen. Og til Sinnerdalen_ kommer en greiest fra Jevnaker 
tettsted gjennom den lange Svenådalen, hele Nordmarkas 
mektigste dalføre, og om Tverrsjøen. 

Da jeg tok dette høstbildet fra Finnstad, var det en 
gråværsstemning som fikk en til å tenke på noen av Bernhard 
Herres melankolske stemningsbilder i hans klassiske og vakre 
lille bok "En Jægers erindringer" som diktervennen Peter 
Christen Asbjørnsen og Johan Sebastiaan Welhaven fikk utgitt 
i 1849, etter at Herre selv - muligens med forsett - omkom 
ved en vådeskuddsulykke på Kamphaugåsen i Nordmarka. 
(Oppland Arbeiderblad 9/5-1981). 

Slektsmøter Jevnaker/Gran 
Det blir slektsmøter i drengestua på Jevnaker prestegard 24. 
sept., 22. okt., 19. nov. og 17. desember fra klokka 18.00, og 
på Gran ungdomsskole 10. sept., 8. okt. , 12. nov. og 10. des. 
fra kl. 18.30. Vel møtt ! 
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ET EVENTYR 
Forteller: Bjørn Herberg 

Det var engang tre husmannsgutter som dro til Aker for 
å gjøre seg rike. Det var Iver, Hans og Ole. Fattige og vanske
lige kår vokste de opp under alle tre, bare en viktig ressurs 
hadde de felles - de var alle biringer! I tillegg var de alle 
i slekt med hverandre. Gjennom dristighet, arbeidsomhet, 
nøysomhet og litt flaks ble de alle brukseiere og levde lykkelig 
alle sine dager. 

"Husmannsånd" har alltid stått som et begrep for å tenke 
smått, kort og lite. Jeg har alltid mislikt at en slik tenkemåte 
skulle være knyttet til husmannsstanden. Den er minst like 
vanlig hos bonde og embetsmann. Derfor vil jeg denne gang 
trekke frem 3 eksempler fra Biri, som egentlig er det rene 
eventyr med tre husmannsgutter i hovedrollene. 

1. Iver Olsen Kalverudhaugen, født 6 juli 1804 og død 
12 juli 1869. Sønn av Ole Iversen Kalverudhaugen og Anne 
Olsdatter, født hhv 177 5 på Baabergseie og 1780 på Røste 
eller L ille Hellerud. Ole nevnes 180 1 som husmannssønn 
og skomaker under Øveraasen. Ole døde 28 s�pt 182 1 på 
Kalverudhaugen. Foruten Iver hadde de disse barn: 2) Kari 
født 1807. 3) Oline født ? gm Lars 0. Aasen. 4) Halvor født 
18 13 - kom til Sør-Ekern. 5) Ole født 18 16 - kom til Turte 
i Aker 6) Børre født 18 18. 

Ole Iversen, født 1775,  var sønn av Iver Arnesen og 
Kar i Larsda tter under Baaberg, født hhv 17 48 og 17  4 1. 
De ble viet i Biri kirke den 6 april 1774. I 180 1 var de hus
mannsfolk under Øveraasen på Biristranda. I 1827 var Iver 
indlægd paa Goukstad, og der døde han den 19 januar det 
året. Foruten Ole hadde de barna: 2) Arne født 1777 - død 
ugift på Gaukstad i 1860. 3) Peder født 178 1 - husmann 
og snekker på Aaskallykkjen under Øveraasen, se pkt. 2. 

Iver Olsen var bare 19 år gammel da han dro hjemmefra 
til Aker. Der fikk han arbeid som møllegutt ved Balle Mølle 
i Nydalen. Iver viste seg som en oppvakt og lærelysten gutt 
og fikk opplæring i skriving og regning. Dette førte til at 
han ble omgangsskolelærer i Asker ved siden av sin møller
gjerning. Etterhvert forpaktet han Sandaker Mølle og gården 
Sandakerbakken. Senere kjøpte han møllen med rettigheter. 
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Et nyttig giftermål med Karen Marie Biermann, kjøpmanns
datter fra Sagene, ga ham Økte muligheter som forretnings
mann. Mot slutten av 1850-årene var Iver Olsen en av de 
største personlig skatteytere i distriktet, og en foregangsmann 
på mange områder. Den 12 juli 1 869 døde han i sitt hjem 
på Sandakerbakken etter lengre tids sykelighet. Han er 
begravet på Gamle Akers kirkegård. Lurer på om noen av 
etterkommerne har vært på Kalverudhaugen på Biristrand? 

2. Hans Pedersen �a�kally�!<je!), født 2 1  mai 1808 og 
død 22 april 1891. Sønn av Peder Iversen Aaskallykkjen 
og Ingeborg Hansdatter Feiring, begge født 1781. Se også 
pkt 1 foran. Peder og Ingeborg hadde foruten Hans disse 
barn: l )  Karen født 1806 - kom til Kalverud. 3) Even født 
? - salmakermester i Christiania. 4) Petter født 1814. 5) 
Iver født 1816 - kom til Bru i Ski. 6) Arne født ? - kom 
til Bru i Ski. 7) Ole født 1824 - utvandret til Amerika i f l  
1 852. 

Alle barna kalte seg Aas. Even Pedersen, salmakermester 
i Xiania i 1860, var far til Ingeborg Aas (1858-1937). Hun 
var sangerinne og tok kunstnernavnet Gina Oselio. I tiden 
1893 til 1908 var hun gift med Bjørn Bjørnson. Hun debuterte 
på Stockholmsoperaen i 1879. 

Hans Pedersen kom til Aker som 18-åring. Der tok han 
tjeneste og brukte sin fritid til utdannelse slik at også han 
ble omgangsskolelærer i Aker. Også han gjorde et gunstig 
giftermål, med enken Marthe Nilsdatter på Frøen i Vestre 
Aker. 

Sammen med fetteren Iver Olsen kjøpte han halvparten 
av Bjølsen Valsemølle og Sagbruk. I 1875 kjøpte han gården 
Nordre Skøyen i Østre Aker. Den 22 april 1891 døde Hans 
Pedersen Aaskallykkjen på Nordre Skøyen. Det var en sønn 
og to døtre i ekteskapet. Besøkte de noengang Aaskallykkja 
på Biristrand? 

3. Ole Amundsen Alsetengen, født 1 mars 1827, sønn 
av Amund Kristoffersen og Kari Olsdatter Røste, født hhv 
1792 og 1796 i Biri. Kari var søster av Anne Olsdatter, 
Iver Olsens mor. Amund og Kari, som først bodde i Kusveen 
under Haugen, senere på Alsetenga, hadde foruten Ole disse 
barn: 1) Randine født 1824. 3) Berthe født 1830. 4) Eli født 
1832 - utvandret til Amerika i 1849. 5) Kristoffer født 1835 
- utvandret til Amerika i 1849. 6) Johannes født 1838 - døde 
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1839 7) Ingeborg født 1842 - utvandret til Amerika i 1849. 
Amund, Kari og noen av barna utvandret til Amerika 

i 1849. Kari døde der, og Amund giftet seg med Helene 
Vebjørnsdatter i 1853. De dro senere tilbake til Norge, 
kanskje til Aker? Ole Amundsen dro 16 år gammel til Asker, 
til sitt søskenbarn Iver Olsen hvor han fikk arbeide. I et 
jubileumsskrift for Bjølsen Mølle står det: 

"Omkring 1850 kom Bjølsen Valsemø,lle på brukseier 
Ole Amundsens hender. I hans tid ble "Nymøllen" reist som 
et tilbygg til "Gammelmøllen", og anlegget kom tilslutt 
til å danne et stort massivt byggverk av sten på tre-fire 
etasjer, med mølle, smie og snekkerverksted. Sammen med 
en stor stallbygning, Amundsens hovedbygning reist i 1865, 
og et material- og pakkhus, var hele anlegget av ganske 
betydelige dimensjoner etter datidens forhold. Amundsen 
var en arbeidets ildsjel, og som den foregangsmann han 
var, innførte han valser i formalingen ved Bjølsen Mølle 
som en av de første i landet." 

Vet etterkommerne hvor Kusveen og Alsetenga i Biri 
Øverbygd er? 

Dette er kort historien om husmannsguttene som dro til 
byen "for å gjøre seg rike" - og som klarte det. Det var 
ikke akkurat "husmannsånden" som preget deres liv og virke. 

En takk til Rolf Baggethun som skrev en artikkel om Iver 
og Hans i 1980. 

Toten og Gjøvik avdeling 
av Vestoppland Slektshistorielag har møter på Gjøvik 

bibliotek fra kl. 18.30 på følgende torsdager i høst: 
3. september, 1. oktober, 5. november og 3. desember. 

Møtene begynner med foredrag/kåseri. Formann i lokal
avdelingen er Hans Bjørnstad. Vel møtt til møtene! 
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Leif A .  Wien: 

Slektsgransking - genealogi 

Finnes det interesse og finnes det nytte ved å ha kund

skap om sin slekt? Kanskje svares det her at, nei, jeg kan ikke 

skjønne at det har noen betydning for meg å vite hvem 
mine forfedre var, j eg har ikke hatt anledning til å peke ut 

disse,  og om min tip tip oldefar hette Per eller Pål det kan 

vel være det samme, jeg klarer meg bra uten denne viten.  

Ja,  dette var en flott kar,  synes j eg.  Men min tipoldefar het 

virkelig Pål og dette var allerede litt interessant, og «A vite 

hva man ikke ved er dog en slags alvidenhed» er det sagt, 

og det er ting en s k a l  vite, det er ting en b ø r  vite, det 

er ting en har n y t t e  a v  å vite og det er ting en synes det 

er m o r s o m  t å vite. 

Hvis vi nå snur litt på vår tankegang,  husker litt på hva 

vi har lært om arvelighetslovene, erkjenner at litt historie 
kan ha en betydning, det er sagt at en skal kjenne fortiden 

i nåtiden for å forstå fremtiden o .s .v .  så kunde det fort 

hende at det var litt interesse for hva slags folk det er som 

har bidratt til å frembringe dette storartede individ som 

kalles j eg .  Det er litt trist når uvitenheten her går så langt 

i en retning at en ikke kjenner til hvem ens besteforeldre 

var, og vi vet det forekommer, og det er trist, at det er folk 

som ikke vet hvem sin egen far var. 
«Godt er for mannen av godtfolk vera fødtn . Ja, tenk ikke 

å være det. Men akkurat her gj ør det seg ofte gj eldende noen 
rare begreper m.h.t .  ,,godt folkn . Jeg vet det forekommer at 

folk nok gjerne vilde få rede på sine aner, men det er ikke 

så bra å få med så vel alt, personer som for dem ikke er så 
fine , eller store kan det være det samme med, bare de som 

er kj endte og store har interesse . Dette er som vi jo straks 

uten videre forstår, helt utilgivelig for en genealog, og for 

alt det, hvem vet om ikke nettopp bak de såkaldte små de 
store finnes og omvendt . 
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Jeg hørte engang en liten beretning i denne forbindelse. 
En ungdom som var litt historisk interessert hadde sin fars 
slekt godt utredet, det var jevne bra folk alt, ingen uregel
messighet der. Så vilde moren han skulde utforske hennes 
slekt, for hun var da av litt «finere» slag hun da, og det 
kunde være artig for gutten å ha noen «fine» aner i ryggen, 
hun mente nok at bak henne var de nok. Ja, gutten gikk 
i gang, men han hadde ikke holdt på lenge før han kom bak 
til en tysk falskmynter som hadde rømt heropp, og dette 
ble da morens stamfar og her tapte fruens «fine» slekt seg. 

((Alt djupare har jag upplevat denne gåtfulle visshet och 
virklighet, at det mesta av en miiniskos liv och ode iir be
stemt och bestemmas av våre rotter i det forflutnas jord -
av det hemlighetsfull.a blodarv, som ba.ras vidare från for
iildrar til barn genom århundraden och årtusenden.» Dette 
var Svend Lidmann i «Blodsarv» . 

Slekten og ætten hadde vel større interesse før i tiden, og 
det er da naturlig, betydningen var større, men det er nok 
interesse i dag, en kan ofte høre folk er meget interessert 
i å høre litt om sitt opphav, litt om hvordan de levde, litt om 
den tids forhold på flere områder o.s.v. Det skal til en viss 
alder som regel, historie er likesom ikke ungdommens in
teresse, men arbeidet med dette kan ha betydning rent bio
logisk, slektens styrke, vekst eller eventuell degenerasjon, 
årsakssammenhengen her o.s .v .  Av historien ser vi også 
at det har hatt betydning å kjenne sin slektsrekke. Ja, selve 
historien kan vi vel si stigei· frem ved slektsrekker, husk 
faraoenes rekker, de lange rekker i Bibelen o.s .v. 

