


6__.an 
Almenninø 

SKOGBRUK'- TRELAST - BYGGEVARER 

2750 GRAN - TLF. 61 33 00 00 

ÅPNINGSTIDER: Hv. dager 
Lørdag 

GLASS OG STENTØY 
Hadelands største utvalg i 
Serviser - Glass - Bestikk - Interiørartikler. 
Du finner oss i kjelleretasjen 
under Rema 1000 i Gran 

JERNVAREAVDELINGEN, 
MEIERITRAKKET 
Alle typer verktøy og utstyr 
for Hobby og Fagmann 

07. 30-16. 00 
09. 00-13 .. 00 

� 
Glass og Stentøy tlf. 61 33 04 31 
Jernvareavd. tlf. 61 33 14 64 
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KJØREERFARING 
GIR RABATT 

PÅ BIL- .. 
FORSIKRINGEN! 

' 
Ring oss i dag 

for nærmere informasjon! 

Hadeland Gjensidige Brannkasse 
j tlf. 61 33 23 00 

Gjensidige Vestoppland 
tlf. 61 37 45 68 

GJE�SI_DIGE Valdres Brannkasse Forsikring 
tlf. 61 36 07 11 
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KJENN DIN BYGD 
LOKALHISTORISK LITTERATUR I GODT UTVALG 

TOTN tidsskrift heft 1-9 

TOTN årbok 1978-90 

TOTN årbok 1991 

TOTN årbok 1992 

Visjon og Virke 

Totens bygdebok bind 1 (to halvbind) 

Totens bygdebok bind 2-3 

Totens bygdebok bind 4 

AKSEL NAPSTAD: Villtotningen. Viser 

MAGNE OLSTAD: Speilmann langs vegen 

PÅL GIHLE: Frå gammalt 

PÅL GIHLE: Østre Toten Bondelag 1882-1982 

PÅL GIHLE: Østre Toten Skogeierlag 

PÅL GIHLE: Hoff kirke 

TOTENDIALEKTA: Form - bruk - framtid? 

TOTENMÅL OG ANNA MÅL hefte 1-9 

TOTENMÅL OG ANNA MÅL hefte 10-17 

GJESTRUM: Økomusesumboka 

JOHN AA. GJESTRUM: Gards- og slektshistorie 
ØYEBLIKKET SOM VAR: Gamle fotografier I 
ØYEBLIKKET SOM VAR: Gamle fotografier Il 

MJØSA årbok 1982-83 

MJØSA årbok 1984-86 
ÅRBl)K FOR GJØVIK nr. 5 
ÅRBOK FOR GJØVIK nr. 6-7 

VESTOPPLAND SLEKTSHIST0RIELAG t.o.m. 1987 

VESTOPPLAND SLEKTSHIST0RIELAG 1988 

VESTOPPLAND SLEKTSHIST0RIELAG 1989-90-91 

VESTOPPLAND SLEKTSHIST0RIELAG 1992-93 

· Og mange flere. Se vårt utvalg. 

a kr. 80,

a kr. 1so,-

kr. 150,

a kr. 200,

a kr. 110,

a kr. 200,

a kr. 200,-

kr. 350,

kr. 60,

kr. 60,

kr. 100,

kr. 80,

kr. 80,

kr. 50,

kr. 50,-

a kr. 40,

kr. 60,

kr. 150,

kr. 90,

kr. 130,

kr. 130,

kr. 100,

kr. 130,

kr. 120,

kr. 130,

kr. 25,

kr. 30,

kr. 35,

kr. 40,-

TOTENS BOKHANDEL 
LENA - Tlf. 61 16 05 94 
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•• • 

• •• 

VESTOPPLAND 

SLEKTSHISTORIELAG 
Postboks 266, 2801 Gjøvik 

Medlemskontingent: kr. 150,- pr. år. 

Lagets tidsskrift kommer 4 ganger i året. 

Neste nummer av tidsskriftet kommer ca. 1. des. 

Siste frist for innlevering av stoff er 15. oktober. 

ANNONSEPRISER: 1 gang 

1/2 side ........................ kr. 150,-

1/1 side ........................ kr. 300,-

Bakside ........................ kr. 500,-

4 ganger 

kr. 500,

kr. 1000,

kr. 1400,-

HOVEDSTYRE ARBEIDSUTVALG 

Formann: Ole M. Granum, Camilla Collettsv. 23, 

2800 Gjøvik - tlf. 61 17 67 34 

Nestformann: Jan Eilert Jaatun, 2857 Skreia -

tlf. 61 16 38 93 

Kasserer: Gunvor Hilden, 2760 Brandbu - tlf. 61 33 45 85 

Sekretær: Lillian Davidsen, Tollerudvn. 8, 

2834 Hunndalen - tlf. 61 17 94 70 

TIDS SKRIFTSTYRE 

Jan Eilert Jaatun, styrer, Fredrik Dyhren, Pål Prestesæter 

og Arne Amundgård. 

Postgirokonto: 0802 3001005 

Bankgirokonto: 8126 05 02972 

• • • 

• • • 
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Tordenstjerne-ætlinger 
på Hadeland (2) 
Slekten på Gullaug i Lier 
Av Ole Arild Vesthagen 

Garden Gull aug ligger i Lier. Det er her vi finner Kar i 
Eilertsdatter Solbergs foreldre: EILERT JONSEN GULLAUG 
OG MARTHA STEENSDTR. GULLAUG. 

Eilert var etterkommer etter den adelige slekten Torden
stjerne som hadde sitt sete på Gullaug. Det ser ikke ut til at 
de selv brukte navnet Tordenstjerne, men at navnet er tillagt 
slekten i senere tid. Eilert var eier og bruker av Mellom
Gullaug. Han overtok etter faren en gang mellom 1648 og 
1665. Han er oppført som bruker i manntallet 1665. I 1675 var 
Mellom-Gullaug ryttergard og bonden selv rytter. Eilert ble 
1681 utkommandert til Christiania og tjenestegjorde i major 
Meyers kompani ved oberst Bulows regiment. Eilert ble 
begravet ved Frogner kirke i Lier 3.2.1684. Martha ble 
begravet 1.5.1679. 

Kirkeboka for Lier begynner i 1672, men i de første årene 
er opplysningene svært sparsommelige, f.eks. er ikke barnas 
navn tatt med ved dåp. Om Eilert er følgende å finne: 
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1.2.1674: Eilerts kvinne introdusert. 
15.2.1674: Eilerts barn begravet. 
24.5.1675: Eilerts kvinne introdusert. 
2.2.1678: Eilerts barn døpt. 
23.3.1678: Eilerts kvinne introdusert. 
1.5.1679: Eilerts kvinne begravet 
28.12.1679: Holdt "liig-predichen" over Eilerts barn. 
3.2.1684: Eilert begravet. 

Eilert hadde to sønner: 

1. Sten Eilertsen Gullaug. født ca. 1666. Nevnt som bruker til 
1699. I 1700 er fetteren Nils Audensen bruker. Jon var også 
rytter. I kirkeboka for Lier er innført at 15.6.1690 stod 
Abelone Amundsdtr. skrifte ved Tranby "besoffued aff Joen 
Eillerts. Gulloug". Jon hadde altså et uekte barn, men det 
ser ikke ut til at han var gift. Han døde antakelig i 1699 
eller 1700. 

2. Sten Eilertsen. Bodde på Bragernes i 1735. Borger på 
Strømsø i 1736. I 17 54 ble det på Hadeland tinglyst en 
pengemangelslysning datert 29.8.1754 fra Friederich 
Christian Brun på Solbjør i Lunner som han hadde odel til 
gjennom sin mor Marthe Stensdtr. som var eldste datter av 
Sten Eilertsen. 

Som nevnt må Eilert Jonsen Gullaug også ha vært far til Kari 
Eilertsdtr. Solberg. Kanskje var det hun som ble født våren 
1675? Den 19.6.1692 stod ei Karen Eilertsdatter skrifte ved 
Tranby i Lier "besoffuet aff en rytter ved Naufn Sifr Hans. 
Aastad i Nanstad sogn under welædle Ritmester Culens (?) 
Compagnie". Det ser ikke ut til at det var noen andre med 
navn Eilert i Lier på den tid, så dette er antakelig "vår" Kari 
som fikk et uekte barn. Det ser nesten ut til å ha vært en 
"tradisjon" innen denne slekta! 

Foreldrene til Eilert Jonsen Gullaug var: JON AUDENSEN 
GULLAUG OG MAGDALENE HENRICHSDTR. MYL TING. 
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Jon overtok Søndre Gullaug i Lier etter sin far. Han er 
nevnt første gang 1626. Bygslet Mellom-Gullaug fra 1627. 
Brukte Dauerud fra ca. 1635. Eide i 1644 Søndre Gullaug, 
parter i Mellom-Gullaug og Søndre Hennum i Lier og 18 parter 
i utenbygds garder. I 1676 brukte også enka Nordre Hannevik i 
Strøm. Solgte i 1626 parter i Vasbotn og Komnes i Sandsvær. 
Jon ble begravet ved Bragernes 4.8.1656. 

Magdalene (også kalt Mallene) var av den danske adels
slekten Mylting. Født omkring 1615 på Holmegaard på øya 
Langeland i Danmark. Oppgitt å være 50 år ved manntallet 
1665, bodde da på Søndre Gullaug. Begravet ved Frogner i Lier 
5.10.1688. Se mer om hennes slekt senere. 6 barn er kjent 
etter Jon og Magdalene: 

1. Auden Jonsen Gullaug. Født ca. 1630. Overtok Søndre 
Gullaug etter faren. Oppført som bruker i manntallet 1665, 
oppgitt å være 33 år. Ble i 1671 stevnet sammen med moren og 
broren Eilert fordi de ikke gav tiende til kongen, kirken og 
presten. Auden framla da på alles vegne et gammelt brev som 
gjaldt deres adelige frihet utstedt av kong Hans. Auden kjøpte 
1679 Ytre Mørk. Nevnt som bruker på Nordre Gullaug 1699. 
Begravet ved Frogner i Lier 23.7.1706. Auden var gift med 
Årsille Evensdtr. fra Kjekstad, født ca. 1615. Antakelig den 
samme som Aase Gullaug som ble begravet 3.4.1698. 5 barn er 
kjent: 
a. Jon Audensen Gullaug. Fikk et uekte barn Lars 1697 med 

Kari Matthisdtr. Begravet 10.9.1699. 
b. Even Audensen Gullaug. Født ca. 1669. Død 1740. Overtok 

Nordre Gullaug etter broren Jon. Gift 9.10.1701 med Ellen 
Nielsdtr. (ca. 1666-1732). Barn: Aste 1704, Anne 1706, 
Mallene 1709. 

c. Nils Audensen Tordenstjerne. (Han og hans sønn ser ut til å 
ha vært de eneste som brukte dette navnet). Født 1676. 
Overtok søndre Gullaug etter faren. I 1709 førte han og 
broren rettsak mot hverandre om retten til Søndre Gullaug. 
Fikk 5.2.1734 bekreftelse på sitt adelskap. Død 1744. Gift 
med Marte Livia Rasmusdtr. Bache (1698-1767) fra Hurum. 
1 barn: 
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- Auden Nikolai Nilsen Tordenstjerne. Født 1732. Bodde i 
en periode i København. Ble 1753 sekretær i det danske 
kanselli. Hoffjunker i 1753. Ble etter lengere opphold i Køben-
havn syk og "halvtomsete". Bodde resten av sitt liv i isolasjon 
på Gullaug sammen med sin neger-tjener. Ingen barn. Død 
22.12.1771. Han var den siste i slekten Tordenstjerne som 
bodde på Gullaug. 
d. Magdalene. Født ca. 1683, død etter 1706. 
e. Anne. Begravet 22. 1.1.696. 

2. Eilert Jonsen Gullaug, se ovenfor. 
3. Talle Jonsdtr. Gift med Anders Andersen. 
4. Dorte Jonsdtr. Begravet 26.12.1702 i Lier. 
5. Rise Jonsdtr. Død 1671. Gift med Ole Evensen Kjestad. 
6. Eli Jonsdtr. Født 1666, død 1732. 

Foreldrene til Jon Audensen Gullaug var: AUDEN JONSEN 
GULLAUG OG RAGNHILD MATTISDTR. GULLAUG. Auden 
var bruker av Søndre Gullaug, overtok etter faren. Nevnt 1596, 
død før 1617. Ragnhild kom fra Skierven i Lardal. Nevnt som 
enke i lensrekneskapene for 1617. Utstedte 15.10.1622 skjøte 
på ødegarden Flygen i Skoger. Antakelig død før 18.1.1626. 
Mer om hennes slekt senere. 4 barn er kjent: 

1. Jon Audensen Gullaug, se ovenfor. 
2. Karen Audensdtr. Knive. Gift før 1626 med Peder Paulsen 

Knive i Eiker. 2 barn er kjent: Auden ca. 1617, Paul ca. 
1621. 

3. Ole Audensen. Død etter 1656. Gift, men hennes navn er 
ikke kjent. ., 

4. Lisbet Audensdtr. Tokstad. død etter 1656. gift med Tore 
Olufsen T okstad i Ringsaker. 

Far til Auden Jonsen Gullaug var: JON NILSEN GULLAUG. 
Jon var bruker av Søndre Gullaug, overtok etter faren. Nevnt 
1541 sammen med brødrene. Skrev seg 1580 til Knive. Nevnt 
ved hyllingen 1582. Død 1592 i følge biskop Jens Nilssøns 
visitasbok. 
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I følge prost Morten Leighs beretning av 1751 var Jon gift 
med Maren, datter av "Peder Hørlochsen Kalip til Langsæter i 
Trøgstads sogn" og "Sigrid Pedersdatter Hvittenstierne til 
Olsnæs paa Tjø(r)nsland i Wigen" (og følgelig søster til Oluf 
Kalips). Dette oppføres også i Danmarks adels aarbog 1903. 
Dette er neppe riktig, men det er ting som tyder på at Jons 
kone var i slekt med Oluf Kalips på et eller annet vis. Barn: 
1. Auden Jonsen Gullaug, se ovenfor. 
2. ? Frands Jonsen Hornes. 
Jon skal ha hatt 3 sønner som omkom ved ulykkelige uhell før 
han selv døde. 

Foreldrene til Jon Nilsen Gullaug var: NILS SVENDSEN 
GULLAUG OG INGEBORG TORSTENSDTR. GULLAUG. Nils 
ble adlet av kong Hans 20.7.1505. Fikk Søndre Gull aug som 
setegård. Han førte et våpen som bestod av "et tverrdelt 
skjold, hvis øverste felt sølv og nederste sort, hvorover er satt 
en femfotet stjerne, av hvilke de tre oddene i det øverste er 
sorte og to nederste felt sølv. På hjelmen en femoddet stjerne, 
som i skjoldet, mellom to av sort og sølv vekselvis delte 
veselhorn". Det er hevdet at Nils var dansk, men han var 
sannsynligvis fra Skoger eller Lier. Det menes av enkelte at 
Nils var gift første gang med Eline Henriksdtr. Maaneskiold 
fra Rise i Båhuslen. Ingen barn er kjent. Nils var gift med 
Ingeborg Torstensdtr. Det ble holdt skifte etter dem i 1587. De 
eide mye jordegods bl.a. på Hadeland og Ringerike og i Lier, 
Eiker og Skoger. 3 barn er kjent: 

1. Christoffer Nilsen Solum. Bruker av Solum i Skoger. 
Nevnt 1541 og 1582. Død før 1587. 2 barn er kjent: 
- Ingeborg. gift med Reier Olsen. 
- Åse., gift med Tore Aslaksen. 

