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Om Rik-Hjellin frå Dovre 

Av Arne Amundgård 

Han heitte Tosten Olsen Hjelle (1669-1744), men er meir kjend 
under tilnamnet Rik-Hjellin. Han åtte i si tid 47 huder og 10 
skinn som var like mykje som futen Lars Gram åtte i 1628. Så 
Hjellin var såleis ein av dei største jordeigarane som Gud- 
brandsdalen har hatt, og ein kan alltids undre seg over korleis 
han greidde å få tak i så mykje jord. Også faren var ein 
velståande mann, så Tosten fekk ein bra start slik sett. - Rik- 
Hjellin tok til med tømmerhandel kring 1715 på Dovre, seinare 
utvida han til fleire bygder og var på topp økonomisk sett i 
1730-40-åra. Kjøpmenn i Christiania som han arbeidde i lag 
med var Iver Elisen, Klaus Bendeke og Jens Karlsen. Men så i 
1743 gjekk det heile over styr. Hjellin hadde fått 45.872 
riksdaler i forskot, men greidde ikkje å drive fram tømmeret 
og gjekk dermed konkurs. Midt under konkursen døde Tosten 
Hjelle, 28. januar 1744 75 år gamal. Buet hadde ei gjeld på 
52.743 rd. 3 ort og 12 skilling, og alt han hadde ått vart selt, 
men sonen Ola fekk omsider kjøpe att farsgarden Nordigard 
Hjelle i Dovre. Under skiftet etter Rik-Hjellin den 4. april 
1744 kom det fram at det einaste som var att på garden var 
ting som enkja skulle ha mellom anna ei seng og sengeklede, 
men sjølvsagt også mykje tømmer som låg att ute i skog og 
mark, utan serleg verdi. I si tid hadde Hjellin mellom anna ått 
Skjåkållmenninga, Formo i Sel, Grytting og Steig i Fron, men 
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da han døde var han etter alt å dømme den fattigaste mannen 
Gudbrandsdalen nokon gong har hatt. Han var dugande, dristig, 
men det gjekk gale til sist. - Vi skal så sjå på anene hans og 
tek da til med han sjølv: 

1. Tosten Olsen Hjelle 1669-1744 gift med Mari Hansdtr. frå 
Lårgard i Sel f. 1678. 

Foreldre: 
2. Ole Tostensen Hjelle, Dovre 1634-1697 
3. Mari Eriksdtr. Amundgard, Lesja 
Besteforeldre: 
4. Tosten Olsen Prestgard, Skjåk f. der ca. 1594 døde på 

Hjelle, Dovre 1658. 
5. Guri Johannesdtr. Hjelle f. 1610 
6. Erik Olsen Amundgard, Lesja, død ca. 1658 
7. Ambjørg Engebretsdtr., død ca. 1640-åra 
Oldeforeldre: 
8. 
9. Guri Nilsdtr. Prestgard, Skjåk 
10. Johannes Knutsen Killi seinare Hjelle 1580-1666 
11. Ingrid Tordsdtr. frå Bjølstad 1580- 
Resten usikker. 
Tippoldeforeldre 
16-17: uvisst 
18. Nils Andersen Busvold, Romedal 
19. Sissel Østensdtr. Bratt 
20. Knut Jakobsen Sygard Killi 1557- 
21. NN Johannesdtr. Skjellstad, Dovre 
22. Tord Eriksen Bjølstad 1547-1626 
23. Mari Guttormsdtr. frå Land 
Resten ukjent 
Tipptippoldeforelde: 
36. Anders Styrson Rekstad, Romedal, 1485 + før 1582 n. 1523- 

56 
37. Helga Håvardsdtr. Busvold, Romedal, 1490 + etter 1556 
38. Østen Guttormsen Bratt 1473-1545 
39. Tora Tordsdtr. Tjerne, Ringsaker?? 
40. Jakob Knutsen Sygard Killi 
41. Lussi 
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42. Johannes Skjellstad 
43. 
43. Erik Trondsen Bjølstad 
44. Tora Eysteinsdtr. Bratt 
45. Guttorm frå Land 
Resten ukjent. 

Vi vil også dvele ved ein del av anene til kona til Rik-Hjellin 
nemleg: 

1. Mari Hansdtr. Lårgard, Sel 1678- 
Foreldre: 
2. Hans Olsen Lårgard 
3. Mari Larsdtr. Jørondstad, Sel 
Besteforeldre; 
4. Ole Arnesen Lårgard 
5. Anne Lauritsdtr. Haugen, Sel 
6. Lars Jøråndstad, Sel n. 1647 
7. 

Men vi vil også ta med ungane til Tosten Hjelle og hustru: 

1. Ole 1700-1766 gift 1726 med Ragnhild Simensdtr. Tofte, 
Dovre 1700-1774. Ole var ei tid brukar på Steig i Fron og 
kom seinare til farsgarden Nordigard Hjelle. Han fekk 
namn etter farfaren på Hjelle. 

2. Guri døde 1793 gift fyrste gong med lensmann Ole 
Pedersen Tallerås, Dovre f. Bjørnsgard, levde 1705-1741. 
Ho gift andre gong med Ole Hansen Tallerås, Dovre f. 
Bjørnsgard, døde 1756. Ole Hansen kjøpte Grytting i Fron 
1754. Guri hadde namn etter oldemor si på morssida. 

3. Mari døde 1743 gift 1738 med Ole Iversen Veikle i Kvam, 
1716-1744. Ho fekk namn etter farmor si Mari Eriksdtr. 
eller etter mormor si Mari Larsdtr. Jørondstad. 

4. Johannes, kjøpte Sygard Forr i Fron 1745, og selde garden 
vidare same året til løytnant Knut Bay. Dernest overtok 
Johannes Nordigard Grytting 1746 og kom seinare til 
Lårgard i Sel. Han kunne heite etter tipptippoldefaren 
Johannes Knutsen eller ein annan slektning. 
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5. Mari død 1734 gift med Ole Simensen Lårgard, Sel. Ho 
kunne heite etter båe bestemødrene sine. 

Rik-Hjellin har stor slekt etter seg i mange bygder ikkje minst 
i Lesja og Dovre. Mange av dei som har heitt Torstein i dei 
bygdene har namn etter Tosten Hjelle. Eine matskeia hans i 
metall finst hos ein etterkomar i Lesja. Hjelle-gardane ligg 
høgt, fritt og bratt til på Dovre nedanfor Dombås. Jernbane- 
lina "øydela" jordvegen ein god del. Hjelle tyder "hylle" i 
lendet og det var gode gardar den gongen det var viktig å 
dyrke korn i fjellbygdene. På Hjelle vart som regel kornet 
modent, og det var greitt å skjæra med skyru eller slå med ljå 
men jordvegen høver mindre bra for traktor. Tosten Hjelle kan 
seiast å vera ein av dei forunderlegaste personane som Dovre 
har fostra, og minnet om han lever vidare og det er skrivi ein 
god del om han i boka "Lesja og Dovre" av Ivar Kleiven, og den 
dag i dag blir det framleis tala om han av og til, som den 
særegne mannen han var. Totenpresten Ole Hannibal Hoff 
omtalar Tosten Olsen Hjelle på ein rosande måte i 1743. Så det 
er tydeleg at han var kjend også utanfor sjølve Gudbrands- 
dalen. (AA) 
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Slektshistorielag 
i dalen er skipa 
Slektshistorielag vart skipa i 
Kvam nyleg. 24 personar frå 
mest alle bygder i dalen var 
frammøtte da Hallstein Hage 
ønskte vel møtt. Initiativet vart 
teke i mai 1990 av ei gruppe 
slektsinteresserte som har sett 
det som eit sakn at vi ikkje har 
eit godt kontaktnett mellom 
slektsgranskarar i dalen vår. 
Frå fyrste stund har gruppa hatt 
god kontakt med Vest-Oppland 
Slektshistorielag, der Ole M. 
Granum har vore kontaktmann 
heile tida. Det har vore god 
oppslutning på dei seks tilstel- 
lingane som gruppa fekk i stand 
på ymse stader i løpet av 1990, 
og det heile har gått etter pla- 
nen. Historielagsfolk og andre 
lokalhistorisk interesserte har 
slutta godt opp om tiltaket. 

På møtet i Kvam gjekk det 
greitt i gjennom med å få vedte- 
ke lagsvedtekter og organisa- 
sjonsplan. Styre vart vald med 
i alt åtte medlemmer. Leiar for 
to år vart Hallstein Hage, Få- 

vang, med Arild Løsnes, Få- 
vang, som kasserer for eitt år. 
Elles er kvar av dei seks regio- 
nane representert med eit med- 
lem slik: Lesja/Dovre: Egil 
Mølmen (Ola Tovmo), Sel/ 
Vågå: Marit Breden Romsås 
(Eirik E. Haugen), Øyer/Rin- 
gebu: Halvor Strangstad (Tor- 
bjørn Hagen). Alle desse vart 
Valde for to år medan desse 
vart valde for eitt år: Fåberg/ 
Gausdal: Richard Fauskrud 
(Alf Sanden), S. Fron/N. Fron: 
Ragnhild Kjorstad (Gunnar 
Kamp) og Lom/Skjåk: Stein 
Grjotheim (Jon Kolden). 

Viktigaste saka elles var pla- 
nar om tidsskrift for laget. Det 
var stor interesse for å få til eit 
samarbeid med Vest-Oppland 
om tidsskrift, og styret fekk 
fullmakt til å setja ned eit tids- 
skriftutval som finn fram til 
samarbeidsformer. Ole M. 
Granum inviterte skrivelystne 
til å sende inn stoff allereie i 
år til Vest-Oppland. 

Artikkelen over er saksa frå Gudbrandsdølen - Lille- 
hammer Tilskuer for 7. februar 1991. Vi gratulerer med 
det  nye slektshistorielaget, og ser fram til eit 
positivt samarbeid. 
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Slekten Bratt på Røberg i 
Nordre Land 

Av Leif A, Wien  

Guttorm Bratt, "Bratten" på Øistad i Søndre Land og Kjeld 
Bratt på Aalstad i Vardal er vel kjent. Slekten på Røberg i 
Nordre Land med sine etterkommere i Nordre Land og Torpa, 
er kanskje mindre kjent. Denne slekten fra Bjølstad i Heidal 
var også eiere av en stor del av Røberg. Tord Eriksen Bratt var 
død i 1620 og arvingene holdt skifte, men uten å opprette noe 
skriftlig dokument. Dette fant de senere lite betryggende og 
besluttet å samles på Øistad for å få bragt forholdet i formelig 
orden. Men da Øistad på denne tid var nedbrent møttes de på 
Røberg den 16. juni 1644 sammen med sorenskriveren og 5 
lagrettesmenn der det ble opprettet skiftebrev i overens- 
stemmelse med det de var forlikt om i 1620, nemlig: 

1. Tord Tordsen som eldste sønn fikk 5 huder i Bjølstad. 
2. Guttorm Tordsen fikk 5 huder i Øistad i Land. 
3. Kjeld Tordsen fikk 5 huder i Aalstad i Vardal. 
4. Ingrid Tordsdtr. som var gift med Johannes Knutsen Hjelle 
 på Dovre fikk 2 1/2 hud i Hjelle og fiskevatnet Grisungen 
 på Dovrefjell. 
5. Goro Tordsdtr. som var gift med Gudbrand Vigleigson 
 Sandbu og hennes søster 

104 



 
 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1991-2 

  

6. Karen Tordsdtr. som var gm. Johennes Syversen Holen i 
Vågå, fikk tilsammen 1 skpd. malt og 1/2 hud i Røberg, 2 
skinn i Ourlund, 4 skinn i Midtberg og 4 skinn i Mykle- 
Sedal, alt i Land. 

7. Randi Tordsdtr. og hennes mann Amund Svendsen Harild- 
stad fikk i pd. rugmel, 1 sk. i Granum, 2 sk. i Halmrast og 1 
sk. i Mykle-Sedal, alt i Land. 

Heller ikke dette skiftet var endelig. I 1649 holdtes nytt skifte 
på Bjølstad. Tord Bjølstad og Guttorm Bratt kunne ikke bli 
forlikt om deres odelsgods, men ved en mellomkomst av deres 
søster Karen Tordsdtr. kom de til forståelse. Det kom senere 
til store uoverensstemmelser mellom den stridbare Guttorm 
Tordsen, Øistad-Bratten og broren Kjeld Tordsen på Aalstad. 
Dette er det imidlertid skrevet en god del om fra før, også om 
de øvrige søsken, men vi ser litt nærmere på Tord Eriksens 
nesteldste datter Goro Tordsdtr. og hennes mann Gudbrand 
Vigleikson Sandbu i Bræebygda (i Sel i dag). De var begge døde 
i 1661 da skifte etter dem ble holdt. Arvingene var: 

1. Tord som bodde i Land. 2 Østen. 3. Oluf. 4. Ragnhild. 5. 
Ingrid. 6. Torre. Tord Gudbrandsen som bodde på Røberg i 
Land var født ca. 1620. Hans barn var: 
1. Gudbrand f. ca. 1624 død på Røberg 1718 gm. Mari 

Pedersdtr. d. 1715 på Røberg 71 år gammel. 
2. Povl f. ca. 1659. Tjente på Berg hos sorenskriver Bent 

Pedersen. Han fikk ved skifte etter sorenskriveren i 1698 
utlagt gården Skinderud for tilgode tjenerlønn. 

3. Knut f. ca. 1661, tjente også på Berg, men han var død ved 
nevnte skifte etter B. Pedersen. 

4. Maren 

Gudbrand Tordsen og Mari Pedersdatters barn var: 
1. Hans g i Land i 1715 m Birgith Johansdtr. og hadde barna: 
1. Hans f. 1716 d. på Røberg i 1765 g. 1. m. Anne Pedersdtr. i 

1737. Hun var f. 1715 d. på Røberg 1759. Gift 2. med 
Birgith Torkildsdtr. Hun giftet seg igjen 1766 med Torstein 
Knutsen Tingvold. 
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2. Mari f. 1720 gm. Tore Andersen som hadde kjøpt Skinderud, 
men solgte igjen og kjøpte Baarlie (nå under Lie). 

3.  Hover f. 1724 d. på Feide i 1773. Han ble nemlig gm. Anne 
Hansdtr. Felde f. 1733 som datter av Hans Olsen og 
Abigael Syversdtr. Felde. Hun ble gift igjen i 1774 med 
Hans Hovelsen Harstad f. 1745. 

Hans Hansen og Anne Pedersdatters barn var: 
1. Johannes f. 1737. Han overtok det meste av Røberg i 1763 

men solgte igjen i 1767 til sin farbror Hovel Hansen Felde, 
se foran. Hovel var ikke eier av Røberg lenge, han solgte 
like etter til Johannes Knutsen Røberg nordre og dermed 
var slekten Bratt ute på Røberg. 

2. Anne f. 1740 døde samme år. 
3. Peder f. 1745 gift 1768 med Ingeborg Knutsdtr. 
4. Hans f. 1750 
5. Harald f. 1755 døde 16 dager gammel. 

Peder Hansen og Ingeborg Knutsdatters barn var: 
1. Beret f. 1769 i Feldeeie 
2. Berthe f. 1771 i Baarlieie 

Hover og Anne Feldes barn var: 
1. Hans f. 1754 
2. Sivert f. 1756 
3. Johannes f. 1758 gm. Mari Torkildsdtr. Harstad 
4. Berthe f. 1760 d. 1762 
5. Berthe nr. 2 f. 1762 g 1 m Amund Pedersen Kind i 1782 og 

2. m. Fredrik Sørensen i 1797. Han var fra Biri. 
6. Abigael f. 1764 d. 1773 
7. Hans f. 1766 på Felde 
8. Nils f. 1768 
9. Marit f. 1770 
10. Abigael f. 1773, var syk ved fødselen, 2 barn fra Felde døde 

i 1773. 
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Berthe og Amund Pedersen Kinds barn: 
1. Anne f. 1784 g. 1813 m. Anders Hansen Harstad. Datter 

Anne f. 1815. 
2. Peder f. 1785 g 1810 med Ingeborg Hansdtr. 
3. Hovel f. 1788 døde samme år. 
4. Kari f. 1789 
5. Berthe f. 1792 d. 1798 
6. Jens f. 1794 

Berthe og Fredrik Sørensens barn: 
1. Amund f. 1799 
2. Siri f. 1800 d. 1802 

Peder Amundsen og Ingeborg Hansdtr. Kinds barn: 
1. Andreas f. 1811 g. i 1836 m. Rønnaug Marie Berg f. 1816. 

Deres barn var: 
1. Peder Ledin Jarman f. 1856 gm. Anne Dahl. Deres barn 

var: 
1.  Andreas f. 1884 gm. Anna Frøislie f. 1883. Deres barn var: 
1.  Anne Kristine f. 1915 gm. Arne Sørum. 
2. Anlaug f. 1919 gm. Holger Wæhler 
3. Reidun f. 1920 (død) 
4. Rønaug Marie f. 1924 gm. Nils Rustad, Toten, f. 1915. 

Johannes og Mari Torkildsdtr. Harstads barn var: 
1. Anne f. 1786 g i 1807 m Gudbrand Olsen Vasslien. Deres 

sønner Ole f. 1809 og Johannes f. 1810. Familien reiste til 
Amerika. 

2. Kari f. 1789 g. 1809 m Haldor Felde nordre. (Se Vest- 
oppland slektshistorielags tidsskrift nr. 2 1988). 

3. Berthe f. 1793 g. 1818 m. Nils Larsen. Bodde som inderster 
på Felde i 1819 da deres datter Agnethe ble f. Bodde, i 
Rudseie i 1821 da deres datter Mari ble f. også der i 1824 
da de fikk datteren Ingeborg. 

4. Abigael f. 1795. Hun fikk med enkemann Hans O. Frøislie 
datteren Helene i 1820 som ble gm. Christopher Olsen og 
kjøpte Røste. Christopher var sønn av klokkemaker O. 
Paulsen fra Leira. Han var også omgangsskolelærer i Torpa. 

5. Marthe f. 1802 gm. Johannes Nilsen Røste. Reiste til 
Amerika. 

107 



 © Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1991-2 
  

Helene og Christophers barn: 
1. Agnethe f. 1848 gm. A. Lundseteren. De reiste til Amerika. 
2. Ole f. 1854 gm. Berthe Johannesdtr. Felde f. 1856, datter 

av Johs. Hansen og Mathea O. Felde. 

Ole og Berthe Røstes barn: 
1. Christopher f. 1882 g 1909 m Marei Kristiansdtr. Ulsaker f.  
  1888. 
2. Mathea f. 1886 
3. Johannes f. 1892 
4. Margith f. 1897 
5. Helene f. 1891 gm. Halvard Sollien. 

Mer om "Slekten Skolmen" 

Tillegg til artikkel i VSHT nr. 4 1988 av Leif A. Wien. - Torger 
Pedersen og Marit Svendsdatter Skolmen hadde i tillegg til de 
syv barn nevnt i artikkelen en sønn Ole f. i 1801. Han ble gift 
med Guri Maria Gulbrandsdatter Jensvold f. 1822. De hadde 
følgende barn: 1. Karen Martea f. 1823, 2. Maren f. 1825, 3. 
Gunhild f. 1827, 4. Thonette Maria f. 1830 og 5. Christian f. 
1833. 

Med hilsen Kjell Gullberg, Boks 58, 2230 Skotterud 
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Om Christoffer Larsen Storm m.m. 

Av Per Jacob Desserud, Emleim, 6013 Ålesund 

Jeg har med interesse lest flere innlegg i VSHT om familien 
STORM. I det siste har jeg finlest slektstidsskriftet igjen. Det 
dukker alltid opp noe nytt ved slik lesing. 

På den måten fant jeg en ny STORM! Det var Maren 
Dorthea Larsdtr. Storm som 1730 ble gift med Hans Jacob 
(Ottosen) Grundt. (Se VSHT 1986 nr. 3 s. 47). Otto Grundt var 
klokker på Gudderud på Toten. Det er besnærende å tenke seg 
at Maren Dorthea var søster til klokkeren i Jevnaker, 
Christoffer Larsen Storm. Her må det være en tråd å nøste i. 

Jeg vet lite om hvordan rekrutteringen av klokkere 
foregikk på 1700-tallet. Noen klokkere var tydelig bygdefolk, 
mens andre var av mer "kondisjonerte" familier, og hadde 
muligens en viss utdannelse. Fantes det spesielle familier med 
opphoping av klokkere? Vi ser på Hadeland eksempel på at 
klokkerstillingen fulgte fra far til sønn. I Hadelandsbøkene står 
det svært lite om klokkerne fra denne tiden. 

Det anføres forskjellige steder at det var såkalt geistlig 
skifte (ved prosten) etter prester, klokkere og skoleholdere. 
Det er mulig det ikke var slik dersom klokkeren og skole- 
holderen var uten utdannelse. Dersom kirken både ansatte 
klokker og "gjorde opp" etter de var døde, er det i kirkens 
arkiver man må lete for å finne ut mer om klokkere. Forøvrig 
står det en del om hvordan klokkerstillingen var forordnet i 
Kong Christian den Femtes Norske lov av 1687, 2 bok kap 15 
"Om Dægne og Substituter". 
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Hans Næss skriver om STORM-familien i VSHT 1990 nr. 2 side 
152. Jeg har disse kommentarer: 

1 
Den Christoffer Andersen Ballangrud som ble gift i 1773 med 
Karen Christofferstr. STORM f. 1752, kan være innflytter til 
bygda. Det er ingen Christoffeer Andersen døpt i J/L som 
passer. 