Det er en ensom hobby å drive slektsgransking, det er sjel
den en treffer, og det er langt mellem åndsfrender her, men 
en kan selv nyte en stille glede, en stor hobbyglede. En læ
rer også mer å hedre sin mor og sin far, og for det er vi jo 
lovet å leve lenge i landet. 

En nybegynner er ikke så fordringsfull, finner han nav
nene på en del aner så er det bra, finner en så mange at en 
kan sette opp et slektstre så er det svært, tror en, og vi land
inger har en begynnelse ved bind III av Landingsboka. Men 
en viderekommen vil ikke nøye seg med bare noen nakne 
navnerekker, han vil forsøke å få noen klær på personene, 
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han vil ta med mer historie, samfundslære, kulturhistorie 

o.s.v. En vil ved dette få kjennskap til mange ting som ellers 

vil stå uforstående for en i møte med den mørke fortid. 

Genealogiens historie er lang sett med verdensmålestokk. 

De førende samfunds adel hadde sine ting i orden med vå

penskjold, slektsmerker og rekker. Andre samfundsklasser 

kom ikke så mye med før ved adelens tilbakegang og borger

standens stadig sterkere fremmarsj . Først kom kanskje sær

lig lærde slekter med, embedsstandens slektskjennskap hørte 

med, og bondetradisjonen vokste frem i takt med den økede 

standsbevissthet som gjorde seg gjeldende her i Norden, som 

vi forresten for begrensningens skyld må innskrenke oss ti l  

i denne forbindelse. Vi må si  at den nordiske genealogi kom 

sent med. En forholdsvis stor litteratur fra ca. 1 820-årene 

vil opplyse meget om dette, og vi har da fra denne tid mange 

opplysninger om slekter og familier fra vårt eget land. Kjen

te kvinner og menn har nedlagt et kjempearbeide på dette 

område, og vi som landinger må tenke på vår egen E. A. 

Thomle som er betegnet som genealogiens nestor i Norge . 

Han døde i 1 936,  men blant mange bøker og familiebiogra

fier har vi hans store verk «Familien Thomle» som er uund

værlig for enhver interessert landing. Den er imidlertid ikke 

å få kjøpt så lett i dag. 

Skal vi da forsøke å finne begynnelsen til vårt lands slekts

rekker, må vi ta utgangspunktet i sagn og saga med slek

tenes opprinnelse i selve gudeverdenen. Utgangspunktet for 

Skjoldunger, Folkunger, Ynglinger o.s .v . til en eller annen 

klarere person stiger frem av tåkehavet og leverer avkom 

nedover. Fra historien finner vi frem f. eks. Ynglingesagaen 

som begynner med germanenes høvding langs Østersjøen. 

Han hadde sønnen Yngve, konge i Uppsala. I det 2 1 .  ledd 

fra ham fødtes Ingjald Hårdråde, konge i Sverige. Han hadde 

en sønnesønn, Halvdan Kvitbein, som var konge i Danmark 

og gift med Aase, datter av en småkonge på Østlandet, Øi

stein Hårdråde. Dette pars sønnesønns sønnesøn var Halv

dan Svarte. Han var gift med Ragnhild Sigurdsdatter som 

stammet fra Sigurd Favnesbane. Halvdan Svartes sønn var 

Harald Hårfagre med ætling Olav den hellige o.s.v. Det fore

ligger mange ferdige rekker tilbake til både Harald Hårfagre 
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og andre og kommer vi tilfeldigvis inn her, har vi vår rekke 
klar til disse konger og da skulle vel blodet ha den -ette 
blåfargen. Når vi husker på at Harald Hårfagre hadde 5 
koner og mange barn med hver, så er det nok muligheter 
for noen hver av oss. En del innvandring til landet har vi 
hatt, f .  eks. den naturlige oppblanding fra Danmark, vi har 
rallarne fra Sverige som vel ikke bare bygde veier og jern
baner. Nevne kan vi også disse skogfinnene som fra Varm
land trengte inn over de norske skoger, de bredte seg vidt 
omkring og flere . rakk nok opp til Land, men de er lite kjent 
i slektene enda. Videre kan vi ta med en annen oppblanding, 
som kanskje er enda mindre kjent, selv om deres navn lett 
finnes i kirkebøkene. Det er den såkalte Telebondeslekten. 
En mørkladen omstreifer som med sine barn stanset i Torpa. 

Landingene kan finne· ganske mange av sine aner i sin 
heimbygd, men mange grener vil nok tape seg i retninger 
utover i verden. 

Når en som nybegynner står overfor fortidens mørke og 
mystikk med bare noen gulnende, håndskrevne protokoller 
og dokumenter som en ikke skjønner skriften i , og videre 
ikke engang vet hvor disse kilder flyter, så kan det nok sy
nes håpløst å ta fatt på dette, og jeg tror jeg vil si det er 
heller ikke så sikkert at mange får så meget ut av det. Det 
er nemlig de færreste som er i besiddelse av det uendelige 
tålmod som skal til for å komme noen veg. Som sagt hører 
det litt eldre folk til, og da blir også levetiden for kort. 

Når det gjelder innsamling av opplysninger, så er dette 
neppe verdt å tenke på engang før en kan litt gammel skrift, 
og dette vil da være ensbetydende med gotisk skrift. Leting 
i k irkebøker, skifteprotokoller, tingbøker og pantebøker for
utsetter jo at en kan lese hvad som står der. Dette er en stor 
øvelse, en forskrift av gotisk skrift, det er ikke så vanskelig, 
vi har vel lært dette flere av oss, men noe annet er det å 
stå overfor de personlig pregede håndskrifter fra både 2 og 
3 hundre år siden. F. eks. vår kjære sogneprest Nils Dorph's 
kirkebøker som enda ingen til fullkommenhet har tydet, 
som det heter. 
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Vi skal se litt på denne skriften : 
Prøve fra 1784 :  

� �1-'ff 9 />{ ,J,q___ r'iJ ' �  9,,,Q rJJ/1/Jt.Q_ 

tL9 � �Q 'f'J!oLJ?,{Jlu .(, V{, 

Amund Pedersen og Berthe Olsdtr. barn fra Kind. Kaldt 
Anne. Vidner : Peder Kind, Torkild Harstad m. qd. 

I denne videnskap, «Paleografi » ,  finnes en masse interes
sante ting. 

Vi får videre å gjøre med «Kronologiem , læren om tids
regningen. F. eks. å måtte regne både med den julianske og 
den gregorianske kalender. Den j ulianske fra år 46 f. Kr. og 
den gregorianske fra 1 582, innført hos oss i år 1 700. Det kan 
altså bli spørsmål om mange omregninger, men dette finnes 
det tabeller for. Ellers er det meget latin, latinske benevnel
ser på år, måned og dagnavn. Latinske benevnelser på søn
dagene o.s .v .  Vi skal endelig nevne heraldikken med sine 
våpenskjold, slektsmerker og våre gamle bumerker. Alt dette 
kan tjene til identifikasjon av forhold. Det er stoff nok til 
et helt foredrag i hvert av disse forhold, men vi må nok 
bryte brutalt over. 

Ordningen av det innsamlede materiale kan foretas på 
mange måter, men en må også her ha klart for seg genealo
giens grunnbegreper. Vi skiller først og fremst mellem fa
milien og ætten . Mens familien består av minste enhet, far, 
mor, søsken, så er ætten en samling av flere beslektede fa
milier. Denne samlings første kj ente mann er slektens stam 
far og avkommet deles i agnater og kognater der agnater 
er det mannlige og det kognatiske det kvinnelige . Våre for
fedre både på den mannlige og den kvinnelige side kaller vi 
aner. Vi får betegnelsen slektstavler og anetavler, henholds
vis stigen nedover og oppover. Vi får stamtavler og stamtre 
o.s .v. Ellers kan brukes skjemaer med streker og tegn, det 
kan brukes sirkler o.s .v. Men blir det mange personer og for-
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hold, og det gjør det fort, må vi nok fremstille en slektshisto
rie i bokform. 

Det er da naturlig når vi således vandrer bakover i tiden 
og skal forsøke å hente frem i lyset mest mulig, at spørsmå
let melder seg : Hvor langt kan en egentlig ha håp om å 
komme bakover, og hvor vidt vil dette føre? Ja, at det vil føre 
vidt, det kan sies på forhånd. Tenk, 2 foreldre, 4 bestefor
eldre, 8 oldeforeldre, 16 foreldre med 1 tipp, 32 med 2 o.s.v. 
+ søsken til alle disse. Det vil jo straks bli en hel menighet. 
Vi får historien med hesteskosømmene, men vi har mulig
hetene for det vi kaller anetap, hvis f .  eks. 2 tremenninger 
gi fter seg, så får jo de felles 2 besteforeldre. 

En gammel gårdmannsslekt her i Land vil ha store mulig
heter for å få med de fleste aner bakover til ca. 1700, eller 
litt før, noe får denne med bakover til ca. 1500, men kirke
bøkene for Land går bare fra 1708, panteregister litt før, 
skifteprotokoller enda litt lenger bakover. 

En rekke lokale slekter her i Land kan føre sine linjer 
tilbake til en Ole Esbjug som var født ca. 1565. Vi tror hans 
slekt kom hit til Land ved at de arvet noe i Tomlegodset på 
Nordsinni. En Endride Endrideson forekommer på toppen 
av denne slekt som vi mener kom fra Hallingdal. Spørsmålet 
står åpent om denne slekt hadde forbindelse med Losnaslek
ten fra Sogn hvor navnet Einride var et vel brukt fornavn. 
Som sagt, kommer vi inn i en av de nevnte ferdige rekker, 
så har vi det ferdig langt tilbake til de norske konger og 
videre inn i gudeverdenens mørke . 
. Jeg nevner som et eksempel på hva slik gransking delvis 
gjennom arbeide over flere år kan føre til. Via en av mine 
tipp-oldemødre, som var født Feldtmann, føres slekten bak
over til sogneprest Anders Bru.se av Meldahlen som, etter 
å ha funnet noe erts ved Røros, underrettet sin svigersønn 
Lorens Lossius om dette. Han anla drift der og hadde mut
tingsseddel på driften dt .  28. aug. 1644. Sogneprestens slekt 
føres så videre bakov�r til Ivar Trondsen, bror av erkebisp 
Olav Trondsen. Ivar Trondsens sønn ble erkebisp etter sin 
farbror og han døde i 1 5 10 .  

Jeg kan selvfølgelig følge linjer bakover flere hundre år 
bak de nevnte personer. Blodet er nok da blitt både tynt og 
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lite blått, men en vet at noe av ens sinns og skinns karakter
egenskaper er vandret nedover, litt er levert avkommet hele 
tiden. Etterkommer er jeg, og nærmere selv det eldste nav
net jeg har funnet enn avstanden mellom Upsalakongen 
Yngve til Harald Hårdråde som var 2 1  ledd. 

Som sagt, denne hobbyen er en ensom manns eller kvin
nes stille yndlingsbeskjeftigelse. Det er en kryssordoppgave 
som varer hele livet selv om en begynner tidlig, du blir aldri 
ferdig. Vi kan begynne å søke i de lange arkivhyller i Stats
arkiv, i Riksarkiv, i bibliotekene o.s.v. og kommer i vårt ama
tørarbeide bare et lite stykke. Når vi så vet at det i danske 
arkiver finnes lange støvete rekker arkivalier som har stor 
interesse for Norge, da kan det bare svimle for en stakkar. 

Nei , vi har skaffet oss en hobby for livet, og det er bra å 
huske på at det er ved denne arbeidsglede vi har fått det 
før oss utførte arbeider. 

Men et liv er for kort, en genealog hadde behov for like 
mange som kattens ni liv. 

Dette kunne bare bli noen sprang fra punkt til punkt, 
jeg får slutte med hva jeg begynte med, kanskje er det 
kjedelig stoff for mange, men forsøk litt interesse så skal 
du se den finnes. 