2. Laurits Nilsen Steins-Home. Bruker av Steins-Home i 
Eiker. Nevnt 1541 og 1587. En sønn kjent: 
- Kjell Lauritsen Hanevold. 

3. Jon Nilsen Gullaug, se ovenfor. 

169 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1993-03



Foreldrene til Ingeborg T orstensdtr. Gull aug var antakelig: 
TORSTEN ASSERSEN SØRUM OG NN OLAFSDTR.SØRUM. 
Torsten Assersen var far til Ingeborg, det er usikkert hvor han 
bodde, men antakelig på Sørum i Lier. Barn: 
1. Ingeborg T orstensdtr. Gullaug, se ovenfor. 
2. Asbjørn Torstensen. Død før 1539. Lagrettesmann i Lier. 

Nevnt 1515. 
3. Sigrid Torstensdtr. Knive. Nevnt 1539 på Knive i Skoger. 
4. ? Amund Torstensen. 

Foreldrene til NN Olafsdtr. Sørum var antakelig: OLAF 
DYRESEN HORNE OG ASTRI HALVORSDTR. HORNE. Olaf 
er nevnt som lagrettesmann i Eiker 1458. Solgte 1465 halve 
Mellom Bolkesjø i Gransherad til Gunnulf Amundson, brevet er 
skrevet på Home ("Homeidhæ"). Astri er nevnt 1433 i 
forbindelse med arv etter hennes søster Halbjørg Havardsdtr. 
Ås. Barn: 
1. Dyre Olafson Home. Væpner. Nevnt 1479 i Skien, Nevnt 

1482. Antakelig ingen voksne barn. 
2. NN OLafsdtr. Sørum, se ovenfor. 
3. Elin Olafsdtr. gift med Pål Tolfsen, rådmann i Oslo. 

Foreldre til Astri Halvardsdtr. Home var antakelig: HALVARD 
GUNNARSON ÅS OG SIGRID •.• ÅS. Halvard var bruker på 
Nordre Ås i Sandsvær. Nevnt 1398 og 1399. Sigrid på Ås er 
nevnt 1398. Barn: 
1. Halbjørg Halvardsdtr. Ås. Død etter 1433. Gift med Einar 

Trondson Ås. Nevnt 1403. l barn er kjent: 
- Trond Einarson Ås. 

2. Ragna Halvardsdtr. Nordby. Gift med Eindrid Amundson 
Nordby i Hem. Nevnt 1449. 

3. Astrid Halvardsdtr. Home, se ovenfor. 
4. Elin Halvardsdtr. Gift med Gunne Gunneson. Nevnt 1413. l 

barn kjent: 
- Tormod Gunneson. 

Foreldrene til Ranghild Mattisdtr. Gullaug var antakelig: 
MATTIS EILIVSEN SKIERVEN OG MARGRETE (?) 
SIMONSDTR. SKIERVEN. Mattis overtok øvre Skierven i 

170 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1993-03



Lardal etter sin far. Nevnt som lagrettesmann i Våle 4-.3.1568 
og i Lardal 28.12.1569. Nevnt 8.2.1573 som lensmann i 
Sandsvær og Lardal og var det fram til ca. 1605. Oppgis i 
lensregnskapene 1614--15 å ha eiet i alt 22 garder og gard
parter, i 1617 var godset øket til 34 gardparter. Sannsynligvis 
gift med ei datter av Simon Nilsen Tanum. Barn: 
1. Ragnhild Mattisdtr. Gullaug, se ovenfor.
2. Sigrid Mattisdtr. Ryk. Enke på Ryk i Våle 1626. Død etter

1632. gift med Oluf Asbjørnsen Ryk. Barn: Peder Olufsen
Ryk.

3. Nils Mattisen Skierven. Født ca. 1565, død 1628. Gift med
Marte Hansdtr. Barn:
- Oluf Nilsen Skierven, ca. 1595-164-9.
- Live N ilsdtr. Karth, ca. 1600'- l 66 l.
- Anbjørg Nilsdtr. Berg, ca. 1603-ca. 1675.

4-. ? Simon Mattisen. 

Foreldrene til Mattis Eilivsen Skierven var: EILIV ØLVERSEN 
SKIERVEN OG NN OLAVSDTR. SKIERVEN. Eiliv overtok 
Skierven i Lardal etter sin svigerfar. Nevnt som lagrettesmann 
24-.6.1556, 9.10.1558 og 16.2.1534. 

Foreldrene til NN Olavsdtr. Skierven var: OLAV OLAVSON 
SKIERVEN OG NN MATTISDTR. SKIERVEN. 
Olav er nevnt første gang 29.6.1515. Nevnt flere ganger som 
lagrettesmann i Lartlal mellom 1523 og 1546. 

Foreldrene til NN Mattisdtr. Skierven var: MATTIS NILSSON 
TUFTE OG KARINE ... TUFTE. Mattis var bruker av Tufte i 
Gjerpen. Nevnt første gang som lagrettesmann 22.9.1481. 
Nevnt flere ganger som lagrettesmann mellom 1490 og 1516. 
Død før 1533. Barn: 
1. Tale (datter av Karin, men ikke nødvendigvis av 

Mattis). Gift 1. gang med Jon Jonsen Pakke. Barn: Marte. 
Gift 2. gang med Søfren Jenssen Ros. Tale er et tysk navn, 
det er gjettet på slektsforbindelse til hanseater-
kolonien Tønsberg.

2. NN Mattisdtr. Skierven, se ovenfor.
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F ar til M attis N ilsson T ufte var: NILS MA TTISO N.  N ils er 
nevnt som lagrettesmann i Skiens-syssel flere ganger mellom 
1 446 og 1 48 1 .  

Hans far var : MATTIS TORGEIRSON. M attis er nevnt som 
lagrettesm ann i Skiens-syssel 1 4 1 7  og 1 440 .  

Som nevnt kan Mattis Eilivsen Skiervens kone ha vært 
datter av: SIMON N ILSEN TANUM OG TOR A GL ØDERSDTR . 
T A N U M .  Simon var bruker av Tanum i Lardal. Lagrettesmann ,  
nevnt flere ganger mellom 1 546 og  1 559.  

S imon N ilsen Tanum var sønn av:  NILS BJ ØRNSE N TANUM.  
N ils var lagrettesm ann, nevnt 1 5 1 5  og  1 5 4 1 .  N ils var sønn av 
BJ ØRN ROARSON TAN U M .  Nevnt 1 484 .  

A rtikkelen fortsetter i neste hefte med:  "Forbindelse til 
danske adelss lekter" .  
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Rognstad i Balke sogn, 
Østre Toten 
Av Pål Gihle 

I dag heter garden Rognstad, men gjennom tidene er dette 
gardsnavnet skrevet på mange forskjellige måter og er 
vanskelig å forklare. Navneforskerne forklarer gjerne 
gardsnavn etter skrivemåten i middelalderen, men sjøl om det 
finnes fire middelalderbrev der Rognstad på Toten er nevnt er 
forklaringen av navnet usikker. 

0. Ryghs "Norske Gaardnavne" nevner følgende
skrivemåter: Romfnæstadum 1343, Romnastadum 1444 , 
Ronnestade 1463 og 1471, så kommer Runestedt 1520, 
Romstadt 1578, Runngstad 1592, Rungestad 1616 og Rongstad 
1669. 

Fra tidlig på 1700 tallet er navnet skrevet Rognstad, men 
uttalen har vært Rångstad og det sier vel mange i dag også. 

I den eldste skrivemåten . Romfnæstadir kan -mfn- like 
riktig skrives -fn- og navnet forståes som Rofnustadir av et 
kvinnenavn Rafna som ikke er påvist ellers, sier Rygh, men vel 
kan ha eksistert eller vært kjæleform for Rafnhildr. - Andre 
stedsnavn som begynner på Rogn har ikke så gamle former som 
Rognstad på Toten og blir antatt å koru rne av kvinnenavnet 
Ragna eller av trenavnet rogn. 
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Første gang Rognstad nevnes er i et middelalderdiplom 
(brev) som var skrevet på Balke 9. februar 1343. Torleif prest 
på Balke og Guttorm på Romfnæstadum så og hørte på en 
overenskomst mellom Ragnhild Haraldsdatter og Trond på 
Fossen og hans kone Borghild. Presten Torleif og Guttorm 
bevidnet forliket ved å skrive det på pergament og henge sine 
segl under. En må gå ut fra at Guttorm var bonde på Rognstad 
og han er den første vi vet om der. 

Rognstad var tidlig en stor og god gard og tilhørte Cronen 
= Kongen.

Fra 1430 årene til ut i 1450 årene bodde og brukte fogden 
Nils Muus garden. Mariamessedag (8. september) 1444 
kvitterte han for et beløp som Olav Berdorson var blitt skyldig 
da han kjøpte seg fred etter drapet på Peder Jensson. Brevet 
var skrevet på Rognstadhum den nevnte dag. 

Et tredje brev er datert Ronnestad 1463, der Per Dram, 
Torgeir Syordson og Andres Narveson bevidner at de hørte 
Lasse Muus spurte far sin, Nils Muus om de eiendommene 
familien hadde på Hadeland, Ringerike og i Borgarsyssel. Etter 
samråd med hustru Gjertrud Eilifsdatter var svaret at Lasse 
skulle ha alle de nevnte eiendommene. 

Muusfamilien på Rognstad hadde i året 1451 besøk av 
lagmannen over Oplandene, Ravald Nielsson og han ble vidne 
til en viktig samtale i familien. Lasse Muus var nettopp da 
kommet hjem fra erkebispen i Nidaros og han og Gjertrud 
snakket sammen om morsarven hans. Da hentet Gjertrud en 
laup og satte den på bordet. I laupen var .det verdisaker av sølv 
slik som spenner, ringer, knapper, sølvplater en forgylt klo og 
en seppol (pannesmykke). Niels Muus sa: dette er din morsarv. 
Lasse sa: min kjære mor gjem det, og hun bar laupen ut. - 20 
år etter, i 1471, var Ravald Nielsson på Grefsheim på Nes og 
der skrev han ned det som hadde hendt på Ronnestad i 1451. 
Til y tterligere bevis satte han seglet sitt på brevet. 

Rognstad var delt i to bruk dengang Gjengjerdsskatten ble 
skrevet ut i 1528, det var lagmann Dyre Sevaldsen på Hanastad 
som skrev ut manntallet over 135 brukere på like mange 
garder. 
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Der finner en at Gude Runestedt (Gaute Rognstad) betalte 
for halvgarden med 16 skilling og Oluff Runestedt betalte for 
fullgarden 24- skilling. Brukene var ikke like store. 

1528-29 hører vi for første gang om matrikkelskylda på 
Runestad. Fru Groo hadde hele garden i forlening og skylda var 
2 skippund malt og 2 skpd. mjøl. Det måtte leveres henne 
hvert år før jul. 

I lensregnskapet for Akershus 15 57 -58 er Gude R omstadt 
og Niels Romstadt nevnt, men i 1560-61 Gunder og Niels. 

Når det er så lite vi får vite fra 1500  åra er forklaringen 
den at i l 720 var det så mange gamle papirer i regjerings
kontorene i København at noe måtte vekk. I stedet for å finne 
en ny plass til dem ble de brent. Deriblant lensregnskaper med 
bilag, vel de beste historiske kilder fra bygdene, fra 1532 til 
litt etter 1600 .  Bare noe småtteri unngikk ødeleggelsen. 

Laurits Hansen 
Fra 1577 var Rognstad forlenet til fogd Laurits Hansen på 
livstid. Han døde i 1588 og enka Marte bygslet garden. 

I 1599 var tienden av Rognstad: 6 tønner og l 1/2 kvartil 
blandkorn, l tønne rug, l 1/2 kvartil erter og l tønne lettkorn. 
Etter det kunne kornavlingen være 63 3/4- tønne blandkorn, 10 
tnr. rug, 3 3/ 4- tn. erter, l O tønner lettkorn (havre) . 

Av en rettsak i 1609 ved Fossemøllen som tilhørte kongen 
går det fram at mølla brant i den siste krigen mot Sverige 
1563-1570 . Nils Krabbe på Gile var da fogd og fikk tillatelse 
til å bygge opp igjen mølla. Han kostet nye kvernsteiner og 
annet utstyr og fikk så ta over driften mot å betale kongen 1/2 
skippund korn i årlig leie. Nils Krabbe døde i 1581. Da Laurits 
Hansen var blitt fogd og bodde på Rognstad fikk han ta over 
mølla på samme vilkår og etter hans død fortsatte Marte med 
mølledriften til i 1609. Hun brukte Rognstad til i 1611. 

Nils Aud unsen 
I 1612 kom en ny bruker til Rognstad, Niels Audunsen, sønn til 
Ouden Olufsen Holte, Øvre Eiker. Niels Audunsen var 
velstående og eide del i flere garder i andre bygder. Han var 
ofte benyttet som lagrettemann på Toten og er nevnt i mange 
rettsaker. 
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Matrikkelskylda på Rognstad var fremdeles 2 skippund malt 
og 2 skippund rugmjøl. Under Rognstad bruktes Hol i Feiring 
og Hassel øst for Dyrin . 

I 1656 hadde Niels en strid med svigersønnen Peder 
Madsen. Niels hadde bygslet bort halve garden Rognstad til 
Peder Madsen, men ville ikke stå ved det. En betingelse var at 
den øvrige familie skulle spørres først og det var ikke gjort. 
Dessuten var bygslingen skjedd i en rangel. Peder Madsen vant 
både i underretten og på lagtinget, men så fikk Niels Audunsen 
saken inn for Herredagen og der vant han . 

Av listene for Kvegskatten i 1657 går det fram at Niels 
Rognstad hadde 31 fe, 8 hester, 16 sauer og 6 svin. 

Niels Audunsen Rognstad var gift med Ragnhild Pauls
datter. På skiftet etter henne den 10. april 1663 er nevnt 
barna Paul, Peder, Guri og Karen. 

Niels eide da: 8 lispund i Melum på Modum 
5 fjerding i Ås på Eiker 
l 1/2 skippund i Lindem i Sande 

avdødes gods: l skippund i Sørum, Hole, Ringerike 
1 lispund med bygsel i Kise på Toten .  

Peder Nielsen Rognstad hadde tatt over bruken av garden i 
1658 .  

Kongen selger Rognstad 
I 1659 tok generalmajor Georg Reichwein Rognstad som 
brukelig pant. Han hadde lånt kongen penger mot pant i 
Rognstad og da gjelden ikke ble betalt hadde han rett til å ta 
hele garden. Reichwein var dog for mye opptatt i krigen både i 
1659 og 1660 til at han kunne bo stendig på Rognstad. Etter 
krigen ble han sjef for Oplandske Infanteriregiment og bodde 
på Aker ved Hamar. Den siste tiden Reichwein bodde på 
Rognstad var i 1666.  Den 20 .  februar det året, fikk han 
tinglest et pantebrev ustedt av Daniel Knob den 6 .  desember 
1665, mot pant i mange garder i Kolbu, de var pantsatt til hans 
Velbyrdighed i 3 år for 1000 riksdaler.  Samme brev blev straks 
indskrevet og påskrevet av sorenskriveren og på Rognstad 
leveret, heter det i tingboka. 
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I februar 1 666 ble Reichwein utnevnt til sjef for Bergens 
nasjonale infanteriregiment og stif tsbefalingsmann i Bergen og 
flyttet dit. 