2 
Jeg har i tillegg til Hans Næss oppføringer en Maria 
Christoffersdtr. dpt. 23.10 1763, av foreldre Christopher  
Larsen Storm og hustru Martha Larsdtr. Hallum. Faddere var 
fra nabogarder. 

3 
Martha Larsdtr. Hallum som døde 19.11 1764, 46 år gammel 
var vel kona til Christoffer Storm. Denne Hallumsgarden er 
kommet fra Sø. Ballangrud, men det kan jo ha vært en egen 
gard i middelalderen. Garden var klokkergard for STORM, og 
kalles fortsatt Klokkerhallum, selv om det ikke har bodd 
klokkere der på 200 år. Jeg tror hun må være den Marte 
Larsdtr. som døpes på Hovland i Lunner i 1721, broren døpt der 
2 år før. Senere kom familien til Kvelsrud i Jevnaker. 
Lars Larsen 1684-1760 g i Jevnaker 30.3 1719 m Marte 
Jensdtr. 1689-1735 
Hvor de kom fra, vet jeg ikke. Jeg har ikke funnet noen sikker 
forbindelse til Hovland. Det er mye fadderskap til barna deres 
fra Nedre Vang og de Jens-barna som kom derfra (Jens 
Amundsens barn), men om dette betyr noe mer enn naboskap, 
er usikkert. Lars og Marta ble gardfolk på KVELSRUD, hvor 
slekta holdt til i omkring 100 år. Lars gift igjen 1738 og fikk 8 
barn til, og det er mange nålevende etterkommere. 

Barn født på Hovland i Lunner: 
1. Jens Larsen dpt. 25.6 1719 begr. 18.10 1742 24 år gammel, 
  soldat på Kvelsrud 
2. Martha Larsdtr. dp. 7.12 1721 g 29.6 1750 m Christoffer 
 Larsen STORM, klokker, bodde på Hallum i Lunner. 
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Barn født på Kvelsrud i Jevnaker: 
3. Barbro Larsdtr. dpt. 6.6. 1723 g 18.9 1766 m Torsten 

Christensen Hensrud i Jevnaker, gardfolk der, ingen barn? 
4. Torger Larsen dpt. 6.2 1725 begr. 17.5 1725 14 uker. 
5. Torger Larsen dpt 30.5 1726 g 17.4 1754 m Anne Toresdtr. 

V. Olim, til Linstad i Lunner, gardfolk der. Barn. 
6. Udøpt barn, begr. Kvelsrud 28.7 1728, 1 dag. 
7. Lars Larsen dpt 4.12 1729 er muligens feil for Berte 
8?  Berte Larsdtr. ikke døpt? begr. 16.8 1733 3 2/3 år, alder 

passer best med at det er barn nr. 7. 
9.  Lars Larsen dpt 1.3 1733 

4 
Derimot kan det ikke være Christoffer Storm som dør på 
Vassjø og begraves 24.6 1769, for klokker Storm er vitterlig 
ført som fadder 23.7 samme år. Det er mer sannsynlig 
gardbrukeren på Vassjø som dør da, han het også Christoffer. 

Men heller ikke jeg vet hvor det ble av STORM. 

Jeg er født på Halvorsrud i Østre Jevnaker, der foreldrene 
mine lever. Bror min Halvor er gardbruker nå. Det er fritt og 
vakkert utsyn til Klokkerhallum derfra, ca 1 km mot nordøst. 

Busnes 

Har akkurat lese nokre av tidsskrifta Dykkar. I ein artikkel i 
nr. 2 1990 av Michaela M. Lelek s. 144 står det at Busnes i dag 
ligg i Gran kommune i Telemark. Dette er feil, det ligg i 
Notodden, og før den siste kommunesamanslåinga låg Busnes i 
Gransherad kommune. 

Helsing Kari Særsland, 3840 Seljord 
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Slekter fra Fluberg vestås I 

Av Terje Nordraak 

I gamle dager var det en del bosetting inne på Veståsen i 
Fluberg. Jeg vil i denne artikkelen forsøke å ta for meg noen 
av disse familiene. De fleste plassene ble fraflyttet på 1800- 
tallet, mens én plass, Svea på Vesterås, var bebodd fram til 
omkring 1940, - da Magnus Vesterås flyttet til bygda. (Se om 
ham siden). - Det har nok bodd mange fler på de forskjellige 
plasser, enn de jeg har oppsporet, men jeg mener ihvertfall å 
ha fått med en del av familiene. 

Vesterås (Svea) 

Hans Pedersen Westeraas (1751-1838) var født på Lille- 
Aurlunds-eie, - sønn av Peder Andersen f. ca. 1729 og hustru 
Beret Samsonsdtr. (ca. 1728-1819), som senere kom til Skøyen- 
eie. Hans ble 1773 gm Anne Cathrine Christophersdatter 
(1751-1821). De bodde først noen år på Bjerke-eie, senere på 
Kolbjørnshus-eie, før de kom til Vesterås, høyst sannsynlig til 
plassen Svea. Anne Cathrine og Hans fikk ihvertfall tre sønner. 

     1) PEDER HANSEN HVAMMEN (1780-1852)? (se under 
Hvammen/Vammen). 
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2) CHRISTOPHER HANSEN WESTERAAS f. 1784 (konfirmert 
fra Vesterås 1804, 20 år). 

3) HANS HANSEN WESTERAAS (1793-1874) g 1817 m MARI 
HANSDTR. (1796-1880, som ifølge dødslistene i kirkeboka 
var født på Næs-eie. (Jeg har i årboka "Landingen" 1986 
side 33 ment at Mari var født på Kolbjørnshus-eie, men 
dette er dessverre altså feil). - Hans Hansen overtok som 
husmann på Vesterås(Svea) etter sin far. (Han var husmann 
i "Land Sameieskov paa Vestaasen", som senere ble kalt 
Fluberg sameie). Mari og Hans fikk to barn: ANNE MARIE 
HANSDTR. WESTERAAS (1817-1902) (se mer under 
Andersheimen) og HANS CHRISTIAN HANSEN 
WESTERAAS (1826-1896). Hans Ch. overtok som husmann i 
Svea etter sin far og ble 1852 gm sin tremenning HELENE 
CHRISTIANSDTR. ØVERBYE (1826-1921), datter av 
Christian Andersen Øverbye (1793-1851) og hustru Kristine 
Hansdtr. (ca. 1802-1873) på Skøyen-eie. Helene og Hans 
Chr. fikk tre døtre: 

I) JOHANNE HANSDTR. VAATEN (1857-1893), som 1879 fikk 
sønnen Hans Andreas Olsen Westeraas (1879-1961). Han ble 
gm Petra Martinsdtr. Skjellerud fra Ligarda og de bodde i 
Brusveen ved Åvella. Hans far var Ole Tollefsen Viberg 
(senere Vesteraas, se mer om ham siden. Johanne ble 1884 
gm Kristian Olsen Vaaten (Vilbergs-eie) f. 1860. De bodde 
først ei tid i Vaaten, men kom senere til Lovisenlund under 
Tingvold. 

II) KRISTINE HANSDTR. WESTERAAS (1858-1862). 

III) KAROLINE MARIE HANSDTR. WESTERAAS (1863-1938. 

Hun var bedre kjent som á Maria Vesterås og var et kraftig 
kvinnfolk. Hun arbeidet like hardt som noen kar og bodde 
heie sitt liv i Svea. Hun fikk sønnen JOHAN MAGNUS 
VESTERAAS (1895-1974), - med Johan A. Solhaug fra 
Vardal. I 1910 ble Maria gm OLE TOLLEFSEN VIBERG 
(1852-1934) fra Vardal (se ovenfor), som tidligere bodde i 
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Vesterås, men hadde siden vært noen år i Amerika. Han 
bodde forøvrig tidvis nede i Tranlia og kom til sist på 
pleiehjemmet i Fluberg(Engen). Magnus Vesteraas bodde i 
Svea til omkring 1940, da han flyttet til "Saghytta" ved 
Våten. Senere bodde han i Skåne i Tingvoldskroken og kom 
til sist til Hovli alders og sykehjem. (Se forøvrig artikkel i 
Oppland Arbeiderblads julenummer 1990 24. des. "Maria - 
en hardbarket kvinne på Vesterås" av Morten Høitomt). 

ANDERSHEIMEN 

Hvor han var født, OLE MADSEN WESTERAAS (ca. 1750- 
1832), vites ikke, men han har nok ryddet en av de tre 
Vesteråsplassene en gang omkring århundreskiftet 17-1800, da 
han i 1802 nevnes som "nyebygger". Plassen er senere kalt 
Andersheimen. Ole var gift hele 4 ganger: 1. 1789 m ANE 
VEDERICHSDTR. SKØYEN-EIE (1738-1801), - datter av 
Vederich Pedersen og Ingri Olsdtr. på Skøyeie. (Dette var 
forøvrig hennes 3. ekteskap. 2. 1802 m MARIT KNUDSDTR. 
(ca 1768-1802), - 3 1804 m enka BERET LARSDTR. (ca. 1753- 
1815) og 4 1819 m ANNE PEDERSDTR. SKØYENEIE f. 1775, - 
datter av Peder Hansen og Berthe Olsdtr. Anne hadde tidligere 
vært gift med Joen Endresen Skøyen-eie (ca. 1766-1802) og 
hadde med ham tre sønner, som også trolig fulgte med til 
Vesterås: 

a)  PEDER JOENSEN LYBÆK (1797-1861) g 1824 m Berthe 
Marie Olsdtr. Viker-eie og de kom til Lybæk under Viker. 

B) ENDRE JOENSEN ENDRERUD (1799-1871) gm Anne Marie 
Gudbrandsdtr. Næssveen (1806-1893). Han ryddet i 1820- 
åra plassen Endrerud under Røen. 

C) JOHAN JOENSEN NYSVEEN (1802-1854) g 1827 m Karen 
Pedersdtr. Hagenborg (Vilbergs-eie) (1806-1867). Bosatt i 
Nysveen under Lille Røen. 

114 



 
 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1991-2 

  

Anne Pedersdtr. og Ole Madsen Westeraas fikk ei datter 
sammen: 
OLAVE OLSDTR. OPPERUD/Aurlundsveeen (1819-1902), som i 
1845 ble gm Lars Hansen Mæhlums-eie (1821-1884), - sønn av 
Hans Larsen og Berthe Olsdtr. De bodde først på Mæhlums-eie, 
senere på Skjellungens-eie, men kom omkring 1850 til Opperud 
under Lille-Aurlund. Senere har de nok kommet til Aurlund- 
sveen. De fikk en stor barneflokk: 

1) Berthe Larsdtr. f. 1845 
2) Anne Larsdtr. Døhl (1847-1942) g 1893 m Hans Halvorsen 

Døhl (1867-1946). De bodde på Døhl under Gaarder (Dokka) 
og han fikk skjøte på garden i 1920. 

3) Ole Larsen Brovold (1850-1922) g 1882 m Karen Olave 
Olsdtr. Sagbakken (Enger-eie, N. Land) (1860-1924). De 
kom til Brovold (Dokka) og Ole kjøpte bruket av Andreas 
Qvale. 

4  Birgithe Larsdtr. Kræmmerbakken f. 1853. Hun var ugift og 
bodde i 1897 i Brurudshagen, men kom senere til 
Kræmmerbakken på Dokka. 

5) Hans Larsen f. 1855 (konf. 1870) 
6) Lars Larsen f. 1859 (konf. 1873) 
7) Johan Larsen Engerengen (1862-1945) g 1883 m Marthea 

Hansdtr. Haavelsrud (Hombs-eie) 1861-1940). De bodde 
først på Aurlunds-eie (Aurlundsveen?), men kom i 1886 til 
Engerengen på Østsinni. 

8. Christian Larsen Bergehagen (1865-1942) g 1 1886 m Thea 
Andreasdtr. Sletten f. Ulvshuslien (1867-1898). De kom til 
Bergehagen (Dokka) g 2 1907 m Berthe Marie Hansdtr. 
Hammersborg (1877-1963) 

Enka Anne Pedersdtr. Westeraas ble i 1835 g for 3. gang m 
enkemann Ole Hansen Lille-Aurlund (64 år). 

ANNE MARIE HANSDTR. WESTERAAS (1817-1902) (fra Svea, 
se tidl.) ble 1837 gm OLE FREDRIKSEN VILBERGS-EIE(1809- 
1886), - sønn av "ungkarl og ungt mandskab" Fredrik 
Fredriksen (Eriksen?) og "gift kone" Kari Olsdtr. Ekteparet 
overtok som husmannsfolk i Vesterås etter Anne Pedersdtr. og 
Ole Madsen og fikk 11 barn (a-k): 
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A) KAREN MARTHEA OLSDTR. WESTERAAS (1838-1894), 
som vi skal se mer om siden. 

B) FREDRIK OLSEN f. 1839 
C) HANS OLSEN f. 1841. Han flyttet i 1869 til Gran. 
D) OLE OLSEN f. 1843 
E) MARI OLSDTR. SKAANE (1843-1906) g 1876 m Andreas 

Knudsen Knudstuen (Nerbye-eie) (1830-1931). De bygde 
Skaane under Tingvold og bodde der. (Se årboka 
"Landingen" 1989, side 11, "Fra slitets historie" av Odd 
Lundby). 

F) AGNETE OLSDTR. f. 1847 
G) KRISTINE OLSDTR. LANGVÆG (1830-1913) g 1871 m 

Andreas Johannesen Viken (Eidsvold-eie) (1841-1913). De 
kom til Nordre Langvegg under Søndre Hov. 

H) ANDREAS OLSEN f. 1853 
I) TILLA MARIE OLSDTR. BJEGLERUD f. 1858 g 1889 m 

Stener (Steinar) Olsen Bjeglerud. 
J) PETRINE (PETRA?) (1859-1869) 
K) OLAF OLSEN RAAUM f. 1863 g 1883 m Beate Jensdtr. 

Nord-Raaum f. 1855. De bodde først i hennes 
barndomshjem, men utvandret i 1905 til Amerika. 

Ole Fredriksen Westeraas døde på Nordraak (av lungebe- 
tennelse), mens Anne Marie til sist kom på pleiehjemmet i 
Fluberg(Engen). 

KAREN MARTHEA OLSDTR. WESTERAAS (se tidligere) ble 
gm svensken ANDERS ANDERSON LUND fra Värmland (1832- 
1889). De bodde først en tid på Flatlien-eie, men flyttet nokså 
snart til hennes foreldre i Vesterås og overtok som husmanns- 
folk der. Plassen ble nå hetende ANDERSHEIMEN, etter ham. 
Ekteparet fikk 5 barn: 

1) AUGUST ANDERSEN (1863-1878) 
2) KRISTIAN ANDERSEN VESTERAAS (1868-1930) gm Karen 

Martea Langengen (Raaums-eie). De bodde først i Lyshaug 
under Rostad, senere i Bratland (Fluberg) og kom til sist til 
Stensborg, hvor de bodde i arresthuset. 
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3) ANNA MARIE ANDERSDTR. BRATENG (1873-1964) gm 

Johan Brateng fra Nordre Land, bosatt på Dokka. 
4) KARL ANDERSEN TRANBY (1877-1938), gm Mina 

Pedersdtr. Tranby (Skøyen-eie) og fikk i 1915 skjøte på 
Nedre Tranby. 

5) HANS ANDREAS ANDERSEN WESTERAAS (1878-1895). 
Han druknet under "brøtningen" (tømmerfløtingen) i Nedre 
Holandshøien i Grevsjøelva, bare 17 år gammel. 

I likhet med sønnen hadde også Anders Westeraas (Lund) 
druknet under "brøtningsarbeid" på Veståsen. Dette var 6 år 
tidligere og skjedde i Lygnaelva ved Aamodt. - Ettersom de 
gjenværende fire barna flyttet til bygda, og bestemoren Anne 
Marie kom på pleiehjemmet, ble Andersheimen fraflyttet på 
siste halvdel av 1890-åra. 

LARSHEIMEN 

PEDER PEDERSEN (ca. 1760-1837) var under folketellinga i 
1801 bosatt på Vesterås, antagelig på plassen som senere ble 
kalt LARSHEIMEN. Peder hadde i 1793 giftet seg med KARI 
CHRISTIANSDTR. SKØYEN-EIE (ca. 1746-1801). I 1802 ble 
han g igjen m KARI PEDERSDTR. (ca. 1763-1839). - I 1805 og 
06 ble oppsitterne på de tre Vesteråsplassene stevnet for 
retten av eierne av "Lands sameieskov paa Vestaasen, da deres 
nybyggerpladser var dem til trængsel i deres hafnegang". Det 
synes som at oppsitterne i Svea og Andersheimen nok har blitt 
boende, men Kari og Peder har antagelig flyttet ned i bygda, 
da sønnen PEDER PEDERSEN (1803-1869) (se mer om ham 
siden), ble konfirmert fra Skøyen-eie i 1817, (foreldrene dør 
også på Skøyen-eie. 

BERET OLSDTR. NÆS-EIE f. ca. 1783 ble 1821 gm LARS 
OLSEN NÆS-EIE f. ca. 1783. Disse skal ho bodd i Larsheimen 
en tid, men flyttet nok etter noen år der til Sedals-eie. Barn: 
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I) BERTHE f. 1820 
II) OLE LARSEN HELDERUD (1822-1907) gm Olave Eriksdtr. 

Bekkimellom, og de ryddet trolig plassen Helderudsveen 
(Hellerud) under nordre Sedahl. 

III ANDREAS LARSEN f. 1826 
IV) MARTHE LARSDTR. f. 1826 (tvilling med Andreas) 

Beret hadde før hun ble gift to sønner med Hans Jensen Næs- 
eie: 
a) Hans Hansen f. 1812 
b) Johan Hansen Brusveen (1818-1901) gm Ingeborg Jensdtr. 

fra Snertingdal. De kom til Brusveen under Krohnborg og 
Johan var også skomaker. 

Som tidligere nevnt hadde Kari og Peder Westeraas/Skøyen- 
eie, sønnen PEDER PEDERSEN (1803-1869). Han fikk i 1840 
festeseddel på plassen Hansesveen under Skøyen, men i 1857 
fikk han også festeseddel på Vesterås. Om han da bosetter seg 
på Vesterås, vites ikke, men han har antagelig brukt plassen 
som seter, da han og kona SIDSEL ASLESDTR. f. 1819, under 
folketellinga i 1865 fortsatt bor i Hansesveen. Disse hadde 
giftet seg i 1859 og det opplyses at Peder da er enkemann. 
Sidsel var fra Gol i Hallingdal og hadde fra før sønnen LARS 
OLSEN BERGSGAARD f. 1845 i Gol, som i 1871 blir gm 
AGNETHE ANDERSDTR. TRANBYE f. 1842 i midtre Tranbye 
(Andersstuen) av foreldre Anders Andersen Tranbye/Anders- 
stuen (1795-1887) og hustru Johanne Hansdtr. f. Sogn (1803- 
1882), (se forøvrig vårt tidsskrift nr. 1 1988 s. 76: "Litt om 
slekta til skiløperen Hans Vinjarengen" av Odd Lundby). 
Agnete hadde slektninger på Vesterås i fra før, da hennes 
farfar Anders Pedersen Skøyen-eie (1757-1839), var en bror av 
Hans Pedersen Westeraas (se først i artikkelen). Agnete og 
Lars slo seg ned i Vesterås, da hans stefar jo hadde fått 
festeseddel her. Plassen ble nå kalt Larsheimen etter ham. 
Paret fikk følgende barn: PEDER f. 1871, - OLE ANDREAS f. 
1873, - GUNDA f. 1874, - JOHAN f. 1879, - AUGUST f. 1882, 
- CECILIE f. 1883, - OTTO f. 1885. - I 1885 utvandret 
imidlertid hele familien til Amerika, hvor de slo seg ned i 
Waukon, Iowa. 
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Svensken JOHAN ANDERSON LUND (1853-1917), en yngre 
bror av Anders Lund i Andersheimen, kom nå som husmann til 
Larsheimen. Han hadde i 1877 giftet seg med CHRISTIANE 
(JANE) KRISTIANSDTR. ØVERBYE (1831-1884) som forøvrig 
var ei søster av Helene Westeraas (se tidligere) og etter 
hennes død g 1888 m CHRISTIANE (JANE) OLSDTR. 
VILBERGSHAGEN (1852-1923), - datter av Ole Olsen 
Aamodtstuen og hustru Karen Christiansdtr. i Hagen under 
Vilberg. Johan og hans andre kone "Jane" ble ikke boende så 
mange årene i Larsheimen, men flyttet til Hagesveen (Næs- 
eie), senere var de i Bæk under Søndre Sedahl og kom til sist 
til hennes barndomshjem, Vilberghagen. De hadde sønnen OLE 
JOHANSEN LUND (1890-1913), som var ugift. Johan Lund var 
kjent for sine mange ordtak, uten at vi skal ta med noen av 
disse her. Da han og "Jane" flyttet fra Larsheimen på slutten 
av 1880-åra, har det siden ikke vært fastboende folk på 
plassen. Stua ble en tid brukt som skogshusvær og plassen er 
senere brukt som seter (1940-99). 

(Se forøvrig en mer utfyllende artikkel om "Vesteråsplassene 
og folkene som bodde der" i årboka "Landingen" 1986 side 30- 
44. Det kan imidlertid nevnes at jeg etter å ha skrevet den 
artikkelen, har fått fatt på noen flere slektsforbindelser, som 
jeg nå har med i tidsskriftet). 