< T r y k t  f ø r s te g a n g  i L a n d i nge n 1 9 7 7 >  

Søndre Land 
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Frå flatbygd ti l fjel lgard 
Garden Fokstugu på Dovrefjell ligg kr ing 1 000 meter over 
havet og vart anlagt mellom anna for å hyse ferdafolk som for 
forbi. Garden vart brent i 1 7 1 8  under den store nordiske krig 
etter m ilitær ordre for å seinke ei svensk m ilitær avdeling som 
ein venta ville prøve å ta seg fram gjennom Drivdalen og over 
til Gudbrandsdalen. Avdelinga snudde i Oppdal, kanskje fordi 
dei ikkje vågå legge ferda over fjellet i vinterføret når alle 
f jellstugune var borte. 

Ein av dei meir kjende f jellstugumennene var Anton Tollef
sen Lae Solberg ( 1 854- 1 9 3 1 ) . Han var utdanna lærar, bygde 
hotell på garden og var ein driftig mann. Han vart fyrste gong 
gift med Ragnhild Paulsdtr.  Fokstugun ( 1 854- 1 883 )  og andre 
gong med Marit Johannesdtr . Domaas ( 1 855- 1 9 1 7) .  Sonen 
Ragnar Solberg overtok garden og etterslekta hans driv garden 
i dag. Og i og med at ein son frå andre ekteskap overtok;  kom 
da den eldre slekta vekk frå garden. 

Lae-namnet i denne slekta er frå Østre Toten, mens 
Solberg-namnet er frå Øyer,  og vi skal sjå litt på anene til far 
til Anton Lae Solberg, nemleg Tollef Andersen f. på Toten 
1 824 og gift med Ågot Erlandsdtr.  Brekken, Dovre. Og som 
vanleg må vi ty til . det litt skjematiske opplegget der ein får 
med mange namn og årstal men elles få opplysningar: 

Foreldre til Tollef Andersen var: 
2. A nders N ilsen Lae f.  1 795  på Vestad, Toten, død 1 �70, 
var gardbrukar på La frå ca. 1 824  og fløtte til Øyer 1 840,  
gift med: 
2. Berte Tollefsdtr. Bjørnstad 1 802-1 842.  
Besteforeldre: 
4.  N ils Andersen V æstad f.  1 768 ,  fløtte til Øyer med kona 
1 839.  
5 .  M ari  Evensdtr. Bakke 1 768-
6 .  Tollef Hansen Bjørnstad 1 756- 1 8 1 5  
7 .  Marte E vensdtr .  Gihle 1 7  57- 1 808.  

Oldeforeldre: 
8.  Anders Jensen Væstad 1 7 3 5- 1 8 1 1  
9 .  M ari  N ilsdtr. Skjølås 1 7 34- 1 8 1 0  
1 0 .  Even Olsen Bakke 1 738- 1 809 
1 1 . Kari N ilsdtr. Alm 1 74 5- 1 800 

259 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1987-3



12. Hans Tollefsen Bjørnstad 1734-1804 
13. Pernille Hågensdtr .  Smeby 17 34-180 5 
14. Even Pedersen Gihle 1726-1804 
15.  Kari N ilsdtr. Gjestvang, Nes 1725-1805 
Tippoldeforeldre: 
16. Jens Christensen Haug, Væstad 
17. Mari Paulsdtr. Rustad 
18. Nils Olsen Skjølås 1695-1757 
19. Anniken Jonasdtr .  Hammerstad 1714- 1 79 2  
20. Ole Eriksen Kjølseth, Bakke 1688-177 1 
21. Mari Olsdtr . Trogstad 1698- 1766 
22. Nils Nilsen Alm 
23. Kirsti Olsdtr . Halvorsrud ca. 1708-
24. Tollef Dafindsen Lier, Bjørnstad 1693- 1741 
25.  Johanne Hansdtr . Burull, Bjørnstad 1698-1742 
26. Hågen Tollefsen Smeby 1704-6 1 
27 . Berte Olsdtr . Sogstad 1710-17 44 
28. Peder Andersen Kraby, Gihle 1684-1742 
29. Anne Nilsdtr . Hoel, Nes, Hedmark 1 702-1758 
30. Nils Madsen Gjestvang, Nes 
3 1 .  Helga Mogensdtr. 
Anerekkene kan sjølvsagt førast enda lenger bakover, og for 
svært mange vil desse namna og årstala vera kjende frå før, 
men kanskje er det ikkje fullt så kjent at ei grein av denne 
ætta hamna på fjellgarden Fokstugu på Dovrefjell, og der den 
lever den dag i dag. Slekter kjem og slekter går og slår 
stundom rot langt borte frå der røtene er • •• 

AA 

Foto av ein del av husa i Fokstugun. 
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Av Hans Bjørnstad har vi fått låne et håndskrevet intervju 
som hans far, Torleiv Bjørnstad hadde 1 7. j anuar 1 9 1 8  med 
Marte Andersdtr. Westby ( 1 836- 1 920). Hun var født Lae 
og forteller særlig mye om sin mor Berte T ollefsdtr. født 
Bjørnstad 1 802. Språket er forsiktig m odernisert. 

Min mor Berte var født på Bjørnstad i Østre Toten 26/3 
1 802  og datter av gardbruker Tollef Hansen Bjørnstad og 
hustru Marte Evensdatter Gihle som den yngste i en barneflokk 
på ti hvorav åtte levde opp til de ble gamle.  Mor fikk i 
1 7-års alderen en datter som ble døpt Marie og ble adoptert 
i I -årsalderen av sin moster Helene Tollefsdatter gift 1 8 1 3  
med Ole Kristensen Foss og var på Foss til sin død. Marie 
som bar navnet Foss var en liten pukkelrygget dame, en 
av disse ugifte, dyktige alltids oppofrende tanter.  H un var 
meget dyktig i all huslig gjerning, lett i bevegelser hvo·r 
hun stadig var på farten, og tok seg med moderlig omhu 
av unge pikers opplærelse i huslig gjerning. 

Min moder , forteller M arte Westby videre , ble senere den 
3/4 1 824 gift med Anders N ilsen som senere kalte seg 
Lae etter Simens_garden La som han kj�pte. Anders N ilsen 
var eneste sønn av eieren av Hekshus, Vestad og Bakke. 
H ans mor het Mari  og skulle være fra Danmark. Anders 
Lae var en staselig kar, som førte seg godt og hadde lett 
for å omgås folk, men var overfladisk og av liten soliditet.  
Han forsøkte seg på mye men det var liksom intet ville 
lykkes for ham. 

A nders kjøpte først Lae Simengarden og flyttet dit solgte 
det og kjøpte Holmen i Øyer i Gudbrandsdalen. Da så Holmen 
solgtes fra dem ved tvang, måtte han flytte igjen og bodde 
så en stund på flere steder bortover, først på Moe,  så på 
nedre Moe og sist på nedre Solberg som han bygde opp og 
drev med postskyss. 

Min mor strevet alt hun orket, forteller Marte Westby 
for å holde hjem met oppe. Hun var en intelligent og dyktig 
kvinne i all huslig gjerning og var i Øyer høyt anskreven 
herfor. Øyers største og beste gårdmannskoner rådførte 
seg ofte med henne. Da mor, forteller Marte Westby, våren 
1 84 2  fødte sin sønn Anton ble hun syk etter barselsengen 
og kom ikke på beina igjen. Jeg var den gang kun. 8 år siden 
M arte Westby, men alt står så levende for meg som om 
det skulle hendt igår. Rønnaug Tande, som hadde båret 
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Anton over dåpen kom pinselørdagsmorgen og tok gutten 
med sig, mor var da alt uten bevissthet og døde samme 
kveld ( 1 4. mai 1 842). Vårt hjem var fallit og våre mostre 
og morbrødre på Toten tok oss barn til seg. H jemmet opp
løstes. 

I. Sønnen Tollef Andersen Solberg, som var 1 8  år gammel 
(født 31/1 2- 1 824) ble ved sine morbrødres hjelp og kausjon 
anbragt som postfører i ruten Elstad (Ringebu) - Veblungsnes. 
Denne rute kjørte han i 54 år innt il han fikk pensjon og 
døyet meget ondt i allslags vær. Han kjøpte og bodde på 
Ulekleiv i Dovre. Postkjøringen i alle slags vær tok svært 
på kreftene og han ble meget giktisk og skjelven på sine 
eldre dager .  Han var gift med Aagot Brekken fra Dovre 
med hvem han fikk to barn: 

1 .  Anton Solberg, Fokstuen f. 1 854.  
2 .  Even Solberg f. 1 855 , ugift ,  døde i Fokstuen 1 890 . 

Il. Matias Andersen f. 1 826 kom som bitte liten til sin 
barnløse moster på Foss og adoptertes av henne og hennes 
mann Ola Foss sammen med sin halvsøst.er Marie og sin 
fullsøster Anne Andersen gift 1 86 1  med Even Nøkleberg. 
Helene og Ola Foss adopterte også et barn til ,  Marte Evensdatter 
Narum,  Ola Foss' søsterdatter. Pleiesøstrene Matias og 
Marte ble gift 1 / 1 1  1 850 og fikk Foss som de brukte i 
en lang rekke av år. 

Ill .  Karen Andersen Lae f. 1 832 på La oppforstret hos 
sin moster Kari på Mustad i Vardal, først forlovet med 
en mann på Glitten i Vardal. Da denne dro til Amerika 
ble hun gift med maler Andersen, utvandret senere til Amer
ika. 4 barn, 2 gutter og 2 jenter. Etter Andersens død traff 
hun igjen sin første kjærlighet mannen fra Glitten og ble 
gift med ham.  

IV .Helen Andersen f .  1 828 kom straks etter konfirmasjonen 
til morbroren Peder Hallingstad og var der til hun ble gift 
med garver Johannes Martinsen, hvis foreldre var død mens 
han var liten. Ble først oppfostret på Skjefstad senere hos 
slektninger i Stavanger,  var i tre år t il sjøs og kom så i 
garverlære på Jerstad, Hallingstads nærmeste nabo. Helene 
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var meget vakker som ung og -hadde et ekteskaptilbud fra 
sønnen på Haug i Øyer. Men hun var da allerede forlovet 
med Martinsen. Hun var en meget intelligent dame og en 
ualminnelig dyktig husmor, med nokså aristokratiske ansku
elser. Hun hadde som ung gått på skole hos presten Nissen 
i Øyer og sto som en god nr. 1 på kirkegulvet. Andersen 
kjøpte Andersgård og levde der til sin død. 

1 8 1 1 

1 1 Efter han s  Høyærværd i ghed Hr . B i s kop  ( Fredr i k  Ju l i u s )  
Bec h s  Dec i s i on af 1 4de Ma i j , M i g  c ommu n i ceret under 1 7de 
s .  M .  d øbt efter R i tua lets  For s k r i fter s .  82-84 , et 
3 a 4 Aar s gamme l t  Drengebørn Anders . Moderen et om
stre i fende Qv i ndemennes ke som ka l dte s i g Kar i , kom 
t i l Gaarden Steen s l i e  her paa Toten en Aften , døde om 
Natten og efter l od s i g dette Barn , om h v i s  Hjemsted 
og Daab er ansti l l et Undersøge l se , uagtet i ngen 
Op l y s n i ng har været at erho l de" . (Anders b l e  døpt 
Hoff k i rke 2 1 . j un i  1 8 1 1 ) .  
K i l de :  K i rkebok for Toten 1 8 1 1 .  

Commun i cere : kommun i sere = Medde le , gj øre fe l l e s , 
h o l de forb i nde l se med , gå t i l a l ters mm . 

Dec i s i o n = Des i s j on = avgj øre l se . 

R i tua l e = Fast satt orden , fors kr i ft for re l ig i ø s  
seremon i , formu l ar for rel i g i ø s  hand l i ng . 

s .  M .  = Samme måned . 
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L i t t  genealog i h i storie 
1828 er regnet som et viktig år i norsk genealogihistor ie 
for det året kom general Birchs slektsbok for Den Stener
senske familie fra Gudbrandsdalen. Og dette var visstnok 
den første norske slektshistor ie som kom ut. Utover i 
1840-åra gav Bernt Moe ut Tidsskrift for den norske 
personalhistorie, og der finnes art ikler som betydde at
skillig for slektsforskningen her i landet som tidligere mer 
e ller mindre hadde levd som muntlig tradisjon fra person 
til person. Det nye var at de faktiske forhold nå skulle 
skrives ned for ettertida. 