Georg (Jørgen) Reichwein (1593- 1667) var født i Marburg 
og døde i Bergen 5. mai 1667. 1. gang gift i Tyskland 2. gift 
1647 med Karen Lucht (Luft) død i Kristiania 1649, hun var 
enke etter borgermester Niels Toller, 3. gift med Inger Rytter 
(1630- 1 697) fra Østby i Skjeberg. Som enke ble hun gift med 
generaladjutant N icolaus Lauritsen Hel vaderus, adlet med 
navnet Silberstein. Reichwein hadde 2 sønner og 6 døtre. 

Georg Reichwein deltok i 30 årskrigen i protestantenes 
rekker. Han kom til Danmark i 1628 og så til Norge. Her 
deltok han i Hannibalsfeiden 1644-45 og på flere steder i 
krigen 1658-60, befridde Trondheim i 1658 og utmerket seg 
ved Borge kirke 6/2-1660. 

Reichwein har fått stor ære for sine fortjenester for den 
norske hær såvel i krig som i fred i hærens første grunn 
leggende år. 

Peder Nielsen 
I matrikkelen for 1669 står fremdeles generalmajor Reichwein 
som eier av Rognstad av skyld 4 skippund. Bruker var Peder 
Nielsen. Han kunne så 24 tønner, (som kunne rekke til 96 mål), 
tiender 8 tønner, skatter 1 riksdaler, foring (en skatt) 1/2 daler 
og leding 2 skilling, kunne fø 42 fe og 8 hester. På garden var 
en homlehage, engen var god, likeså åkeren "dog kunne den 
ikke videre forbedres", en li ten hage til fe bed (beite) og ikke 
annen skog. Lie seter berettiget til sommerbeite. 

Bendix Jørgensen 
Så kom fogd Bendix Jørgensen som satte alt inn på å få tak i 
Rognstad. Reichwein fikk ikke skjøte på Rognstad før 23/ 1-
1667, og det første Bendix Jørgensen gjorde var å få tinglest 
en autorisert kopi av dette. Det ble gjort på tinget 13.  
desember 1669 og samme dag fikk han tinglest sitt erhvervede 
skjøte og kjøpekontrakt på Rognstad med underliggende Hol og 
Hassel, som han haddde kjøpt av Ingrid Rytter ved hennes 
mann generaladjutant Nicolaus Heivaderus - for 540 riksdaler. 
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Peder Nielsen Rognstad var tilstede på tinget da skjøtene 
ble tinglest. Fogdens fullmektig sa ham da opp som bruker på 
Rognstad og befalte ham å ryddiggjøre garden til først
kommende faredag, 14-. april 1670. 

Dette var ikke Peder særlig fornøyd med og mente han 
måtte nyte lov og rett etter sin bygsel. Men 31. mars 1670 fikk 
Bendix Jørgensen stattholderens resolusjon som befalte Peder 
Nielsen å fravike garden den 14-. oktober. Resolusjonen ble lest 
i retten og der tilbød fogden Peder 80 rd. i førstebygsel
ersta tning, men Peder forlangte 100 riksdaler og ville få bruke 
garden ett år til. 18. juni 1670 fikk Bendix Jørgensen rettens 
dom på at han kunne ta Rognstad i bruk. 

Peder Nielsen fløtte til Ringnes i Stange, der giftet han seg 
med enka og ble eier av garden. Hans sønn, Niels Pedersen 
T odderud tok 2. november 1708 igjen Lindem i Sande på sin 
farfars odel. 

Besiktelsen 1671 
Det ble holdt takst over alle hus på Rognstad den 29. juli 1671. 
Det er ikke nevnt hvem som hadde forlangt forretningen, men 
det måtte jo være Bendix Jørgensen som ville ha et oversyn 
over alle brøstfeldigheter. Forretningen finnes i tingbok 9 for 
Toten Vardal Biri og gjengis her i normalspråkform: 

År 1671 den 29. juli ble Rognstad i Totens prestegjeld 
besiktiget for å se hvilke brøstf eldigheter det kunne finnes på 
gardens hus og gjerder; overværende var bondelensmannen 
Mads Paulsen Igelsrud med etterskrevne lagrettemenn: Jeppe 
Buruld, Ole Buruld, Bjørn Sogstad, Erik ronneby, Ole Gile og 
Jørgen Smeby. Takseringen vi hadde foretatt oss var slik som 
følger: 

1. Stuen fant vi "u-døgtig" = dårlig, må oppveies og forbedres 
med fire nye kvarv under og mures under. Skorstenen var 
også ganske dårlig, vil i alt koste å gjøre istand sammen 
med de sundslåtte vindusrutene 4-0 Rdlr. 

2. Et lite sengekammer er dårlig, tømmeret er ikke til annet 
enn ved, vil koste å bygge av nytt 24- Rdlr. 
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3. En ny stue må oppveies, mangler mur under.  Lofter, gulv,
kjellere, vinduer, dører og låser samt taket er dårlig, vil i
det aller minste koste å reparere 80 Rdlr. foruten de lås
som behøves.

4. En kammerstue var dårlig og må bygges opp av nytt som vil
koste 40 Rdlr.

5 .  Et  gammelt lofthus, dårlig, å bygge nytt vil koste 24 Rdlr. 
6 .  E t  bryggerhus uten skorsten, må ha mur under veggene, 

nytt gulv og tak 20  Rdlr.  
7 .  To små staller,  dårlige. I stedet kan bygges en god,  stor ny 

stall som vil  koste 50 Rdlr.  
8 .  To gamle stolpebuer (stabbur) helt fordervet, veggene 

uthugne og svært dårlig. Må bygges ett nytt som kan koste 
80 Rdlr.  

9 .  En ny høylåve hadde dårlig tak, kan repareres for 6 Rdlr. 
1 0 .  Den søndre kornlåve må oppveies og få to nye kvarv under,  

tekkes med nytt og forbedres på andre måter med tro og 
forved,  kan koste 20 Rdlr .  

1 1 . Det vestre låvegulv er så dårlig at  det må tas ned.  Å bygge 
nytt kan koste 20 Rdlr.  

1 2. E t  nytt fehus må oppveies, forsynes med nytt gulv, båser 
og innredning, kan koste minst 1 0  Rdlr.  

1 3. og 14. To gamle forhus, helt ubrukbare må bygges opp av 
nytt som kan koste 40 Rdlr.  
1 5 .  Et  sauhus må forbedres ved å fløttes og settes opp igjen på 

ny høgere tomt 10 Rdlr.  
1 6 .  Garden har ikke tørkehus. Å bygge et nytt kan koste 10 

Rdlr. 
1 7 . En smie vil koste å bygge 10 Rdlr. 
1 8 . Duehuset er helt råttent,  et nytt vil koste 12 Rdlr. 
1 9 . Ved garden finnes en liten dam ,  men den er ikke bra. 
20 .  Gardens gjerder var for det meste kleine, så det måtte 

kostes på 24 Rdlr.  I alt 520 Riksdaler.  
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Fogd Bendix Jørgensen døde 1676, var gift med Ellen Østens
datter f. 1640 d. 1707. De hadde en sønn, Jørgen Bendixsen, 
død 1708 og 3 døtre: 

1. Anne Margrete ( - 1720) gm kornett Niels Johannessen 
Motzfelt. 3 døtre a.b.c. 
a. Ellen Dorthea gm Richard Gram 
b. Mette Sophia gm Caspar Christophersen Stockman 
c. Anne Marie gm major Bierche 

2. Berte ( -1707) gm Ambrosius Leffelmann (1675-1730), 
major, bodde på La. 

3. Benedigte gift 10/ 10 1709 med pr. løytnant Cort Jørgensen 
Muus. 

Bendix Jørgensen må ha vært en harddriver som likte å ha mye 
å holde styr på utenom fogdembedet. Han hadde kjøpt begge 
Dyrin-gardene i 1672 og fikk forordnet gjestgiveri i den østre. 
Men han brukte ikke disse gardene. 

Derimot brukte han Vestre Alm eller Hoversrud av skyld 1 
fjerding som han eide, og utenom det brukte han 3 fjerding i 
Ringen som Oplandske Lagstol eide. 
2 huder og 2 sold korn i Ringen, det var Hoff kirkes gods. 
l hud i Ringen, hr. Mons' gods 
l fjerding, l lispund og 1 remål i Rud, Hans Carstensens gods 
l fjerding i Rud som kongen eide. 

I alt ble dette 15 fjerdinger l lispund og 1 remål, nesten 
like mye som hele Rognstad som var på 16 fjerdinger = 4 
skippund landskyld. 

l skippund = 160 kg = 20 lispund, l lispund = 8 kg. 
1 fjerding var 1/4 skpd. 
l hud = 1/2 skpd. = 2 fjrd. 
2 sold ca. 3 f jrd. 

Når han brukte l fjerding ville det si et jordstykke som det 
årlig måtte leveres 1/4 skippund = 40 kg. korn av i landskyld 
(leie) til eieren. 
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Ellen Østensdatter 
Etter fogdens død brukte Ellen Østensdatter garden sammen 
med sønnen Jørgen Bendixsen. Alt gikk kanskje ikke så bra. To 
tjenestejenter måtte for retten da de hadde stjålet korn og 
byttet til seg klær for. En tjenestegutt rømte fra tjenesten og 
ble tiltalt. - I 1694 lånte Ellen Østensdatter kornvarer og rede 
penger for 339 rd. av presteenka Inger Thomasdtr. på Hoff 
prestegard - mot pantebrev. 

Hovedbygningen på det nåværende Østre Rognstad er et 
byggverk utenom det vanlige. Det var lenge antatt at general
major Reichwein haddde bygt den, men etter de opplysninger 
en har om han nå er det ikke riktig. Bygdebokforfatteren Svein 
Erik Ødegaard har funnet at Rognstad-bygningen er bygt i 
1674 av tømmer fra Stange, altså i Bendix Jørgensens tid. Mer 
om dette huset i takstene 1726 og 1737 og under Niels Røhr. 

Ellen Rognstad døde i 1707 og Jørgen Bendixsen i 1708. De 
etterlot seg en ganske stor pantegjeld på Rognstad; pantehaver 
var viselagmann Niels Jacobsen Smit. Han bodde på Vester 
Balke som han hadde kjøpt i 1699 og solgte 1711. 

Fortsettelse i neste nr. 

Po s t b o k s  2 2 8 3 1 RA U FO S S
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Norske konger og vikinger -
hører de hjemme 
på din stamtavle 

Utdrag fra visekonsul Lars Løbergs foredrag på Scandinavian 

Area Genealogical Societies møte i Minneapoilis 27 .2 .1991. 

Ved Herman Nettum 

Manuskriptet er på 10 tettskrevne sider og her er bare tatt 
med hans viktigste synspunkter om sannsynligheten av å 
nedstamme fra gamle norske konger og vikinger. Vi går her inn 
i Løbergs tale nederst på side 4- i manuskriptet: 

Hovedregelen for slektsforskere er at tiden før slutten av 
1500-tallet er mørketid. Mørket er ikke fullstendig, men de få 
lysglimt gir sj elden bevis på slektskap. Det finnes i dag omlag 
100 slektsrekker som går tilbake til de gamle norske konger og 
vikinger. 80 av disse er bygget på en farlig kombinasjon av juks 
og ønsketenkning. 15 slektsrekker kan være mulige, men kan 
ikke dokumenteres, og vi står da tilbake med 5 av de 
opprinnelige l 00 som kan karakteriseres som interessante i 
slektshistorisk sammenheng. 
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Når norsk slektsforskning fremdeles mener at så mange 
slektsrekker går tilbake til de gamle konger og vikinger, er det 
ikke p.g.a. kildene, men p.g.a. slektsforskerne. Blant nyere 
norske historikere blir genealogi betraktetet som et 
vitenskapelig utskudd, og slektsforskningen er blitt overlatt 
amatører. De har sågar overtatt Norsk Slektshistorisk 
Forening, og mesteparten av artiklene i Norsk Slektshistorisk 
Tidsskrift de siste 15-20 år har vært slektshistorisk 
uinteressant eller litterært søppel. Det er ikke så rart at 
slektsforskere både i U.S.A. og i Norge gladelig kopierer disse 
artikler, plusser på noe mer eller mindre ukvalifisert 
gjettverk, en klatt med ønsketenkning og en god del fri fantasi 
- og trykker det. Andre slektsforskere kopierer de nye 
artiklene, legger på litt til, og dette har fått lov å fortsette. 
Slik kritikkløs kopier ing er den verste synd i norsk 
slektshistorie og er årsaken til at vi har fått så mange 
slektsrekker tilbake til vikingtiden. 

De 5 nevnte interessante slektsrekker fra det gamle 
kongehus er først og fremst den kongelige linjen. Kong Håkon 
Vs datter Ingeborg gm hertug Erik i Sverige hadde bl.a. 
datteren Eufemia gm Albert I av Mecklenburg. Alle norske 
konger fra 1387-1814 nedstammet fra henne, også det 
nåværende kongehus. 

En annen linje som aldri har vært betvilt går fra Agnes, 
kong Håkon Vs naturlige datter. Hun ble gm Havtore Jonsson, 
sønn av Jon Ivarsson Raud. Den mannlige linjen i Norge døde 
ut i 1407, men fortsatte i Sverige gjennom slektene Roos av 
E rvalla og• Roos av H jelmsater. Begge slekter har stor 
kognatisk etterslekt i svensk adel. 

Det var også kognatiske etterkom mere av Agnes og 
Havtore i Norge, men vi har ingen fullstendig oversikt over 
disse. Tore H. Vigerust sier at den berømte Fru Inger til 
Austråt, som levde på begynnelsen av 1500-tallet, høyst 
sansynlig var en etterkommer, skjønt ingen har klart å bevise 
dette vitenskapelig ved hjelp av kilder. Hun var kanskje den 
eneste etterkom mer av kong Håkon V etter at Alf Knutssen 
ble henrettet i 1502. 
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Fru Inger hadde ikke mindre enn 5 døtre som alle ble gm 
danske adelsmenn som slo seg ned i Norge. Disse 
etterkommerne er vel kjente og omfatter adelsslekter som 
Huitfeldt, Ugerup og Bildt, bare for å nevne noen. For dem 
som har forfedre blant norske høyadelsfamilier på 1600-tallet 
kan således ha kongelig avstamning via Fru Inger. Hennes 
etterkommere er langt fra vanlige bønder, og ingen lettvinte 
løsninger er mulig her. 

En annen interessant linje fra Agnes og Havtore er O-linjen 
på Vang, Hedmark og som vi vet bodde på garden til slutten av 
1400-tallet. Vi kan ikke bevise en forbindelse til slekten på 0 
på 1 500-tallet, men en av slektens medlemmer hadde et 
våpengalleri som viser et våpen som innbefatter rosevåpenet 
til Sudrheimslekten. Det er også gjort forsøk på å knytte 
Brattslekten i Gudbrandsdalen til de samme kognatiske 
etterkommere. Teorien synes interessant, men er langt fra 
bevist. 

En kongelig gren forlot Norge allerede på 1000-tallet da 
Ulfhild, kong Olav den Helliges datter, ble gm en hertug av 
Sachsen. I flg. tyske genealoger hadde hun etterkommere og 
har stor etterslekt blant det tyske aristokrati. 