(Fortsettelse i neste nummer med Telemarken og Hvammen) 
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Om Belgen og mere til IV 

Av Otto Adolf Fosmo 

Den 9. november 1632 ble det satt rett på åstedet på 3 jorder 
og enger som lå nord for Grimstad og mot fogdgarden Laes 
eiendom. Hr. Hermand Hanssen var da sorenskriver på Toten, 
Elling Stabu var lensmann og lagrettemennene var disse 12 
menn: Niels Rognstad, Ole Tømmerhoel, Simen Hveem, 
Abraham Hveem, Anders Balke, Johannes Kise, Jon Skjøll, 
Johannes Enge, Ole Skjøll, Ole Festad, Per Sodstad og Niels 
Fedstad. Saken var reist av fogden Jacob Hanssen som da 
bodde på Lae og han hadde stevnet Siver Sogstad for denne 
jorden. Hanssen påsto at Siver hadde brukt og fortsatt brukte 
denne jorden ulovlig - jorden hadde alltid tilhørt Kgl. Maytts: 
fogdgard Lae. (Ingen kunne vel vite dette bedre enn Jacob 
Hanssen for det ser ut til at han da hadde vært på Toten i 
omtrent 1/2 år!). Fogden krever at Siver Sogstad skal straffes 
for sin brøde og at Siver skal dekke alle utgifter ved saken. Til 
avslutning krever han "endelig domb och sentendz". 

Da Siver så skal svare på denne anklagen må en si at han 
gjør det grundig. Han påstår at "hans fadermoders faders 
fader" forvervet full rett til denne jorden" paa 210 Aar" og 
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beviser dette ved først å legge fram de to brevene vi har hørt 
om i del III. Han har også andre brev og bevis som klargjør at 
jorden har fulgt hans slekt gjennom alle disse årene uten at 
noen har klaget på det. (Dessverre for oss gjengir ikke 
dombrevet noe av dette, det ville sikkert gjort det lettere å 
komme fram gjennom tiden fra 1425 til 1630). 

Etter brevene er referert fører han Anders Evang som 
vitne og han forteller at han vokste opp på Sogstad og at det 
var Sivers mor som da åtte garden. Halvor Stabu vitner 
deretter at han hadde bykslet disse jordene og engene av 
Sogtads eiere og at han da blant annet hadde hogd og brent 
bråter der. Siver førte også flere vitner, men heller ikke her 
blir navn og prov gjengitt - dessverre. (Jeg undres på om det 
kanskje kan skyldes at det begynner å bli trangt om plassen på 
skinnet - dette brevet er uten tvil det største skinnbrevet jeg 
har lest). 

Dommen er enstemmig og går helt og fullt i Sivers favør. 
Jorden hører Sogstad til og med odel på mer enn 200 år, og 
Siver og hans kone Siri og deres arvinger skal "eje, bruge, 
niude och beholde" den "til euig besiddelse och possesscion". 
Saksomkostninger blir overhodet ikke nevnt. Dommen ble ikke 
appelert av Jacob Hanssen. 

Siver åtte Sogstad fra 1625/26. Før var det brukerne på 
Horgen i Gran som åtte garden. Det ser imidlertid ut til at 
Siver har bodd på Sogstad før han ble eier for i fogdregnskapet 
1599/1600 står under "Penge for Faar": Siffuer Sogstad j faar". 
Dette mener jeg er en kvittering for at han har betalt den 
sauen som var prisen for å slippe å være med på pramarbeidet 
med å skaffe fram ved til Akershus slott. 

Etter opplysninger som kommer fram senere ser det ut til 

at Siver Sogstad er født omkring 1580. Hans segl har 

inititalene "S T". "T" står jo for farsnavnet, men jeg må 

dessverre tilstå at jeg ikke har hatt hell med å finne ut hvem 

denne T'en står for. Som vanlig trøst får en håpe på at nå 

ukjente kilder kan avsløre det. Likevel mener jeg at det 

hersker ingen tvil om kontinuiteten for hvis en rekner etter på 

"fadermoders fader fader" og setter hver generasjon til de 

vanlige 30 år er vi så langt tilbake fra 1580 at vi er ved den 
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tiden Eyvind Stefansson enda var til. At Siver i 1632 er det 
samme navnet som Sigurd på 1300-tallet er jo ikke noe bevis, 
men det er iallfall verd å huske. 

Forholdet mellom Jacob Hanssen og Siver Sogstad synes 
ikke å ha blitt bedre etter denne saken. Bak på domsbrevet 
står det skrevet at brevet har vært i retten i 1635 og det viser 
seg at Jacob Hanssen da hadde prosess med Siver for å få økt 
landskylden på Sogstad. Retten avviste dette, "gaarden kunde 
ej meere taale" enn de 2 skippund som til da hadde vært 
landskylden. 

I stattholderarkivet, DX "Ymse pakkesaker" finner en blant 
klagene fra almuen på Toten til Sehestedkommisjonen et brev 
fra Siver Sogstad og Tollef Stabu der de forteller om de 
overgrepene de har vært utsatt for fra fogden Jacob 
Eggertssen og sorenskriveren Jacob Hanssen. Der får en vite 
at fogden og sorenskriveren Jacob Hanssen er én og samme 
person og der påstår Siver Sogstad at Hanssen har kostet ham 
"meer end et hundrede Rixdaller". (Jeg ber om spalteplass for 
en senere artikkel om brevene til Sehestedkommisjonen - der 
finner en mye rart!!) 

Brevet fra 1651 er det siste vi har fra Siver Sogstad, neste 
gang vi hører om ham er han død. I 1655 blir hans enke Siri og 
barna stevnet av Jacob Hanssen fordi de har holdt privat skifte 
etter Siver. (Dette er å finne i tingboka for Hadeland for når 
sorenskriveren på Toten hadde reist saken måtte en annen 
sorenskriver dømme). Jacob Hanssen stevnet da en god del 
personer på Toten av denne grunn og opplyste at det var for å 
sikre at ingen arvinger ble forfordelt - etter det jeg har lært å 
kjenne om Jacob Hanssen utelukker jeg ikke at mindre 
altruistiske grunner også kunne være inne i billedet. 

Sønnen Bjørn Siversen overtok garden og etter ham kjenner 
vi to barn. Han hadde en sønn men av en eller annen grunn var 
det datteren Siri som ble ved Sogstad. Hun var gift med Jens 
Guttormsen Askim, sønn av Guttorm (Pålssønn?) på Askim og 
Aase Andersdatter, søster til Anders Kobberstad den yngre. 
Hverken Siri eller Jens levde særlig lenge, men de fikk mange 
barn og har en tallrik etterslekt som jeg med disse artiklene 
mener er i stand til å følge iallfall en gren av forfedrene sine 
tilbake til det som blir kalt "høymiddelalderen". 
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Blant disse etterkommerene vil jeg bare nevne én eneste, 
men det er såmen ingen hvemsomhelst. Han hette Peder 
Jensen Fauchald, bodde på og åtte Sogstad. Han har fått 
æresnavnet "Formandskapslovens fader" og var den første 
ordføreren på Østre Toten. Han var en god venn av Henrik 
Wergeland, det går blant annet fram av brev som nå er 
arkivert på Stenberg. Han var også en god venn av professor 
Gregers Fougner Lundh, mannen som fikk fart i arkiveringen 
av våre gamle brev. (Jeg tillater meg å tenke på nettopp dette 
i forbindelse med domsbrevet av 9/11 1632 for det er sannsyn- 
ligvis Fougner Lundh som har gjort de første forsøk på å skrive 
av dette ytterst vanskelige brevet.) 

Når det gjelder deg og dine veger tilbake til Sigurd på Sogstad 
og hans Husprøy Adalis vil jeg nevne bøkene Totens slekter 
som finnes på Stenberg, men det finnes også mere der! 
Gjennom mange og flittige år ble de herlige mappene til under 
Arne Amundgårds hånd. (Ideen var kanskje ikke hans, men 
arbeidet var). Disse mappene er rett og slett et storverk og 
iallfall holder jeg dem for langt sikrere enn bøkene (om det 
nok tar litt mere tid å finne fram det en trenger). Skulle du 
ikke være tilfreds med dette heller ligger det fotokopier av 
kirkebøkene på Stenberg - de er et minne fra langt mere 
pengeknappe tider enn endog dagen i dag, for de ble til da Pål 
Gihle og undertegnede satte igang et lotteri og på den måten 
med mye god arbeidshjelp kunne finansiere fotokopiering av 
Totens kirkebøker. 

Syver Sogstads segl 

9. okt. 1638 
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Kongene på Man og Suderøyene 

Av Herman Nettum 

Fra sagaen kjenner vi til at Eirik Blodøks og Gunnhild hadde 8 
sønner og én datter som het Ragnhild. Hun var gift tre ganger, 
men etterlot seg ingen barn. Vi hører heller ikke om at noen av 
hennes brødre hadde barn, for hvis så hadde vært tilfelle - og 
spesielt hvis noen av dem ble konger - ville nok sagaskriverne 
fortalt om det. Vi må derfor bare trekke den slutning at Eirik 
Blodøks' slekt døde ut med hans sønner. 

Likevel - i tidsskrift nr 1-1984 side 29 ff. er det trykket en 
agnatisk slektsrekke fra Harald Hårfagre, via kongene av Man 
til slekten Skanke og Landåsen. Her er den lengstlevende av 
Blodøkssønnene, Gudrød Eiriksson (død kort tid før år 1000), 
oppført som far til Harald den Svarte, konge av Man. Det er 
mulig at Knut Sollid i sin tid var en av opphavsmennene til 
denne slektsrekken, men det er for såvidt av mindre interesse 
siden dette ikke engang er saga - og langt mindre historie. 
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Det som finnes av stoff om disse øykongene i Irland og 
Skottland må vi nok hente fra britiske annaler som igjen har 
mange påfallende likheter med de islandske sagaer som f.eks. 
Njålssaga og Orkneyingasaga, men de har i allfall en annen 
versjon om Harald den Svartes opphav. I disse kildene sies han 
å være en sønn av Godfrey, konge i Dublin, som igjen var sønn 
av Reginald, konge av Man. Denne slektsrekken kan via et 
kvinneledd følges videre bakover til de gamle engelske 
Wessexkongene om vi skal tro disse kildene. Som et lite 
kuriosum kan jeg nevne at en av forfedrene kalles Inter- 
regnum!, men det var mange generasjoner før dette og - i en 
amerikansk variant. 

Etter dette kan det tenkes at det har oppstått en 
forveksling mellom Gudrød Eiriksson og Godfrey Reginaldsson. 
Jeg vil anta at Gudrød og Godred var ett og samme navn på 
samme måte som Ragnvald og Reginald, bare med forskjellig 
skrivemåte, og hvis vi ser litt stort på det, kan vi vel også ta 
med Godfrey (Gottfred, Gudfrød). 

Videre heter det i britiske kilder at Harald den Svarte (død 
1040) var far til Godred Crovan, konge av Man fra 1079 til han 
døde i 1095. Det kan derfor ikke være han som anerkjente 
Magnus Berrføtt som sin overherre i 1098 slik det står i 
slektsrekken. Det var sønnen Logmann som ble tatt til fange 
av kong Magnus under toktet til Suderøyene. 

Godred Crovan sies også å være far til Olav Bitling, alias 
Olav Morsel, alias Olav Dwarf (død 1153). Alle disse tilnavn 
betyr vel "den lille", men han kalles i tillegg også Olof the 
Red, king of the Isles eller Sodor som svarer til de gamle 
norske Suderøyene (Hebridene) og øya Man. I Håkon Herdebreis 
Saga finner vi også navnet Olav Klining. Vi har ingen opplys- 
ninger om fødselsår for noen av disse kongene, men registrerer 
bare at det gikk 55 år mellom Harald den Svartes og Godred 
Crovans død og ytterligere 58 år til Olav Bitlings død, så vi har 
her å gjøre med temmelig "dryge" generasjoner, bare for å ha 
nevnt det. 
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Olav Bitlings 1. hustru het Affreka (Elfreia, Elfrid) og var 
datter av Fergus av Galloway. Sønnen deres var Godred (d. 
1187) som må være samme person som nr. 7 i slektsrekken fra 
1984. Videre kjenner vi til at denne Gudrød Olavsson hadde 
sønnene Ragnvald og Olav. En kilde nevner at mor til Ragnvald 
het Ragnhildis. Disse halvbrødrene kjempet om kongemakten i 
disse øyrikene helt til Ragnvald ble drept i 1229 og sønnen, den 
blindede Gudrød flyktet til Norge. Likevel heter det at Olav 
Gudrødsson i 1231 måtte dele riket med brorsønnen Gudrød 
Ragnvaldsson, også kalt Gudrød den Svarte, men at Gudrød ble 
drept på øya Lewis samme år. Jeg skal ikke forfølge denne 
slektsrekken videre, men vil bare gjengi hva Sigurd Engelstad 
skriver om slekten Skanke i Gyldendals Store: "Norsk adels- 
slekt, visstnok kommet fra Jämtland, men både opphav og 
slektssammenheng er uklar." 

Den nevnte Olav Bitlings 2. hustru het Ingebjørg og var 
datter av Håkon Paulsson Jarl på Orknøyene og Helga av Dair. 
Håkons mor var datter av Håkon Ivarsson Jarl og Ragnhild, 
datter av Magnus den Gode. Olav Bitling og Ingebjørg hadde 
datteren Ragnhild som i 1140 ble gift med Somerled II 
(Sumarlide den yngre), konge av Argyll, Kintyre, Bute (Strath- 
clyde), Arran m.m. (død 1164). Sønnen deres var Reginald (død 
1207), konge av Kintyre og øyene. Han var g.m. Ionia av Moray 
og sønnen deres var Ruaidhri (Rudri, Roderick) Laird av 
Carmoran. Han ble konge av Nord Kintyre, Bute og øyene og 
grunnla Clan Ruaidhri. En av hans sønner var Duggal 
McRuaidhri av Kintyre, konge av Nord Hebridene. Blant 
sønnene hans var Asle Duggalsson som kom til Norge og ble 
sysselmann i Valdres, og Eirik Duggalson som ble norsk lender- 
mann. Eiriks sønn, riksråden Pål Eiriksson, beholdt tilnavnet 
Skidor som et tegn på at hans forfedre hadde sitt sete på øya 
Skye. Mange valdriser regner seg som etterkommere av disse 
Duggalssønnene. 

***** 
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Oversikt over de norskættede kongene på Man og 
Suderøyene. 

Olav Gudrodsson 

Logmann -1098-  Harald -1095-  Olav Bitling d.1153, g.m. 
1. Affreka av Galloway 
2. Ingebjørg av Orknøyene Gillebride II av Morvan 

Ragnvald Gudrød den Svarte Logmann Harald 
d. 1187, gift med 
Christina av Ross 

Ragnvald d.1229 

Gudrod d.1231 

Olav d.1237 

Duggal -1158- 

Uspak Duggal Skræk 

Ragnvald d.1207, g. 
Ionia av Moray 

Dungad 
Ruaidhri (Rudri, Roderick) 
Laird av Carmoran m.m. 

Harald Olavsson ble 
hosten 1247 kalt til 
Norge, gift 1248 med 
Håkon Håkonssons dat- 
ter Cecilia. Begge 
druknet samme host på 
tur til Suderøyene. 

Magnus Suderøykon-      Eogan 
ge -1265- siste nor- 
skættede konge på 
Suderøyene. 

Asle Duggalsson 
sysselmann i 
Valdres. . 

Pal Eiriksson (Skidor) 
norsk riksråd, f. ca.1260 
d. etter 1342, g.m. 
Sigrid Håreksdatter 
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Ragnvald Olavsson 

Gudrod Ragnvaldsson 

Harald Gudrodsson d.1040 

Gudrod Haraldsson Crovan d.1095 

Gilledomnan I, av 

keltisk herkomst 

Gillebride I av Argyll 

Sumarlide d.e.'. d. 1083 

Gilledomnan II 

Ragnhild g. 1140 m. Sumarlide d.y. d.1164 

Alan -1263- Duggal -1266- 

Eirik Duggalsson -1266- 
norsk lendermann 1306 
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Torgunrud i Kolbu 

Av Pål Gihle 

I de eldste jordebøkene fra 1577 er navnet på denne garden 
skrevet Tørginrud, i 1578 står Torgunruen, men senere er 
brukt formen Torgunrud. Det er jentenavnet Torgund som her 
er brukt, altså Torgunds rydning. Garden tilhørte kongen, og 
landskylden var 1613 et fjerdedels skippund byggmjøl. Fra 
1613 lå det som nå er garden Seter under Torgunrud. Seter 
tilhørte kirken, skyldte 3 skinn og bruktes lenge av 
Torgunruds eiere. Torgunrud måtte bli ganske fort oppdyrket 
for matrikkelskylden var i 1616 pålagt til det dobbelte, et 
halvt skippund og ved matrikkelen i 1669 var den 3/4 
skippund, altså tredoblet fra 1613. Det heter i samme 
matrikkel at "Engen og åkeren er god og frugtbar, kan 
forbedres. Skog til bråteland, god hjemmehavn". Garden 
fødde da 14 fe, 2 hester, og åkerarealet var ca. 20 mål. 

Den første brukeren en vet navnet på, er Jørgen 
Torgunrud, han var der fra 1612 til 1658. I årene 1645 til 1654 
er nevnt Kjeld Torgunrud, så garden var delt i to bruk 
allerede da. Fra 1659 til 1682 brukte Torsten Pedersen 
garden. Han var skysskaffer i Kolbufjerdingen, hvilket ikke 
var så greitt, så han ba seg fritatt 14. oktober 1671, det ble 
innvilget, da unge Nils Dyste, som var gjestgiver, kunne ta 
over. 
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Samme året hadde Daniel Knoph, generaltollforvalter i 
Norge, kjøpt Torgunrud av kongen. Brukerne Torsten og Ole 
Jonsen Torgunrud ble av den nye eieren i 1682 tiltalt for 
ulovligheter. Torsten gikk fra garden og Nils Trulsen fra 
Hegernes ble da eiere av det hele, og slekten hans holdt seg 
her lenge. Hans datter var gift med Jens Rasmussen Narum. I 
1705 fikk denne Jens og far hans skjøte på Torgunrud av Nils 
Trulsen. Dette må ha vært en helt spesiell transaksjon, for 
Nils ble boende der, og da Jens Narum prøvde å få ut Ole 
Jonsen, gikk ikke det heller. Ole Jonsen hadde gammel 
kontrakt på bruken og hadde dessuten bygd opp igjen garden 
etter en brann i 1691, så det ville blitt kostbart for Jens å 
løse ham ut. 

Garden Nyhus som ligger like ved her, var husmannsplass 
under Torgunrud i 1720. Husmannsenke Ingeborg Andersdatter 
ble det år tilkjent 5 daler for stuehuset som hennes mann 
hadde satt opp der. 

Sønnen til Nils Trulsen het selvfølgelig Truls (1681-1742). 
Han var gift med Mari Pedersdatter Kise (1687-1768). De 
hadde 13 barn, 9 av disse ble gifte, derav 5 sønner. Flere av 
dem eide og brukte deler av garden og delte den opp enda 
mer, og det er vanskelig å holde greie på eierrekkene da det 
ofte ikke ble utstedt skjøte. Men vi skal forsøke å følge 
folkene på denne garden, Vestre Torgunrud. 

**** 

Enken Mari Pedersdatter ga i 1752 skjøte på "halve garden 
Torgunrud" til sønnen Nils Trulsen. Denne Nils hadde endel 
strid om grenser mot Hans Nielsen Røise og fleres 
eiendommer. 1765 gjorde de forlik med "fulle ord og handar- 
band". 1779 fikk sønnen Truls Nielsen overta og solgte i 1782 
"halve garden" til svogeren Tollef Jensen Kise, det er Vestre 
Torgunrud. 

Anders Tollefsen Torgunrud solgte i 1834 Vestre 
Torgunrud til Mikkel Engebretsen Sangnæs. Etter diverse 
handelsoverdragelser kom Peder Olsen Sønsteby hit, han var 
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brorsønn til Mikkel Engebretsen (som reiste til Amerika med 
kone og 6 barn i 1868). Peder Olsen og sønnen Ole Thorvald 
greide å samle mye av garden igjen. 

Thorvalds datter Petra ble gift med løytnant Johan Narum 
og de tok over garden i 1938. Senere overtok deres sønn 
Johannes Narum og frue Sigrund (f. Prestgard, Heidal) 
garden. 

Denne garden ligger 400 meter over havet med flott 
utsikt over Kolbu. Her er nå 180 dekar dyrket jord og 400 
dekar med skog. Hovedbygningen ble restaurert for en del år 
siden. Her er et deilig kjøkken og koselige stuer prydet med 
fru Sigruns tekstiler. Driftsbygningen med fjøset var også 
nytt, den er trukket noe tilbake fra den gamle tomta, så her 
er blitt stor og rommelig gardsplass. I fjøset står 30 trivelige 
kyr som mjølker riktig bra. Men så holdt også røkteren Reidar 
Kjelsberg alt i mønstergyldig stand. Her dyrkes forvekster 
som omsettes gjennom kua etter nullbeitingsprinsippet. 

(Denne artikkelen er fra 1972 og stod på trykk i Totens 
Blad den 21.10 og var et foredrag som forfatteren holdt i 
serien Kjenn din bygd som Østre Toten friundervisning arran- 
gerte og som ble meget populært). 