1852 ble alle saker fra kanselli og rentekammer som 
angikk Norge overført fra Danmark til R iksarkivet. Dette 
var en viktig hendelse for dermed ble mye gammelt 
materiale lettere t ilgjengelig for nordmenn enn tidligere.  
- Så kommer ei liste over noen av de første slektshistor
iske bøkene som kom ut: 

1862: Familien Daae. 
1863: Stamtavle over Lossius og Brandt av Wilhelmine 
Brandt 
1864: Familien Heiberg 
1866: Stamtavle over Ellerhusen og Gørbitz. 
1867: Familien Sundt av Wilhelmine Brandt. 
1868: Norske Stamtavler b ind I av Wilhelm Lassen 

( 18 15- 1 907) - Han laget omkring 60 bind med alfabetisk 
ordnede genealogiske samlinger og kirkebokutdrag, og 
denne samlinga har vært brukt mye av andre. Lite fikk 
han sjøl trykt men han gjorde et storarbeid som andre har 
hatt glede av. 

H. J. Huitfeldt Kaas 1834 - 1 905 var genealog og perso
nalhistoriker og skrev artikler i Histor isk Tidsskr ift og 
Personalhistorisk tidsskr ift. Han var kjent som en grundig 
forsker. Han kunne lete lenge etter en spesiell opplysning 
for at alt han satte på trykk skulle være korrekt. Han var 
med og gav ut Diplomatarium Norvegicum og Norske 
regnskaber og jordebøker og gav ut bok om familien 
Huitfeldt og Chr ist iania Teaterhistorie. 

Jacob Hornemann 1 8 1 9- 1886 var bosatt i Trondheim og 
laget ca. 1 100 stamtavler, og det han etterlot seg dekker 
14 store bind i Statsarkivet i Trondheim. 
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Wilhelmine Brandt 1827- 1915 var også. genealog og 
begynte med å gi ut kortfattede genealogiske skrifter 
vesentlig fra Bergen. Hun fikk årlig støtte på. 600 kroner 
fra Stortinget og gav ut tidsskriftet "Slægten Benkestok" 
et magasin for Nordlandsslekter. Hun var en av pionerene 
innenfor norsk slektshistorisk forskning og hører med 
blant de fremste på. 1800-tallet. 

Charles Delgobe 1844- 1916 var fransk av fødsel, in
geniør og laget slektstavler. Det sies at han var dristig i 
sine qntagelser som blant annet førte til at andre også. 
måtte engasjere seg i arbeidet. Han har blant annet 
skrevet om Familien Holberg. 

E .  A. Thomle er vel den fremste slektsforsker fra vårt 
distrikt og var en nøyaktig, grundig og systematisk forsker 
og den første vitenskapelige genalog her til lands� Han var 
i 1879 med på. å. starte Samfunnet for dansk-norsk Genea-
logi og var fra 1906 med på. og gav ut Norsk Personalhi
storisk Tidsskrift. 1 9 13 skrev han om Familien Thomle. 
Han var en framifrå. mann og hadde kort veg til kildene 
etter som han hadde sitt virke innen for arkivvesenet i 
hovedstaden. 

Bastian Svendsen var klokker i Oslo og samlet opplys
ninger om geistligheten i Oslo og Hamar bispedøm me. Det 
var et stort arbeid han utf Ørte men selvsagt er det ikke 
feilfritt, men et banebrytende arbeid som ofte er benyttet 
av andre. 

Ludvig Daae var professor i historie og også. personal
histor iker. 

Hartvig Munthe 1845- 1 905 gav 1883-1888 ut Efterret
ninger om familien Munthe som er regnet for å. være det 
første monumentale verk i norsk genealogisk-personal-
hsitor isk litteratur. 

Andre personer som bør nevnes innenfor slektshistorisk 
forsking er :  Haagen Krog �teffens, S. H. Finne-Grønn, A. 
W. Rasch, Christopher Morgenstierne Munthe, Joh. H. 
Bergwitz, Aagaat Da::\e, Arthur Schjelderup, G.F. Heiberg, 
Olaus Schmidt, Christ ian Spangen, Engebret Hougen og 
mange andre. 

(Det som her er skrevet bygger mest på. to " artikler i 
Norsk h istor isk Videnskap i femti å.r 1 869- 1919, skrevet av 
S. H.  Finne-Grønn og w. P. Sommerfelt. Mangt har jo 
skjedd etter at denne boka kom ut. Slektsforskninga har 
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fått bredere "føtter" å gå på og det har skjedd en 
utvidelse og rekruttering som er imponerende og som 
viser at slektsforskn ing nå drives i bredere lag av folket 
enn for eksempel på 1800-tallet. 
(AA). 

' MEDLEMSNYTT 
Siste møtet i vår i lokalavdelingen for Gjøvik og Toten var på 
Gjøvik bibliotek torsdag 7. mai fra kl. 18.30. Litt over tjue 
personer hadde møtt fram, og det ble en fin kveld. Lissi 
Norland som til daglig er arkivar på Eiktunet, Gjøvik kåserte 
om etterslekta til Engebret Sørensen ( 1 778-1822) og fikk fram 
mange fine opplysninger som var hentet fra diverse kilder på 
Eiktunet ikke minst brever. Engebret Sørensen var skogfor
valter for Collet &: Søn i Vardal og var også med i et lokalt 
styre som ble etablert i Vardal i 18 1 ('J og lenge før det ble 
lokalt sjølstyre i de fleste andre bygder. Lissi Norland antok at 
Engebret Sørensen var av embetsmannsslekt, men hun hadde 
ikke funnet ut hvor han kom fra. Hans sønn Michel Sørensen 
1 794-1 8 1 7  var skriverkar! hos Laurits Weidemann på Stenberg. 
Neste møte i avdelingen blir første torsdag i september på 
Gjøvik bibliotek. 
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· Ei grein av Boddingættafra Nes i Akershus 
Anders Christensen Bodding 1774- 1834 gift med Marte 
Olsdtr. Kjølstad 1777-1870 hadde følgende barn: 

1. Christen 1802-1880 gift med Inga Nikoline Nilsdtr. 
Mørdre. 

2. Hans 1804-1881 g 1 m Anne Marie Aschehaug 1814-
1851 og g 2 m Lina A. Runden 1835- 1938. 

3. Berte 1807-1887 gift med Ole Andersen Udnes 1804-
1888. 

4. Ole 1810-1890 gift med Anne Sørine Tveten Dragnes f. 
1816. 

5. Johan Andreas, se nedenfor. 
6. Christian Martin 1816- 1899 gift med Anne Henrikke L. 

Aamodt 1822-1906 
7. Karen Andrea 1821-1898 gift med Søren Jakobsen 

Krohg Løhren 1815-1862. 
8. Johan Fredrik 1822- 1890 gm Inger Sætre Runden 1810-

1885. 

Johan Andreas Andersen 1813-1885, kjøpte garden Tonga i 
Vestre Toten 1843 for 1 900 spd. · Han var kommandersersjant 
og ble senere fanejunker . Han solgte garden til - kaptein 
Heyerdahl 1846 og flyttet til Øvre Arnkvern i Vang 1847 og 
fikk skjøte på den garden 1854 fra Amund Olsen. Selgeren 
beholdt 1/3 av skogen. Øvre Arnkvern ble solgt til Halvor og 
Christian Pedersønner 1860 for 4000 spd. Imidlertid hadde 
Johan Andreas Andersen kjøpt Gårder nedre, vestre i Østre 
Toten 1857 og bodde her til han døde. Eldste sønnen, Martin 
Adolph Andersen overtok garden 1868 og foreldrene fikk 
f Øderådskontrakt. Johan Andreas Andersen og hustru Anne 
Marie Hansdtr. 1812-1897 hadde følgende barn: 

1. Martin Adolph 1844- 1927, underoffiser fra 1862, tok 
avskjed som sersjant 1868, ordfører i Østre Toten 1878-
1894, stortingsmann 1889-1891, overkontrollør 1ved brenneri
ene. Ble gift første gang med Marie Paulsen Bilitt 1844-1900 
og andre gang med Gunhild Marie Gjølsjø 1872- 1946. (Det 
var denne Andersen Bjørnson hadde i tankene da han skrev 
sitt kjente dikt om Andersen Fra Toten • • •  Etter Bjørnsons 
mening var Andersen en spesiell politiker som en ikke 

267 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1987-3



kunne "stole" på ved avstemninger i Stortinget, fordi han 
stundom stemte med Høyre og andre ganger med Venstre. 
Men Andersen mente det var slik det skulle gjøres og stemte 
etter "eget hode"), 

2. Ole Helmer Andersen, se nedenfor. 
3. Johan Arnt Andersen f. 1850 på Arnkvern i Vang, 

Hedmark,  død 1931. Fanejunker. Ansatt hos I. Tostrup som 
bokholder, kasserer og i mange år som kontorsjef. Gift med 
Regine Theresia Sundsdal 1850-1909. 

4. Thea Helmine Andersen 1852-1920 gift med presten 
Rasmus Rosing Bull 1840-1912. 

5 .  Carl Albert Andersen f. 1854 døde i Hakadal 1939, 
handelsbetjenet i Kristiania, landhandler i Elverum fra 1879. 
Var senere eiendomsmegler i Oslo, gift med Gjertrud Rom
endstad 1858-1928. 

Ole Helmer Andersen f. 1847 på Tonga i Østre Toten døde i 
Kristiania 1898. Begynte tidlig som handelsbetjent i Furnes, 
og ble senere typograf og i sine siste år forretningsfører i 
Morgenposten. Gift med Anne Kristine Paulsen f. i Trøgstad 
1848 døde i Kristiania 1919. De fikk følgende barn: 

1. Johan Andreas, døde tidlig. 
2. Johan Petter, døde tidlig. 
3. Betsy Marie 1873-1952 gift med David Schefstad, 

Østre Toten 1864-1922. 
4. Anne Heimine 1876-1885 
5. Inga Margrethe 1880-1951 gift 1 med Georg Einar An

thonisen 1876-1961, sakfører gift 2 med Rudolf Emmanuel 
Jakobsen 1879-1937, arkitekt. 

(Disse opplysningene stammer fra Olaug Schefstad og er 
arkivert på Toten Museum). 

TIPS 
"På grunn av slitasje kan vi ikke ta fotokopier av folke

tellingslistene for 187 5 og 1 900", skr iver statsarkivar Per
Øivind Sandberg, Hamar. "Disse listene er imidlertid mikro
filmet, og De kan få kjøpt kopi av disse filmene ved å 
henvende Dem til Riksarkivet, Postboks 10 , Kringsjå, 0807, 
OSLO 8. · De må oppgi gårds- og bruksnummer for de eien
domslistene De ønsker kopi av". 
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Prost Henrich Holst Neumann 
Av Olav Gjørvad 

- Prost Henrich Holst Neumann er født i Stavanger 1 .  februar 
1 863 av foreldre garnisonsprest i Horten J .  C. Arveschoug 
Neumann og Elise Marie f. Holst. Neumann blev student i 1 882 
og kand. teol. 1 888.  I 1 890 blev han personell kapellan i Aas og 
i 1 894 i Drøbak. Ved siden av sin prestegjerning i Drøbak var 
han tillike feltprest på Oskarsborg og timelærer ved Drøbak · 
middelskole. I 1 904 blev han utnevnt til sogneprest i Skjåk og i 
1 9 1 5  til sogneprest i V .  Toten. Hit kom han i begynnelsen av 
det følgende år og blev insatt i sitt nye embede i februar 1 9 16 
av prost Domaas. Fra 1 924 har han vært prost i Toten prosti. 

Den 2. november 1 898 blev han i Oslo gift med Karoline 
Helene (Linka) f. Wright , født i Eidanger 26. august 1 870, død 
5. mars 1 920.  Foreldre kontorchef Petter Karenius Wright og 
Marie Fredrikke f. Sandberg. 

Prost Neumann har 4 barn: Hjørdis, Elise Marie (Møya), 
Helene og Hjob Henrich. 

Det er altså nu (i 1 930) ca. 1 5  år siden Neumann kom til V. 
Toten, og i løpet av denne tid har menigheten mere og mere, 
eftersom tiden har gått , lært å skatte ham som prest. Han har 
lett for å tale, og alltid kommer han vel forberedt til kirken, 
og alltid er det noe som ligger ham på hjerte, og som han føler 
trang til å få sagt i sine prekener. I menighetsarbeidet utenom 
det rent embedsmessige har han også deltatt med den største 
interesse. Til møter av kirkelig og kristelig art· har han alltid 
vært ferdig til å møte op, enten det har vært helg eller søkn. 