Dette er ikke ment å være en komplett oversikt over 
mulige kongelige eller andre forbindelserer til vikingtiden. Det 
er det heller ikke mulig å gjøre i dag siden vi ikke har noen 
register eller oversikt over den norske adel. Ingen har i dag 
tilstrekkelig kunnskap til å påta seg en slik oppgave da det 
ikke synes å være vilje blant våre historikere til å kaste bort 
tid til slikt. Jeg har imidlertid vist at det er mulig å komme 
bakover til de gamle norske konger, skjønt de fleste må gå 
gjennom Sverige, Danmark eller Tyskland. 

Tillat meg å vise et par eksempler på hvordan vi ikke skal 
drive slektsforskning. Det finnes ingen grenser for den fantasi 
og innbilning enkelte slektsforskere har. Fra mitt eget 
hjemsted, som hører med til de fattigste deler av landet, har 
jeg sett slektsrekker tilbake til kong Håkon V med fullt navn 
og årstall for hver generasjon der jeg bestemt vet at minst 10 
av generasjonene aldri har vært nevnt i noen originalkilde. 
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Dette er konstruksjon - ikke slektsforskning. Slike slektsrekker 
er lette å kopiere og det har sikkert gitt sosial tilfredsstillelse 
for mange, men hva slags glede gir det til den som opprinnelig 
skrev ned dette tøvet? 

Jeg kan også gi et eksempel på en slektshistorie, skrevet og 
trykket i Minnesota, en bok som er kalt "Ancestry of the 
Viken-Holian Familiy" med undertittelen "300 BC - 1 988 AD". 
Det er jo umulig å følge sine aner 2300 år bakover på norsk 
j ord, så mesteparten foregår i andre europeiske land. 
Forfatteren har sine røtter blant Valdresbønder i 370 år med 
en linje bakover til adelsslekten Semeling i V. Slidre. Hun 
trekker slektsrekken gjennom norske høyadelsslekter som 
Smør- og Reinsætten til Skule kongsfostre. Via Skules mor går 
forfatteren rett til fransk adel og videre bakover til det gamle 
Rom. Den romerske genealogi er bevislig, men forbindelsen til 
den franske genealogi er tvilsom og blir betraktet som et 
mørkt kapittel. Forfatteren kunne her luket bort 850 år av 
slektshistorien, men dette er likevel mindre enn halvparten av 
hva en god slektsforsker ville gjort. 

Slektshistorikere er fremdeles uenige om hvem Judith, 
Skule kongsfostres mor var, men hennes slektskap til de 
franske konger og keisere var mye mer sannsynlig enn 
Vikenslektens forbindelse til Judith. Slektsrekken går også via 
en uidentifisert datter av Olav Stein og som var antatt å være 
gm baron Henning von Romer. Problemet er at Henning von 
Romer var en. tysk adelsmann som høyst sannsynlig aldri satte 
sine ben på norsk j ord og langt mindre ble gm en norsk pike. 
Det finnes i allfall ikke bevis for et slikt ekteskap i norske 
kilder. 

En annen feil er at forfatteren påstår at Svale Ølversson 
tilhørte Rømerslekten. Hans eneste tilknytning til rømerne var 
at han var svigerfar til Otte Rømer, samme slektskapsforhold 
som han forøvrig hadde til Jon Halvardsson Smør. Vi vet 
ingenting om Svale Ølverssons opphav, så hans navn vil være 
endepunktet på stamtavlen. Forbindelsen til Smørslekten er 
enda mindre troverdig. Forfatteren hevder at den velkjente 
adelsmannen Gaute Ivarsson var sønnesønns sønn av Jon 
Halvardsson Smør. Det siste mannlige medlem av Smørætten 
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døde høyst sannsynlig i 1 484 ,  da håndteringene av 
e iendommene til M agdalene Olufsdatter  i t iden 1 547- 1 557  
viser at den eneste igjenlevende e tterkommer  av Jon 
H alvardsson Smør  på den tiden var  en kognatisk linje 
representert av T rond B enkestokk samt en uekte linje ved 
Kr istin, kona til E rik Ormsson. Gaute Ivarsson og hans mange 
barn er aldri nevnt i denne forbindelsen .  Det eneste vi vet om 
Gaute Ivarsson er at hans mor het Herborg Torbjørnsdatter .  
Hans far  er  ukjent,  og hvem han enn måtte væ re, kunne han 
umulig være barnebarn av Jon Halvardsson S mør.

Omlag 1 800  år av denne slektshistorien kan derfor ikke 
være autentisk  og skulle der for aldr i  vært tatt med. Hvorfor 
gjør da så m ange s lektsforskere s like ting? Hovedproblemet er 
at Norge aldr i har hatt genealoger slik som svenskene med sitt 
Ridderhus og andre europeiske land har hatt. Dette har gitt 
muligheter  for alle til å f remsette teor ier ,  og så lenge disse 
teoriene ikke er  blitt korrigert, er de før eller senere blitt 
godtatt uten reservasj oner.  

De få vikingslektene som over levde borgerkrigen og som 
ble akseptert av professor Koht, var B j  arkøyæ tten og muligens 
Torgarætten , begge fra Hålogaland, videre Reinsætten og 
Austråtæ tten i T rø ndelag, G iskeæ tten og B lindheimæ tten på 
Møre, A urlandsætten i Sogn og muligens M anvikætten i Vest
fold. 

Disse slektene levde l ikevel ikke så svært lenge 
etter borgerkrigens slutt. G iskeslekten døde ut i 1 264 ,  Torgaræ 
tten i 1 33 4 ,  B j arkøyætten i 1 355 o.s.v. Ingen av disse 
slektene overlevde det 1 5 .  århundre. N oen av de m kunne 
selvsagt giftet seg inn i de sosialt strebende slekter som 
Darre, Galle, Bolt, Stumpe, H olk, Kane og Røm er, men 
hvis vi husker på den isolasj onist i tiske ekteskapspolitikk 
blant den nordiske høyadel,  må man kunne føre meget sterke 
beviser for s like s lektskapsforbindelser, og slike bevis er 
svæ rt vanskelig å finne blant de få lysglim tene på 1 400-tallet. 
Disse forbindelsene er blant de 1 5  slektslinjer j eg tidligere 
betraktet som m ulige, men umulige å bevise.  

190 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1993-03



Bonde s l ekter I 

Mikkel Mustad i Vardal 
og hans etterslekt Del Il.Ill 
Fortsettelse 

Av Alf Gyland 

1 . 3 . 5 .  OLS DATTER 

var som tidligere nevnt eneste datter og gift med 

ELL I NG RE I ERSEN 

Skiaker øvre i Nordre Land , hvor han overtok som bruker 
etter faren . I 1645  betal te han koppskatt for seg og sin 
hustru , foreldrene samt en tj enestedreng og to tj eneste
piker og skattet i 1 6 5 7  av en besetning på 20 fe , 4 hes
ter , 16 sauer og 5 griser . 

I manntal lene 1664/ 1 6 6 6  er han oppgitt å være 61/ 62  år 
gammel og gården ble da skattlagt som ful lgård av skyld 
6 pund smør 1 hud 2 skinn krongods solgt til Jens Peder
sen på Bragernes 1 hud i engelandet Haugerud ti lhørende 
Land prestebord og enge landet El  ton også brukt under går
den tilhørende ham av skyld 1 1 / 4 skinn - hver med bygsel .  

Følgende barn er registrert 
1 . 3 . 5 . 1 . Hans E l lingsen 
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1 . 3 . 5 . 2 .  Hover E l lingsen 
1 . 3 . 5 . 3 .  Hans E l lingsen 
1 . 3 . 5 . 4 .  Reier El lingsen 
1 . 3 . 5 . 5 .  Ole E l lingsen 
1 . 3 . 5 . 6 .  E l l ing E l l ingsen 
1 . 3 . 5 . 7 .  Ingeborg E l lingsdatter 

som imidlertid ikke kan dokumenteres å være av samme 
ekteskap - hvorav den e ldste sønnen ble neste bruk.er . 

* * * * * 

1 . 3 . 5 . 1 .  HANS ELL INGSEN 

var 1 8 / 1 9  år gammel i 1 6 6 4 / 1 6 6 6 . Hans første hustru 

ANNE LAURITSDATTER 

døde i august 1704  og i følge skiftebrev av 22 . j anuar 
påfølgende år hadde de følgende barn 
1 . 3 . 5 . 1 . 1 .  Anders Hansen - 21 år gammel 
1 . 3 . 5 . 1 . 2 .  Berte Hansdatter - 26 år gammel 
1 . 3 . 5 . 1 . 3 .  Marte Hansdatter - 14 år gammel 
som sammen med faren del te boets netto formue ca 122 
riksdaler . 

Den 1 1 / 1 2  1712  inngikk han ekteskap med 

ANNE PEDERSDATTER 

( fra nabogården Skiaker nedre - datter av Peder Christ
ensen ) som ble begravet 3 7  år gammel den 2 / 6  1715 og 
etterlot datteren 
1 . 3 . 5 . 1 . 4 .  Anne Hansdatter 

Han ble begravet 75 år gammel den 24/ 9 1719 . 
* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 2 .  HOVER ELL INGSEN 

- 14/ 15 år gammel i 1 6 6 4 / 1 6 6 6  - ble gift med 
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GJERTRUD JONSDATTER 

( fra Aur lund store i Land - datter av Jon Olsen og Kari 
Haraldsdatter ) og overtok som bruker av gården Enger i 
Nordre Land etter hennes avdøde ektemann Amund Olsen 
( sønn av Ole Amundsen ) .  

Den 1 .  september 1698  ble arveskifte etter ham avholdt 
på Enger - skattlagt som halvgård av skyld 2 huder 2 skinn 
ti lhørende Anders Simensens arvinger med bygsel samt enge
landet El ton 3 1 /  4 skinn bondegods med bygsel - og med 
gj enlevende hustru etterlot han barnene 
1 . 3 . 5 . 2 . 1 . Amund Hoversen - 13 år gammel 
1 . 3 . 5 . 2 . 2 .  E l l ing Hoversen - 9 år gammel 
1 . 3 . 5 . 2 . 3 .  Ase Hoversdatter - 3 1/ 2 år gammel 
som delte boets netto formue ca 65  riksdaler . Som verge 
for barnene ble antatt Reier E l lingsen Vas lien . 

Enken giftet seg deretter med Engebret Tostensen fra 
Braker i Aurdal - sønn av Tasten Engebretsen og Toran Gul -
brandsdatter ) og ble begravet 71  år gammel den 4 / 11 1724 . 

* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 3 .  HANS ELL I NGSEN 

var 10 år gammel i 1666  og trolig er det ham som ble be
gravet 6 4  år gamme l ved Østsinni den 1 9 / 1  1716 . 

* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 4 .  RE I ER ELL INGSEN 

er i 1 6 6 6  oppgitt å være 7 år gammel og ble bruker av 
gården Vas lien i Nordre Land - skattlagt som ødegård og 
bondegods av skyld 2 huder samt underliggende engeland 
Kj ennset 1 skinn - og gift med 

MAR I T  ØSTENSDATTER 

( fra Brone i Land - datter av Østen Endresen og Marit 
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Svendsdatter ) .  Han ble begravet 7 3  år gammel den 14/ 3 
1728  og hun døde den 10 . j anuar 1 7 3 5  og ble begravet 78 
år gammel den 2 3 . samme måned . 

Nedenfor nevnte vergemål for Anne Hansdatter Skiaker øvre 
ble overtatt av Hans Vas lien og Ole Larsen Bardalen be
nevnt som gift med hennes søskenbarn - henholdsvis 
1 . 3 . 5 . 4 . 1 .  Ase Reiersdatter 
1 . 3 . 5 . 4 . 2 .  Chirstine Reiersdatter 

* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 5 .  OLE ELLI NGSEN 

var 5 år gamræl i 1 6 6 6 . 
* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 6 .  ELLI NG ELL INGSEN 

kj øpte av tol ler Henrik Lachmann i Drammen den 2 9 / 11 1704  
gården Sørberg - skattlagt som ødegård av skyld 1 skip
pund tunge og 10 skinn i Engel såsen beliggende under 
gården - i Søndre Land . Resterende landskyld 2 ski l ling 
fikk hans hustru av kaptein Johan Reinert von Hadeln.  

Her døde han den 2 .  august 1 729  som følge av de skader 
han selv i stor svakhet og raseri hadde påført seg med 
en kniv i strupen . Han ble begravet en uke senere 61  år 
gammel og den 18 . samme måned ble  hans etterlatte bo av 
netto verdi i løsøre og pantegods 1 8 8  1/ 4 riksdaler samt 
odelsgods i gården , delt mel lom hans etterlatte hustru 

K I RS T I  LARSDATTER 

( fra Skøien i Land - datter av Lars Sørensen og Kari 
Hansdatter ) og barnene 
1 . 3 . 5 . 6 . 1 . Ole E l lingsen - 19 år gamræl 
1 . 3 . 5 . 6 . 2 .  Kari El lingsdatter - 1 5  år gammel 
Som formynder for datteren ble oppnevnt Erik Pedersen 
Nerlaus som var henne bes lektet i tredj e ledd . Det frem-
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går forøvrig av skiftebrevet , at avdøde var blitt betrodd 
under sitt vergemål arveparter ti lfal lt  myndlingen Anne 
Hansdatter Skiaker øvre etter hennes mor , far , halvsøster 
Berte Hansdatter og morfar etter skiftebrev av henholds
vis 15 /12  1716 , 19/ 11  1719 , 10/ 6 1720  samt 2 8 / 9  1722  og 
følgelig trekkes den s lutning at også han var sønn av 
E l ling Skiaker øvre . 

Hans etterlatte enke døde den 8 .  august 1740  og ble begra
vet 6 6  år gammel den 15/ 8 .  

* * * * * * * 

1 . 3 . 5 . 7 . INGEBORG ELL I NGSDATTER 

var i sitt første ekteskap gift med 

OLE GULBRANDS EN 

som i 1 6 64 /16 6 6  - i førstnevnte manntal l  oppgitt å være 
3 2  år gammel - sammen med faren Gulbrand Olsen er oppført 
som bruker av gården Esbjug i Nordre Land . 

Etter hans dødel ige avgang giftet hun seg med 

DAGFINN JENSEN 

( fra Lier i Redalen - sønn av Jens Tol lefsen og Guri 
Tol lefsdatter ) som i 1666  var 12 år gamme l og i 1678  
overtok som bruker på  Esbj ug - skattlagt som halvgård av 
skyld 2 huder 3 skinn hvorav bondegods 1 hud 9 skinn med 
bygsel samt 10 skinn krongods med bygse l  i Hestehagen . 