Ordforklaringer: 

1 skippund byggmjøl: 160 kg. 

Bråteland: skog som var skikket til å hugge rugbråter i. 

 

Generaltollforvalter: I 1649 ble det utnevnt en generaltoll- 
forvalter til å lede tollvesenet i Norge 

Handarband: I middelalderdiplomene står det ofte at vi så og 
hørte handarbandet. Ved denne høytidelige handling holdt 
partene hverandre i hånden mens de sa fram den avtalen de 
var kommet til enighet om. Det ble sagt etter en formular, 
da var det lettere for vidnene å huske det. 

Nullbeitingsprinsipp: Kua står inne og eter graset. 
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Mer om Slagsvold i Østre Toten 

I artikkelen om garden Slagsvold i tidsskrift nr. 1 for 1991 s. 7- 
19 hadde det falt ut noen linjer, og det skulle stå: "Slagsvolds 
nåværende eiere er Olaug og Stener Rognlien. De tok over 
garden etter Ruth Slagsvold og fortsetter tradisjonen med å 
holde hus og jord framifrå velstelt". 

En annen retting til samme artikkel: Marte Sørensdatter 
Slagsvold døde ikke ung. Hun levde fra 1686-1759, ble gift 
1717 med Kristen Olsen Trogstad (1683-1769), og de fikk seks 
barn. 

Pål Gihle. 
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Gården Rønningen i Søndre Land IX 
 

Av Bernt G. Bielke 

Fortsettelse fra forrige nummer 

Den videre anerekke for: 
Nr. 30 Johannes Olsen Bye og 
Nr. 31 Kirstine Joensdatter Nordraak-eie er: 

5 etteledd 
Nr. 60 Ole Hansen Bye som ble døpt 21/11-1745 og ble 

forlovet 25/8-1777 og gift 21/10-1777 i Hov kirke med: 
Nr. 61 Anne Christophersdatter Houg døpt 27/6-1756. Med 

henne hadde han følgende barn: 
a. Hans født 1778, død 1824, gift med Gjertrud Hansdatter 

Hoff (nordre). 
b. Christian født 1780 
c. Johannes døpt 16/6-1782 gift 17/10-1818 med Chirstine 

Joensdatter Nordraak-eie. Se nr. 30! 
d. Ole født 1785 
e. Christopher døpt 7/10-1787, begr. 17/8-1863 gift 1. 6/11- 

1815 med Karen Joensdatter Nordraaks-eie, 2. 16/11-1836 
med Karen Hansdatter Hoff 

f. Johanne født 1792. 

Nr. 62 Joen Christophersen Nærløs-eie ble døpt 8/7-1753, 
forlovet 22/11- og gift 28/12-1782 med: 
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Nr. 63 Kari Hansdatter Fladlien som var døpt 2/2-1752. 
Under folketellingen i 1801 var de bosatt på gården Nordraak 
og han var oppført som "jordløs husmann som gikk i dagleie". 
Før de giftet seg hadde de en datter til dåpen 17/12-1780 som 
ble kalt Chirstine. Hun er trolig død som ung. I ekteskapet var 
det følgende barn: 
a. Berthe døpt 25/12-1784, konfirmert fra Nordraaks-eie i 

1799. 
b. Christopher døpt 26/11-1786 
c. Karen døpt 15/11-1789, konfirmert fra gården Fald i 1803 

og død på Vasslien, Trevatn og begr. 3/1-1826. Hun ble gift 
6/11-1815 med Christopher Olsen Bye. Se barn under Nr. 
60! 

d. Hans døpt 29/1-1792 
e. Kirstine døpt 18/10-1795, gift 15/10-1818 med Johannes 

Olsen Bye. Se nr. 31! 

6 etteledd 
Nr. 120 Hans Olsen Bye ble døpt 16/4-1724, forlovet 8/3- 

1744 og gift 9/4-1744 med: 
Nr. 121 Johanne Andersdatter Kuchersrud som ble døpt på 

Toten 6/2-1724. I ekteskap var det disse barn: 
a. Ole døpt 21/11-1745, gift 21/10-1777 med Anne Chris- 

tophersdatter Houg. Se nr. 60! 
b. Kjersti født 1748, død samme året. 
c. Anne født 1749 
d. Michel født 1751. 
Hans Olsen Bye er omtalt i Boka om Land, bind III under 
gården Bye på side 242. 

Nr. 122 Christopher Tronsen Finni ble døpt 22/11-1722, 

forlovet 15/4-1753 og gift 6/5-1753 med 
Nr. 123 Kari Hansdatter Goplen som ble døpt 12/10-1721. 

For å finne henne ble samtlige Kari Hansdatter gjennomgått 
og denne er den eneste som passer. Ved dåp av sønnen Hans i 
1754 var hennes bror Gulbrand fadder. Christopher Tronsen 
kjøpte gården Houg sammen med sin bror Kield slik at hver 
eiet en halvpart. Christopher solgte sin halvpart i 1760 og 
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Kield sin i 1767. Hvor Christopher Tronsen og hans familie 
flyttet kjennes ikke. I ekteskapet kjennes følgende barn: 
a. Anne døpt 27/6-1756, gift 21/10-1777 med Ole Hansen Bye. 

Se nr. 261. 
b. Hans døpt 30/12-1754, begr. kan ikke finnes! 
c. Hans døpt 12/2-1758 
d. Guri døpt 4/11-1759 

Nr. 124 Christopher Joensen Kværum ble født på plassen 
Kværum under gården Nærløs i søndre Land. Han ble døpt 2/9 
1725 og ble begr. 24/1-1759 da bosittende på en plass under 
gården Nærløs. Han ble forlovet 6/12-1750 og gift 6/1-1751 
med 

Nr. 125 Chirstine Hansdatter øvre Skiager som ble døpt 
19/11-1719. Det var følgende barn i ekteskapet: 
a. Ole døpt 3/12-1751 
b. Joen døpt 8/7-1753, gift 28/12-1782 med Kari Hansdatter 

Fladlien. Se nr. 62! 
Christopher Joensen var heie sitt liv husmann på plass 

under gården Nærløs men navnet på plassen kjennes ikke. Han 
døde tidlig og barna fikk formyndere. 

Nr. 126 Hans Hanssøn Sand ble født på gården Sand og døpt 
18/10-1716. Han ble forlovet 4/4-1747 og gift 26/4-1747 med 
  Nr. 127 Kari Knudsdatter Grette som ble døpt 10/9-1713. 
De var først bosatt på en plass under gården Skee men bosatt 
på gården Fladlien da datteren Kari ble døpt i 1752. Jeg 
kjenner bare to barn: 
a. Mari døpt 4/5-1749 
b. Kari døpt 2/2-1752, gift 28/12-1782 med Joen Chris- 

tophersen Nærløs-eie. Se nr. 63! 

7 etteledd 
Nr. 240 Ole Olsen var født ca. 1687 og ble begravet 45 år 

gammel 12/6-1732. Han ble gift med Kongebrev i Hof kirke 
1/11-1719 med 

Nr. 241 Chirsti Giørnsdatter Bye som var født på gården 
ca. 1688 og ble begravet 19/12-1734 46 år gammel. Det var 
følgende barn: 
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a. Marit døpt 17/12-1719 
b. Giørn døpt 3/6-1721 
c. Anne døpt 18/5-1723, begr. 25/7-1723 
d. Hans døpt 16/4-1724 gift 9/4-1744 på Toten med Johanne 

Andersdatter Kuchersrud. Se nr. 120! 
e. Ole døpt 4/2-1724, begr. 2/7-1727 5 mndr. gl. 

Ole Olsen var den første selveier på gården Bye i søndre 
Land. Hans svigerfar Giørn Michelsen var oppsitter på gården 
før ham. Han var født ca. 1632 og ble begr. 14/8-1724. Han var 
gift med Marit Thorkildsdatter som var født ca. 1661 og ble 
begr. 10/11-1734. Giørn Michelsen sørget for at svigersønnen 
fikk skjøte på gården da den forrige eieren ble dømt i 1720 til 
å utstede skjøte. I boka om Land, bind III side 242 om gården 
Bye omtales dette. 

Nr. 242 Anders Johannessen Kuchersrud var sønn av 
Johannes Olsen Kuchersrud født ca. 1618 og begr. 26/3-1724 
og Malene Andersdatter som var døde ca. 1680. Anders 
Johannessen døde på gården Kuchersrud og ble begravet 16/5- 
1741 70 år gammel, han ble gift 28/3-1712 med 

Nr. 243 Lisbeth Michelsdatter Knatterud som var datter av 
Michel Erichsen Knatterud som var født ca. 1631 og ble begr. 
1/5-1698 og Raagier Gunderdatter som var født ca. 1631 og 
ble begr. 1/1-1718. Anders Johannessen og Lisbeth Michels- 
datter var bosittende på gården Evenrud ved de to første barns 
dåp. Ved dåpen av datteren Johanne var de bosittende på 
gården Knatterud. Men de eiet også gården Kuchersrud. De 
hadde ihvertfall disse barn: 
a. Michel døpt 16/2-1716, begr. 29/3-1748, gift 1/1-1739 med 

Marthe Olsdatter Narum. 
b. Malene døpt 9/7-1713, begr. 19/5-1726. 
c. Johanne døpt 6/2-1724, gift 9/4-1744 med Hans Olsen Bye, 

Land. Se nr. 121! 

Nr. 244 Tron Kieldsen Kørsom var landdragon og fikk først 
bygsel på gården Finni (Midtgarden) i 1713 som han brukte 
sammen med Peder Michelsen. I 1720 kjøpte han sin svigerfars 
gård Houg og overtok den i 1724 da han solgte gården Finni. 
Han ble gift 13/9-1716 med 
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Nr. 245 Guri Christophersdatter Houg som var født ca. 
1696 og ble begravet 2/2-1736, 40 år gammel. Med henne 
hadde han barna: 
a. Niels døpt 12/4-1717 
b. Christopher døpt 22/11-1722, gift 6/5-1753 med Kari Hans- 
c. datter Goplen. Se nr. 122! 
d. Elizabeth døpt 31/8-1731 
e. Kari døpt 29/9-1725 
f. Hans (tvilling) døpt 26/4-1729 
g. Kiel (tvilling) døpt 26/4-1729 
Etter Guri Christophersdatters død giftet Tron Kieldsen seg 
med Berith Madsdatter. I dette ekteskapet var det følgende 
barn: 1. Mads døpt 12/11-1737 død 14/11 og begr. 18/11-1737. 
2. Mads døpt 29/9-1738. 3. Guri døpt 29/9-1739. 4. Berit døpt 
11/2-1742. 

Om "Telebonden" Tron Kieldsen er det tidligere skrevet 
meget om i tidsskriftet nr. 2/1983, 1/1986, 3/1986 og 4/1986. 

Nr. 246 Hans Gulbrandsen Goplen ble forlovet 6/6-1718 og 
gift 19/10-1718 med 

Nr. 247 Aaste Halvorsdatter som var født ca. 1700 og 
begravet 60 år gammel 18/12-1760. I ekteskapet var det 
følgende barn: 
a. Gulbrand døpt 24/6-1719 
b. Kari døpt 12/10-1721, gift 6/5-1753 med Christopher 
c. Tronsen Finni. Se nr. 123! 
d. Ole døpt 28/12-1723 
e. Siri døpt 23/11-1727 
f. Hans døpt 18/3-1731 
g. Halvard døpt 30/4-1734 
h. Marit døpt 2/10-1735 
i. Berthe døpt 1/11-1740 
j. Anne døpt 18/8-1743 

Nr. 248 Joen Henrichsen var født ca. 1693 og ble begravet 
4/1-1755, 62 år gammel. Han ble gift 16/10-1718 med 

Nr. 249 Kari Erichsdatter født ca. 1690 og begravet 16/4- 
1765 85 år gammel. Hun var da på legd på gården Nærløs. I 
ekteskapet var det følgende barn: 
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a. Anne døpt 4/12-1718, begr. 18 uker gl. 30/4-1719 
b. Anne døpt 25/8-1720 
c. Christopher døpt 21/11-1723, begr. 1/1-1725. 
d. Christopher døpt 2/9-1725 begr. 24/1-1759, gift 6/1-1751 

med Chirstine Hansdatter øvre Siager. se nr. 124! 
e. Siri (Sigrid) døpt 11/4-1728 
f. Hendrich døpt 11/4-1731 
g. Erich døpt 13/9-1733 
h. Marit døpt 7/11-1745 
Det ble avholdt skifte 18/1-1755 etter Joen Henrichsens død, 
som var husmann på plasser under gårdene Kverum og Nerløs. 

Nr. 250 Hans Andersen var født ca. 1644 og ble begravet 
24/9-1717 75 år gammel. Han ble forlovet 19/9 og gift 21/11- 
1717 med: 

Nr. 251 Ingeborg Nielsdatter som var født ca. 1669 og ble 
begravet 8/8-1731. 
Navnekombinasjonene Hans Andersen og Ingeborg Nielsdatter 
er lite vanlige og navnekombinasjonen Kiersti Hansdatter 
likeså slik at slektskapet ikke kan dras i tvil. Hans Andersen 
var først gift med Anne Pedersdatter 11/12-1712. Jeg har 
funnet en datter som ble døpt Anne 19/5-1715 fordi moren 
måtte være meget syk idet hun ble begravet 2/6-1715. I 
ekteskapet med Ingeborg Nielsdatter har jeg funnet to barn: 
a. Hans Andersen Skiags barn begravet 2 dager gammelt 

30/10-1718 
b. Kiersti døpt 19/11-1719, gift 6/1-1751 med Christopher 

Joensen Kværum. Se nr. 125! 
Hans Andersen var bruker av gården øvre Skiager. 

Nr. 252 Hans Bertelsen, bonde på gården Sand, var født ca. 
1668 og ble begravet 12/6-1732. Han var gift med 

Nr. 253 Kari Alvsdatter Sand, født på gården Sand med 
foreldre Alv ca. 1639 - 25/3-1720 og Kari Jensdatter ca. 1656- 
9/2-1748. Boka om Land bind III side 364 om gården Sand gir 
opplysninger om Hans Bertelsen og Kari Alvsdatter. I ekte- 
skapet var det disse barna: 
a. Olle døpt 25/11-1708 
b. Mads døpt 14/6-1711, gift 5/11-1745 med Margrethe 

Erichsdatter 
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c. Hans døpt 11/2-1714 
d. Hans døpt 18/10-1716, gift 26/4-1747 med Kari Knuds- 

datter Grette. Se nr. 126! 
e. Lars døpt 16/9-1725 

Nr. 254 Knud Christensen Grette var født ca. 1667-1677 og 
ble begravet 4/2-1743 76 år gammel. Han ble gift 23/10-1712 
med: 

Nr. 255 Kirsti Joensdatter og hadde med henne disse barna: 
a. Kari døpt 10/9-1713, gift 26/4-1747 med Hans Hanssøn 

Sand. se nr. 127! 
b. Christen døpt 13/10-1715 
c. Niels døpt 25/3-1718 
d. Mari døpt 2/7-1719 
e. Hans døpt 14/5-1722 
f. Joen døpt 6/8-1725 - begravelsen ikke funnet! 
g. Joen døpt 16/10-1727 
h-  Anne døpt 22/7-1731 

Hvor lenge Knud Christensen og Kirsti Joensdatter bodde på 
gården Grette vites ikke. De bor på gården ved ekteskapet i 
1712 og bor på gården ved siste barns dåp i 1731. Etter den tid 
kan de ikke spores. Det blir imidlertid begravet en Kirsti 
Joensdatter bosatt på en plass under gården Rud 15/10-1739 80 
år gammel. Men om det er Kirsti Joensdatter som var gift med 
Knud Christensen Grette kjennes ikke. 

Til denne siste artikkel om gården Rønningen har jeg bl. mange 
fått god hjelp av Terje Nordraak på Dokka. Uten hjelp vil det 
ha vært umulig, for en som ikke er bosatt i distriktet å skrive 
om så mange slekter som danner anegalleriet til de første 
selveiere på gården Rønningen i søndre Land. Hjertelig takk 
alle sammen! 

Skulle noen finne feil eller ha tilleggsopplysninger er jeg 
takknemlig for å høre nærmere. 

Bernt G. Bielke, 
Ovenbakken 16B, 1345 Østerås. 
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Primstavens sommerside 

Av Torger Kraggerud 

Fortsettelse fra forrige nummer 

42 - 19/07 - Kors - Sara/Justa og Rufina - Nå henger høy 
og korn på hesjer mange steder. "Sara skulle slåtten begynne", 
sa man i Medelpad. Småseifisken var nå igang og på Hitra bar 
seien navn etter størrelsen. Den minste "kumort"/"Dassmort" 
var opptil 15 cm. "Såla" var ca. 20 cm. Så kom "Morten" opp 
til 1/2 kiloen. "Stormorten" var opp mot kiloen, "Småseien" 
mellom 1 1/2 og 2 kg, "Hølingen" mellom 2 og 4 kg, "Stor- 
seien" på 5 til 7 kg. og størst "Svart-resting" 12-17 kg. Dette 
er første dagen i "fruentimmersuka" som varer til 26/7 og har 
6 kvinnenavn. Minnedag for Rufina og Justus. Rufina var en 
fornem romers kvinne som ble martyr 257 med Justus. 

 43 - 20/07 -  Vannøse/hjul/kors - Marit 
Vassause/Margareta/Elias - Nå var slåtten i full gang, og folk 
var redd for regn. "Fikk Marit Vassause noe i vannøsa si, så 
dumpet hun det ned, og det ville bli vondt å få noe tørt denne 
sommeren". "Ja, hu Mari Vassause kom bestandig med regn, 
slik har det vært, og slik vil det bli i all vår tid", sa folk i 
Modum. Men de sa også: "Mari Vassause kan være verre enn 
syvoserdagen (27/7), for regnet det da, kunne de legge bort 
ljåen i 7 uker." Rister kua seg under avføringen, kan man vente 
uvær med nedbør, også når grasstrå henger i munnen på ei ku 
som har sluttet å eta. Vil ikke kuene drikke når de vannes til 
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vanlig tid, gjør man klokest i straks å hente fram paraplyen. 
Dersom marken sees oppe, er det tegn på snarlig regn. 
Minnedag for Margareta fra Antiokia, hvor hærfører Olymbrias 
ble betatt av henne. Da hun bare ville leve for sin kristne tro, 
led hun martyrdøden enten i 275 eller 307. Minnedag for Elias 
biskop av Jerusalem, fordrevet av keiseren av Bysants ca. år 
500. 1870 døde dikteren Aasmund Olavsson Vinje. 1973 arve- 
prins Haakon Magnus født og offentlig flaggdag i Norge. 

44  - 22/07 - Stol til Maria/krone i stol/salvekrukke/hvete- 
blomst/bok/kors/lysestake - Maria Magdalena/Mari stol. De 3 
Mariadagene, idag, 15/8 og 8/9 er knyttet til årets grøde. Nå 
skulle man be om høytørke, likeledes at det ikke kom flom. 
Idag måtte hverken gress eller høy røres for at udyr ikke skulle 
gå bukt med åker og eng, skjedde det, kunne man risikere 7 
uker med regn. Skriker kråka 3 eller 4 skrik, blir det godvær, 
likesom om de tar seg en utflukt mot nord. Det blir uvær om 
kråka bader seg. Gjør kråka ikke mer enn 2 skrik, blir det også 
uvær. Lerka slutter å synge idag. Dagen er minnedag for Maria 
Magdalena, som var så høyt æret i himmelen at jomfru Maria 
reiste seg fra sin stol og bød henne sitte. 

45 - 23/07 - Første hundedag - Merke, en stjerne "Sirius". 
Hundedagene varer til 23. august. Hundestjernen (Sirius) hadde 
heliaktisk oppgang i det 4. årtusen før Kristus - da solen 
vandret gjennom Løvens tegn (23/7-23/8) og fulgtes av Sirius 
på det tidspunkt Nilen tok til å stige og den varmeste årstid 
stod for døren. Perioden ble kalt hundetiden eller Hunde- 
måneden. Også Hellenerne mente at den sterke varmen kom av 
at solen og hundestjernen var i følge på morgenhimmelen. 
Ifølge gammel overtro ble hundene nå gale og farlige for folk. 
I røtmåneden har all mat lett for å surne og råtne. Nå hender 
det at brugda og havhesten viser seg med vestavær, regn, 
torden. Det vær hundedagene går inn med, bestemmer hvordan 
det vil arte seg i uker framover. 

46 - 25/07 - Hatt som det drypper av/neverhatt/to-armet 
kors/sverd/stav - Jakob Våthatt - I hele Norden var dette en 
fryktet regnværsdag. Man sier: "Jakob kommer og pisser på 
humlen" og "er dagen våt, blir det en våt høsttid". Slåtte- 
folket sang gjerne "Jakob skoddefole dra, her er sol og lyse 
dag. Jakob med din fell den våte ikke kom hit. Dra til heimen 
din den våte, der må barna dine gråte. Der de ligger på glør og 
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brenner seg på føtter. Fort deg, fort deg, ja fort deg å dra". 
Skibotn i Troms har flest skyfrie dager i snitt 89. (I 1968 dog 
119 skyfrie). Minnedag for Jakob, sønn av Sebedeus, bror av 
Johannes evangelist, første martyr av apostlene i 42. Hans ben 
ble på 600-tallet flyttet fra Jerusalem til Spania, hvortil stor 
valfart i middelalderen. 