· Og det er ikke bare for hans dyktighet som prest at 
befolkningen i V. Toten har fått aktelse og respekt for prost 
Neumann. Han har utpregede kunstneriske anlegg, især som 
kunstmaler. Han gav for fem år siden 1 000 kroner til fremtidig 
vedlikehold og utvidelse av et galleri av prestebilleder i 
kirken. Men på den betingelse at der skulde tilveiebringes 
malerier av alle prester før hans tid uten å angripe de 1 000 kr. 
De som fikk med dette å gjøre, fikk anskaffet maleriene, men 
det ene, av sogneprest Monsen, var mindre heldig, så man ikke 
vil de ha det hengende i kirken, hvorfor det blev• fjernet. Man 
manglede altså billede av Monsen, og dessuten av Neumann. 
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Der -- blev forhandlet med en kunstner om å male disse to 
billeder; men han forlangte så stor sum,  at man fant å måtte 
la det bero inntil videre. Men prost Neumann visste råd: Han 
malte billedene selv. Og begge vellykkede, - især selvpor
trettet. Der er i kirken malerier som er utført av våre største 
kunstnere: Eyolf Soot, Gudmund Stenersen, Knud Bergslien, 
Chr. Krogh osv, men man kan trygt sammenligne Neumanns 
selvportrett med hvilketsomhelst av disse uten at det vil falle 
igjennem. 

Ivår ( 1 930) forærte han til V. Toten kirke et krusifiks, 
likesom han har gitt 1 000 kr. til dannelse av et fond for 
menighetsarbeide. 

Neumann har alltid interessert sig for genealogi og syslet 
med slektshistorie.  I løpet av 1 926 og 1 927 utarbeidet han 
stamtavler for Vestre Totens bondeslekter fra 1 700 til 1 900,  
og i løpet av 1 928-29 og 30 har han arbeidet med stamtavler 
over bondeslektene på hele Toten. Han er ferdig med det 
vesentligste for tidsrummet fra 1 69 5 til 1 8 1 4 ,  i alt ti store 
bind. 

Prost Neumann er en sjelden praktisk og nevenyttig mann. 
Ved siden av sitt kontor har han et verksted. Og når han er 
blitt trett av åndsarbeidet, har han tatt fatt på verkstedet, 
hvor han har redskaper og verktøi til nær sagt alt mulig. Han 
er snekker, urmaker, låsesmed, treskjærer, billedskjærer, bok
binder, forgyller m.m.m. - alltid virksom,  alltid arbeidsglad, 
rask og resolutt. 

Men i vår ( 1 930) rammedes han dessverre av sykdom. Det 
begynte med at han følte sig trett, svimmel, t ildels med 
hodepine og mistet delvis førigheten i venstre hånd og arm. Til 
å begynne med trodde han det var en forbigående upasselighet 
som vilde gå over når han kunde komme iro og få hvile godt ut. 
Men sommerferien bragte ingen vesentlig bedring, og det blev 
nu klart for ham at sykdommen vilde bli langvarig, og det var 
alvorligere enn han fra først av hadde tenkt. Det var et tungt 
slag for denne virkelystne og arbeidsglade mann å kjenne at nu 
orket han ikke mer. Det har sikkert i løpet av sommeren og 
høsten vært tyngre dager for prost Neumann enn de fleste 
aner. 

Han har nu bestemt sig for å ta avskjed og har allerede 
kjøpt sig hus i Bærum. 

Det er vel dessverre sannsynlig at det er siste jul vi har 
ham iblandt oss. Toten - og særlig Vestre Toten - har mye å 
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takke prost Neumann for, og jeg er sikkert på. at jeg tolker 
alles følelse overfor ham,  når jeg herigjennom retter en 
hjertelig takk til ham fra hans menighet, og fra alle som har 
arbeidet sammen med ham i den tid han har vært prest på 
Toten. 

Artikkelen ble trykt første gang i Totens Blads julenummer 
1930. Prost Neumann døde 1936. 

Familien Neumann 
1 .  Paul Iversen i Helsingør ,  brygger , gift med Mette 
Ras musdtr .  N iemand. 

2 .  Jørgen Paulsen 1 653- 1 709 ,  handelsmann i Chr istiania 
gift med Barbara Johansdtr.  Kref ting. 1 3  barn og blant 
dem :  

3 .  Hans Jørgensen 1 685- 1 74 1 ,  kjøpmann p å  Bragernes. 

4 .  Jakob Hansen Neumann 1 72 1 - 1 77 7 ,  e ier av Hassel 
jernverk.  

5 .  Ulrik Fredrik Edler Neumann 1 765- 1 83 4 ,  losoldermann i 
Dram men 

6 .  Andreas Neumann 1 802- 1 892 ,  skipsfører 

7. Job Arveschoug Neumann, prest f .  1 8  3 7 .  

8 .  Henrik Holst Neum ann 1 863 - lC\�(.. 1 sogneprest til 
Vestre Toten . Skrev bok om fam ilien Neumann og arbeidet 
fl ittig med å sette opp tavler over Totens slekter .  

K ilder: Artikkel i Aschehougs konversasjonsleksikon , 
som igjen bygger på boka "Familien Neumann" av 
H .  H .  Neumann ( 1 903) .  
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El SLEKT FRA STABU PA TOTEN 
Stabugardene ligger rett opp for Lena i Østre Toten, og er 
blant de eldste på bygda. Det er  få  opplysninger å finne om 
dem gjennom mellomalderen, og noe som gjør det ekstra 
vanskelig er at den såkalte "gardspakka" for Stabu på Toten 
Museum er borte , og at den som er søkt rekonstruert ikke er 
så stor som den kunne vært. På S tabu ble i sin tid funnet 
det såkalte Victoriasverdet og en billedstein fra ca. 600. Ute 
på j ordet ligger blant annet Kongehaugen, en gravhaug fra 
hedensk tid og på garden er Gjøabua, et minne om Gjøa som 
ble brent på bålet i 1 620-åra. Her  og nå skal en dvele ved e i  
slektsrekke fra Stabu, og  tar gjerne i mot  kommentarer. 

I .  E lling Tollefsen Stabu er nevnt som gardbruker 1 6 1 5-42  
og som lensmann 1 6 1 6 . En vet  ikke noe sikkert om anene 
hans, men det hadde vært Tollef-karer på Stabu før. Således 
en i 1 5 1 4  og en Torleif Trondsen og hustru Ingeborg på 1 300-
tallet. Men noen sikker forbindelse kan neppe settes opp så 
langt bakover. Elling Tollefsen var . far til: 

Il . Tollef E llingsten Stabu 1 6 1 0- ,  nevnt som gardbruker på 
Stabu 1 645-66 og far til: 

Ill .  N ils  Tollefsen Stabu 1 660- 1 698.  Denne ble gift med 
B erte N ilsdtr. som i neste omgang ble gift med Siver Gul
brandsen Snipstad, Stabu. Berte døde 1 735 ,  76 år gammel og 
skulle da være født ca. 1 659 . En  vet ikke noe sikkert om 
hvem hennes foreldre var. N ils og Berte var foreldrene til: 

IV. Berte N ilsdtr . Stabu gift 1 7 1 7  m ed A nders Gulbrandsen 
Snipstad, Rogneby 1 679- 1 742 ,  og disse fikk sju barn: 
1 .  Mari 1 7 1 8-93 g 1 746 m Jens Olsen Halvorsrud + ca. 1 754 .  
2.  N ils 1 720- g 1 74 1  m Johanne Hansdtr. Bjørnstad 1 698- 1 742 
3 .  Gulbrand 1 722- 1 808 g 1 752 m Kari  Bentsdtr. Dyste 
4 .  Anders 1 724-84 g 1 752 m Kar N ilsdtr. Buruld 
5. Ole 1 728-
6.  Margrethe 1 732-
7.  Bendix 1 736-89 g 1 759 m Mari N ilsdtr. Narum 1 735- 1 78 0 .  

I o g  m e d  denne store barneflokken, spres slekta m y e  
utover,  o g  etterslekta fra hin Elling Tollefsen på Stabu (født 
på slutten av 1 500-tallet) bli r  derfor omfangsrik allerede i 
fjerde og femte ledd. (AA) 
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Om Amund Smeby 171 1-1771 
Amund Tollefsen Smeby ble født på Vestgarden Smeby på 
Toten og er kjent som en av mange klokkemakere fra Toten. 
Han kjøpte Hallingstad og drev som gardbruker og klokke
maker. Han ble gift 17 54 med Kirstine Maria Korndrup, trolig 
av dansk familie. De fikk fem barn: 
1. Teodorius Petter 1755-1827, g 1783 m Kari Gulbrandsdtr. 

Skeitenstuen 1 755-. 
2. Paul Anders 1758-1800 gm Maren Kristine Krog. Han hadde 

urmakerforretning i Christiania. 
3. Johanes Haagenius 1760-1760, 1 måned. 
4. Pernille Karine 1761-1796 
5 .  Gulline Marthea 1763-1824 gm Paul Olsen Hammerstad, 

død 1801, 46 år. 
1772 ble enka etter Amund Tollefsen Smeby, Kirstine 

Marie Korndrup gift med urmaker Gunder Pedersen Winge, og 
fortsatte å bo på Hallingstad. 1801 var det skifte etter fru 
Winge på Hallingstad. 

Amund Smeby hadde følgende søsken: 
1. Kari 1698-1744 gm Peder Olsen Trogstad, kvartermester, 

død 1768, 77 år. 
2. Anders 1700-1705 
3. Gunild 1702-1788 g 1735 m Peder Paulsen Balke 1705-1789 
4. Hågen 1704-1761 g 1 1733 m Berte Olsdtr. Hammerstad 

1710- 1744 og g 2 1 744 m Berte Nilsdtr. Vang 1 718-1779. 
5.  Anders 1706-1708 
6. Paul 1709-1742 
7. Marte 1714-1761 g 1731 m Halvor Nilsen Hoel 1700-1743, 

- lensmann på Nes, Hedmark. //// Amund var altså den nest 
yngste av søsknene og ikke odelsgutt, og med bedre mulig
heter enn mange odelsgutter til å velge sin framtid sjøl. Så 
ser vi litt på anene for: 

1. Amund Tollefsen Smeby 1711-1771. 
Foreldre: 
2. Tollef Hågensen Smeby 1670-1733 
3. Pernille Andersdtr. K raby 1675-1761 
Besteforeldre: 
4. Hågen Paulsen Smeby 1631-1702 
5.  Kari Tollefsdtr. Smeby 1634-1699 
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6. Anders Gundersen Kraby 1645-1686 
7. Berte Paulsdtr. Kirke-Balke 
Oldeforeldre: 
8. Paul Olsen Sukkestad 1595-
9. 

10. Tollef Henriksen Smeby, vestre 1602-1680 
11. 
12. Gunder Halvorsen Skramstad 1599-
13. Tore Karlsdtr. Skramstad, død 1658 
14. Paul Audensen Kirke-Balke 1585-1680 
15. NN Engebretsdtr. Kirke-Balke/Østre Balke. 

Så til barnebarn for Amund Smeby og frue. 

Sønnen Theodorius Peter Amundsen Smeby 1755- 1827 ble gift 
1783 med Kar i Gulbrandsdtr. Skeitenstuen f .  ca. 1 755 , fem 
fem barn: 
I .  Tollef f. 1778, døde trolig tidlig. 
2. Johannes 1780- bodde på Hallingstad 1801 , ungkar. 
3. Amund 1786-1850 g 1808 m Oline Jørgensdtr . Risestuen. 
4. Gunerius 1789-1809 
5.  Tollef 1792-1799. 

Teodorius var underoffiser i det militære, korporal,  kvar-
termester og til sist vaktmester.  

I FEIRING -
- er det mellom 1983 og 1986 gitt ut fire bind med 

bygdebøker. Bind I tar for seg bygdehistorien fram til 1964 og 
var skrevet av Aage Lunde og var delt i periodene: Før 1030, 
middelalderen, 1500-1800, 1814-1914, 1914-1939 og 1939-1964. 