Senere overtok han bruken av farsgården , hvor arveskifte 
etter henne ble avholdt den 7 .  og 8 .  apri l samt 14 . og 
15 . j uni 1713 . Boet var svært rikholdig av netto verdi 
ca 1160  1/ 2 riksdaler samt arvetomten skattlagt som halv
gård av skyld 3 huder etter adkomstbrev av 19 / 9 16 7 6 ,  
14/  4 1686  og 2 3 / 3 1695 . Dessuten hadde han etter skifte
brev av februar 1713  arvet i gårdene Rogne 1/ 2 skippund 
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tunge 1 hud 3 skinn med løsningsrett samt Haug 5 skinn i 
Land etter broren Hans Jensen Tomle samme sted . 
Hennes etterlatte barn 
1 . 3 . 5 . 7 . 1 .  Gulbrand Olsen Esbj ug 
1 . 3 . 5 . 7 . 2 .  Harald Olsen Kolberg 
1 . 3 . 5 . 7 . 3 .  Reier Olsen Klundby 
1 .  3 .  5 .  7 .  4 .  Marte Olsdatter Jensvold i Land - gift med 

Svend 
1 .  3 .  5 .  7 .  5 .  Ole  Dagfinnsen - ful lmyndig ( Hogne i Land 

i 1736  - 58  år gamme l ) 
1 .  3 .  5 .  7 .  6 .  Jens Dagfinnsen - ful lmyndig ( Vinj u i Ring

saker i 1736  - 50 år gammel ) 
1 . 3 . 5 . 7 . 7 .  Tol lef Dagfinnsen - 19 år gammel ( Bj ørnstad 

på Toten i 1736 ) 
1 .  3 .  5 .  7 .  8 .  Anne Dagfinnsdatter Leine i Ringsaker - gift 

med Mons ( gift med Jørgen i 1736 ) 
1 .  3 .  5 .  7 .  9 .  Guri Dagfinnsdatter Skjerpen i B.ingsaker -

gift med Christen ( død innen 18 / 4 1736  -
etterlatt 4 sønner 5 døtre ) 

1 . 3 . 5 . 7 . 10 .  Ase Dagfinnsdatter Lunde - gift med Peder 
1 .  3 .  5 .  7 . 11 .  Ingeborg Dagfinnsdatter Enge - gift med Rasmus 
delte boet sammen med stefaren/ faren . 

Hennes forbinde l se ti l Skiaker øvre bekreftes ved den 
bevi l l ing som yngste sønn fikk av kongen den 2 9 . august 
1722  ti l å inngå ekteskap med sin tremenning tidl igere 
nevnte Johanne Hansdatter Bj ørnstad , hvis henholdsvis 
mormor og farfar var barn av Ole Mikkelsen Mustad . 

Dagfinn Lier ble  begravet 8 3  år gammel den 12/ 3 1736  me0 
arveskifte avholdt den 18 . og 19 . apri l .  Hans etterlatte 
bo av netto verdi ca 769  riksdaler ink ludert gården tak
sert ti l 4 0 0  riksdaler , ble delt me l lom enken Kari Ols
datter ( fra Bj ørke i Redalen - datter av Ole Lauritsen 
og Gudbj ørg Gundersdatter ) samt hans etterlatte barn/ 
barnebarn fra begge ekteskap . 

Fortsette l s e de l I l . IV-V i ne s te nummer . 
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Eiken-supplement 
Av Svein-Erik Ødegaard 

Jan Eilert Jaatun presenterer i nr. 2/1988 et slektskompleks 
med "Slektsrøtter for Eiken i Gran", "Forbindelse til Landåsen" 
og "Slektsrøtter fra Lunner i Jevnaker" som overskrifter. 
Under mitt (relativt nystartede) arbeid med gards- og slekts
historie for Nordre Land (Nordsinni), har jeg bl.a. sett på en 
del viktige eiendomssaker for Nordsinni fra tidlig 1700-tall. 
Sjøl om man blar etter konkrete saker i tingbøkene, stopper 
øynene lett ved eldre årstall i teksten. Pussig nok støtte jeg to 
ganger omtrent samtidig på framleggelse av samme gamle 
skifte på Elken i Gran. Det gjelder to forskjellige rettsaker, og 
begge finnes i protokollen for 1714-15 (Hadeland, Land og 
Valdres). 

Den eldste saken tar til 4. desember 1714 og avsluttes 31. 
mai 1715. Dette er en odelssak på Elken. Tarald Endresen 
stevnet Laurits Endresen angående odels- og åsetesretten til 
Elken. Begge var sønner av Endre Sevaldsen Elken, der Jaatun 
har plassert Laurits i et 1. og Tarald i et 2. ekteskap. Men 
Tarald vinner saken, og det beror på at Laurits bare var 
"slegfredsønn" eller "frillesønn" - begge uttrykk benyttet - av 
Endre. 
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Men Laurits hadde som uektefødt langt fra blitt satt 
utenfor familien. Han hadde fått kjøpt 3 fjerdinger i garden av 
sin far 7. mai 1694. Han hadde tydeligvis midler til å satse 
videre, for han kjøpte det Halstein Poulsen "et consortis" eide, 
tgl. 24. november 1694. Han kjøpte 1 fjerding ved auksjons
skjøte tgl. 24. mars 1697. Videre skaffet han seg 1 sold i Elken 
ved et makeskifte med sogneprest Holth mot 1 fjerding i 
Hovsmarken 18. november 1697. Så kjøpte han 1 fjerding av 
Sevald Andersen, tgl. 20. desember 1700. Endelig kjøpte han 6 
lispund av Sigrid Steffensdatter Hvattum "et concortis" 1 1 .  
november 1705. 

Tarald Endresen ble altså tildømt odelsretten, men han 
måtte eventuelt innløse et gods som var taksert til 193 rdlr. 1 
ort utenom 1 fjerding og 6 lispd (= 11 lispd tilsammen). Om han 
benyttet retten har det ikke vært noe poeng for meg å 
undersøke. Som Laurits Endresen hevdet: skulle det først 
prosederes ut fra odels- og åsetesretten, var det barna til den 
avdøde Ole Endresen Forten som kom først. Men dette var 
ikke relevant. Det var nå en gang Tarald som hadde reist saken 
mot Laurits. 

Den andre saken er en Brandbu-sak 20. og 27. mars 1715. 
P roblemstillingen var om et kvernbruk i Toverudfossen 
utgjorde en del av eiendommen Kvernvolden under Hannibal 
Stockflets gard Toverud eller lå under søndre Askjum, 
Stockflet hadde fått dom 2. juni 1711 på at kvernbruket 
tilhørte hans eiendom, og det skulle grunne seg på overhoff
rettsdom av 4. november 1702. Men nå i 1715 hadde man 
frambrakt eldre dokumenter og vitner som ga en dom i 
motsatt retning. Kverna var en gammel skyldsatt eiendom på l 
fjerding som hadde fulgt Søndre Askjum, og Askjums oppsitter 
hadde skattet av eiendommen. 

Så kommer hovedpoenget i Eiken-sammenheng. I begge 
sakene var det aktuelt å framlegge et skifte på Elken av 29. 
oktober 1629. Dette ble avholdt etter "avgangne Anders 
Madsen og Gurru Sevaldsdatter". Dessverre refereres ikke 
skiftet, men i odelssaken får vi ihvertfall vite at "eldste sønn 
Sevald Andersen var tildelt 3 fjerdinger i hovedbølet med 
bygsel". Uttrykksmåten og størrelsen på parten tyder på at det 
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ihvertfall bør ha vært en sønn til som arvet (i tillegg til 
datter/døtre). 

Kilden gir oss Elken-ekteparets fulle navn, og dette 
bekrefter at Jaatuns analyse er korrekt.  Han resonnerer seg jo 
fram til at Anders' kone må være Guri Elken. Videre antar han 
en videre sammenheng med Lunner-slekta og at Sevald-navnet 
stammer derfra. Nå har vi fått belagt at Guri var ei Sevalds
datter. 

Til støtte for Lunner-tilknytningen har vi også en kilde i 
det relativt nyutkomne bind XXII av Diplomatarium 
Norvegicum. En henvisning til seglet til Helge Gile i Vang på 
Hedemarken i en eldre slektshistorisk artikkel førte til en liten 
jakt på dokumentet. Dette tilhørte en serie hyllingsbrev fra 
1567 ved allmuen innen deler av Øst-Norge. Hyllingen -eller 
skal vi kalle det troskapsløftene - kom i stand etter en mer 
eller mindre tvilsom innstilling fra allmuens side før svenskene 
hadde innfalt i landet . Svenskesympatien var stor i deler av 
landet gjennom århundrer. Men domkirkeruinene kan vi jo se 
på som en del av årsaken til en endring i dette synet. 

Hyllingsbrevet fra Toten og Hadeland (nr. 548) er beseglet 
av 6 fra Toten: Laurits Moldstad, Jørgen Hallingstad, Torger 
Røyse, Anders Kobberstad, Per "Heningstad" og Jon Dyste, 
samt 6 fra Hadeland: Kåre Horgen, Helge Gamme, Sevald 
Lunner, Erland Lunner, Lasse Moldstad og Tarald Egge. 

Jaatun antar at det har eksistert en Sevald fra Lunner som 
er død før 1584, og her i 1567 møter vi nettopp Sevald Lunner 
som hyllingsmann. Dette er sannsynligvis faren til Guri 
Sevaldsdatter Elken. Dessverre har ikke Riksarkivet skaffet 
seg foto av seglene (24 segl fra Hedemarken vil sikkert mange 
også være interessert i), da vi ellers kunne ha presentert 
ytterligere en kilde til belysning av Sevald Lunner og hans 
slekt. Men seglet eksisterer altså i det danske Riksarkivet. 

Når det gjelder den eventuelle forbindelsen mellom Elken 
og Landåsen, vil jeg kommentere den i en senere Landåsen
artikkel . 

Vi går tilbake til saken om kvernfossen i Toverudelva 
(skyldsatt kvern vil si at den var så stor a.t den fungerte so m 
bygdemølle med inntekter av en størrelse som til sa skyld
setting og skattlegging) . Den var med på Eiken-skiftet i 1629  
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fordi den var pantsatt fra Oluf "Torgiersen" Askjum 30.  
november  1 6 1 4  t il Anders Madsen Elken for 10 rdlr. V idere var 
det blitt skiftet etter Oluf "T orgiersen" Søndre Askjum den 6.  
juni 1 62 3 ,  der hovedbølet var på 2 skippund, og der nevnte 
kvernstø var inntatt , foruten "videre jordegods som deruti 
finnes innfø rt". Denne s lekta fra Søndre Askjum - helt fra 
1 400-talle t  - ble referert i retten i 1 658,  se tidsskr iftet nr .  4 ,  
1 984 .  Der  kalles "vår m ann" for "Oluff Torgutszøn", altså 
"Torgautsen".  

P oenget med dette bidraget har vært å kom m e  med et /, 
k ildesupplement.  J eg har ikke brukt mye tid på å undersøke om 
en ut fra dette kan få fram ytter ligere resultater.  J eg tror det 
er viktig ikke å la en nyoppdaget k ilde bli liggende lenge i 
skr ivebordsskuffen - eller på harddisken på PC-en - i påvente 
av at dette skal utvikle seg til  en bred anlagt artikkel. Da 
forbli r den lett upublisert .  

Sparebanken NOR 
er alltid i nærheten. 
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Inn og ut 
på bostedet Hassel 
Av Torstein Kvale, Gjøvik 

Det er nå en tid siden dette tidsskriftet hadde noe å fortelle 
om beboere i Hasselbygningen, der den sto på sitt opprinnelige 
sted,  i den fine hell ingen ned mot M jøsa nær garden Dyrin i 
Østre Toten. Den siste artikkelen sto i hefte nr. 3- 1 99 1 med 
tittelen "Orgelbyggeren og mennesket M ads Hassel". Der er 
det opplyst at han og kona, M arthe Henriksdatter,  fikk ett 
barn , sønnen H enr ik, døpt 23. s. e. trefoldighet 1 792 .  

I en  alder av 23 1 /2 år giftet han seg med M ari  Chr istians
datter Kirkebalke som var 24 1 /2 år. Hun var ikke fra 
Kirkebalke, men tj ente der. Foreldrene var Chr istian Olsen og 
Eli Johansdtr . T rogstad som giftet seg 29. august 1 788 .  H an 
kaltes da Reinsby og var trolig derfra. De flyttet en del. Fra 
1 789 ti l  1 794  bodde de på Ner-Rustad, i 1 797 på Stigersanden i 
Feiring og i 1 80 1  er de husmannsfolk på øvre Alnes m ed sine 5 
barn. 

Opplysninger fra M ar is dåp tyder på at hennes far var fra 
Reinsby. Hun var født i den perioden de bodde på Ner-Rustad 
og døpt 1 8 .  desember 1 79 1 . Faren kalles da Christian Reinsby. 
En ved navn Ole Reinsby var blant fadderne, og det var vel 
Christians far. Det at de fastholder navnet Reinsby tyder på at 
Chr istian var av slekten der. 
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Bostedet Hassel 

Henrik Madsen var husmann under vestre Rognstad. Ifølge 
føderådskontrakt av 18. november 1800 fikk hans foreldre, 
Mads Henriksen og Marthe Henriksdatter stadfestet sin rett til 
å bo i Hassel av bror til Mads, Anders Henriksen. I kontrakten 
sier Anders at han gir "den halve del af en under min Gaard 
Rognstad beliggende Plads, Hassel kaldet". - "Pladsen beholder 
han og hans kone Marthe deres lives Tid for samme aarlige 
afgift, 4- Rd., skriver fire rigsdaler". 

Om deres Søn Henrik skulle overleve dem, og han efter 
Deres Død skulle ville beholde Pladsen, da skal han i aarlig 
Afgift svare 13 Rdr ,  skriver Tretten rigsdaler". Kontrakten er 
underskrevet av Anders Rognstad med 2 vitterlighetsvitner: 
Herman Klavestad og Ole Hanestad. 

Det ser litt underlig ut at Mads Henriksen fikk føderåd 
bare 4-2 år gammel. (Han var født i 1758). Grunnen må være 
som Dyr in-notatet hevder, at han var drikkfeldig og derfor ute 
av stand til hardt kroppsarbeid. I noatatet står: "Han eiede 
hele Hassel, men det var bestemt at han skulde svare 16 Mq til 
Rognstad for at han som var drikfældig ikke skulle miste det 
(Hassel)." Slik ble Hassel fortsatt bostedet for Marthe og 
Mads og for Henrik Madsen og hans familie. Barna var disse: 

1. Marthe, født 7. oktober 1815, døpt 15. oktober samme år. 
Som vi ser, kom hun litt for tidlig. Konfirmert ble hun den 
10. oktober 1830 med karakteren God. 

2. Mads, f. 19. juni 1817, dpt. 6. juli s.å., men gutten døde i 
blodgang (dysenteri) 2. august 1819, begravet 3. august. 

3. En ny Mads ble født 1. februar 1820 og døpt 6. februar s.å. , 
men heller ikke han fikk leve så lenge. Ikke fullt 5 år var 
han da han døde 19. mai 1825 og ble begravet 23. mai. 

4- .  Så fikk Mari og Henrik dattera E lene, f. 21. mars 1822, dpt. 
7. april s.å. og konfirmert 2. oktober 1836 med karakteren 
Godt. 

5. Den 5. mai 1824- fikk de en gutt igjen. Det var Christian, 
dpt. 30. mai s.å. og konfirmert 30. september 1838 med 
karakteren Meget god. 
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6. Enda en gutt kom til verden i Hassel 28. november 1826, og 
da ble farfaren igjen kalt opp. Det var Mads nr. 3, og han 
fikk leve. Han ble døpt 10. desember s.å. og konfirmert 3. 
oktober 184-1 med karakteren Meget god. 

Slit og sorg 

Mari og Henrik fikk mye å streve med. Det var slitsomt nok å 
være husmannsfolk, og liten fortjeneste var det, men Henrik 
var smed ifølge Dyrin-notatet, og det ga ham vel litt ekstra i 
pungen. Tomta til smia hans er antagelig funnet, for under 
åkergraving støtte Einar Vasveen og Johan Nersveen på en 
haug med mye svart jord og sot. Det var på den gamle Hassel
tufta. Dette er nevnt i en artikkel i TOTN 1978. 

Ellers er det dette vi vet om Henrik: I lærer Henrik Hassels 
opptegnelser fortelles det at han var fredsommelig og 
vennesæl, "men hadde dog den feil at han tok seg en rus 
somme tider" og Jørgen Ulsrudstuen har fortalt at Henrik var 
en høg, staut og pen mann - og kjempesterk. 