47 - 27/07 - Hule/kors - Syvsoverdagen/Marta - Sagnet sier 
at festningen på Akerøya ved Hvalerøyene var bestemt lagt 
oppe på Ridutten, det høye fjellet for varden. Dette var 
lettere sagt enn gjort, for alt som ble murt opp av menneske- 
hender om dagen, ble revet ned om natten av onde makter. 
Etter å ha forsøkt gang på gang, måtte de til slutt flytte hele 
festningen over på den vesle øya. Minnedag for syv unge 
kristne menn ved Efesos, nær Smyrna tydde inn i en hule for å 
frelse seg fra kristenforfølgelsen keiser Decius begynte i 249. 
De sovnet og våknet først år 200 etter. Da de hadde fortalt om 
underet, falt de om og døde. 

48 - 29/07 - Olavsøks/høygaffel/høygreip - Olsok. Olsok- 
aften ble det brent bål på høytliggende steder som st. Hans. 
Nå ble havren skåret og nypotetene var så "utgrodd" at de 
kunne spises. I gammel tid var det arbeidsforbud i hele Norden 
denne dag. Olsokstimen var av de største laksestimene som 
kom til lands. Olsokflommen kom nå. Den ble også kalt 
"Åleflommen" for nå gikk ålen i bekkene og kunne fanges i 
teiner. Fra nå av slipper kuene å plages av kleggen. Nå står 
kleggen brudgom og får skår i vingene og kan ikke fly noe 
videre. 1258 ble det åpnet markeder på bestemte datoer. Idag 
var det Olafsmarked og den 24/8 også på Bartholomeus dag. 
Minnedag idag for kong Olav som i 1030 falt på Stiklestad. 

49 - 30/07 Merke - Siv, merkedag: - Abdon og Sennem. 
Etter Olsok er det ikke lenger gress-smak på kjøttet, så nå kan 
okser og bukker slaktes. Dagen var merkedag for høstfisket av 
ørret, laks, sild og ål. Silda var ikke fet før etter Olsok, så 
sildefisket kunne begynne nå. Kom det nordavind Olsok og 
idag, gikk det ikke fisk i garna. Er Olsok og denne dagen våt, 
skal bonden høste med gråt. Natten mellom Olsok og idag var 
regnet som "jærnatt" (1. frostnatt, neste natten etter Larsok 
10/8, så natt til Barsok - 24/8 og siste natten etter 29/8. Disse 
4 jernnettene. Minnedag for de to perserne som var adelsmenn 
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og kom som fanger til Roma. Der hjalp de kristne som var 
fengslet og ble henrettet år 250 da de ikke ville avsverge sin 
kristentro. 

50 - 01/08 - Nøkler/lenker/rugskjeppe - Peter 
fengsel/Peter lenker - Idag var det fastedag under katoli- 
sismen. Idag måtte man ikke slå høy for da kom det lus på 
kveget. Regner det idag kan man henge bort ljåen i 3 uker. 
Tidligpotetene er nå aktuelle, og det er merkedag for ålen. 
Minnedag for apostelen Peter. I Apostlenes gjerninger (kap. 12) 
fortelles at han ble kastet i fengsel i Jerusalem. En engel satte 
ham fri ved å få lenkene til å falle av ham. Iflg. tradisjonen 
fikk keiserinne Eudoxia, da hun var på pilgrimsreise til Jerusa- 
lem, Peters lenker. Hun tok dem med til Roma og de opp- 
bevares nå som relikiver i Peterskirken. I Skedsmo heter det: 
"Peders vindfellsdag, da ska det blåse så fært". I Østerdalen 
het det: "Skinner sola så lenge at en vinner å sale en hest, blir 
det mye sol de første 3 vekene". 

51 - 03/08 - Liten Olavsøks - vesle Olsok/Nikodemus - Nå 
er tiden inne til å ta fram bærspann. Villbringebær vokser 
langs veier og stier hvor skogen har vært snauhogd. Inne i 
skogen finner vi blåbær. Multene vokser på myrer i skog og 
fjellstrøk. Et gammelt rim sier: "Før olsok kan 2 tørre strå 
tørke ett strå. Etter olsok væter ett strå 2 tørre". Minnedag 
for oppdagelsen av kong Olav Haraldssons lik i en sandbakke 
ved Nidelven og det ble i 1031 flyttet til høyalteret i 
Clementskirken i Nidaros, hvor han fikk kirkelig bisettelse og 
han ble erklært for helgen. Nikodemus var jødisk skriftlærd 
omtalt i Johannes evangelium 3, 1-21. 

52 - 04/08 - To horn i kryss - Dominicus - Røsslyngens 
blomst har begynt å dekke både kyst og fjellhei. Røsslyngen er 
urindrivende, øker blodtrykket og virker styrkende. Hjelper 
ved gikt, nyre- og blærelidelser. Det er de blomstrende skudd- 
spissene som brukes som te. Røsslyngen ble også brukt til 
sengefyll, brensel og til dyrefor. Nå flyr de første grågjess 
sørover. Minnedag for den hellige Dominicus som grunnla 
Prekebrødrenes orden. Som ung levde han asketisk, sov på 
marken og ga alt han eide til de fattige. Ved hans død i 1221 
var ordenen utbredt i mange land, derav Norge. Dominikanerne 
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vendte først tilbake til Norge i 1921, borte fra 1536 til 1921. 
Deres symbol er en hund med en fakkel. Munkene kledde seg i 
en hvit kjortel med sort kutte over. 1875 døde den danske 
dikteren H. C. Andersen. 1914 erklærte England Tyskland krig. 
53 - 06/08 - Kors/1/2 kors - Kristi forklarelsesdag -den 
beste tiden for vintersæden er fra nå av og til 13. august. Nå 
blomstrer blåknoppen og kantareller kan plukkes i hele Sør- 
Norge. Folketellingen i Oslo viste i 1867 65.000 og i 1874  
75.000 eller en årlig økning på 2000. I 1880 var tallet nådd 
113.000 og i 1900 227.000, men først da Aker ble innlemmet 
ble Oslo storby. I 1945, idag ble den første atombomben 
sluppet over byen Hiroshima i Japan. Iflg. Matheus (17,1-9) 
steg Jesus en dag opp på et fjell sammen med Peter, Jakob og 
Johannes. Der, på det hellige berg, hørte de en stemme fra 
himmelen som sa: "dette er min elskede sønn som jeg har glede 
i, hør ham". 
 54 - 10/08 - Stekerist/blomst - Larsok/St. Laurentius - 
dette er den andre av jernnettene (frostnettene). På Østlandet 
spådde tørr Larsok, - en tørr etterhøst, våt Larsok en våt 
etterhøst og klar Larsok - en streng vinter. På Vestlandet 
regnet en med at været ved Larsok ville vare til Barsok (24/8). 
Nå skulle slåttonna være over, og det ble sagt: "Lars kom og 
strødde sand i enga, slik at ljåene ikke bet". Dagen var en 
viktig merkedag i hele Norden, som første høstdag. 
Laurentiusnettene 10. til 12. august var frostnetter. 
Domkirken i Lund er viet "Hellig-Lars". Iflg. legenden hadde 
han haugkallen Finn til hjelp under byggingen av kirken. Den 
onde Finn skulle ha månen og Laurentius klare øyne som lønn 
hvis "Hellig-Lars" ikke kunne gjette trollete navn, men Lars 
klarte å lytte seg fram til trollets navn. Minnedag for 
Laurentius som ble brent på en glødende rist i år 258, 3 dager 
etter pave Sixtus. 
 55 - 12/08 - Merke: Kloster merkedag - Clara - Nå er det 
brunsttid for rådyr, og rådyrbukkens bjeffende brølelyd høres. 
Nå trekker de første makrellterner og rødnebbterner sørover. 
Det gjør også de første rødstilkene. Minnedag for den hellige 
Clara som grunnla Clarissernes orden sammen med den hellige 
Frans. Dette var motstykke til Franciskanerklostrene ved St. 
Demians kirke. Hun var født i Assisis i Italia og døde i 1253. 
Hun ble skytshelgen for vaskekonene. Dette var den verste 
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frostnatt. Regnet det den dagen, ble det en regnfull høst. 
56 - 15/08 Mariakrone/kvinnefigur/tre/hus/harv/urteblomst - 
Maria himmelfart/Marimesse førre - (Marimesse Siare - 8/9). Nå 
skulle man skille bygg fra havren, på åkrer hvor begge slag var 
sådd, da bygget trenger kortere modningstid. Frostatingsloven 
fra 1100 påbød folk å faste i dag. Fasten besto av brød og salt. 
Den kirkelige innvielse av saltet fikk våre forfedre til å tro at 
saltet var hellig og at ulykker ville skje om noen sølte salt. 
Sølte man ut salt denne dag, ville man snart få et riktig 
sørgebud. Minnedag for Marias himmelferd, som fant sted like 
etter hennes død. Etter Magnus Lagabøters lov var l/2. tingdag 
17/6-18/6 og 3/4. tingdag 21/8-22/8. 

I neste nummer kommer siste del av serien om primstavmerkene 
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Svar på tidligere spørsmål 

Spørsmål nr. 78 

Om Berte Jensdtr. gift med Tollef Nilsen Kletteeie. For å gi 
svar på hvor Berte var fra vil jeg gjengi et skifte som ble holdt 
på nedre Nøss i Snertingdal 26. juni 1761 etter avdøde Ole 
Jonsen. Han var gift med Anne Olsdtr., men hadde ikke barn 
med henne og ble derfor arvet av sine søsken eller deres barn: 

1. Johannes Jonsen Bjørnstad, død og etterlater seg 5 barn: 
a) Jon Johannsensen, myndig og soldat på Fredrikshald 
b) Knut Johannesen 23 år 
c) Ole Johannesen 18 år 
d) Sønnef Johannesdtr. gift med Lars Dal 
e) Anne Johannesdtr. 16 år 

2 Nils Jonsen, husmann ved nordre Huskelhus 

3.  Berte Jonsdtr., død og etterlater seg fire barn: 
a) Ole Jonsen Lundvolden 34 år 
b) Berte Jonsdtr. gift med Tollef Nilsen Klettestuen (NB!) 
c) Sønnef Jonsdtr. 28 år 
d) Eli Jonsdtr. 26 år 
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4. Ingeborg Jonsdtr. gift med Ole Larsen Gilberg i Fåberg. 

5. Anne Jonsdtr. gift med Ole Siversen Neerdiket ved Rønne i 
Fåberg. 

Som vi ser er Berte datter av ei Berte Jonsdatter som hadde 
søsken ved navn Ole, Johannes, Nils, Ingeborg og Anne. Denne 
søskenflokken finner vi igjen på garden nordre Bjørnstad i Biri. 
Den 19. april 1736 holdt Jon Johannesen og Sønnev Olsdtr. 
Bjørnstad skifte mellom sine barn: Johannes, Nils, Ole, Berte 
gm Jon Olsen Taraldsrud, Ingeborg gm Ole Larsen Gilberg i 
Fåberg og Anne gm Hans Lekshus i Fåberg. - Tollef Nilsen 
Kletteeies kone Berte Jonsdtr. er altså datter av Jon Olsen 
Taraldsrud og Berte Jonsdtr. Bjørnstad. 

1. Berte Jonsdtr. gift med Tollef Nilsen Kletteeie 
Foreldre: 
2. Jon Olsen Taraldrud f. ca. 1687 d. 13.3.1759 
3. Berte Jonsdtr. nordre Bjørnstad f. ca. 1691 bgr. 3.6.1754 
Besteforeldre: 
4. Ole Jonsen Taraldsrud f. ca. 1662 bgr. 10.2.1732 
5. Berte Halvorsdtr. skifte 9.4.1720 
6. Jon Johannesen nordre Bjørnstad f. ca. 1663 bgr. 22.8.1739 
7. Sønnev Olsdtr. nordre Huskelhus f. ca. 1660 bgr. 29.7.1739 
Oldeforeldre: 
8. Jon Iversen Taraldsrud f. ca. 1623 
12. Johannes Jonsen nordre Bjørnstad f. ca. 1618 
14. Ole Kjeldsen nordre Huskelhus f. ca. 1636 skifte 12.6.1699 
15. Sønnev Olsdtr. f. ca. 1628, levde 1720 
Tippoldeforeldre: 
24. Jon nordre Bjørnstad nevnt 1612-47 
25. Karen Olsdtr. levde 1664 
28.  ?Kjell Bollerud nevnt 1640-60, han hadde en sønn Ole. 

Med hilsen Terje Tandsether, 2830 Raufoss. 
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Spørsmål nr. 173 

Gunvor Hilden spør etter foreldrene til Mads Johansen 
Trætbakken, og til dette er svaret: 

Mads var født på Amsrud-eie i Søndre Land den 4/10 1825 
(døpt 20/11) og døde i 1907 (begravet 27/7). Hans foreldre var 
Johannes Joensen og Kirstine Joensdtr. Amsrud-eie. Mads ble 
26/7 1849 gift med Johanne Marie Johannesdtr. Moe f. 11/10 
1822 død 30/8 1888, datter av Johannes Tollevsen Moe og 
hustru Mari Amundsdtr. på Moe i Søndre Land. (Se forøvrig 
Boka om Land, bind III, side 85). 

Med vennlig hilsen 
Terje Nordraak 

I nr. 4/1990 spør fru Gunvor Hilden om slektene til Mads 
Johansen Trætbakken og hans kone Johanne Johannesdatter. 
Jeg har sett litt på dette og kan opplyse: (For å lette 
oversikten har jeg nummerert personene). 

Nr. 2 Mads Johannessen ble født 4/10 på gården Amsrud og 
døpt 16/11-1825. Han ble gift (vielsen har jeg ikke funnet) med 

Nr. 3 Johanne Johannesdatter født 2/11-1820 på en plass under 
gården Granum og døpt 5/11-1820. Jeg har funnet følgende 
barn i dette ekteskapet: 
a. Johan født 3/5 og døpt 29/5-1851 
b. Kristoffer født ca. 1752 (dåp ikke funnet) 
c. Lars født 23/2 og døpt 19/3-1854 
d. Karen Andrine født 25/10 og døpt 16/11-1856 
e. Hans født 27/8 og døpt 2/10-1859 
f. Ole født 28/8 og døpt 7/9-1865 
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Paret bodde på plassene Østlien og Trætbakken under gården 
Gudmundsrud i søndre Land. 

Nr. 4 Johannes Joensen født på en plass under gården Nordberg 
og døpt 20/7-1788. Han ble forlovet 6/3 og gift 16/4-1813 med 

Nr. 5 Kirstine Joensdatter. Hennes dåp kan være den Kirstine 
som blir døpt 13/7-1788 med foreldre Joen Hansen og Marit 
Pedersdatter bosatt på en plass under gården Wiger. Det kan 
også være henne som under Folketellingen i 1801 er oppført 
som tjenestepige på gården Granum 14 år gammel. Men sikker 
kan man ikke være. I ekteskapet har jeg funnet følgende barn: 
a. Maren født 13/9 og døpt 19/9-1813 
b. Johanne Marthe født 6/9 og døpt 17/9-1815 
c. Maren født 12/3 og døpt 23/3-1818 
d. Karen født 8/9 og døpt 17/9-1820 
e. Johannes født 20/12-1822 og døpt 12/1-1823 
f. Mads født 4/10 og døpt 16/11-1825. Se nr. 2! 

Før ekteskapet hadde Johannes Joensen et barn sammen med 
Anne Hansdatter som ble født på gården Norberg døpt 4/3- 
1810 og kalt John. Alle barn i ekteskapet ble født på en plass 
under gården Amsrud. 

Nr. 6 Johannes Nielsen. Da det er for mange med samme 
fornavn og farsnavn kan dåp ikke med sikkerhet finnes. Han 
var gift med (vielsen kan ikke finnes i Land): 

Nr. 7 Mari Nielsdatter. Hennes dåp kan heller ikke med 
sikkerhet finnes da det er for mange med samme for- og 
farsnavn. 

Nr. 8 Joen Pedersen døpt 8/12-1746. Han ble gift 26/6-1774 
med 

Nr. 9 Marit Olsdatter født ca. 1747. Da de ble forlovet var 
begge bosatt på Granums-eie. Ingen kausjonister er oppgitt i 
kirkeboken. Under Folketellingen i 1801 bodde de på Nordberg 
hvor han var husmann med jord med alder av 56 år. Hun var da 
54 år gammel. Basert på Folketellingen har jeg funnet barnas 
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dåp: 
a. Peder født på Narums-eie, døpt 22/10-1775 
b. Ole født på Narums-eie, døpt 2/2-1778 
c. Joen født ca. 1784 (17 år i 1801) dåp kan ikke finnes 
d. Johannes født på Nordberg-eie, døpt 20/7-1788 gift 

16/4 1813 med Kirstine Joensdatter. Se nr. 4! 
e. Torger født på Nordberg-eie, døpt 30/4-1793 

Marit Olsdatter kan være den Marit som ble døpt 27/8-1746 
med foreldre Ole Pedersen og Ragnhild Joensdatter bosatt på 
Bjørliens-eie. 

Nr. 16 Peder Torgersen døpt 18/5-1717 forlovet 12/2 og gift 
12/7-1741 med 

Nr. 17 Mari Joensdatter. Hennes dåp kan ikke med sikkerhet 
påvises da det er for mange med samme for- og etternavn. De 
bodde begge på Granums-eie da de ble forlovet. Kausjonister 
var Jørgen Granum og Halvor Amsrud. Jeg har funnet følgende 
barn: 
a. Ole født på Aalterud (plass under gården Granum) døpt 

3/6-1742 
b. Lars født på Aalterud døpt 19/4-1744 
c. Joen født på Granums-eie, døpt 8/12-1746, gift 26/6- 

1774 med Marit Olsdatter. Se nr. 8! 
d. Beret født på Granums-eie, døpt 12/10-1749 

Nr. 32 Torger Larsen bonde på gården Bjørlien i søndre Land 
ble begravet 31 år gammel 6/1-1724. Han var gift (vielsen kan 
ikke finnes i Land) med: 

Nr. 33 Gunhild Ellingsdatter. Boka om Land III side 553 om 
gården Bjørlien omtaler ekteparet og slekten videre bakover. 
Jeg har funnet dåpen til disse barna: 
a. Engebret døpt 13/1-1714 
b. Peder døpt 18/5-1717, gift 12/7-1741 med Mari Joensdatter. 
Se nr. 16! 
c. Hovel døpt 24/9-1719. 
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Ja, dette er hva jeg har funnet. Det er meget mulig med et 
inngående systematisk arbeide at slektene bakover til de 
personer som jeg stopper opp med, kan finnes! Grunnen til at 
jeg har undersøgt så meget er at fru Gunvor Hilden har gitt 
meg så mange opplysninger når jeg har spurt henne. Jeg tenkte 
at kanskje kunne jeg gjøre litt gjengjeld ved å undersøke 
oveenevnte. Har andre interesse av det jeg har funnet, er det 
desto hyggeligere! 

Med hilsen 
Bernt G. Bielke 

Spørsmål nr. 175 

Berte Maria Olsdatters mor Ingeborg Olsdtr. ble døpt 2. 
s.e.trin. 1780 og var datter av Ole Jespersen og Mari 
Michelsdtr. Aadnæs-eie, som ble gifte 23. s.e.trin. 1763. Ole 
Jespersen døde i 1793. Ole Jespersen døpt 1. s. i Advent 1740 
var sønn av Jesper Tostensen og Ingeborg Ramusdtr. Sedals-eie 
som ble gifte 15. s.e.trin. 1727. Ingeborg Rasmusdtr. var 
datter av Rasmus Olsen fra Sedal. 

Mari Michelsdtr. døpt Dom. Epiph. 1744 var datter av 
Michel Erichsen og Anne Erichsdtr. Settons-eie som ble gifte 
3. jan. 1741. Mari Michelsdtr. døde 14. sept. 1810 i en alder av 
67 år. Berte Maria Olsdatters ektemann Askild Michelsen døpt 
18. mars 1762 var sønn av Michel Askildsen og Gjertrud 
Jørgensdtr. Grangaard, som ble gifte 8. oktober 1755. Askild 
Michelsen hadde før vært gift med Ingeborg Pedersdtr. og 
bodde i 1801 på Grangaard. 

Med hilsen Birger Olsen, 2863 Odnes 
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Spørsmål nr. 176 

Om Brynhild Jensdtr. gift med Lars Knutsen Moen. Brynild er 
nevnt i et skifte på Sveen i Snertingdal 15. mars 1750 etter 
ekteparet Jens Larsen og Anne Larsdtr. Sveen som skiftet i 
live da de ville overlate garden til eldstesønnen Johannes. 
Deres barn var: 
1. Johannes, myndig 
2. Ole, myndig 
3. Tore 20 år (kalles Halvor ved utlodningen) 
4. Lars 16 år 
5. Magnhild (men Brynhild ved utlodningen) gift med Lars 

Knutsen 
6. Eli gift med Amund Svendsen 
7. Merit 27 år 
8. Marie 25 år. 

I skiftet er nevnt skjøte fra Lars Arnesen Sveen og kone Marte 
Ellendsdtr. til svigersønnen Jens Larsen på 6 skinn med bygsel 
i Sveen, skjøtet datert 8.9.1730. Hvor Jens Larsen var fra vet 
jeg ikke, men han hadde en søster Mari gift med Arne Larsen 
Sveen (1683-1741). 