Bind Il-IV er skrevet av Maja Tosterud. I bind Il kan en lese 
om Tosterud krest og Feiringmålet, i bind Ill om Arnes krets 
eller Kjerkekretsen og i bind IV om Disserud krets og Berger 
krets. I disse tre siste bøkene er det kommet med mye 
gardshistorie og da også oversyn over eiere og brukere. Det er 
et stort arbeid som ligger bak disse bøkene. Og imponerende er 
det at det nå er gitt ut ei bok hvert år siden 1983, så da kan vi 
vel vente oss flere bygdebøker for Feiring i åra som kommer? 
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Pasientlister fra 1810 
Her kommer to lister over 
pasienter ved amtssjuke
huset på Toten 1810. P å 
den tid var det trolig et 
hovedsykehus i amtet, og 
noen mindre på enkelte 
steder. Den først amts
legen var Ernst Friederich 
Eckhoff som kom til am tet 
i 1785. Han som hadde an
svaret for sykehuset i 1 8 1 0  
het Carl Fredrik Michel
sen, og det er han som har 
ført de to listene som her 
følger , og som gir innblikk 
i hvilke sykdommer som 
var mest 'aktuelle på den 
tid, og noen opplysninger 
om pasientene. Vi ser at de 
veneriske sjukdommene var 
mye utbredt i begynnelsen 
av 1800-tallet. 

Liste over de Syge paa 
Hos-pitalet i Xstians Amt 
fra 1 Jan: til 30 Juni 1810 

1. Guldbjørn 
Guldbrandsdatter ,  Hade
land. Kræf t i Ansig tet. Død 
16 april. 

2. Olia Guldbrandsdtr,  
Hadeland, udgaaet 27. 
april. Venerisk. 

3. Ane Yja 
Ingebretsdtr , Hadeland. 
Kræft i Ansigtet. 

4. Barbara Balangerud, 
Hadeland, udgaaet 10. 

Febr. Venerisk. 
5. Marie Olsdtr. Kor

søebakken, Hadeland. Ven
erisk. 

6. Ole Petersen Grim
aas,  Toten. Udgaaet 21. 
Januari. Venerisk. 

7. Kirsti Ellingsdtr. 
Fladrud, Ringsager, ud
gaaet 12te. Maj. Venerisk. 

8. Astri Kastads Kone, 
Wardal, udgaaet 4. apr il. 
Venerisk. Radesyge. 

9. Gunild Hanstr. 
Steina, Guldbrandsdalen,  
udgaaet 23de Juni. Vener
isk. 

10. Kari Torgersdtr. 
Ringen, Gr: Sogn, udgaaet 
24. April. Venerisk. 

11. Lars Knudsen Ka
stad, W ardal. Udgaaet 4de 
April. Ondartede Saar. 

1 2. Hans Chr istiansen 
Dahl, W ardahl. Ondartede 
Saar. 

1 3. Berith Olsdatter 
Fladserud, Wardahl. Ud
gaaet 1 2. Maj , ondartede 
Saar. 

14. Anders Jensen Berg, 
Wardahl. Ondartede Saar. 

1 5. Thore Hansdatter,  
Hadeland. Venerisk. 

1 6. Hendes Barn Anna -
3 Aar. Venerisk. 

17.  Kirstine Nielsdtr. 
Inugsrud (?). Udgaaet 23de 
Juni. Venerisk. 
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18. Marie Jensdatter 
Tollefsrud. Venerisk. 

19. Marie Andersdatter 
Tollefsrud. Udgaaet 7de 
Juli. Vener isk. 

20. Maren E r iksdtr. 
Nakkerud. Vener isk. 

2 1. Niels Andersen 
Jonsrudbakken. Udgaaet 
2 3de Juni. Venerisk. 

2 2. Marthe Petersdtr. 
med barn - Reedahlen, ud
gaaet 7de Juli. Vener isk. 

2 3. Kristi Eriksdatter 
H arestuen, udgaaet . 23de 
Juni. Venerisk. 

2 4. Ingeborg Andersdtr. 
Nøklebye. Venerisk. 

2 5. Agnete H ansdtr. 
Hund, udgaaet 2 3. juni. 
Venerisk. 

26. Ole Johansen Gal
aasstuen, udgaaet 7de Juli. 
Venerisk. 

27.  Ingeborg Olsdatter 
Sivesind. Venerisk. 

28. Ingeborg N iels-
datter Tøllefsrud. Udgaaet 
2 3  Juni. Venerisk. 

29. Ole Andersen 
Tøllefsrud, udgaaet 2 3. 
Juni. Vener isk. 

30. Birthe Jensdtr. Faa
berg. Udgaaet 7 Juli. Ven
erisk 

3 1. Hans Jensen Grine
kjær ,  Hadeland. Vener isk. 

32. Elli Kristensdtr. 
R ingboe. Vener isk. 

33-35. Kar i Hansdtr. 
E llestuen med 2 Børn. 
Vener isk. 
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Paa Sygehuuset igjen - 15 
Syge. Michelsen. 

Og så deler av en annen 
liste: 

3 1. Kirsti Biri Glas
værket, indkommen 1 6de 
Juli , udgaaet 26 Aug. 

32. Hans Haagen. 
F roen ,  indkommen 4de. 
August, udgaaet 8de. 
October. 

3 3. Halvor Goli, Jevn
ager , indkommen 2 l de Au
gust, udgaaet 8de. 
October. 

34. Er ik Goli, Jevnager, 
indkommen 2 l de August, 
udgaaet 8de. October. 

35. Kari Goli, Jevnager, 
indkommen 2 l de August, 
udgaaet 8de October. 

36. Ole Narum, Toten, 
indkom men 24de August, 
udgaaet 22de Decem ber. 

37. Marthe Ensrud-
hagen, T oten , indkommen 
4de. September. 

38. Marie Tøløvsrud, 
Toten, indkommen 6te Sep
tember, udgaaet 29de 
October. 

39. Hans Langseth Ejer,  
Faaberg, indkommen 2 l de 
September, udgaaet 27de 
September. 

40. Rønog Tingsveen, 
Faaberg , indkommen 2 l de 
September. 
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4 1 .  Beret Sustad, Faa
berg, indkom men 30  Sep
t em ber , udgaaet 2den Dec
ember. 

42 .  Mar i  Baglien, 
Froen, indkom men 30 Sep
tember. 

4 3. Chr isten Garn-
bakken. Grand S:  ind
kom men 4de October , ud
gaaet 14 November. 

44 .  Hans Præste-
gaarden, Toten, ind-
kom men 2 3de October. 

45.  Thore Slaaestuen , 
Froen,  indkomm en 3 1  
October , udgaaet 1 8  Dec
em ber . 

46 .  Simon Schaarset, 
Faaberg, indkom men 1 3de 
November, udgaaet 28  
Decem ber.  

47 .  M arie- Tølø fsrud, 
Toten, indkommen 18 Nov
ember , udgaaet 1 1  Decem
ber. 

48. A nne Ødegaarden, 
Jevnager (og hendes tvende 
børn), indkommen 25de 
November, udgaaet 22de 
Decem ber. 

5 1 .  A nders Rongstad ,  
Toten, indkommet 3die 
Decem ber. 

52.  Ole Rundeel ,  Jevn
ager, indkom men 1 5  Dec
ember.  

53. Anne Bergs-Ejer,  
Wardahl, indkom men 1 8  
December. 

54. Anders B reiset , 
Faaberg,  indkom men 3 1  
Decem ber.  

Den 3 1  December paa 
Sygehuset - 1 3  Personer. 

L ie paa Toten den 3 1  Dec
em ber 1 8 1 0 .  M ichelsen. 
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TIPS 
Kanskje du som leser dette nettopp har begynt å granske 
slekt eller har tenkt å gjøre det. Da skal du her få noen  
tanker med på  vegen. Slektsgransking kan legges opp på 
mange måter, og derfor er .det vanskelig å gi råd som passer 
for alle. 'v1en de aller fleste vil antagelig begynne helt på 
grasrotplanet nem lig med seg sjøl og så arbeide seg bakover i 
tid. Noen vil da kanskje bare notere navn og data, andre vil 
føle trang til å skrive en del om hver enkelt. I neste omgang 
kom mer en så til sine to foreldre, dernest 4 besteforeldre, 8 
oldeforeldre og 16 tippoldeforeldre. Det vil nok ta lang t id å 
kom me så langt bakover, men er du først kom met i gang, v il 
interessen ofte heller øke enn avta. - Vi kan altså allerede nå 
sette opp det vi gjerne kaller ei  anetavle for eksempel på 
denne må ten: 

1. Meg sjøl 

Foreldre 
2. Far 
3. M or 

Besteforeldre: 
4. Farfar 
5. Farmor 
6. �forfar 
7 .  Mormor 

Oldeforeldre: 
8. Farfarsfar 
9. Farfarsmor 

1 0 . Farmorsfar 
1 1 . Farmorsmor 
12. Morfarsfar 
1 3 . \1 orfarsmor 
1 4. Mormorsfar 
15. �formorsmor 

Selvsagt kan du også "snu" på skjemaet og la "spinne
siden"/kvinnesiden få førsteplassen, for å unngå "diskrimi
nering", som kanskje t i l  tider har kom met t i l  syne i s lekts
forskning. Det som kalles agnatikk har gjerne vært l itt  
grom mere enn kognatikk, men dette bør snart være historie. 

Men hvordan skal en så finne alle disse anene? Det er 
naturlig å begynne hos sine nærmeste, hos foreldre, beste
foreldre, onkler, tanter, slektninger, søskenbarn,  naboer. Spør 
en tilstrekkelig m ange, vil en kom me tem melig langt. Kan
skje må en til kjørkjegarden å se på gravstøtter for å være 
sikker på at en f inner riktige data for noen av de eldre 
leddene. Men som hovedregel bør en kunne si: Begynn å spør 
der du sjøl er, da kan du snart få tak i mange opplysninger 
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som det ikke er mulig å finne i skriftlige kilder for eksempel 
hendelser som foreldre,  besteforeldre og andre har hatt og 
som er med på å gi "kjøtt og blod" til navn og årstall. Men lær 
deg å være nøyaktig allerede nå. M ange har angret etter på 
at de ikke var flinke t il å spørre og notere den gang de hadde 
anledning til det. - I denne artikkelen har vi brukt noen 
fre m m dord som vi skal forklare litt nærmere. 

Anteavle og aner er uttrykk som brukes mye blant slekts
forskere , Anetavle kan også om settes - med ættetav le, slekts
tavle , stam tavle . Det er kort sagt et skjema, ofte trykt, der 
en kan fylle ut etter hvert og som er svært nyttig og over
siktlig. Men det er bare plass til navn, data og noen få 
opplysninger ellers. Skal en gå grundigere til verks må en 
notere opplysningene på annen måte men gjerne henvise til 
anetavle for da er det lett å finne fram i rekkene. 

Agnatikk og kogi:atikk brukes ikke så mye i dag, kanskje 
fordi det for mange -synes nokså likegyldig om avstamninga er 
agnatisk: m annlig eller kognatisk: kvinnelig. Alle disse ordene 
har sitt opphav i utenlandske språk. og det gjelder også ordet 
slekt, mens det "norske" uttrykket er ætt,  men det er til 
gjengjeld mindre brukt enn slekt. Slektsgransking kan bli både 
spennende og interessant , og gir oss opplysninger som gjør at 
vi lærer oss sj øl bedre å kjenne enn før. 

The Ouren Odyssey 
- er navnet på et hefte som er kom met ut i A merika. 

Innholdet er redigert av Arline Schmiesein ( M rs. Virgil) i 
Hanska, og artiklene ble først trykt i The Hanska Herald, 
en ukentlig avis for d istriktet. På fram sida er det bilde av 
Anton og Bertha Marie, Nora og E lmer Ouren fra 1 890 . 

Heftet handler om h istorien til  et par fam ilier som kom 
over til A merika fra garden Auren (Our'en) i Totenvika i 
Ø stre Toten. Og her er  t i lfang om deres liv og virke. 
Aktive var de blant annet innen kirkelig sam menheng. De 
slo rot i A m erika der slekta lever videre. - Heftet er på 32 
store sider ,  og ett eksemplar finnes på Toten Museum.  
Dette er forresten en kopi av  de opprinnelige avisartiklene. 
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NERNST 
A. Henrik Nernst f. ca. 1 628 død på Toten 1 7 13, gift med N N. 
Barn: Johan, se nedenfor. 

B. Johan Henriksen Nernst f. ca. 1 662 død på Toten 1 724, var 
fogd 1 693- 1 724, bodde på Faut-Narum i Kolbu. Gift 1 1 . 
februar 1 696 med H illeborg Livsdtr. Borch f. ca. 1 664 død 
1727. T re barn: 
1 .  Caspar, se nedenfor. 
2. Johanne Mar ia f. 1 699 gift 1 730 med Hans v. Kampen. 
3. H illeborg, se nedenfor. 