Om Mari Christiansdatter sier Henrik Hassel at hun var en 
"uallminnelig snill og dyktig kone," men svigermor hennes, 
Marthe Henr iksdatter, fikk ikke så god attest. "Hun var en 
udgammel nokså vanskelig kårkjerring". Marthe døde 12/7-
184-7 88 år gml." Mari Christiansdtr. døde av kreft 24-/5-1854- , 
begr. 2/6-1854-.  Maris dyktighet skulle det bli god bruk for. 
Hun ble nemlig tidlig enke, da Henrik druknet den 30. juni 
1828. Lærer Henrik Hassel forteller at han hadde vært over i 
Sundet, garden på den andre sida av Sundvika. Der var det blitt 
drukket, og da Henrik skulle ro hjem igjen, falt han ut av båten 
og druknet på grunt vann. Han måtte jo da ha vært temmelig 
beruset. 

På folkemunne er det blitt spunnet forskjellig omkring 
Henrik Madsen Hassels tragiske skjebne. Jørgen Ulsrudstuen 
forteller at det var på Ner-Trogstad Henrik hadde vært. Der 
var det et taterfølge. Det ble drukket, og Henrik røk sammen 
med taterkarene og la et par av dem i bakken. Da han gikk til 
båten for å ro hjem, ropte den eldste taterkjerringa en 
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forbannelse over ham :  "Du trur du ska' ro hem att nå, men hem 
kjæ m  du itte.  Detti bler siste turen din !"  Og da Henrik kom et 
stykke utpå vatnet ,  m istet han ene åra, prøvde å få fatt i den, 
men tøyde seg for mye og falt over bord og druknet. 

Fra Mads Henriksens tid på R ognstad forteller lærer Henrik 
Hassel en tradisjon som ligner den fra Ner-Trogstad . T il 
Rognstad kom det en dag et taterfølge. Karene var halvfulle, 
og den eldste sønnen på garden - Henrik Hassel kaller ham 
Henr ik, men ingen av sønnene på Rognstad dengang (i 1 780-åra 
kanskje) hette så - hadde sin store m oro av å skj enke taterne 
enda fullere.  En gam mel "heks" som syntes å være følgets 
overhode, prøvde å hindre skj enkingen. Da hun til slutt fikk 
herredøm met over situasj onen og kom m anderte det skrålende 
følget avgarde , løftet hun truende hånden m ot ungggutten og 
sa: "Synes du detta er så morosamt,  så ska' du vel få nok av 
denna m oroa !"  Det var vel Nlads som fikk denne spådo m m en på 
seg. 

Det er m ulig at dette sagnet går igj en i Jørgen Ulsrud
stuens fortelling om Henrik Madsens drukning. N år læ rer 
Henrik Hassel skriver at H enrik M adsen druknet på grunt vann 
på den andre siden av elveoset,  da er det nok riktig at han 
hadde vært i Sundet,  for derfra til den gam le Hassel-støa er 
det et svæ rt grunt farvann. Det vet alle vi som har badet ved 
stranda der . 

B arna flytter ut 

Christian Henr iksen var den som ble boende i Hassel alle sine 
dager. Kona hans, Pouline Haagensdatter pleide å si - når de 
talte sam men om slekten : "Je'  æ r  uts løppin frå Vælt-H æl j esta 
(L ille Helgestad)", et fint og morsom t  bilde. Som fugleungene 
flytter bort fra reiret , slik forlater barna en dag hje m met sitt. 
Det skj edde også med barna i H assel :  

1 .  På Rognstad traff Marthe , den eldste av dem ,  Er ik Madsen , 
som tj ente der. Han var født i L and 1 9 . juli 1 808  og døpt i 
F luberg kirke 24. j uli s.å. Foreldrene  hans var M ads Er iksen 
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og Ane Amundsdatter Nærbyeie. Av en eller annen grunn 
ble Erik fostret på Askim i Nordlia, og han ble hjulmaker. 
Marte og han giftet seg 11. juni 1839. De fikk 6 barn som 
levde opp. Familien flyttet til Odden i Stange i 1865, men i 
1866 emigrertre de til USA. 

2 Elene tjente en tid hos enkefru Bull som bodde på vestre 
Rognstad. Hun giftet seg 14/4 1845 med Ole Olsen Ulsrud
stuen, f. 5/10- 1818, dpt. 11/10, konf. 5/10 1834, død 6/2-
1901 og begravet 19/2. Elene døde 30/1-1909, begr. 12/2. 
De har slekt etter seg på Toten og i andre bygder. Jørgen 
Ulsrudstuen, som var en slik god kilde til denne artikkelen, 
var deres sønnesønn. Han var født 26/10-1887, dpt. 27/10 
og døde 1987, nær 100 år gammel. Mari Christensdtr. døde 
24/5-1854, begr. 2/6. 

3. Mads ble viet til Helene Marie Olsdatter Haugli 19/1-1856. 
Han kom i tj eneste hos lensmann Even Gihle på Dyrin, men 
s luttet der og fikk arbeid på teglverket på Rognstad. I 1858 
fly ttet de til Brøttum på Ringsaker. Der deltok Mads og 
hans svigerfar, Ole Petter Haugli, i å bygge opp et nytt 
teglverk på garden Hunskjold. Der ble svigerfaren arbeids
formann. Denne stilllingen tok Mads over da Ole Petter 
døde. - Mads Hassel døde 28/8 1901, begr. 7/9. Helene 
overlevde ham og døde i 1911. 

Rammen for denne artikkelen hindrer en videre omtale av 
Helene Marie Hassels etterkommere og hennes bakgrunn. Den 
må komme senere, for det er mye interessant kulturstoff å 
hente der, men vi nevner sønnen Henrik som ved siden av 
Jørgen Ulsrudstuen har gitt stoff til Hassel-artiklene. 
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Familien Jevnager 
fra Lunner 
Av Bernt G. Bielke 

I Christiania var det i siste halvpart av 1 800 årene en 
skreddermester so m het L ars Jevnager.  Han hadde sin butikk i 
Dronningensgate 34 . Han bodde privat i 1 866 på Hegdehaugen 
(nu Maj orstuveien 8 i Oslo). Hegdehaugen var opprinnelig 
navnet på en plass under gården Frøn i det tidligere Aker 
utenfor Oslo. I 1 87 4  bodde han i Wesselsgate 8 i Chr istiania. 
Etter skredder mesterens død flyttet enken til Dronningensgt. 
34 hvor hun bodde i 1 877 sam men med barna. Hun bodde der 
også i 1 886 da datteren Ragna Josephine gif tet seg. Skredder
mesteren og hans kone har fått mange e tterko m m ere som 
kanskj e ikke alle kjenner disses aner bakover i tiden . Jeg skal 
derfor skrive litt om disse .  Jeg begynner fø rst m ed skredder
mesteren og hans kone : 

2 .  L ars Olsen Jevnager som ble født på gården Haagenstad 
Lunner på J evnaker og dødt 1 0-4- 1 835 .  Han var gift med:  
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3. Oline (Lena) Marie Garder født ca. 1845 på gården Garder i 
Frogn ved Drøbak. Nøyaktig dato finnes ikke da kirkebøkene er 
brent ! Ekteparet hadde ihvertfall disse barna: 
a. Alma gift med C. P. Blom som eiet Bloms Bodega i 

Christiania. 
b. Mimie gift med Carl Lie. 
c. Eveline (Ebba) gift med Georg Nordrum 
d. Ragna Josephine født 9/3-1865, død 1950, gift 17/4-1886 

med o.r.sakfører Ludvig Theodor Norgren. 
e. Aurora gift med advokat Erling Malm. 

Foreldre: 

4. Ole Hansen Haagenstad var født på gården Haagenstad i 
Lunner ca. 1789. Han var gift 1. 28/2-1812 med Maren 
Trondsdatter Lunder og hadde med henne følgende barn: 
Ingeborg født 5/5-1813, Rangdi født 29/7-1814, gift 11/4-1840 
med Thor Amundsen Hilden, Marthe født 30/10-1816 død 1/12-
1817, et dødfødt barn 18/3-1818, Hans født 29/8-1821 gift 
12/12-1846 med Marthe Jørgensdatter Liæker og Tron født 
25/3-1825 død 9/4-1826. Etter konens død giftet han seg 2. i 
Gran kirke 19/2-1828 med: 

5 .  Mari Thorstensdatter Gagnum født på gården Gagnum i 
Gran og døpt 6/9-1806. I dette ekteskapet var det disse barna: 
a. Thorsten født 2/11-1828 gift 1. Ingeborg Solberg-eie, 2. 

28/12-1871 Ingeborg I versdatter Halvorsrud-eie. 
b. Maren født 7/2-1831. 
c. Gulbrand født 11/6-1833 død 10/7-1833 
d. Lars døpt 10/4-1835, konfirmert 1850, gift 5/12-1862 med 

Oline \!\arie Garder. Se nr. 2 !  
e .  Gudbrand født 19/2-1839 død 21/6-1842. 
f. Thron født 20/7-1842 dro til Amerika 1869 
g. Ole født 28/5-1846 gift 15/5-1868 med Marthe Gudbrands

datter Røyssum. 
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Sønnene hans fra første ekteskap og Gulbrand og Ole fra annet 
ekteskap delte gården Haagenstad mellom seg og har etter
slekt på gården. 

6. Niels Halvorsen Egeberg var født på gården Egeberg i Lier 
og ble døpt 2 1/2-1796. Ifølge kirkeboken for Lier flyttet han 
3/6-1825, 27 år gammel, so m gårdbruker, til As. Dette må vel 
være en feilskrift for i kirkeboken for Drøbak/Frogn ankom i 
1826, 30 år gammel, Niels Halvorsen som gårdbruker og ungkar 
til gården Kai i Frogn. Ifølge bygdeboken for Frogn kjøpte han 
først sammen med sin bror Christopher gården Nordre Kai. 
Senere kjøpte han for egen regning i 1833 gården søndre 
Garder. Han ble gift i Frogn 23/7-1836 med: 

7. Karen Marie Pedersdatter Trosterud født på gården 
Trosterud i As og døpt i As kirke 1 2/8-1810. Paret hadde 
følgende barn :  

Utenfor ekteskap 

a. Helene Sophie født 31/3-1836, hjemmedøpt, bekreftet 
kirken 23/7-1836 ,  samme dag som foreldrene ble gift! 

I ekteskap 

b. Anne Regine født 10/11-1838, hjemmedøpt 10/11-1838, 
bekreftet i kirken 6/1-1839. 

c. Halvor Lauritz født 22/ 12-1841, hjemmedøpt, bekreftet i 
kirken 27/9-1842 

d. Oline (Lena) Marie født ca. 1845, gift 5/12-1862 med Lars 
Olsen Jevnaker. Se nr. 3 !  

Besteforeldre: 

8. Hans Larsen Haagenstad født på gården Haagenstad 
Lunner og døpt 14/5-1756. Han ble gift i 1 779 med: 
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9. Randi Gulbrandsdatter Aschim født på gården Aschim 
Brandbu og døpt 20/7-1760. I ekteskapet var det disse barna: 
a. Gulbrand født ca. 1 780 
b. Hans født ca. 1781 
c. Lars født ca. 1 786. 
d. Halldor født ca. 178 7 
e. Ole født ca. 1788, gift 1. 28/12-1812 med Maren Thronds

datter, 2. 19/2-1828 med Mari Thorstensdatter Gagnum. Se 
nr. 4- !  

f. Brede født ca. 1 790 
g. Simen født ca. 1792 
h. Christian født ca. 1793 
i. Botolf født ca. 1797 
j. Margrethe født ca. 1798 
k. Ingeborg født ca. 1800 
l. Karen født ca. 1803. 

Barna er både nevnt i folketellingen i 1801 og i skifte etter 
Hans Larsen Haagenstad 15/6-1808. 

10. Thorsten Andersen Mjør ble født på gården Mjør og døpt i 
Gran kirke 14-/12-1777. Han ble begravet 62 år gammel 16/12-
1839. Han ble gift 9/7-1804- med: 

1 1. Berthe Bentsdatter Gagnum som var født på gården 
Gagnum i Gran. Hun hadde først vært gift med Amund 
Thorgersen som døde 1803. Ifølge skifte etter ham datert 
23/8-1803 levet da en sønn Torger som da var 3/4- år gammel. 
Under folketellingen i 180 l er det imidlertid ført opp en datter 
Mari som da var l år gammel. Hun må være død før 1803. I 
ekteskapet med Thorsten Andersen Mjør hadde Berthe Bents
datter bare ett barn: 
a. Mari som ble døpt 6/9-1806 og 19/2-1828 gift med 

enkemannen Ole Hansen Haagenstad. Se nr. 5 !  

Thorsten Andersen Mjør ble bonde på gården Gagnum fordi 
Berthe Bentsdatter var foreldrenes eneste barn. Se: 22/23! 
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1 2. Halvor Gregersen Egeberg var født 1 762 på gården Egeberg 
i Lier og døde sam me sted 1 8 33.  Han ble gift i Lier kirke 
30/ 1 2- 1 789 med:  

1 3 . Rønnau Larsdatter Sørsdals-eie som ble  født 3 1 / 1 2- 1 767  
på plassen Sørsdals-eie og  døpt 3 1 - 1 768 i T ranby kirke, Lier.  
H un døde på gården R innen i Lier i 1 833.  Rinnen var 
opprinnelig en plass under gården Egeberg m en ble solgt 1 79 3  
til Halvor Gregersen Egeberg av faren Gregers A mbrosiussen. I 
ekteskapet t il Halvor Gregersen Egeberg og Rønnaug 
Larsdatter Sørsdals-eie var det følgende barn:  
a. Lars døpt 4/7- 1 790  
b.  Hans - dåp ikke funnet !  
c.  N iels døpt 2 1 /2 - 1 796 ,  gif t 23/7- 1 836 med Karen Marie 

Pedersdatter Trosterud. Se nr.  6 !  
d .  M agnus døpt 1 6/9- 1 798 
e .  Christopher døpt 8/2- 1 80 1  
f .  Gregers (i kirkeboken skrevet Grev ! )  døpt 7/4- 1 805  
g .  Johan født 1 4 /2 og  døpt 26/ 1 2- 1 809 ,  skredder i Christiania. 

U nder folketellingen av 1 80 1  er Halvor Gregersen og Rønnaug 
Larsdatter ført opp som familie nr.  3 under gården Egeberg 
selv om de bodde på egen tilskjø tet gård Rinnen. 

1 4 .  Peder Christensen Maalen var født på gården Maalen 
Skiptvedt og døpt 28/ 1 - 1 78 1 .  Han ble gift 1 8 /9-1 804 med: 

1 5. Helene M aria Larsdatter Langhus og hadde med henne 
barna: 
a. Anne Sophie født på gården Maalen Skiptvedt døpt der 

28/4- 1 805 .  
b .  A nne Sophie født på  gården Maalen Skiptvedt døpt der 

1 4/ 1 2- 1 806 .  
c .  Karen Maria født på  gården Trosterud i Ås 29/7- 1 8 1 0 ,  døpt 

der 1 2/8- 1 8 1 0 ,  gift 23/7- 1 836  i F rogn med Niels Halvorsen 
Egeberg. Se  nr . 7 !  

d .  Laurits Wilhelm født 1 8 1 2  i Ås.  
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Paret var først bosatt på gården Maalen i Skiptvedt men solgte 
og flyttet ca. 1807 til gården nordre Rustad i Ås. Denne 
gården solgte Peder Christensen Maalen i 1810 da han kjøpte 
gården Trosterud også i Ås. Gården Trosterud ble solgt like 
etter 1813 da han kjøpte gården Gjølstad i Vestby. Denne 
gården ble solgt 1816 og kjøpte gården Lindebråte i Frogn og 
fl ytt et dit. 