1. Brynhild Jensdtr. gift med Lars Knutsen Moen eller Feiring 
Foreldre: 
2. Jens Larsen Sveen f. ca. 1690 d. 4.1.1768 
3. Anne Larsdtr. Sveen f. ca. 1689 d. 22.3.1767 
Besteforeldre: 
4. og 5 er ukjente 
6. Lars Arnesen Sveen f. ca. 1657 bgr. 30.8.1733 
7. Marte Ellendsdtr. Sveen f. ca. 1665 bgr. 24.6.1736 
Oldeforeldre: 
12. Arne Olsen Bjuge f. ca. 1604, levde 1678 
13. Eli Svendsdtr. nedre Beinerud, skifte etter henne 28.3.1677 
14. Ellend Larsen Sveen f. ca. 1621 i Gudbrandsdalen, levde 

1681 
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Tippoldeforeldre: 
24. Ole Eriksen Bjuge, skifte 23.11.1657 
26. Svend nedre Beinerud, nevnt 1615-24. 

Om Brynhild Jensdatters mann Lars Knutsen vet jeg ikke noe. 
Han var født omkring 1681, men ingen Lars Knutsen nevnes i 
skifter fra Biri og Snertingdal fra 1680 og utover. Men i 1685 
ble Knut Amundsen Sem innstevnet for leiermål med Marte 
Torsdtr. "udi hans enkemanns stand". I tingboka 12. mars 1685 
står det: "Knud Semb sieger sig ey at were barne fader. Kand 
dog ey nechte at haffue hafft omgiengelse med hende, och 
hafuer til fogden betalt Tolf Rixdr. udi bøder." - Kanskje dette 
er foreldrene til Lars Knutsen? 

Med hilsen Terje Tandsether, Raufoss. 

Spørsmål nr. 176, punkt 5 

Ingeborg Hansdatter, gift første gang med Ole Hansen 
Beinerud og andre gang med Peder Andersen Kluhe, var ganske 
riktig ikke fra Biri. Det er skifteprotokollen for Toten, Vardal 
og Biri som løser dette spørsmålet for oss. I Ingeborgs første 
ekteskap med Ole Hansen var det en sønn Hans døpt 10.6.1764, 
og da Hans døde i 1773 ble det holdt skifte etter ham. 

I skiftet sies det: Barnets morfar Hans Svendsen Bjørnsveen 
av Vardal og mormora Inger Pedersdatter var tilstede. 
Morfaren har hatt det avdøde barn hos seg i 6 år. 

Hans Svendsen og Inger Pedersdatter Bjørnsveen i Vardal er 
altså foreldrene til Ingeborg. Jeg vet ikke noe mer om dette 
ekteparet. Under Bjørnsveen i Vardal bygdebok kalles han Hans 
Svendsen Grefseng. 

Med hilsen Terje Tandsether, Raufoss. 
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Svar på spørsmål nr. 180 

1. Søren Olsen fra Gran f. 1732 død 1814, gift 28/11 1771 med 
Berte Gulbrandsdtr. Aasen, døpt 24/3 1736, dtr. av Gulbrand 
Nordbystuen. 
Barn: 
1.1 Ole Sørensen døpt 23/2 1772 i Aasen 
1.2 Hans Sørensen døpt 29/1 1775 i Aasen 
1.3 Anne Sørensdtr. døpt 2/2 1777 i Aasen 
1.4 Gulbrand Sørensen døpt 20/7 1780 i Aasen 

1.2 Hans Sørensen døpt 29/1 1775, gift 3/1 1805 med Ingeborg 
Sørensdtr. fra Norderhov, i tjeneste på Thorbjørnrud gård i 
Jevnaker 
Barn: 
1.2.1 Abraham f. 1808 døpt 8/5 i Opperud, Jevnaker 
1.2.2.  Marte f. 13/1 1811 i Opperud, Jevnaker 
1.2.3 Søren f. 30/7 1813 i Opperud, Jevnaker 
1.2.4 Berte f. 1817 døpt 20/5 i Nesodden 
1.2.5 Anne f. 11/6 1820 i Hansekleven (Røste) i Lunner ved 
konfirmasjonen bodde alle barna i Røste, Lunner 

1.2.1 Abraham Hansen f. 1808 ble gift 3/11 1834 med Marte 
Andersdtr. Østby f. 1807 
Barn: 
1.2.1.1 Ingeborg f. 7/1 1841 i Røste i Lunner 

1.2.3 Søren Hansen Røste f. 30/7 1813 gift 3/1 1842 med Kirsti 
Iversdtr. Haldum f. 1818 dtr. av Iver Bjørnsen. 
Barn: 
1.2.3.1 Hans Sørensen f. 25/3 1842 i Rya 
1.2.3.2 Iver Sørensen f. 18/12 1843 i Røste 
1.2.3.3 Anne Sørensdtr. f. 6/12 1847 i Røste død 13/10 1849 
1.2.3.4 Ingeborg Sørensdtr. f. 15/9 1849 i Røste, død 6/1 1850 
1.2.3.5 Anne Sørensdtr. f. 24/10 1850 i Røste 
1.2.3.6 Ingeborg Sørensdtr. f. 11/11 1855 i Røste 
1.2.3.7 Kari Sørensdtr. f. 4/1 1857 i Røste 
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1.2.3.1 Hans Sørensen Røste ble gift 15/5 1867 med sitt 
søskenbarn 
1.2.5.1 Ingeborg Paulsdtr. f. 27/6 1843 
Barn: 
1.2.3.1.1 Carl Hansen f. 1/6 1867 
1.2.3.1.2 Anne Sofie f. 8/8 1869 
1.2.3.1.3 Søren Hansen f. 27/3 1872 
1.2.3.1.4 Ingeborg Hansen f. 6/1 1874 
1.2.3.1.5 Pauline Hansdtr. f. 1/9 1876 
1.2.3.1.6 Hans Hansen f. 27/12 1878 

1.2.4  Berte Hansdtr. f. 20/5 1817 i Nesodden ble gift 7/3 1844 
med Ole Hansen Monkerud f. 1809 sønn av Hans Pedersen. 
Barn: 
1.2.4.1 Iver f. 2/1 1847 i Monkerud 
1.2.4.2 Halvor f. 12/10 1848 i Monkerud 
1.2.4.3 Torstein f. 16/8 1851 i Bonkerud 
1.2.4.4 Ingeborg f. 9/8 1853 i Monkerud 
1.2.4.5 Carl f. 1/9 1855 i Monkerud 

1.2.5 Anne Hansdtr. Røste f. 11/6 1820 ble gift 16/3 1847 med 
Paul Hansen Snellingen f. 1820 sønn av Hans Olsen. 
Barn: 
1.2.5.1 Ingeborg f. 27/6 1843 i Arnedal 
1.2.5.2 Hans f. 17/12 1845 i Snellingen 
1.2.5.3 Marie f. 7/6 1848 i Snellingen 
1.2.5.4 Gulbrand f. 21/2 1851 i Snellingen 
1.2.5.5 Karen f. 16/10 1853 i Snellingen 
1.2.5.6 Iver f. 7/9 1858 i Snellingen 
1.2.5.7 Sofie f. 2/3 1861 i Snellingen 

1.2.5.5. Karen Paulsdtr. Røste f. 16/10 1853 ble gift 9/1 1878 
med enkemann Anders Andersen Tvedteie f. 1841 
Barn: 
1.2.5.5.1 Anders f. 2/4 1878 i Tvedteie 
1.2.5.5.2 Gina Andrine f. 7/10 1889 i Tvedteie 
1.2.5.5.3 Hans f. 21/6 1884 i Tvedteie 
1.2.5.5.4 Ole f. 1/6 1886 i Melaas 
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1.2.5.6 Iver Paulsen Snellingen, skomaker og selveier f. 7/9 
1858 ble gift 11/1 1890 med Sofie Larsdtr. Braastadeie f. 1865 
dtr. av Lars Gulbrandwen. 
Barn: 
1.2.5.6.1 Anne Sofie f. 17/3 1890 i Bjørgesætervolla 

1.2.5.7 Sofie Paulsdtr. Snellingen f. 2/3 1861 flyttet 18/11 
1888 til Nannestad. 

Med hilsen Arne I. Brorson 

Svar på spørsmål nr. 180 

I Om Hans Sørensen 
Hans Sørensen dp. Åsen 29.1 1775 g 3.1 1805 m Ingeborg 
Sørensdtr. Torbjørnrud, hun tjener på Torbjørnrud i 1801, 22 
år. 

Barn: 
1. Abraham Hansen dp. OpperudEie 8.5 1808 konf. 1824 
2. Marte Hansdtr. f. Opperud 13.1 1811 konf. 1826 
3. Søren Hansen f. Opperud 30.7 1813 konf. 1828 
4. Berte Hansdtr. døpt i Nesodden!!? 29.5 1817 konf. 1832 

(dåpsopplysningen anført i konfirmasjonslisten) 
5. Anne Hansdtr. f. Hansekleven i Lunner 6.6 1820 konf. 1834 

Barna er konfirmerte fra Røste i Lunner (under Tvetens 
gårdsnummer). Hans og Ingeborg har altså flyttet fra Jevnaker 
til Lunner i tida mellom 1813 og 1820, og det ser ut som dette 
kan ha vært via Nesodden! Abraham er gårdbruker og selveier 
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på Røste øvre under Tveten ved folketellinga i 1865, og moren 
Ingeborg lever da på føderåd, 86 år. Det anføres der at hun er 
født på Ringerike! Røste ligger vel 1 km nord for Grua 
jernbanestasjon. 

Om Ingeborg Sørensdtr, kan man lete mer i Norderhov. 

Foreldrene til Hans Sørensen var: 

Søren Olsen fra Gran 1732?-1814 g 28.11 1771 m Berte 
Gudbrandsdtr. Åsen 1736-1812 

De er først på Åsen på vestsida av Randsfjorden, senere 
husmenn på Opperud under Torbjørnrud. Gårdene Brørby og 
Nordby hadde hver sin husmannsplass på Åsen ved Sandvika, 
ca. 3 km nord for Nordby. Barn: 
1. Ole Sørensen dp. NordbyEie 23.2 1772, konf. Åsen 1789. 
2. Hans Sørensen dpt. Åsen 29.1 1775, hos foreldrene i 1801 
3. Anne Sørensdtr. dpt. Åsen 2.2 1777, begr. OpperudEie 17.7 
 1785 
4. Gudbrand Sørensen dpt. Åsen 30.7 1780, konf. på Mo 1796 

(verken Ole eller Gudbrand er i Jevnaker ved FT 1801). 

Om Søren Olsen: 
Han kan være fra Velsand i Gran, på vestsida av fjorden, sønn 
av Ole Sørensen Velsand med Anne Olsdtr. Velsand: Søren 
Olsen døpt uekte 1.11 1732. Se forøvrig VSHT 1990 nr. 2 s. 
120, der dette er omtalt mer utførlig. 

Foreldrene til Berte Gudbrandsdtr. var: 
Dragon Gudbrand Olsen Berger ca. 1694-1773 g 9.1 1733 m 
Mari Hansdtr. Mo ca. 1687-1771. Begge døde på husmanns- 
plassen Åsen. 
Barn: 
1. Berte Gudbrandsdtr. dpt. NordbyStue 24.3 1736 
2. Hans Gudbrandsen dpt. NordbyStue 10.5 1739, han er 
 fadder til Ole Gudbrandsens barn, men forsvinner. (En med 
 dette navn er enkemann på Hauger ved FT 1801, 75 år). 
 Trolig er også bror til disse (finnes ikke døpt): 
3. Ole Gudbrandsen ca. 1735-?1819 gift fra Åsen 10.1 1760 
 med Guri Olsdtr. Klæggerud død 1767, Ole gift II 8.10 1772 
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med Dorte Svendsdtr.?/Jensdtr.? under Mo begravet som 
Jonsdtr. på Opperud ca. 1730-1799. 

3 barn i første og 2 barn i andre ekteskap. 

II Om Anders Amundsen 

Foreldre til Anders Amundsen kan kanskje være: Amund 
Mikkelsen gm Anne Johansdtr., de er ved FT 1801 husmanns- 
folk på Korsrudbakken i Lunner, begge 60 år. Det er mulig 
denne Amund Mikkelsen som er i lægd og begraves fra 
Håkenstad i 1815. 

Dette kan være samme Amund Mikkelsen Løken soldat som 
1766 i Lunner vies til Anne ANDERSDTR. Ulsrud. Hun 
kalles Anne Andersdtr. ved dåpen i 1766 og 1769 og 1784. Det 
er verd å merke seg at barna er både Johannes og Petter 
hjemme hos foreldrene i 1801. 
 
Barn døpt i Lunner: 
1. Mikkel Amundsen dp. Løken 17.8 1766, 1801 på Ballangrud 

ugift 30 år, gift i Gran 6.4 1806 med Kari 
Andersdtr.?/Halvorsdtr. HvalabyEie. 

2. Johannes Amundsen dpt. Løken 30.4 1769 og g 6.11 1803 m 
Anne Gudbrandsdtr. Mørtvedten. 

3. Petter Amundsen dpt. Lien 5.9 1784 fadder fra Hytta 1807, 
ikke gift i Lunner med Kirsti Andersdtr., de har barnet 
Johanne født på Mørtvedten 16.8 1813. 

Det er mulig Amund Mikkelsen og Anne Andersdtr. ei tid 
bodde i Gran, og fikk iallfall to barn der: 
4?  Anders Amundsen dpt fra HoleEie 4 feb 1772, (en ved dette 

navn er tjener på Flatla 26 år i 1801) gm 12.7 1807 
Elena Andersdtr. Oren, 1801 tj Grumstad 
5? Ingeborg Amundsdtr. dpt. fra RåstadE Sexagesima 1775 (en 

ved dette navn tjener på Haga i Lunner 21 år i 1801). 
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Det er å merke seg at Ingeborg Amundsdtr. er fadder til barna 
til både Petter og Anders i 1813, og Petter er fadder til 
Anders Amundsens barn. Videre er Anders Amundsen Dynna og 
Petter Amundsen fadder til Mikkels barn døpt i UlvenEie i 
1807. 

Elena Andersdtr. Grumstad-Oren er ikke født i 
Jevnaker/Lunner. 
Ei Helena Andersdtr. døpes 20 søn. Trin. 1777 fra StensrudE i 
Gran, av foreldre Anders Engebretsen og Kirsti Engebretsdtr. 
Dette passer godt med Elena over. 
(Opplysningene er mest fra Arne Brorsons kirkebokavskrifter 
fra Jevnaker og Lunner). 

Hilsen Per Jacob Desserud, Emleim, 6013 Ålesund 
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Nye spørsmål og svar 

Spørsmål nr. 185 

Eyvind Flood på Tjøme har fått et brev med spørsmål om slekt 
i Gran fra Robert N. Mohagen i Yakima, Washington. Robert 
ønsker å komme i forbindelse med slektninger som lever i 
Norge i dag. Han har sendt med disse opplysningene: 

1. generasjon: 
Rejer Mohagen (før kalt Vasenden). 
2. generasjon: 
Sønnen Guttorm Mohagen og kone Anne. Deres barn var: 
Randi (fru Brede Jørgensen) 
Hans Mohagen 
Kjersti (fru Martin Olson) 
Gulbrand Mohagen 
Gudbær (fru Pederson) 
3. generasjon: 
 Gulbrand Thompson Mohagen (født 4. juli 1842 nær Christiania, 
Norge (nå Oslo). Kom til søndre Minnesota i USA år 1864 eller 
1865. Det tok ham 6 uker å krysse oseanet. Da han hadde tjent 
nok penger, sendte han reisepenger til Marie Christensson 
Egge (født 24. mai 1844 i Gran nær Christiania i Norge. Han 
hadde to brødre: Lars og Per Sandbæk. Gudbrand og Marie ble 
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gift i Fillmore County, Minnesota 1869 eller 1870. Deres barn 
var: 
Tom Mohagen (født 17. august 1871 i Sør-Minnesota) 
Christ Mohagen (født 5. september 1877 i Sør Minnesota) 
Albert Mohagen (født 20. mars 1881 i Grafton) 
Robert G. Mohagen (født 26. juni 1883 i Grafton 
Ingvald Mohagen (født 18. desember 1886 i Grafton) 
Anne Marie Hegranes (født 9. november 1893). 

Gudbrand, Marie, Tom og Christ reiste om Minneapolis med 
"Horsedrawe Covered wagon" (tildekket hesteskyss) til 
Grafton, Walsh County, Nord-Dakota i 1880. Det var bare ett 
hus i Grafton på den tida. 
4. generasjon: 
Robert G. Mohagen ble gift med Bessi Josefine Nord som 
stammet fra Vestlandet. Hennes slekt er det også gitt opplys- 
ninger om. De ble foreldre til Robert N. Mohagen som altså 
ønsker å få vite om slektninger i Norge. 

Svar: Litt om familien til Robert N. Mohagen 
Mohagen er en liten plass litt øst for Jaren stasjon i Gran. Den 
var husmannsplass under Alm (Majorsalm) i Tingelstad, et 
anneks til Gran. Der bodde disse menneskene under folke- 
telling 1865: 
Guttorm Rejersen, gift husmann med jord, 64 år gammel 
Anne Hansdatter, hans kone, 60 år gammel 
Gudbjør Guttormsdtr, ugift 26 år gml. 
Gudbrand Guttormsen, ugift, 24 år gml. 
Martin Olsen, gift, losjerende snekker, 32 år, født i Østre 
Toten 
Kirsti Guttormsdtr. hans kone, 34 år gammel. 

Guttorm Rejersen og Anne Hansdatter giftet seg 10. april i 
1827. Vielsen viste at Guttorm var fra Hovseie (en husmanns- 
plass under Hov i Gran) og sønn av Rejer Guttormsen Hovseie, 
og han var 24 år ved vielsen. Anne Hansdtr. var fra Hvalseie, 
datter av Hans Gulbrandsen Ulverud. Barna deres var: 
1. Randi født 2. september 1827 i Skiakerseie, (Skiakerseie 
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var en husmannsplass under Skiaker) og døpt 9. september. 
Fadderne var: Gunder og Mari Skiaker, Nils Hovseie, Hans 
og Thore Hvalseie. Randi ble gift 18. mai 1858 med Brede 
Jørgensen Råstadeie, som var 27 år gammel og sønn av 
Jørgen Nilsen. De hadde flere barn: 1. Johan f. 10. juni 
1858 i Grinækerseie (Grønvold), død 6. sept. 1858. 2. 
Gudbrand f. 20. oktober 1859 i Grinækerseie, død 25. okt. 
1864. 3. Jens født i Grinækerseie 30. juni 1861, død 14. okt. 
1862. 4. Johan født i Grinækerseie 30. juni 1961, død 14. 
okt. 1862. 4. Johan f. 25. juli 1863. 4. Anders født 26. nov. 
1865. Brede og Randi med barna Johan og Anders reiste til 
Amerika 29. april 1875. 

2. Kierstie f. 3. aug. 1830 i Skiakerseie og døpt 12. sept. 
Fadderne var Mari Dæhlenmarken, Mari og Gunder, Ole 
Schiager og Hans Ulverud. Kiersti giftet seg 28. desember 
1865 med snekker Martin Olsen fra Østre Toten. Han var 
33 år gammel og sønn av Ole Johansen. Han bodde i 
Almseie ved vielsen (trolig Mohagen). Deres barn født i 
Norge var: 1. Johanne f. 15. sept. 1866 i Almseie. faddere: 
Mari Hansdtr. Heggeneie, Gudbjør Guttormsdatter 
Almseie, Hans Guttormsen ibid. Gudbrand Guttormsen ibid. 
og Brede Jørgensen Grinakereie. 2. Anne f. 22. november 
1868 i Hildeneie. Faddere: Mari Hansdatter Heggen, Hans 
Guttormsen ibid., Hans Jørgensen Grinaker, Søren Larsen 
Hilden og Gunhild Larsdtr. ibid. Kiersti og Martin reiste til 
Amerika 1873 sammen med barna og Kirstis mor, Anne 
Hansdatter, som da var enke. Guttorm døde i Mohagen 25. 
mai 1871. 

3. Hans f. 8. juni 1834 i Skiakerseie og døpt 15. juni. Fadderne 
var Gunder og Mari Schiager, Hans Hvattumseie, Nils 
Ulverud og Bertha Linstad. Han ble gift 2. jan. 1862 med 
Mari Hansdtr. Grinækerseie. Hun var født i Gjefseneie. Ved 
vielsen stod det at hun var 34 år gammel, men i folke- 
tellinga 1865 står det 30 år. I den folketellinga er de 
oppført som boende i Holterhagen i Moen sammen med 
barna Guttorm Hansen 3 år og Kirsti Hansdtr. 2 år. De 
reiste til Amerika 20. april 1869, og da hadde de et barn 
til, Anne, som var ett år gammel. Guttorm var f. 10. febr. 
1863, Kiersti var født 24. oktober 1864 og Anne var f. 22. 
nov. 1868. 
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4. Gubjør f. 13. mars 1838 i Skiakerseie og døpt 1. april. 
Fadderne var Kari Hvattumseie, Kari Skiager, Johan 
Hvattumseie, Lars Skiager og Hans Skiager. Gubjør reiste 
også til Amerika i 1873. 