C. l .  Caspar Johans�n Nernst 1 698- 1 760. Fogd 1724- 1 74 1  gift 
1724 med Chr istine El ise Chr istiansdtr. Sommerfelt f. i 
Vardal 1709 død i Chr istiania 1783. 1 1  barn: 
1. Maria 1 725- 1 753 gift 1 757  med Josef? Henr ich Sti lou 17 1 1 -
1 79 1 .  
2. Christianne 1 727- 1 727 
3. Elen Catrine 1728-28 
4. Wilhelmine Christiana 1 730-
5 .  Johan f. 1 732, død i Chr ist iania 1804 gift i Christiania 1 787 
med Helene N icoline Glatved 1766- 18 14. 
6. Hilleborg f. 1 733, døde ung. 
7. Chr istian f. 1736, flyttet t il Danmark 
8. David Jacob 1 737- 1738 
9. H illeborg Chr istine 1738-
10. Fr iedr ich Christian 1 740-
1 1 . Henr iche Pauline 1 742 muligens gift med Lars God. 

C.2. Hilleborg Johansdtr. Nerns! f. 1 70 l død i Christiania 
1785 g ift 1 7 19  med Bolle Berentsen Lochstør Fallenkamp. 
Barn: 
1 .  Bernt f. 1 7 19. 

Dette er det en har klart å finne ut om familien Nernst, og 
det er ønskelig å få flere opplysninger som kan brukes i 
t idsskr if tet. En har en anelse om at familien Nernst er av 
utenlandsk opprinnelse, men vet det ikke sikkert. Opplys
ningene er for det meste etter H. H. Neumann som også har 
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forsket i denne slekta. - Sokneprest M artin Olsen i Østre 
Toten fikk en gang spørsmål om denne familien, brevet er 
bevart og der skriver han blant annet at "Fogderne Nernst 
førte en svane i deres skjold (formentlig hvit på blå bunn) og 
tre liljer over hjelmen. Dette segl finnes ennu i fam ilien og 
arkivfullmektig Thomle i Oslo har bekreftet at det var 
fogderne Nernsts våpen". 

A R K I V A D R E S S E R : 

Statsarkivet i Bergen 
Arstadveien 22 
5000 BERGEN 

Tlf. 05 31 69 94 " 05 3 1  50 70 

Statsarkivet i Trondheim 
Postboks 2825 
7001 TRONDHEIM 

Tlf. 07 52 96 20 

Statsarkivet i Tromsø 
Skippergaten 1 c 
9000 TROMSØ 

· Tlf. 083 83  820 " 083 55  7 36 

Aust-Agder-A.rkivet 
Parkveien 1 6  · 
4800 ARENDA i .  

Tlf. 04 1 2 1  ti66 " 04 1 2 1  320 

Statsarkivet i Oslo 
Postboks 8 Kringsjå 
0807 OSLO 8 

Tlf. 02 23  74  80 

Statsarkivet i Hamar 
Strandgaten 7 1  
2300 HAMAR 

Tlf. 065 23  642 " 065 3 1  7 9 1  

Statsark ivet i Kristiansand 
Vesterveien 4 
4600 KRISTIANSAND 

Tl f. 042 25 5 1 1  

Statsarkivet i S tavanger 
Domk irkeplassen 3 
4000 STAVANGER 

Tlf. 04 5 :l 1 2  00 
04 52 94 5 7  
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Utvandri ng frå Va ldres ti l Amerika 

· over Bergen. 4. del 
1 885  
�horkild Helgesen Hagenæs, Nord Aurdal, 32 år, steinar
beidar, gift. Reiste med National Linie 27 .3. 

John Thorgersen Grov, gardmannsson, Vang, 20 år, med 
National Linie 1/4. 

Iver Iversen Opdalseiet, Vang, 14 år, med National Linie 
1/4. 

Med Inman Linie 1/4: 
Ande.rs. Andersen Hermundstad, Vang, gardmannsson, 23 år. 
Sønneve Olsdtr. Elton, Vang, gardmannsdotter, 20 år. 
Ole Andersen Skjerven, Vang, 34 år, husmann, med hustru: 
Mina Olsdtr. Skjerven, Vang, 36 år og barn: 
Marie Olsdtr. Skjerven, 3 år. 
Ole Gulliksen Turtnes, Vang, gardmannsson 26 år, med 

Cunard Linie 24.4. 
Rønjulf Knudsen Myren f. i Slidre, 26 år, frå Vang, · med 

American Linie 29.4. 
Guri Larsdtr. Horveig, gardmannsenke, Vang, 55  år, med 

American Linie 6/5. 
Knud Finkelsen Færden, gruvearbeidar, 27 år, f.  i Vestre 

Slidre, budde i Strandebarm, med Dominion Linie 13/5. 
Guri Olsdtr. Sønstesyn, gardmannsdotter, Vang, 16 år, med 

American Linie 9/7. 

1886 
--Med Nederlandske Linie 14/4: 

Ole Kristensen Svarten, gardmann 46 år og hustru: Anne 
Olsdtr. Svarten 40 år og barn: Oleanna 1 år. Alle kom frå 
Vestre Slidre. 

Nils Finkelsen Folkedal, gruvearbeidar, 46 år, Vestre 
Slidre, budde i Strandebarm, med Thingvalla Linie 1/6 

Anne Andersdtr. Grøt, f. Sør Aurdal, 30 år, budde i 
Sogndal, med Thingvalla Linie 1/6. 

Marit Knudsdtr. Lajord, gardmannsdotter, Vang, 18 år, med 
Allan Linie 27.7. 

Nils Pettersen Næsteid, husmannsson, Vestre Slidre 20 år, 
med Allan Linie 27.7. 
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1887 
--Ingvar Engebrektsen, husmannsson, Vang, 20 år, med 
Stjerne Linie 26.4. 

Ragnhild Olsdtr" Strand, arbeidarkone, f. i Østre Slidre, 40 
år, busett på Voss, med Allan Linie 25/4. 

Ole Olsen Helle, løsarbeidar, 45 år, Vang, med Allan Linie 
25/4 

Ole Iversen Skrøvig, arbeidar, 38 år, Vestre Slidre, budde i 
Ullensvang, med Allan Linie 25/5. 

Ingrid Olsdtr. Fauske, husmannsdotter, Vestre Slidre, 28 år, 
busett på Voss, med Inman Linie 21/7. 

Anders Andersen Nystuen, student, Vang, 21 år, med Inman 
Linie 18/8 

Brita Andersdtr. Nystuen, gardmannsdotter, Vang, 26 år, 
med Inman Linie 18/8. · 

1888 
--Anne Marie Johannesdtr. Fauske, husmannsdotter, V. 
Slidre, busett i Voss, med Inman Linie 26/4. 

Gjertrud Olsdtr. Fauske, husmannsdotter f. 1854 Vestre 
Slidre, budde på Voss, med Inman Linie 26/4. 

Marit Andersdtr. Præstegaard, f. 1854 i Valdres, budde i 
Aurland, med Inman Linie 9/5. 

Anne Johannesdtr. Præstegaard, husmannsdotter, f. i 
Vestre Slidre 1876, budde i Aurland, med lnman Linie 9/5. 

Ole Finkelsen Færden, gruvearbeidar f. Slidre 1854, budde i 
Strandebarm, gift, med Inman Linie 31/5. 

Ambjørg Nilsdtr. Houge, enke etter strandsittar, f. i Vestre 
Slidre 1833, budde i Lærdal, med Inman Linie 28/6. 

1 889 
--Anne Olsdtr. Edsvold, husmannsenke f. Volden i Vang 1828, 
budde på Vossestrand, med Inman Linie 4/4. 
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I nnflytting til Østre Toten_ 
1 83 3  
--1. .  Pige M aritte Olsdatter , 25 år, tjenestepige p å  Nittum 
lille , kom fra Smelhus Søndre Aurdal. Har et uekte barn med 
gift mann Anders Olsen Lunde i Søndre Aurdal. 

2. Barbro Johannesdtr . ,  22 år , tjenestepige på Hermanrud, 
kom fra Seveling, Slidre. 

3. Brynhild Christophersen,  30 år og hustru Bertha 
Jacobsdtr. 28 år, snedkermester på Nedre Rustad, f ra Gran , 
Hadeland. 

5 .  Lars Iversen Gjefsen 20 år , og hustru Ingeborg Hansdtr. 
Grindager 22 år , gårdmannsfolk på nedre Rudstad, fra Gran, 
Hadeland. 

· 7. Peder Olsen Sønstehagen 32 år og hustru Kari 
T orgersdtr. 30 år med barna: Ole Pedersen f. 1. aug. 1 827 ,  
Torger f .  1 2. nov. 1829  og  Christian f .  6. april 1 832. Hus
mannsfolk på Alfstadeie, kom fra Gausdal. 

1 2. Pige Sørine Jensdtr. Langgaard, 2 1  år, tjenestepige, fra 
Langgaard i Feiring, tjener på Hørland. 

1 3. Pige Christiane Johannesdtr. 24 år, tjenestepige, fra 
Storhaugen i Vestre Toten. Gift med Ole Hansen Majer. 

1 4. �erette Torstensdtr. 30 år, tjenstepige, fra Sandvig i 
Øier , viet med Herman Evensen Slettum. 

1 5 :  Niels Jensen Gjerstad 23 år, garversvend, fra Christi-
ania, født i Vestre Toten. 

1 6. Niels Larsen Smestad 26 år, tjener , fra Fåberg. 
1 7. Kari Amundsdtr. Sveens Eie, 22 år. tjener , fra Land 
1 8. Sønneve Larsdtr. 30 år, tjener på Tømmerhol, fra 

Fåberg. 
1 9. Marie Hansdtr. Nordlis-Eie, 25  år , tjener , fra Hurdalen. 
20. Hans Larsen Skjellungen 22 år tjener , fra Land. 
2 1 . Jøran Eriksdtr. Kirkevold, tj ener på Sodstad, fra Slidre. 
22. Enke Marthe Hansdtr. Hoel, 30 år , boende på Fæstad, 

fra Vestre Toten. 
23. Helene Gulbrandsdtr. Hoel. 25 år, tjener , fra Vestre 

Toten. 
24. Ole Pedersen Øyaasen 29 år, gbr. Andersgård, fra 

Vardal. 
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25 .  Ungkar Hans Johansen Aanderud, 2 1  år, tjener,  fra 
Land. 

1 834 
--1 .  Oline Olsdtr .  Vorbnæs, 22 år, tjenestepige på Colbjørn
rud, fra V ardal. 

2. Enke M arthe Olsdtr . Roterud, 44 år, inderst på Staboe, 
fra Biri .  

3 .  Carl Fredriksen Dvergstenseie, 24 år, tjener Klokker
gaarden, fra Hadeland. 

4. Gunnild Knudsdtr. Halmrasteie, 29 år, tj ener , fra Land. 
5. Johanne A m undsdtr.  Torke, gift med Anders Hval, gbr , 

fra Vardal. 
6. Pige Ragnild Sørensdtr. Stensett, 26 år, tjener fra 

Nordre Aurdal 
7. Børre Larsen Nord Kiis-Eie, 2 1  år,  skorstensfeier , fra 

Nes, Hedmark. 
8. Knud G ulliksen Skiehelde 15 år , flyttet til sine foreldre i 

Aamodteie , fra Slidre. 
9. Randi A rnesdtr. Melgårdsbakken, 24 år, tjener, fra Gaus

dal. 
1 0 .  Helene Olsdtr. Myhr 29 år, tjenestepige og sønn Ole 

Chr istiansen, 1 1  år fra Nes på Hedmark •. 
1 1 . Ole Paulsen Aalterud, enkem ann, 30  år, husmann, fra 

Land. Nb !  Født i Nedre Rudstadstuen, men boet flere Aar i 
Land. 

1 2 . Ole A mundsen R ibe, 27 år, tjener i Prestegården, fra 
Vestre Toten. 

1 835 
--1 .  Gunnild Syversdtr.  46 år, inderstpige fra Vågå. 