Denne artikkelen som i manuskript er på 9 maskinskrevne A 4-
sider med minste linjeavstand, fortsetter i neste nr. med 
Oldeforeldrene, og dernest Tippoldeforeldrene i et senere nr. 
av tidsskriftet. Vi nytter også anledningen til å takke 
forfatteren for nok en grundig artikkel til tidsskriftet vårt. Vi 
ser gjerne at mange andre følger Bernt G. Bielkes eksempel 
når det gjelder stoff til publisering! 

·01-tNE ____ J DATASYST E M E R  

Hidemgården 
Pb. 25 , 2750 Gran 
Tlf. 6 1 33 1 4  45 
Fax 6.1 33 1 4  44 

• PC, PC-Nettverk 
• Prog ra n1vare 
• Fa m i ly Edge  s lektsforskn ing  
• Pr in tere 
• Konsu lentb is ta nd, opp læring  
• Te kn i sk  se rv i ce  

___ Datakjøp - en tillits sak! __ _ 
2 1 1  
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Keith, engelsk 
glasspusterslekt i Norge 
Av Ester Bye 

I følge statsarkivar Christiansen kom det to nye fagarbeidere 
til Nøstetangen glasspuster i fra England i 1 7  55-56. De to var 
krystall-glassarbeidere fra glasshyttene ved Liverpool, og de 
hette James Keith og Thomas Lochland. - Det er litt om de 
eldste generasjonene av slekten Keith jeg vil fortelle. - James 
Keith ble født ca. 1 722 i Newcastle on Tyne, England og døde 
1 0. febr. 1802 i Hurdal, Norge - glassblåser. Gift med Jane 
Addison, født ca. 1 723 i Durham, England. De fikk følgende 
barn: 
a). John Keith, født ca. 1747 i Newcastle on Tyne, England, 

død i Hurdal 14. juni 1 828. 
b). Michael Richard Keith, født ca. 17 5 1  i England. 
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John Keith, født ca. 1747, hvitglassblåser-mester, ble gift 1. 
gang med Catherine Fagnell som antagelig var datter av 
William Fagnell som er nevnt som engelsk glassblåser på 
Hurdal glassverk (ifølge Christiansen.) Han ble 2. gang gift 
med Anne Olsdtr. Han arbeidet først ved Nøstetangen Glass
puster i sammen med sin far, til glassverket ble nedlagt. Barn i 
første ekteskap var: 
a). Anne Kristine Johnsdtr. Keith født ca. 1770 i Norge, død 

28. nov. 1843 i Hurdal. Hun ble 25. des. 1795 gift med 
Andreas Dischler, født ca. 1752 ,  sønn av Bartholomeus 
Bertel Dischler. 

b). Elisabeth Sophia Johnsdtr. Keith, født ca. 1774 i Norge. 
c). Johan Johnsen Keith, født ca. 1777 i Norge, døde 30. mars 

1825 i Ed, Sverige. 
d). Johanne Ca trine Johnsdtr. Keith, født ca. 1784 i Norge, 
- døde 5. juni 1827 i Hurdal, Norge (I følge Borger Johnsen 

Rudstads Dagbog). 

Michael Richard Keith, født ca. 17 51 i England, arbeidet 
sammen med sin far ved Hurdal glassverk og ble gift med 
Berthe Andersdtr. Aas, født ca. 1746. Følgende barn: 
a) James Keith født ca. 1780 i Hurdal, død 19. des. 1851 i 
- Hurdal. 
b) Johan Andreas Keith, født 1787, døde i Hurdal 2. jan. 1844. 

Ja, det er dette jeg har i første omgang om slekten Keith. 
Jeg antar at det er mange etterkommere i distriktet av disse 
folkene. 
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Skifter - fra Toten , Vardal og Biri i 
Norge fra 1 657 - IV. 
159 

Mette Johannesdtr Rødfossen, Toten 25.08 1 662 
X N iels 
Barn : 
Niels 
Endre 
Det nevnes et søn nebarn Rasmus Endresen som hos 
bestefaderen er. 
Gjeld :  Jens Knatterud ,  Erich Drager Laurits Raasett 

160 

Rønne Olsdtr Neegard , Toten 04. 1 0  1 662 
x2 Anders 
Barn: 
Birette Olsdtr 
Maredt 
Gjeld :  F ind Lund og Erich saugmester, Mari Olsdtr, Per 
Rambech og Jens Flechesou ,  Maredt Rasmusdtr; Axel l  
Bredschal len ,  Karen Schorsrud 
Den sl .  qvinde var arvel igen tilfalden efter hennes sl .  mand 1 /2 
fierd ing m/b i Neegard .  

16 1  

Gur i Tordsdtr Etnnestad, Reedal len 1 3. 1 0  1 662 
x Ol le 
Barn: 
N i ls  
Tord 
Laurits 
Sir i  
Maredt 
Gjeld :  N ie ls Quisgaard , Ol le Bye i R igsager sogn ,  Per 
Melbye ,  Michel Enge 
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162 
Magn i ld Effuensdtr Hannestad, Toten 24. 1 0  1 662 
Arvinger søsken :  
Amund Effuensen 
Rønne x Pouel Suendsrud af Øen Helge 
Karen 
Guri 
Det vises t i l  skiftebrev av 2/1 0 1 657 og 1 0/9 1 660. 

163 
Guri Gu lbrandsdtr Eng ,  Toten 25. 1 0 1 662 
x lffr Persen 
Barn : 
Per 
Ingeborg 

164 
Hans Panengen , Toten 25. 1 0  1 662 
x B i rg itte Andersdtr 
Barn : 
Anders 
Giertrud 
Kari 
Maren 
Kirsten 
Barbra 

165 

Christen Faarlund ,  Toten 25. 1 1 1 662 
Barn : 
Engelbret 
lsach 
Simen 
Anne 
Gje ld :  Christen Andersen ,  G u ri Hannestad , Er ich Euang ,  
Maren Slagsvold 
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166 

Maredt Jonsdtr Bel lerud ,  Toten 25. 1 1 1 662 
Barn : 
Michel Tordsen 
Martte Torbiørnsdtr (sleefredsdtr) 
Tilgode hos: Per Scharstad i Vardal, 
Gjeld :  Sønnes faderarv 
Verge: Barnas mesters mand Pouel Olsbye 

167 

Anders Guttormsen G ran ,  Toten 26. 1 1  1 662 
x El l i  M ichelsdtr 
Barn: 
Anders 
Mari 
Birette 
Ti lstede på enkens vegne Niels Dyste og på barnas vegne 
deres farbroder og formønder Povel Foechoell 
Gjeld: Gu lbrand Gaarder, Anders Dyste, Erland Alfuestad , 
Niels Eeg , lffr Nøglebye, Siri Skiefstad, Gullou Jensdtr og 
Jacob Erichsen ,  Maredt og Dorette Arfuisdøttre? deres 
ti lstaaende fedrene arf, 

168 

Mallene Gundersdtr i Vardal Prestegard 1 1 . 1 2  1 662 
x hr Jens Lauritsen G ram 
Barn 
Laurits 
Gunder 
Ti lgode hos: Nils Bendtsen , Christen Gundersen , Laurits 
Rustad , Ol le Mustad 

169 

Erich Schul lerud , Toten 04.02 1 663 
x Martte Olsdtr 
Barn : 
N iels 
Martte 
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1 70  
Anbiør Gulbrandsdtr Fielstad, Toten 1 0.02 1 663 
x Bersuend 
Barn : 
Haagen 
Anne 
Tilgode hos: Per Hammerstad, Taasten Narumb,  
Odelsgods i nnløst i Øfstdall i Faaberg ,  og inn løst i Beren 
Narumbs gard 

171  
Birette Erichsdtr Vi ldaasen ,  Vardal ?.02 1 663 
x Peder 
Barn: 
N i ls 
Laurits 
Eli 
Anne 
Giertrud 
Birette 

1 72 
Halfuord Pedersen Soedstad , Toten 09.03 1 663 
og Marette Biørnsdtr 
Barn: 
Peder 
Christopher 
Siri 
Tilstede farbroderen Halfuord Pedersen Kuchersrud som har 
taget deres sl . foreldres gard igjen i første bøxel og feste, samt 
Simen Strande som har barnas fadersøster ti l ekte. Nevnte 
mend ble barnas verger og formyndere.  
Gjeld: Birg itte Snibstad,  Østen Soedstad, Karen 
Michelsdtr(løn n) ,  Siffr Johansen(løn n), Knud Johansen, den 
sl .  mand hadde også godt god for Olle Biørnsen Sifesins gjeld 
t i l  Jacob Hansen 
Tilgode hos: Jacob Kise, Olle Biørnsen Sifuesin 
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1 73 
Ragni ld Pouelsdtr Rongstad, Toten 1 0.02 1 663 
x Ni ls 
Barn : 
Pouel 
Peder Rongstad 
Guri g ift 
Karen gift 
Gjeld: Tornes Trap, Ol le Fossen ,  Olle Wol len paa Eger, Ol le 
G i l le hagen Peder lffuersen Eng , Søren Fossen, Maren 
Oudensdtr(lønn) ,  
Foreldrenes ode l  som var pantsatt: ti l Holsrud paa Modumb 1 
fierd ing, Poouell Mel lomb paa Modumb 8 l ispund, Aas paa 
Eger som brukes u nder Stenshorn , l indum i Eger 1 1 /2 
skippund,  Walhen paa Eger 5 fieri nger, hvi l ket gods arvingene 
vil forbeholde seg retten til å inn løse. 
Derforuten befindes odelsgods efter den sl. qvinde som var 
innfrelst: Sørum paa Ringerige 1 pund u/b, Kise paa Toten 1 
1 /2 l ispund m/b. 

1 74 
Knud Hammerstad , Toten 1 8.04 1 663 
x Angier 
Barn: 
Erich 
Olle 
Christen 
Sidseil 
Bi rette 
Mari 
Gunnor  
Anne 
Gjeld: Jophan nes Olsen Mengsvold , Siffr Snibstad , Laurits 
Lunden,  E l l i  G ran,  Østen Soedstad , Jacob Biørnstad, Hagen 
Smebye 

1 75 
Nils Pedersen Hørstad , Vardal 27 . 03 1 663 
x2 Marte Carlsdtr 
Barn : 
Per 
Ragni ld 
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Kirsti 
Martte (l iten u mynd ig  pike) 
Ti lstede morbroren Jon Fielou 
Gield: Per N ielsen er etter et skiftebrev tilfalden arv etter hans 
sl .  moder. Det samme gjelder søstrene Ragni ld og Kirsten. 
Odelsgods 1 /2 hud u/b følger barna i landskyld. 
Derefter ble Ni ls N i lsen utlagt i fosterlønn den innestaaende 
gjeld hos Per Olsen i Vardal .  

1 76 
Gulbrand Dafindsen Hund.  Vardal 29.02 1 663 
x Maredt Østensdtr 
Barn: 
Jens 
Birette 
Johanne 
Inger 
Kari 
Gjeld: Jacob M ustad ,  Jørgen Lunden, Karen G undersdtr, 
Arnne Olsen, Gu lbr. Bradstad ,  Knud Hund, Johannes 
Bradstad 

1 77 

M ichel Olsen Erichsrud,  Toten,  20.05 1 663 
x Ell i  Joensdtr 
Barn: 
Olle 
Guni ld 
Gjeld: Per Paalsetter Rønnou Husebye 

1 78 
Jens Andersen hos Harel Flechesou, Toten 20.05 1 663 
Barn: 
Peder 
El l ias 
Amund 
Anne Flechsou 
dtr er død 

Goro N ielsdtr 
Birette 
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1 79 
Kiøstel l  Effuertsen Sten sl i ,  Toten 21 . 05 1 663 
x Martte/Mari Jensdtr 
Barn: 
Lisbet 
Ingeborg 
Anne 
Birtte 
Maredt 
Gjeld: Hans Berg , til Andersgaard ,  M ichel Bye paa Nes 
180 
Peder Bygstad , Vardal 1 0 .06 1 663 
x Goro Kieldsdtr 
Barn : 
Baldzer 
Halfuord 
Eli 
Kari 
Mannens odelsgods i Bygstad 1 /2 hud m/b 
Gjeld :  Per Schon hovd , Jacob og Olle Mustad , Olle 
Schierven, Olle Bygstad 

181 
Anne Solberg ,  Vardal 1 1 .06 1 663 
x Torsten G undersen 
Barn : 
Gunder 
Erik 
Mannens gamle vermoder Randi  Amu ndsdtr har opplatt en 
part i garden for ham. 
Gjeld: Maredt Gundersdtr, Laurits i Prestegarden, Hans 
Jørgensen og Per Schonhovd og Tord Olsen 

182 
Henrik Hou , Vardal 1 1 .06 1 663 
x Torgun Torbiørnsdtr 
Barn: 
Laurits 
Peder 
Knud 
Ragni ld 
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Bi rette 
Gjeld: Olle Sch ierfuen ,  Per Hø rstad , M ichel Mustad ,  Laurits i 
Prestegarden 

183 
Guni ld Tordsdtr Alm, 1 2.06 1 663 
x 2 Efuen Joensen 
Barn : 
Engebret Johansen 
Tore 
Kirsten 
Joen Efuensen 
Jens 
El i  
Formynder for det eldste kul l  som sl .  Joannes Almb var fader 
ti l morbroderen Tord Tordsen Mustad 
Gjeld :  Barnepenge i boet etter skifte holdt 1 4/1 0 1 652 etter sl .  
Johannes Alm. Ol le Mustad, Knud Jensen?, Laurits Alm,  
Wehrn Gryde, 

184 
Jacob Aasen ,  Bi ri 01 .07 1 663 
x Martte lffrsdtr 
Barn : 
Arne Aasen 
Tollef 
Joen er død - 4 barn 
Anne 
Guri 
Ingeborg 
Odelsgods i Aasen 3 skind m/b 
Gjeld: Ol le Frøs l i ,  Lau rits Biørnstad ,  S i ri Lau ritsdtr, 

185 
Birette Michel lsdtr Baaberg , B i ri 03.07 1 663 
Barn : 
Suend Amundsen Dal l  
Ol le Bratberg 
Peder Lunde 
Laurits Baaberg 
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Ode lsgods: I Brynstad og l i lle Brynstad 1 hud og 1 /2 skind 
i Stumli og Stuml i  tomter? 7 skind m/b, I Vaker på Ringerike 
1 fjerd ing m/b, I Dal l  med underl iggende Gun i ld  ?setter 1 hud  
m/b, i l i l l e  Brønstad 1 /2 skind m/b 

186 

Torchil l  Pedersen Skietten .  Toten 1 7.07 1 663 
x Ki rsten 
Arvinger er søsken:  
G under 
Siffr 
E l l i  Bleqsett 
Gjeld :  Anders Dyste, Bersuend Fielstad , Østen Offremb, 
Gu lbr. Gaarder, Joen Nygard , Tol lef Nøglebye 

187 
Ouden Lauritsen h usmand paa Kise, Toten 01 .08 1 663 
x Aase M ichelsdtr 
Barn: 
Bori ld 
Ki rsten 
Bi rette 
Martte 
Gjeld :  Den sl .  mands svoger Olle Kise, 

188 
Maren Knudsdtr A lfuestad , Toten 24.08 1 663 
x Arfue 
Barn : 
Tord 
Brøn i ld  
Peder 
G u ri 
Dorte Bierche 
Birette Alfstad 
Barbra Sifuesin 
B irette Nøglebye 
Dorette 
Aase 
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189 
Eyner Guttesen l i lle Heyernees, Toten 04.09 1 663 
x Birette Johansdtr 
Barn : 
Johannes 
Gun i ld 
Kari 
Guri 
Gundhaard 
Gjeld : Olle Miørl u nd ,  Olle Garløshaugen ,  Ol le Skinder 

190 
Christen Joensen Spersrud ,  Toten 08.09 1 663 
x Siri Gu llichsdtr 
Barn : 
Gullich 
Christopher 
Anne 
Mari 
Barbra 
Ingeborg 
Gjeld : Gunder Dyren og Maren  Christensdtr, Ann iche 
Hal l ingstad , Christen Hensvold , 
Barnas farbroder  og formønder lffr Nøglebye 

191  
Gulbrand Karstad,  B i ri 28.09 1 663 
x Aase T ollefdtr 
Barn : 
Per 
Christen 
Aase 
Bi rette 
Gjeld : Laurits Sigstad ,  S iffr Sigstad , Jens Baaberg , Per 
Melbye,  Hans Faaberg , 
Formynder M ichel! Madsen av Ringsager 

192 
Amund Galtestad, B i ri 28.09 1 663 
x Maren 
Barn : 
Gulbrand 
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Ni ls 
Gjeld Ol le Kluge, Ansten Quisgaard ,  El l i  Baaberg , Reyer 
Galtestad, Laurits Melbye, N iels Quisgaard 

193 

Brøn i ld Fedtstad, Toten 06. 1 0 1 663 
x Martte Bottelsdtr 
Barn : 
Siri 
Gjeld : Birette Alfuestad , Per Alfuestad,  Pouel Kyset, Hans 
Lundhougen ,  Erich Euang, Povell Sch iø l l  
Tilgode: Arv etter sl .  Mari Alfstad som var tilfalden den sl . 
mand før han døde. 
Farbroderen T ord Festad skal ha tilsyn med barnet. 