5. Gudbrand f. 8. juli 1842 i Almseie og døpt 6. august. 
Faddere: Ingeborg Andersdatter Heggeneie, Kjersti Alm, 
Hans Alm, Lars Alm og Hans Almseie. Da Gudbrand ble 
døpt, hadde de altså flyttet til Mohagen, som var en 
husmannsplass under "Majors-Alm". Gudbrand bodde også i 
Mohagen ved folketellinga i 1865. Senere har jeg ikke 
funnet ham, verken i folketellinga 1875 for Gran, blant 
døde eller som utvandret. Han må ha reist fra bygda uten å 
fortelle det til presten. Men det er jo han som er bestefar 
til Robert N. Mohagen, som etterlyser slekt i Norge, så 
altså har han reiste til Amerika, og han må da ha reist til 
Amerika fra ei anna bygd enn Gran. 

Det er altså ingen igjen i Gran av etterkommerne etter 
Guttorm Rejersen og Anne Hansdtr. Mohagen. Guttorm 
Rejersen var født 26. april 1800 og døpt 2. søndag etter påske. 
Foreldrene hans var Rejer Guttormsen og Gubjør Nilsdtr. 
Hovseie (en husmannsplass under Hov i Gran. bade Hov og 
Skiaker hadde eiendom i Vassenden, så Rejer kunne bli kalt 
Vassenden enten han bodde i husmannsplass under Hov eller 
Skiaker). Da Rejer og Gubjør giftet seg, var vielsen slik innført 
i kirkeboka: Viet 26. jan. 1792 Rejer Guttormsen Ringdalen og 
Gubjør Nilsdtr. Schiager. De hadde disse barna: 

Nils f. 1792 i Skiakerseie og døpt 2. juledag. Han døde i 
1793 og ble begravd 19. febr. fra Hovseie. 

Anne f. 1894 i Guldeneie og døpt 10. aug. Anne døde i 
Skjervumseie 25 år gml. og ble begravd 1. mars 1820. 

Guttorm f. 1797 i Guldeneie og døpt 20. s. e. Trin. Da har 
altså familien flytt til en husmannsplass under Gulden i Østre 
Gran (Ålfstadfjerdingen), mens Skiaker og Ringdalen ligger i 
Gransfjerdingen. Guttorm døde i Hovseie ett år og 6 måneder 
gammel. Han ble begravd 5. mai 1799. 

Guttorm f. 1800 i Hoffseie og dpt. 2. s.e. påske. Familien 
har altså flytt igjen. 
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Nils f. 1804 i Hovseie 1804 og døpt søndag sexagesima. Han 
bodde i Lure, en husmannsplass under Skiaker i 1865 som 
enkemann, sammen med ei datter Gubjør. Hun var 33 år 
gammel. Lurer er da trolig det Skiakerseie som er nevnt før. 

Rejer Guttormsen døde i Hovseie 25. august 1827 i Hovseie, 60 
år gammel og Gubjør Nilsdtr. døde i Skiakerseie 14. jan. 1832, 
73 år gammel. Folketellinga 1801 viser familien som 
husmannsfolk med jord under Hov Nordre i Gran. Da var Reyer 
34 år gammel og Gubjør 38 år gammel. Anne var 7 og Guttorm 
1 år gammel. 

Den eneste jeg har funnet født i Gran som kan passe til å 
være "vår" Gubjør, er ei som er født 1761 og døpt Maria 
Bebudeisesdag. Hennes foreldre er Nils Joensen og Marthe 
Larsdtr. Nyehus. Hennes alder stemmer med den som var 
oppgitt ved dødsfallet. 

Rejer Guttormsen var født i Hvattumseie og døpt 1. søndag 
etter Hellig tre kongers dag 1766 (7. januar). Foreldrene var 
Guttorm Rejersen og Ane Jonsdatter Hvattumseie. De giftet 
seg 23. oktober 1760. Hun var på Sanne da de giftet seg. Ane 
Jonsdatter døde 1770 og ble begravd 2. søndag i advent, 38 år 
gammel fra Hvattumseie, mens Guttorm Rejersen døde i 
Hvattumshagen 30. november 1820. (Her får vi vite hva 
Hvattumseie egentlig hette). Guttorm ble 84 år står det, mens 
han i virkeligheten ble 81 år. 

Guttorm Rejersen var født i Framstadeie 1739 og døpt 2. 
februar. Guttorms foreldre var Rejer Guttormsen og Ingeri 
Arnesdatter. De giftet seg 27. januar 1735. Rejer døde alt 
1748 og ble begravd 7. august bare 38 år gammel. Deres første 
barn hette Arne og ble døpt 15. mai 1735. 

Rejer Guttormsen var sønn av Guttorm Rejersen og Marthe 
Olsdatter. Rejer var født 1710 og døpt 18. s. e. Trin. Faren var 
på Undeli da foreldrene giftet seg 26. oktober 1708. Guttorm 
Rejersen gifter seg for 2. gang 6. juni 1747 mned Kirsti 
Hansdatter. Han døde 1754 og ble begravd søndag septuginta, 
90 år og 2 måneder gammel. Han skulle altså være født ca. 
1664. Marte Olsdatter døde 1737 og ble begravd 3.s.e. H3K. 
Hun var ca. 60 år gammel og altså født ca. 1677. 
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Så over til familien til Marie Christensdatter fra Bjerkeeie- 
Sandbæk i Brandbu. Hennes foreldre var Christen Larsen og 
Inger Mari Pedersdatter. Da de giftet seg 29. oktober 1830, 
var Christen fra Hvaleby, ungkar og jæger og Inger Maria var 
fra Vindorum og 29 år gammel. Barna deres var: 
1. Anne f. 29. sept. 1830 i Hvaleie. Fadderne var: Ole, Peder, 

Lars og Johanne Hvalebyeie og Ingeborg Horgeneie. Hun 
døde 1. juni 1835, bare fire og ett halvt år gammel. 

2.  Marthe f. 29. mars 1833 i Bjerkeie og døpt 5. april. 
Faddere: Peder og Malene Bjerke, Berthe Poulsæteren, 
Peder Dvergsteneie og Engebret Vindorum. Hun ble 
konfirmert 1897 i Næs kirke i Brandbu - se mere om henne 
senere. 

3. Lars f. 29. nov. 1835 i Bjerkeeie og døpt 6. desember. 
Fadderne: Kiersti Hvattum, Berthe Bjerkeeie, Elling 
Olarudeie, Anders? Dynnaeie og Gudbrand Dvergsteineie. 
Han ble konfirmert i Næs kirke 1850. Lars giftet seg som 
"musketer" (soldat) 29. desember 1863 med pige Anne 
Johansdatter født Dæleneie, ved vielsen Sandbæk. Hun var 
19 år gammel. De bodde i Sandbæk 1865. Der fikk de en 
sønn Christian f. 4. febr. 1866. Faddere: Elina Hansdatter 
Eggeeie, Ingeborg Johansdatter ibid., Peder Christensen 
ibid., Hans Johansen ibid. og Anders Pedersen Dæleneie. 
Heie familien reiste til Amerika 21. april 1868. 

4. Anne f. 20. jan. 1839 på Bjerke og døpt 27. jan. Faddere: 
Malene Christiansdatter Bjerke, Berthe Bjerkeeie, Peder 
Bjerke, Peder Bjerkeeie og Ole Hvattumseie. Hun døde 12. 
oktober 1839. 

5. Peder født 26. desember 1890 i Bjerkeeie og døpt 1. januar 
1890. Fadderne var: Peder Bjerkeeie, Torsten Hvattumseie, 
Niels Olerud, Kari ibid. og Mari Bjerke. Han ble konfirmert 
1855 ved Næs kirke. Peder ble gift 18. april 1865 med 
Helene Hansdatter Løvstuen. Hun var 20 år gammel og 
datter av Hans Hansen. De bodde i Bækken under østre 
Egge i 1865. Der fikk de barnet Christian f. 16. sept. 1866. 
Faddere: Anne Johansdtr. Sandbæk, Lars Christensen ibid., 
Ole Olsen Eggeeie, Peder Hansen ibid og Berte Marie 
Hansdatter ibid. Christian var hjemmedøpt av Kari 
Olsdatter Eggeeie. Mer har jeg ikke funnet om familien. 
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6. Maria f. 24. mai 1844 i Bjerkeeie og døpt 26. mai. Faddere 
var: Malene Christiansdatter Bjerkeeie, Seselina? 
Hvalebyeie, Anders ibid., Gulbrand Lynne og Anders 
Dynnaeie. Maria var tjenestepike på Nestegge i 1865, og 
hun reiste til Amerika 15. april 1869 som ugift 
husmannsdtr. Der giftet hun seg altså med Gulbrand 
Guttormsen Mohagen (som kalte seg Gulbrand Thompson 
Mohagen). 

Marte Kristensdatter ble gift 9. april 1863 med Anders Olsen 
som var født ca. 1827 og sønn av Ole Andersen Toverudeie. 
Han bodde i Kalvskindseie da han giftet seg. De hadde barna: 
1. Ole f. 1. jan. 1864 i Kalvskindseie og døpt 21. febr. 

Faddere: Kirsti Andersdatter Horn, Anne Jonsdatter 
Brostuen, Bent Iversen Horn, Peder Larsen Kalvskind og 
Anders Gunnersen Gjervikseie. Ole var bosatt i lægd hos 
Jul Olsen på Bleiken i folketellinga 1875, og også da han 
ble konfirmert 10. juni 1878. 

2. Maria f. 28. juli 1866 i Kalvskindseie og døpt 12. aug. 
Faddere: Marthe Jakobsdatter Kalvskind, Niels 
Christiansen ibid., Mikkel Pedersen ibid., Erik Iversen 
Kalvskindseie og Ole Olsen Raaeseie. Maria var bortsatt på 
lægd hos Torger Eriksen på Krogsrud under folketelling i 
1875, og også da hun ble konfirmert. Se mer om Maria 
senere. 

3. Karen f. 6. juni 1869 i Maikjærnseie og døpt 18. juli. 
Faddere: Gudbjør Johnsdatter Næseie, Anne Olsdatter 
Malkjærn og Anders Larsen ibid., Hans Halvorsen ibid. og 
Ole Andersen Næseie. 

Så døde faren som fattiglem i Malkjærnseie 7. februar 1870, og 
derfor ble barna bortsatt i lægd av fattigvesenet. Marte 
Kristensdatter flyttet tilbake til mora og hadde med barnet 
Karen. Så vi finner dem i folketellinga for 1865 i Jøtbråten 
under Bjerke: 

Inger Marie Pedersdatter, enke født 1804 i Hurdalen. 
Marte Kristensdatter, enke, sæterjente født 1833 
Karen Andersdatter, datterdatter født 1869. 
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Hvor det er blitt av Karen og Ole har jeg ikke funnet ut. De er 
ikke i Brandbu under folketellinga 1900. Marte Kristensdatter 
bodde da som enke og dagarbeiderske på Søndre Sinnerud i 
Nordre Brandbu. 

Maria, kom altså til Krogsrud (nabogard til Sinnerud), og 
hun ble gift som Marie Andersdatter født i Malkjærnseie 18. 
oktober 1896 med landhandler Paul Andersen på Vold, født på 
Sørum 1868, sønn av A. Olsen. De fikk 6 barn som alle har 
etterkommere som lever i dag. 

Gran den 17. februar 1991 - Hans M. Næs 

Spørsmål nr. 186 

Jeg er svært interessert i å få vite mer om mine aner som 
kommer fra Granevolden. Jeg har en kopi av en slektshistorie 
derfra, skrevet av høyesterettsadvokat Anton Busch, trykt i 
Norsk Slektshistorisk tidsskrift om slekten Wold. Denne går 
imidlertid ikke så langt frem i tiden som til min oldefar, Ole 
Wold. Jeg vet dessverre ikke hans fødselsår, men det må være 
rundt 1840-50. Han hadde flere søsken bl.a. to brødre Kristian 
og Andreas. Min oldefar Ole giftet seg med Fredrikke Wang 
fra Horten og slo seg ned som skredder i Larvik. Andreas drev 
som rørlegger i Oslo, Kristian tror jeg overtok garden på 
Granevolden. 

Utdrag av brev til Hans M. Næss fra Else Marie Harting, 
Holmengt. 12B, 1360 Nesbru. Og her kommer svaret fra Hans 
M. Næss: 

166 



 
 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1991-2 

  

Jeg må dessverre skuffe deg med hensyn til eventuelt slekt- 
skap med Gregers Pedersen Granevolden. Hans familie ble 
borte fra Gran før din oldefar Ole Vold ble født. Din oldefar 
var født på Granevollen 1849 og foreldrene var Anders Hansen 
og Kari Olsdatter. Da de giftet seg var vielsen innført i 
kirkeboka på denne måten: Viet 3. desember 1846 Anders 
Hansen f. Lynne, nu Helmeneie, 23 år gammel, sønn av Hans 
Andersen og pige Kari Olsdatter Jorstad. De fikk disse barna: 
1. Anne født 30. desember 1846 og døpt 10. januar 1847 fra 

Helmeneie. Fadderne var Kari Ellingsdatter Melbostad. 
Maren Hvattum, Halvor Ekren, Ole Helmeneie og Ole ibid. 
Ibid betyr "det samme" så denne Ole var også fra 
Helmeneie. Anne ble konfirmert 1861. Da var hun på 
Hvattum, og faren kalles inderst. Inderst betyr at en leide 
hus hos andre, men hun hadde egen husholdning. Under 
folketellinga 1865 bor hun sammen med foreldrene på 
Granevolden. Hun er ikke i Gran i 1875 og heller ikke 
oppført som utflytt eller død i mellomtida. Så hun må ha 
reist fra bygda uten å melde fra til presten. 

2. Ole født 17. juni 1849 på Granvolden og døpt 1. juli. Faren 
er da inderst på Granvolden. Faddere: Kari Ellingsdatter 
Melbostad. Marte Jensdatter Granvolden, Peder Olsen 
Morstadeie, Ole Hansen Helmeneie og Peder Andersen 
Gran. Ole ble konfirmert 1864 med karakteren god. Han 
meldte utflytting fra Gran til Kristiania 25. august 1873. 

3. Hans født 24. april 1852 på Granvolden og døpt 6. juni. 
Faddere: Madame Gaarder, Anne Olsdatter Tingelstad, 
Halvor Jensen Ekeren, Ole Hansen Granvolden og Jens 
Johansen Gran. (Gran er navnet på prestegarden). Hans var 
skomaker og bodde på Sjo da han var fadder i 1885 og 1888, 
mens han er oppført som ugift skomaker sammen med 
foreldrene i 1875 i Nordhagen. Han giftet seg 11. juni 1878 
med Berte Olsdtr. Helgumseie som var født 1858 og datter 
av Ole Andersen. Barna deres var bl.a. Kari f. 5. august 
1878, født i Helmeneie (trolig Nordhagen). Ole f. 8. 
desember 1879 på Sjo. Anna f. 28. oktober 1882. Gjertrud f. 
24. april 1886 på Sjo. Senere har jeg ikke funnet familien i 
Gran. 
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4. Andreas født 19. oktober 1855 på Granvolden og døpt 26. 
desember. Faddere: Fredrikke Christiansdatter 
Helgumseie, Randi Hansdatter Heimen, malersvend 
Andreas Christensen Dæhlen, baker Peder Kolstad på 
Granevolden og Jens Nilsen Granevolden. Andreas tok 
utflyttingsattest for å flytte til Kristiania 28. oktober 

1874. Som fadder i 1903 kalles han "Rørlegger Andreas 
Vold fra Kristiania". Kona hans er også fadder, men hennes 
navn er ikke nevnt. 

5. Peder født 1. august 1859 på Granvolden og døpt 11. 
september 1859. Faddere: Karen Ellingsdatter Ekeren, 
Berte Pedersdatter Retrumseie, Ole Hansen Ekeren, Lars 
Pedersen Helmenbakken og Lars Fredriksen Vindorum. 
Peder døde alt 4. februar 1860. 

6. Carl født 16. februar 1864 på Granvolden og døpt 12. juni. 
Faddere: Birthe Eilertsdatter Helmenbakken, Lars 
Pedersen ibid., Birthe Jensdatter Sandbråten, Marius 
Martinius Egeberg og Brede Larsen Helgumseie. 

Familien bor på Granvolden mens alle de siste barna blir født 
og Anders er hele tida inderst. I folketellinga 1865 for 
Granvolden er familien oppført slik: 

Anders Hansen, gift skreddermester 42 år gammel, født i Gran 
Kari Olsdatter, hans kone, 44 år, født i Gran 
Anne Andersdatter 20 år, Ole Andersen 17 år, Hans Andersen, 
14 år, Andreas Andersen 11 år og Kari Andersen 2 år. 

I folketellinga 1875 bor de i Nordhagen og er slik oppført: 
Anders Hansen, gift gårdbruker, snedker f. 1824 i Gran 
Kari Olsdatter, gift kone f. 1822 i Gran og barna: Hans 
Andersen, ugift sønn, skomaker f. 1855 og Karl Andersen, sønn 
f. 1864. 

I folketellinga 1900 bor de fremdeles i Nordhagen: Anders 
Hansen g. gbr. selveier skredder f. 1824, Kari Olsdatter gift 
kone f. 1822 i Brandbu, Karl Andersen, tømmermand og 
rørlegger f. 1864, Helene Marie Olsdatter, vaskekone f. 1862 i 
Vestre Toten, Kristian Karlsen f. 1888, Berte Karlsdatter f. 
1890, Karoline Karlsdatter f. 1893, Hansine Karlsdtr. f. 1896, 
Anna Karlsdatter f. 21.12.1898 og udøpt gutt f. 24.10.1900. 
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1910 bor de også i Nordhagen. Da var de: Karl Andersen, 
rørlegger f. 16.2.1864, Eline Olsen f. 21.10.1862, Kristian 
Karlsen f. 6.5.1888, Hans Karlsen f. 14.11.1901, Elise Karls- 
datter f. 10.3.1903 og Anders Hansen, føderåd f. 23.2.1824. 

Foreldrene til Anders Hansen var Hans Andersen og Anne 
Andersdatter Lynneeie. De giftet seg 24. februar 1823. Vielsen 
viste at Hans var fra Lynneeie, mens Anne var fra Ellefsrud. 
Hans var 30 år gammel, mens det ikke er oppført noen alder på 
Anne. De hadde bare denne ene sønnen som jeg har funnet: 
Anders f. 22. februar 1824 i Lynneeie og døpt 29. februar. 
Faddere: Goro Lynne, Kari Helgaker, Mons Lovsvold, Anders 
Binge? og Paul Glorud. Med at så mange faddere er fra 
området rundt Sølvsberget, må det vel være Lynneeie under 
Lynne ved Sølvsberget Anders var fra. 

Hans Andersen er i folketellinga 1801 på Lynne ved Sølvs- 
berget: Anders Olsen, husmand med jord, 60 år, gift 3. gang, 
Marthe Hansdatter, hans kone, 50 år, gift 1. gang. Hans deres 
sønn 8 år. 

Hans var født i Stastadeie 1793 og døpt 10. mars. Anders Olsen 
og Marthe Hansdatter giftet seg 2. april 1789. Han var da 
enkemann og bodde på Helgakerseie mens hun bodde på Gjøvik 
i Vestre Gran. 

Anne Andersdatter Ellefsrud finner vi i folketellinga 1801 på 
Ellefsrud: 
Anders Olsen, husbonde, gaardmand, 39 år, 2. gang gift 
Kari Andersdatter, hans kone, 36 år, 1. gang gift: 

Joen 11 år 
Hans 9 år 
Ole 5 år 
Marthe 13 år 
Anne 2 år. 

Anders og Kari giftet seg 5. juni 1894. Vielsen viste at Kari 
var fra Olerud. Anders hadde første gang giftet seg som 
Anders Olsen Dælen, soldat under capt. Nernsts comp. med 
Mari Gulbrandsdatter Gjefsen den 22. november 1787. De 
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forlovet seg på Forten 20. oktober. Mari ble begravd 3. januar 
1794, 36 år gammel. Anne var født 1798 og døpt 2. søndag 
etter Hellig 3 Kongers dag (14. januar). 

Folketellinga 1801 for Olerud viser Karis familie der: 
Jens Andersen, husbonde, gaardmand, 27 år 1. ekteskap 
Kari Halvorsdatter, hans kone, 27 år, 1. ekteskap 
Halvor Jensen, deres børn 2 år 
Anne Jensdatter, deres børn 4 år. 
Anders Andersen, husbondens foreldre 69 år i 1. ekteskap 
Magrethe Syversdatter, husbondens foreldre, 59 år, 1. 
ekteskap. 

Anders Andersen var soldat da han giftet seg. 13. oktober 1763 
med Magrethe Syversdatter Hvalebyeie. Barna deres var: 
Anne døpt 4. søndag etter trinitatis 1764 fra Hvalebyeie 
Kari døpt 5. søndag etter trinitatis 1767 fra Olerud 

(Da har de altså flyttet til Olerud) 
Anders døpt 3. søndag i advent 1769 fra Olerud 
Jens døpt 5. søndag etter Hellig 3 Kongers dag 1771 
Anders døpt 12. mars 1775. 

Margrete Syversdatter var døpt 18. oktober 1744, og 
foreldrene var Syver Embretsen og Kari Jensdatter 
Hvalebyeie. De giftet seg 22. september 1735. Da var Syver 
soldat på Hvaleby, og Kari var fra Hvalebyeie. 

Den eneste Anders Andersen som er født mellom 1732 og 
1740 er en som er født 1737 og døpt 4. august. Foreldrene hans 
var Anders Olsen og Anne Hansdatter Dælen. De giftet seg i 
oktober 1721, og vielsen viste at Anders var fra Dælen og 
Anne fra Olerud. 