2 .  M arte Pedersdtr . Stumlieiet 22 år, tjenestepige, fra Biri. 
3 .  Christian N ielsen Vorbnæs og hustru Mari  Amundsdtr. 

husmannsfolk, fra Vardal. 
4.  Christian Halvorsen Bonderud ,  20 år, tjener , K raby, fra 

Vestre Toten. 
5 .  Ingri Knudsdtr. 17 år, tjener ,  Skjøl,  fra Slidre. 
6 .  Ungkar Hans Johnsen 2 1  år , farver, boende på Krabyeie, 

f ra Vang, Hedmark. 
7. A nne Jensdatter Bergstuen 20 år, tjener,  Alm , fra Nes, 

Hedmark. 
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8 .  Rønnou Marie Mikkelsdtr. 22  år, tjener ,  fra Land. 
9 .  M arte Olsdtr. B ildeneie 46 og datter B i rthe 

Gudmundsdtr. 15 år, tjenere , fra Hadeland. 
1 0 . Knud Pedersen, 3 1  år , arbeider,  boende i Høveren, fra 

Aamodt prestegjeld. 
1 1 . Christian Pedersen Bladkjernet , 28 år, tjener,  fra Hur

dals= Feir ing. 
1 2 . Svend Hansen 46 år og hustru Kirstine Eriksdtr.  43 år, 

arbeidere, fra B redtvedteie i Aker. 

1 836 
--1 .  U ngk. Ole Paulsen Frøslie , 31  år, t jenestedreng, fra 
Lands prestegjeldd. Med A ttest af 1 5de M arts 1 8 36. 

2.  P ige Kari Paulsdtr .  Sodnach, 24 år,  tjenestepige, fra 
Nesset i Romsdalen. Med Attest af 25de Apr il 1 8 36. 

3 .  P ige Ragnild K nudsdtr. tjenestepige på Staboe , fra 
Svenneseie N. Aurdal. 

4 .  Peder Eilertsen 60 år og hustru Johanne Olsdtr. 50 år 
sam t børn: Carine 1 3 , M artin 8 og Johanne 4 år. Dagarbeidere, 
fra Nesodden. Nb! Konen og det sids anførte Barn ere indtil 
vidre ikke ankom men. 

5. Ole Johannessen 29 år,  arbeidsmann, f ra Koldseie i Land. 
N B .  V iet her . 

6 .  Oline Olsdtr. 26 år ,  tjenestpige i Klokkergården, fra 
K yseteie i V. Toten. NB. V iet her.  

7 .  P ige Birthe Christensdtr .  32 år, tjener F æstad, fra 
Skaugen, Gausdal. 

8 .  P ige Anne Olsdtr . 24 år,  tjenestepige, Sukkestad, fra 
F åberg. Viet her. 

9 .  P ige Mar itte Knudsdtr.  20 år,  pige Askim , fra Nord 
A urdal, viet her. 

1 0 .  P ige Mar i  Arnestr .  24 år, t j .pige, f ra Land , viet her . 
1 1 . N iels Evensen, 2 8  år , gårdm annssønn, f ra Rognlieie, 

Hurdalen,  viet her.  
1 2 . Enke Birthe M adsdtr . 6 2  år og sønn Christian Chris

tophersen 28 år , arbeidsfolk boende i B røttet, fra Holland 
(Høland?) senere Vestbye. 

1 3. Ole Henriksen, 2 7  år,  tjener Staboe, fra Land, viet her.  
1 4 . Chr istopher Olsen,  2 1  år,  tjener , fra Hurdalen. 
1 5 . Hans Olsen, 24 år, t jener ,  fra Hurdalen, viet her . 
1 6. Anne Jakobsdtr. 4 1  år,  tj ener,  fra V ardal, viet her.  
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1 7 . Karen Kjeldsdtr. ,  27 år, tjener på Gihle, fra Land. 
1 8 . N iels Olsen, 22  år, tjener på S taboe, fra Vestre Toten , 

viet her.  
1 9. Johanne Olsdtr.  24 år, tj ener på Alfstad, fra Vestre 

Toten, viet her. 
20. Hans N ielsen, 29  år, tjener på Alfstad, fra Hadeland, 

attest av 1 832 . 
2 1 .  Ole Hansen, 32 år, tjener Stenslie, fra Christiania, 

t ilbagekom men fra Garnisonen i X .iania, v i-et her. 
22. Peder Johannessen og hustru Marthe Arnesdtr og barn: 

Syverine - arbeidere på Evenrud, fra Fåberg. Tilbagekom men 
fra Fåberg hvortil de vare henflyttede 1 829 - deres barn er 
døpt 27.  nov. 1 8 30.  

23.  Guri Syversdtr . 25  år, gårdmannsdatter,  fra Land. Ekte
viet med gbr. Andreas Lunden . 

24 .  Kari Erlandsdtr . 27 år, tjenestepige, fra Gausdal. 
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NYE SPØRSMAL 
Spørsmål nr. 135 

1). Min bestefar var Ole Oscarsen. Han var født som såkalt 
"uekte" barn, den 5.8 1877 i Nordre Land, og døpt 9.9. samme 
år. Hans mor er Anne Marie Olsdatter Ourlundseie og far er 
Ocar Fredrik Carlson født i Sverige i 1849. Denne Oscar 
Fredrik Carlson er også å finne som gårdsarbeider på Thonvold 
ved folketellinga i 1875. Her er han også oppgitt til svensk, 
noe som er litt lite konkret som utgangspunkt for videre 
undersøkelser. Er det noen av leserne som kjenner til hvor i 
Sverige han kom fra, eventuelt hvordan videre arbeid skal 
gripes an på en mest hensiktsmessig måte for å finne hans 
aner? 

2). Ovenevnte Anne Marie Ourlundseie oppgis å være født i 
1838. Hun skulle da være datter av Ole Jensen og Anne 
Olsdatter Tingvoll. Disse to giftet seg 21.9.1834. Etter da 
oppgitt alder skulle han være født i 1806. Når han gifter seg er 
han h.alt Ole Jensen Lille Aadnes. Hans far er Jens Andersen. I 
1820 blir en Ole Jensen Gaarder konfirmert. Faren heter Jens 
Andersen og mora heter Marthe Pedersdatter (kan dette være 
datter til maleren Peder Aadnes?) Mitt problem er at jeg ikke 
kan finne Ole Jensen som født, ei heller hans kone Anne 
Olsdatter som ved giftemål oppgis å hete Anne Olsdatter 
F indeneie født ca. 1809. Faren het Ole Knudsen. Er det noen 
som har ytterligere opplysninger om disse? 

Vennlig hilsen Kjell Gullberg, Boks 58, 2230 Skotterud 

Spørsmål nr. 136 

Kan noen hjelpe meg med å finne det "manglende mellom
ledd" i min slekt? Jeg er kommet til Nils Olsen som var gift 
med Ingrid Johansdtr. (muligens Joensdtr.) Nord Narum 
8.4.1807. Forlovere var Svend Løken og Ole Narum. Ingrid og 
Nils ble husmannsfolk under Berg i Nordre Land og Ingrid er 
funnet død 1851 den 13.12. 68 år gammel. Hun er da benevnt 
som Ingrid Johansdtr. Bergseie. Men det er ikke mulig å finne 
henne født i kirkebøkene. Kan både hun og Nils ha vært 
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innflyttere? Den nærmeste , hvis det er skrivefeil, kan være 
Joen Jeronimussen som var bruker på N .  Narum, men hans 
kone døde 3.3.  1 767,  og siden er Joen benevnt til Skjeseie. Han 
døde 1 5 .3 .  1 805  76 år gam mel.  Joen var gift med Kari 
Gulbrandsdtr.  og hadde seks barn,  den første født i 17 55 og 
siste i 1 765 .  

Med hilsen Odd Lundby, Odnes 

Spørsmål nr. 1 37 
Mitt navn er Kari W ivestad, datterdatter til Peter Smeby 

og Klara Smeby og oldebarn t il Bernt Larsen Smeby, født 1 2/2  
1 874 ,  død 23/8 1 952 og Ida Smeby født  20/5 1 87 5 ,  død 1 2/4 
1 955 .  Ludvig Larsen (Bernts bror) utvandret ti l  Amerika, og 
hans datter M yrtle Kriig, har tatt kontakt med meg om å 
hjelpe med å finne hennes aner her i Norge. Da jeg i kke vet på 
hvilken måte jeg bør gå fram , ber jeg herved om Deres hjelp. 
Per Smeby ( m in bestefar) har to døtre i Gjøvik, Ruth Juliussen 
og Karen Svartbekk. Jeg bor for tiden i Hong Kong men er å 
treffe på denne adressen: cio Solveig....,SJ.åtsveen, istunet 2 ,  
1 48 1  Hagan. - Med- vennlig hilsen Kar i  Wivelstad. 

En har lett etter de nevnte Smeby-folka i ark ivet på Toten 
Museum , uten å finne noe om dem der. (AA).  

Mer om Grundt 
Ingrid Skråm m ,  Bjerkebakken 62 , 0756 Oslo 7 har sendt oss 

kopi av fem sider f ra "Grundtslekten gjennom 300 år". Utgitt i 
Oslo 1 937 av D.K.  Holm , og har også et spørs mål: "Jeg leter 
etter en Johan Grundt og hans kone M arthe Smithsdatter, de 
er med i folketellingen i 1 80 1  i Bergen. Han er 88 år og hun er 
75 år. En Øllegaard Jansdtr . Grundt bodde like i nærheten og 
var 39 år, hun var gift med Lars Bastiansen. Johan Grundt og 
hans kone bodde i 1 1 . rode nr. 9 1 . Øllegaard Jansdtr.  Grundt og 
hennes mann bodde i 1 1 . rode nr .  83 .  Vet noen noe mer om 
disse personene? 
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Ta vare på tradisjonen -
benytt distriktets eget 
forsikringsselskap 

FORSIKRINGSSELSKAPET 
FOR DEG SOM VIL HA ALLE 
FORSIKRINGER PA DET 
STEDET DU BOR 

SKADEFORSIKRING 
BILFORSIKRING 
LIVSFORSIKRING 
PENSJONSFORSIKRING 

Valdres Brannkasse 
Vestoppland Gjensidige 
Hadeland Gjensidige GJE�S�DIGE Brannkasse 

Fors1kr1ng 
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VI TAR VARE 
PÅ DAGENS 
VERDIER 

VESTOPPLAND SLEKTS 
HISTORIELAG TAR V ARE 
PÅ HISTORISKE VERDIER 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1987-3



Ny topprente 
på DnC Honnørkonto: 

• 
w!� 

/] tc/i,��r I lonnom:ntcn . 
, , 0,v vi · , · NA får du hele to lv pro�cnt på pcngrnc dme. 

1)oJ-r Al lerede fra d u  har 30 000 på kontorn 
I/ For lavere hc lop er ren ten  ni pro,rnt 

D 1 1C  l lu 1 1 1 1o�ko 1 1 to n l' l l  brukskonto 1 1 1 l·d sk 1 k kl' l ig spa rl'l'l' l l l L' . 
" Lon1 1sko 1 1 1 0 •• O!L ,p;irl'ko 1 1 10  i L' I I  

DnC 
© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1987-3


	1987-3-197
	1987-3-198
	1987-3-199
	1987-3-200
	1987-3-201
	1987-3-202
	1987-3-203
	1987-3-204
	1987-3-205
	1987-3-206
	1987-3-207
	1987-3-208
	1987-3-209
	1987-3-210
	1987-3-211
	1987-3-212
	1987-3-213
	1987-3-214
	1987-3-215
	1987-3-216
	1987-3-217
	1987-3-218
	1987-3-219
	1987-3-220
	1987-3-221
	1987-3-222
	1987-3-223
	1987-3-224
	1987-3-225
	1987-3-226
	1987-3-227
	1987-3-228
	1987-3-229
	1987-3-230
	1987-3-231
	1987-3-232
	1987-3-233
	1987-3-234
	1987-3-235
	1987-3-236
	1987-3-237
	1987-3-238
	1987-3-239
	1987-3-240
	1987-3-241
	1987-3-242
	1987-3-243
	1987-3-244
	1987-3-245
	1987-3-246
	1987-3-247
	1987-3-248
	1987-3-249
	1987-3-250
	1987-3-251
	1987-3-252
	1987-3-253
	1987-3-254
	1987-3-255
	1987-3-256
	1987-3-257
	1987-3-258
	1987-3-259
	1987-3-260
	1987-3-261
	1987-3-262
	1987-3-263
	1987-3-264
	1987-3-265
	1987-3-266
	1987-3-267
	1987-3-268
	1987-3-269
	1987-3-270
	1987-3-271
	1987-3-272
	1987-3-273
	1987-3-274
	1987-3-275
	1987-3-276
	1987-3-277
	1987-3-278
	1987-3-279
	1987-3-280
	1987-3-281
	1987-3-282
	1987-3-283
	1987-3-284
	1987-3-285
	1987-3-286
	1987-3-287
	1987-3-288
	1987-3-289
	1987-3-290
	1987-3-291
	1987-3-292