Kari Olsdatter skulle være født i 1822 og ha en far som hette 
Ole Olsen. Men det året er det ingen Kari Olsdatter som har 
Ole Olsen til far. Ei Kari Olsdatter blir født på Hoffseie i 
Tingelstad 15. september 1822. Hennes far hette Ole Andersen 
og mora hette Mari Iversdatter. Ei anna Kari Olsdatter blir 
født 26. september 1822 på Bilden med foreldre Ole Eriksen og 
Kari Olsdatter og ei tredje Kari Olsdatter blir født på 
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Rosendal 11. mars 1822 med foreldre Ole Hansen og Margrete 
Ingebretsdatter. Så det er ikke mulig av disse opplysningene å 
vite om noen av dem er den rette Kari i "vår" familie. 

Karl Andersen ble altså bruker i Nordhagen etter foreldrene. 
Han ble gift 22. februar 1885, og vielsen er slik innført i 
kirkeboka: Viet 22. februar 1885 Kari Andersen Nordhagen 
under Helmen, selveiersted, født på Granvolden 1864, far 
Anders Hansen, selveier og Helene Marie Olsdatter 
Teiterudeie i Vestre Toten født 1862 og konfirmert i Gran 
1879, datter av husmann Ole Pedersen. Forlovere var P. 
Andersen Risenfald og Jakob Gulbrandsen Ekeren. Barna deres 
var: 
1. Anders født 10. januar 1865 i Nordhagen og døpt som uægte 

født 1. mars. I anmerkningsrubrikken står det at foreldrene 
ble viet 22. februar, altså før dåpen, men enda er det 
skrevet uækte. (Prestene var Herrens "nidkjære" tjenere og 
tillot ingen slinger i valsen). Fadderne var: skomager Hans 
Andersen Sjo, husmann Peder Olsen Stastadeie, gift kone 
Anne Olsdatter ibid., pige Augusta Olsdatter ibid., og 
ungkar Johan Olsen Egge. Anders var tjener på Nordgarden 
Jorstad under folketellinga 1900. 

2. Ole født 10. oktober 1886 og døpt 21. desember. Faddere; 
gift kone Anne Marie Olsdatter Gamkinnseie, pige Oline 
Jensdatter Ekeren, Jakob Gudbrandsen Ekeren, ungkar 
Kristoffer Eriksen Sannesvingen og Hans Torgersen 
Granseie. Ole var tjener i prestegarden under folketellinga 
1900. Han skal ha vært svært spræk, sies det. Julius Bakken 
sa at Ole kunne hoppe over et beite ute på åkeren. Hansine 
Nordhagen Gjerdingen sa at det var Anders som gjorde det. 
Ole reiste til Amerika. 

3. Kristian født 10. mai 1888 og døpt 22. juli. Faddere: 
snekker Peder Andersen og kone Gubjør Helmeneie, pige 
Oline Jensdatter Alm, skomaker Hans Andersen Sjo og 
ungk. Kristoffer Eriksen Sannesvingen. 

4. Berte Karine født 18. mars 1890 og døpt 25. mai. Faddere: 
Husmannskone Marte Pedersdatr. Granli (Helmeneie), 
husmann Ingebret Olsen ibid., inderst Anders Olsen Kyta 
(Helmeneie), ungkar Martin Torgersen Ekeren og pige 
Karen Johnsdatter Kyta. 
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5.  Anne Karoline født 10. januar 1893 og døpt 2. april. 
Fadderne var: Jakob G. Ekeren og kone Marte Eriksdatter, 
pige Torine Jensdatter Ekeren, ungkar Halvor Jensen ib. og 
husmann Torger Olsen ib. 

6.  Hansine Marie født 3. februar 1896 og døpt 2. april. 
Faddere: Frk. Marthe Leganger Gran, ungkar Otto 
Leganger Gran. (Disse er barna av presten i Gran), husmann 
Anders Jonsen Helmeneie, frk. Marthe Gudbrandsdatter 
Helgumseie og husmann Kristen Olsen do. (Do. er forkortet 
for ditto som betyr "det samme"). 

7. Anna Margrete født 21. desember 1898 og døpt 2. april 
1899. Faddere: Jakob Ekeren og hustru, pige Elise Hans- 
datter Tuvseie, husmann Hans Eriksen Gammeeie og 
tømmermann Gudbrand Granshagen. 

8. Hans født 25. oktober 1900 og døpt 25. desember. Faddere: 
Forpakter Gudbrand Røssum og kone, pige Gunda Ekeren, 
husmann Peder Granli og handelsbetjent Peter Gamme. 

9. Elise født 24. januar 1903. hjemmedøpt 14. februar av 
Marte Eriksdatter Ekeren i nærvær av Kari Olsdatter 
Nordhagen og foreldrene, dåpen stadfestet i kirken 12. 
april med faddere: rørlegger Andreas Vold og kone fra 
Kristiania og Anne Johansdatter Sanne. 

Helene Marie Olsdatter var født i Teiterudeie på Toten 22. 
februar 1862 og døpt 30. mars. Foreldrene var Ole Pedersen og 
Berte Nilsdatter Teiterudeie. Helene Marie bodde i Hvam- 
stadeie da hun ble konfirmert i 1879. 

SOMMERTREFF 1991 

Søndag 30. juni kl. 13.00 møter vi på 

Valdres folkemuseum, Fagernes til hyggelig 

samvær. Valdres lokallag inviterer til 

verdens 

beste rømmegrøt! Avtal kjøring. 
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Lagsnytt 

 

Årsberetning for 

Vestoppland Slektshistorielag 
 

Styre og tillitsvalgte 

Hovedstyre: Bjørn Bakke, formann, Jan Eilert Jaatun, nest- 
formann, Eilif Rognerud, kasserer, Harald Hvattum, sekretær, 
Fredrik Dyhren (representant for Toten-Gjøvik), Hans M. Næss 
(Hadeland), Per Dalby (Land) og Eli Staxrud Brenna (Valdres). 

Tidsskriftstyre: Jan Eilert Jaatun, styrer, Fredrik Dyhren, 
Arne Amundgård og Pål Prestesæter. 

Revisorer: Kari Nordal og Birger Olsen. 

Valgkomite: Anne Marie Markussen, Terje Nordraak og Kjell 
Henrik Myhre. 

Styremøter og styrekontakt: Det har ikke vært avholdt 
ordinære styremøter eller møter i arbeidsutvalget. - Det har 
ikke vært noe ønske fra medlemmer eller styremedlemmer om 
behandling av saker som måtte styrebehandles, og formannen 
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fant det da mest hensiktsmessig at kontakt mellom styremed- 
lemmene skjedde pr. telefon. Dette også fordi styrets og 
arbeidsutvalgets medlemmer bodde såvidt spredt. Det har 
derfor gjennom året vært en god del toveis kontakt mellom 
formannen og enkeltmedlemmer av styret. - Lagets sekretær 
er midlertidig flyttet til Nord-Norge, men ventes tilbake i 
løpet av første halvår 1991. Gledelig har det vært at det 
endelig er etablert et lag i Valdres. En stor del av æren for 
dette må tilskrives Ole Granum og Harald Hvattum som 
støttet godt opp. - Videre takk til Eli Staxrud Brenna som 
påtok seg formannsvervet i den nye avdelingen og som fikk 
med seg interesserte styremedlemmer. Laget synes å ha 
kommet godt i gang og styret ønsker lykke til i det videre 
arbeidet. 

EDB-bruk i slektsforskning: Den sentrale norske forening (DIS) 
for dette formålet ble startet for vei et år siden. Formannen 
har meldt VSHL inn i DIS og får tilsendt foreningens tidsskrift 
som foreløbig er kommet ut med to nummer. Det har vært et 
par møter i Oslo. Nytt møte finner sted i Oslo i februar. 
Videre har Gjøvik og Toten lag av VSHL planer om å la EDB og 
slektsgransking være tema på sitt møte i mars 1991. 

Militære ruller er i tidsskriftets regi utkommet med et trykket 
hefte. Videre har Gjøvik og Toten lokallag skrevet av noen 
flere ruller for sitt område, og disse er kopiert i flere hefter. 
Alle er for salg. Men fortsatt ligger for mye av originalkopi- 
materialet der uten at det er gjort noe mere med det. Dette 
bør være en oppgave for det nye hovedstyret å få fortgang i. 
Enkeltpersoner i laget har vært kontaktet i forbindelse med at 
krefter i Gudbrandsdalen arbeider for å få til et lag der oppe, 
dog uten at et slikt lag skal være tilsluttet VSHL. Derimot er 
det en viss interesse derfra for et samarbeide om, eller bruk 
av vårt tidsskrift. - Forøvrig vises til lokallagenes 
årsrapport og årsregnskap. Økonomien i VSHL synes rimelig 
bra. Det vises til regnskap. 

Styret 
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Årsberetning for lokallagene 
Land 
Styret har bestått av: formann Per Dalby, sekretær Arve O. 
Gjeile, styremedlemmer Birger Olsen og Kari Nordal og vara- 
mann Magnar Rustestuen. Kassererfunksjonen har vært utført 
av Eilif Rognerud som er kasserer i Vestoppland Slektshistorie- 
lag. Avdeling Land har 43 medlemmer. Laget har foruten 
årsmøtet hatt 6 medlemsmøter som har vært avholdt på 
biblioteket, Dokka, årsmøtet var på Lands Museum. Vårt lag 
holdt museet åpent helga 21-22 juli. Mange var inne og besøkte 
oss disse dager. Per Dalby og Arve O. Gjeile hjalp til. 
Sommerturen i år var lørdag 9. juni og gikk til Søndre Land, 
hvor Enger kirke ble besøkt, og videre Vassendlandet på 
Trevatna, og til slutt til Hvalbyhaugen hos formann Per Dalby. 
Medlemmer fra Søndre Land var arrangører. Harald Hvattum 
var kåsør på møtet 29.1. og Hans M. Næss i september. Ellers 
har vi hatt lokale kåsører på våre møter. Lokallagene for avd. 
Land skal fortsette med siste mandag i september, det første i 
1991 den 28. januar kl. 19.00. Heretter vil møtene bli avholdt 
på Lands Museum. 

Dokka i desember 1990 Arve O. Gjeile (sekr.) 

Hadeland 
Hadelandsavdelingen har også siste år konsentrert sin 
virksomhet om de månedlige medlemsmøtene i Jevnaker og 
Gran. Disse har som tidligere hatt karakter av rene arbeids- 
møter, hvor hjelpemidler er stilt medlemmene til disposisjon i 
arbeidet med å lete etter egen slekt. Styrets medlemmer søker 
etter evne å bistå de som ønsker det i dette arbeidet. Det har 
vært avholdt 9 møter på Jevnaker og 8 i Gran. Møtene på 
Jevnaker har hatt tradisjonell oppslutning, og vi har registrert 
noe økende oppslutning også i Gran. Laget har forøvrig gått til 
anskaffelse av komplett serie mikrofilmkopier av kirkebøkene 
for Gran. Disse er nå plassert på Gran bibliotek. 

Brandbu 27. januar 1991 Kjell Henrik Myhre 
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Toten-Gjøvik 
Styret for 1990 har bestått av Fredrik Dyhren, formann, Berit 
Østby Deglum, kasserer, Terje Tandseter og Henry Hoel, 
styremedlemmer. Det er i løpet, av året holdt 2 styremøter og 
8 medlemsmøter. Til medlemsmøtene har vi hatt kåsører som 
har fortalt om emner med slekts- og historisk tilknytning, og 
med et frammøte på ca. 25-30 personer. I sommer arrangerte 
lokallaget tur til Glomdalsmuseet hvor Svein Erik Ødegård var 
vert. Han fortalte oss om museets virksomhet og viste oss 
rundt på området. Laget har i løpet av året oversatt og 
klargjort til trykking 4 militærruller for vårt område i 
perioden fra 1662 til 1700. Det er innkjøpt fish-kopier av 
tilgjengelige kirkebøker for Toten og Vardal. De er å finne på 
vårt faste møtested Gjøvik bibliotek. Lagets samlede 
litteratur kan ved forespørsel til bibliotekets ansatte benyttes 
av alle interesserte i åpningstiden der. Vi vil til slutt takke for 
de bidrag vi har mottatt både i form av litteratur og støtte til 
innkjøp av primærkilde materiell, samt takk til biblioteket for 
et meget godt samarbeid. 

Fredrik Dyhren 

Valdres avdeling 
Lokallaget i Valdres har hatt fire medlemsmøter i 1990, med 
til dels godt frammøte. På to av møta hadde vi Ole Granum 
frå hovudlaget hjå oss, og det var informativt og svært 
hyggeleg. I sju kveldar hadde nokre av oss (8-10 stk) lesekurs i 
gotisk skrift, der Harald Hvattum var lærar. Det var vanskeleg 
men moro. Vi vil prøve å ta ein halv time på kvart møte 
framover til lesetrening, og eventuelt hjelpe dei som ikkje var 
på kurset. Laget har med god økonomisk støtte for hovudlaget, 
skaffa seg mikrofilm over samtlige kyrkjebøker frå Valdres, og 
saman med alt anna stoff som er i studiesenteret på museet, 
skal det bli lettare å finne fram. Etter som det er første 
arbeidsåret vårt, kan vi ikkje vise til dei store resultat, men vi 
er i alle fall glade for det som er fått til. 

Helsing frå Valdres avdeling Eli Sælid (sekr.) 
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Vestoppland Slektshistorielag 1990 

Resultat -konto 

Dokka, 15. Januar 1991 

Eilif Rognerud 

kasserer 

177 

Bidrag, gave 11 250,-  

Kontingent  41 554,96  

Tidsskrift, publikasjoner  33 666,50  3 664,50  

Telefon, porto 461,70   

Kopiering   180,- 

Renter,  postgiro     2 838,60 

" Spb. NOR  468,- 

" DNB  250,71 

"  Gjøvik/Toten avd.  382,21 

"  Land avd.    192,- 

"  Hadeland avd.      52,- 
n Valders avd.  90,87 

Postboks 25,- 

Gebyr 41,- 

DIS v/ formann 305,40 

Blanketter 914,85 

Kontorrekvisita 46,- 

Annonser 547,20 

Tur, møter, Land avd. 1 593,60 

Filmer, Hadeland avd. 4 320,- 

Utleie leseapparat, Hadeland avd.  385,- 

Årsmøte, diverse, Hadeland avd. 403,- 

Slektsmatriell, Gjøvik/Toten avd.  4 362,- 

Møtevirksomhet, " " " 400,- 

Diverse inntekt,  " " " 149,40 

Annonser, Valders avd. 910,40 

Microfilm, "  " 8 802,- 

Kurs, kaffepenger etc. Valders avd. 2 920,34 

56 978,65 64 198,59 

Overskudd 7 219,94 

64 198,59 
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1990 

Vestoppland Slektshistorielag 

S T A T U S  31. desember 1990 

Kasse 

Postgiro 24607,07 

Spb. NOR  1042,11 

DNB  1824,56 

Avd. Gjøvik/Tot.  6828,40 

" Land 513,39 

" Hadeland 828,22 

" Valders 98,81 

Kreditorer 

Egenkapital 

1300,- 

34442,56 

35742,56 35742,56 

Dokka, 15. Januar 1991 

Eilif Rognerud 

kasserer Regnskapet for 1990 er 

gjennomgått. Det stemmer med de 

fremlagte bilagene. 

Vi anbefaler regnskapet godkjent.  

21. Januar 1991 
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R E G N S K A P  F O R  V E S T O P P L A N D  S L E K T S H I S T O R I E L A G S  T I D S S K R I F T  1 9 9 0 .  

U t g i f t e r   I n n t e k t e r  

M o t t a t t  f r a  h o v e d l a g e t  k r    3 3  5 0 0 . -  

T r y k k i n g  a v  h e f t e r  k r   2 7  8 0 0 . -  

P o r t o  k r   1 1  9 3 5  . -  

T o t e n  M u s e u m  k r        2  5 3 0 . -  

S a l g  a v  h e f t e r  k r    7  4 3 6 . 5 0  

A n n o n s e r  i  h e f t e  k r    5 2 5 0 . -  

M i l i t æ r e  r u l l e r  k r   3  5 0 0 . -  

R e n t e r  o g  g e b y r  k r   2 9 . -   4 1 1 . 4 9  

B a l a n s e  k r   8 0 3 . 9 9   

 k r  4 6  5 9 7 . 9 9   4 6  5 9 7 . 9 9  

S t a t u s  p r  3 1 / 1 2  1 9 5 0  

A k t i v a  P a s s i v a  

F o k u s  B a n k  G j ø v i k  k r  8  5 3 5 . 5 0  

U t e s t å e n d e  k r   1  1 0 6 . -  

K r e d i t o r e r  k r   8 0 1 . -  

B e h o l d n i n g  k r   8  8 4 1 . 9 0  

k r   9  6 4 2 . 9 0  9  6 4 2 . 9 0  

Skreia 15 ja nuar 1991  
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Årsmøtereferat 

Vestoppland Slektshistorielag hadde årsmøte på Lands Museum 
søndag 17. februar 13.00-16.30 og med 28 deltakere. Per Dalby 
ønsket vel møtt til Land, formannen i laget, Bjørn Bakke 
ønsket vel møtt til årsmøtet og museumsbestyrer Alistair 
Brown vel møtt til museet. Han håpet på et fortsatt økende 
positivt samarbeid mellom museet og slektshistorielaget. Hans 
M. Næss, Hadeland ble valgt til ordstyrer. 

Årsberetningen fra hovedlaget ble enstemmig vedtatt, og 
årsmeldingene fra lokallagene ble tatt til etterretning. Også 
regnskapene gikk greitt igjennom. Disse viste at laget hadde et 
overskudd i 1990 på 7219 kroner. Største utgiftsposten på 
33.666,50 gikk til tidsskrift og andre publikasjoner. Det meste 
av virksomheten foregår rundt omkring i lokalagene i Valdres, 
Land, Hadeland og på Gjøvik/Toten der det har vært mange 
møter og andre arrangmenter i løpet av året. 

Budsjettet for tidsskriftet for 1991 ble presentert og 
godkjent. Det kommer som kjent ut fire nummer for året og er 
et viktig bindeledd mellom avdelingene og medlemmene. En 
god del av medlemmene bor forresten utenfor Vestoppland. 
Kontingenten for 1992 ble satt til 150 kroner en oppgang på 20 
kr. fra i år. 

På forrige årsmøte var det forslag om endring av punkt 6 i 
vedtektene og dette ble nå enstemmig godkjent og lyder som 
følger: "Det velges én vararepresentant til tidsskrift- 
komitéen". 

180 



 
 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1991-2 

  

På dette som på alle tidligere årsmøter var det samtaler 
om Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Nytt av året er 
det som står i årsmeldinga: "Enkeltpersoner i laget har vært 
kontaktet i forbindelse med at krefter i Gudbrandsdalen 
arbeider for å få til et lag der oppe, dog uten at et slikt lag 
skal være tilsluttet Vestoppland Slektshistorielag. Derimot er 
det en viss interesse derfra for et samarbeid om, eller bruk av 
vårt tidsskrift". Etter at dette ble skrevet er Gudbrandsdal 
Slektshistorielag stiftet, og det ligger da an til et mulig 
samarbeid her. 

Valg: Ole H. Granum, Gjøvik ble valgt til formann i stedet 
for Bjørn Bakke, Raufoss, som hadde frasagt seg gjenvalg. 
Gunvor Hilden, Hadeland kom inn som kasserer i stedet for 
Eilif Rognerud, Dokka som også ønsket avløsning. Som nye 
revisorer ble valgt Hans M. Næss og Arne Sandlie begge fra 
Hadeland. Arve O. Gjeile, Land og Eli Sælid, Valdres ble valgt 
til vararepresentanter i stedet for Åse Glemmestad og 
Gulbrand Sand. Fredrik Dyhren, Arne Amundgård og Pål 
Prestesæter, alle fra Toten ble gjenvalgt til tidsskriftstyret 
der Jan Eilert Jaatun er styrer. Henry Hoel, Gjøvik og Eli 
Staxrud, Valdres kom inn som nye medlemmer av valg- 
komiteen. Berit Østby Deglum, Gjøvik ble valgt som vara- 
representant til tidsskriftstyret. 

Under eventuelt ble det blant annet snakket om EDB i 
slektsforskningen. 

Til sist ble det rettet takk til de som gikk ut av styret og 
til andre som hadde vært med lenge. Leif A. Wien fikk bokgave 
for god innsats og som en forsinket fødselsdagspåminnelse. 

Det ble i det hele et langt og grundig årsmøte og med god 
servering og et par pauser for å strekke på beina og trekke inn 
frisk, kjølende luft. Vestoppland Slektshistorielag har for tida 
320 betalende medlemmer og tallet har øket med ca. 10 for 
hvert år de siste åra. Styret fikk fullmakt til å nedsette en 
komité som skal arbeide med spørsmålet om samarbeid med 
Gudbrandsdal Slektshistorielag når det gjelder tidsskriftet, og 
saken skal så legges fram på neste årsmøte, eventuelt på et 
ekstra årsmøte. (AA) 
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Ett utvalg slektsbøker.. 
Wasberg: ABC- i slektsgranskning 94,- 
Hovdehaugen : Slektsgranskning 129,- 
Michaelsen : Slekten-en innføring 98,- 
Dam: Slektsboken 112,- 
Slekten-skjema l-4 pk.a 50 skjema   34,- 

- - - -  

Årbok for Hadeland-vi skaffer de fleste 
av gamle utgaver. 
bind 4 av bygdebok for Hadeland er 
fremdeles å få 
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