194 
Siffr Engebretsen Narum Toten 1 9 . 02 1 664 
x Sabra Hansdtr 
Barn : 
Olle 
Engebret 
Anne 
Sir i 
Ti lstede barnas nærmeste slekt og formønder Gulbrand 
Solberg 
Gjeld : Morten Solberg , Anders Tangen, Gulbrand Huser, 
Laurits Narumb ,  Laurits Garløs 

195 
Poul Knudsen Narumb,  Toten 05.03 1 664 
x I nger Mattisdtr 
Barn : 
Povel 
Elli x Haagen Fielstad 
Ti lstede barnas formynder farbroren Harald Euang 
Det ble framlagt skiftebrev etter den sl . mands forrige qvinde 
sl . Gu roe Narumb i to av hennes arvingers nærvær Jørgen 
Endsrud og Jon Hobreds qvinde nafnl ig Martte Olsdtrs paahør 
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196 
Guroe Halfuorsdtr Quigstad, Toten 21 .03 1 664 
x Sæbiørn Olsen 
Barn : 
Olle 
Karen 
Ingri 
Gjeld :  Bersuend Fieldstad, Hagen Fielstad, Rønnou 
tienestepige, Anders Balche, Gu lbr. Huser. 
Barnas nærmeste vedheftig slekt, neml ig nu  overværende 
Bersuend Fielstad . 

197 
Anne Torki ldsdtr Dyren, Toten 21 .03 1 664 
Gulbrand Endresen 
Barn: 
Endre Gu lbrandsen 
Maredt Lauritsdtr x Erik Knudsen Oustad 
Engri 
Ragnild 
Foreldrene har innkiøpt i Kauserud paa Toten 3 fierd inger m/b, 
nok innkiøpt i Gubbeløchen og Sørlottten 1 fierd ing m/b. 
Derforuten befantes etter den sl . qvinde odelsgods i Braadstad 
som var hennes egen odel 1 hud og 1 kalvskind m/b. 

Fortsettelse i neste nr. 
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Bokanmeldelser 

Arbok for Valdres 1992 

Arbok for Valdres for 1992 er på i alt 260 sider og inneheld ei 
mengd artiklar og illustrasjonar. Dei fleste art iklane er 
gjennomgåande stutte, men det kan i noen tilfelle vera vel så 
mykje arbeid med ein stutt artikkel som ein lang ein, og her er 
nedlagt eit stort arbeid for å samle stoff til årboka. 

Samlande tittel for heile boka er Blidros og Blakken, så 
denne årboka har mykje tilfang om desse dyra ut frå mange 
innfallsvinklar ein kan berre nemne emne som ku og hest i 
Valdres, kjerring og kyr, heimekyr, husbond og hest. 

Boka inneheld minneord om kong Olav V, Sverre Bråten, 
Ivar H. Granheim, Margit Meisdalshagen, Bjarne Norheim, 
Synnøve Skottene og Magne Sørflaten.  
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Det er lite om slekter i denne årboka, da var det meir i dei 
eldre årbøkene. Arsaken er kanskje at ein etter kvart har fått 
mange bøker med gards-og slektshistor)e for Valdres. Kanskje 
har det også noko å seia at Vestoppland slektshistorielag gir ut 
eige skr ift, og så kan det kanskje også vera det at slekt og 
slektsrekker kan verke noko fjernt for mange, og det kan 
oppstå mistydingar: Kvifor skal det skrivast om den slekta og 
ikkje om den osb, ei innvending ein av og til  høyrer. 

Men to artiklar er av spesiell interesse for medlem mer av 
Vestoppland slektshistorielag nemleg artikkelen "Gav konge
datter Gyda tanker om å samle Norge til ett rike?" av Ove 
Wangensteen Kvien og Valdresdiplom mellom 1424 og 143 0  ved 
Ivar Aars. Frå og med 1970 og til i dag er det skrivi om 13 7 
mellomalderbrev frå Valdres mellom 1264 og 1430, eit impo
nerande arbeid. Denne artikkelen tek mellom anna for seg 
tilfang kring J ordsal i Kjøs i Høre. 

Gyda var etter Snorre dotter av kong Erik av Hordaland og 
kom på oppfostring truleg på Kvie i Valdres. Denne garden låg 
ved vegen gjennom dalen og frå dei eldste tider var det 
herberge der for farande folk. Harald Hårfagre kunne derfor 
letteleg ha treft Gyda der når han for gjennom Valdres. 
Forfattaren held det for r imeleg at segna er sann og seier det 
slik: "De fleste seigne fra eldre tider har mer eller mindre 
sannhet i seg." Han meiner og at Snorre Sturlason hadde fått 
høyre denne kjærleikssoga av hertug Skule i 1218 eller 1237. 

Ein vil tru at Arbok for Valdres vil  gjera rett i å ofre dette 
med slektshistorie noko større plass enn i dag. Men eit 
storverk er boka for kvart år og går unna som berre det og har 
ein sikker plass i svært mange heimar i Valdres. La ein til sist 
nemne ei nyttig spalte nemleg Valdreslitteratur 1991, oversikt 
over bøker, hefte, tidsskrift, reklame m.m. med tilknytning til 
Valdres. (AA) 
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Nytt "Regesta Norvegica" 

For kort tid siden kom det ut et nytt bind i serien Regesta 
Norvegica, og dette bindet omfatter perioden 1 35 1 - 1 369 og er 
utdrag fra Diplomatar ium Norvegicum. Det inneholder 473  
sider med tekst der  hvert dokument er presentert og dessuten 
navne- og saksregister slik at verket er på i alt 575 sider. 
Regesta Norvegica inneholder dokumenter som har med 
prester, kirker, konger,  administrasjon m .m .  å gjøre og er 
dermed et utsnitt av det store verket DN. E tter som 
Diplomatar ium Norvegicum ikke er lett å få kjøpt lenger (til 
en overkom melig pris), er det særlig nyttig med dette nye 
verket, og for en som interesserer seg for de nevnte emner 
m.  v .  er også verket meget nyttig. 

Det første dokumentet handler om Svartedauen og "om at 
Gud har kasta ein stor pest over verda. I dei landa som ligg 
vest om landa til kongen, er stø rste luten av folket daude. No 
går pesten over heile Noreg og Halland og er på veg hit .  Folk 
brådøyr utan sj ukdom føreåt. Og dei som lever att er for få til 
å gravleggja liket." Brevet er truleg skrivi i Lødøse. 

Her finner vi også opplysninger fra Vest-Oppland og det 
kan nevnes at en hører om garder som Øde i Øye sogn i 
sørluten av Valdres, Øvste Hegge i B iri ,  Nedre garden i Odnes i 
Fluberg, S jo  i Gran, Sigvatsgarden i Lunde, østligste garden i 
Mæhlum i Vardal og Bjørnstad på Toten. 

Som sagt er verket forsynt m ed navne- og saksregister ,  og 
dette gjør at verket er lett å slå opp i. Sam mendragene er 
gode og konsise, under arbeidet har en måttet revidere en god 
del dateringer fra ON.  Verket er gitt ut av Riksarkivet og 
redigert av Halvor Kjellberg. Den eneste illustrasjonen som 
finnes er kong Håkon den VI Magnussons sekretsegl, tegnet av 
seglkonservator Odd Fjordholm etter ei avstøyping i RA.  (AA) 

228 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1993-03



Tillegg og rettelser 

Mer om Rønningen i S. L and 

Av B ernt G.  Bielke 

Det er ikke til å unngå at man so m slektsforsker fra tid til 
annen begår feil .  Jeg har nu oppdaget at jeg har valgt en "feil" 
person i den artikkelen jeg skrev i nr .  2 - 1 989 om gården 
Rønningen i Søndre Land. Den anen jeg skrev o m  nr.  24  Ole 
Hansen Hoff født på gården Hoff og døpt 6 - 1 1 - 1 79 2 ,  ble ikke 
gift med Chr istense Engebretsdatter Prestegaards-eie m e n  
gift i Vardal 1 8 1 5  23 år gam mel m e d  gård m annsdatter M arthe 
Andersdatter Vesteraas. Se Vardal Bygdebok side 1 47 om 
gården Vesteraas. A nene blir således : 

Nr.  24  Ole Hansen,  fødested ukj ent, gift 2 2 /8- 1 8 1 2  med 
Nr .  25.  C hristense E ngebretsdatter Prestegaards-eie osv. 

Nr. 48  Ukj ent 
Nr. 49 Ukj ent 

Det so m er skrevet om anene til nr. 24  i n r .  3- 1 990 må derfor 
utgå ! Da det på grunn av for mange med navnet Ole Hansen 
rundt århundreskiftet 1 70 0 - 1 800 lar det seg ikke gjøre med 
sikkerhet å si hvor nr.  24 Ole Hansen kom fra. Jeg beklager !  
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Svar på 
tidligere spørsmål 

Svar på spørsmål nr. 170 (hefte 3/ 1990 

Svaret på Helene Pedersdatter Skaugeruds opprinnelse er å 
finne i panteboka for Toten� Vardal og Biri. Den 5. april 1816 
ble dette brevet tinglyst: "Hans Hansen Nesteruds avkall til 
hans kone Helene Pedersdatters formynder Tomas Pedersen 
(han het Amundsen) Skaugerud for mottatt arv etter følgende 
skifte brev. 

1. Gunder Nøkleby 13.4.1807 
2. Peder Hørland 18.12.1801 
3. Johan Knatterud 14.1.1801 
4. Peder Hørland 11.5.1801 
5. Marie Hørland 15.11.1797." 
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Helene Pedersdatter hadde altså fått arv på de 5 skiftene som 
er nevnt ovenfor, og ved å slå opp i skifteprotokollen på de 
oppgitte datoer fant jeg ut at Helene var fra garden Hørland i 
Totenvika. At hun skrives Skaugerud ved vielsen må skyldes at 
hun har oppholdt seg hos formynderen på Skaugerud. Tomas 
Amundsen kalles hennes beslektede, og jeg tror slektskapet er 
slik at Helenes mor Mari Tomasdtr. og Tomas' mor Anne 
Tomasdtr. var søstre slik at de var søskenbarn. Jeg kan ellers 
nevne at Helene og hennes to yngste søsken Hågen f. 1788 og 
Marte f. 1790 ikke er med i folketellinga 1801. Men alle tre 
vokste opp og ble gift, så av en eller annen grunn er de 
uteglemt. For Helene kan vi sette opp følgende slektstavle: 

1. Helene Pedersdtr. Hørland f. 6. 5.1793 
Foreldre: 
2. Peder Hågensen Hørland (1743-1801) 
3. gift 1771 med \i\ari Tomasdtr. Øverby (1749-1795) 
Besteforeldre: 
4. Hågen Madsen øvre Skramstad, død 1772 
5. g 1727 m Magnhild Olsdtr. vestre Balke (1705-1797) 
6. Tomas Olsen Øverby (1711-1770) 
7. g 1 739 m Mari Olsdtr. Skjefstad (1720-1800) 
Oldeforeldre: 
8. Mads Ellingsen østre Balke (1650-1731) 
9. g 1699 m Berte Hågensdtr. Askim 

10. Ole Andersen Balke (1673-1739) 
1 1 . g 1698 m Eli Herrnandsdtr. Hanestad (1677-1763) 
12. Ole Hansen Berg f. ca. 1665 
1 3. g 1697 m Anne Hansdtr. Vangen 
14. Ole Gulbrandsen Skjefstad (1667-1745) 
15. g 1713 mn  Sofie Nilsdtr. Kvikstad (1693-1762). 

Med hilsen Terje Tandsether 
2830 Raufoss 
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Svar på spørsmål nr. 221 

Håkon Prestmo, Hønefoss søker opplysninger om Dorthea 
Nielsdatter, som ble gift med Lars Larsen Skjeslien. 

Dorthea var født 8/ 10 1810 på Narums-eie i Land, høyst 
sannsynlig på husmannsplassen Narumsbakken, som også er 
kalt Bakvendtbakken eller bare Bakken. Hennes foreldre var 
Niels Svendsen Narum (søndre) dp. 1782 - død 30/ 12 1866 og 
hustru Bert he Hansdatter f. Ruud, dp. 1779 - død 10 /7 184-7. (I 
Boka om Land, bind Ill, på anetavle for Nårum, søndre II, står 
at Niels Svendsen er gift med Berthe Olsdatter Ruud, men 
dette er nok dessverre feil). 

Niels Svendsens foreldre var: Svend Olsen Narum f. Aadnes 
(store) dp. 1738 - død 1803 og hustru Berthe Pedersdatter f. 
Øystad (S. Land) dp. 1751 - død 1832. (Svend Narum var 
byggmester og bygde bl.a. Hov kirke, S. Land. 

Berthe Hansdatters foreldre var: Hans Christensen Ruud 
dp. 174-0 og hustru Berthe Christensdatter f. Næs-eie (Fluberg) 
dp. 174-1. 

Videre aner bakover kan finnes i Boka om Land, bind III, 
spesielt kanskje på anetavla for Øystad bak i boka, hvor man 
kommer inn på den nokså kjente "Bratt-slekta", - men også i 
Boka om Land, bind V, under Store Odnes, kan det finnes en 
del. 

Dorthea, som hadde flere søsken, ble 7/10 1834- gift med 
Lars Larsen Scheslien f. 22/8 1810 - død 3/9 1864-. Han fikk i 
midten av 1830-åra skjøte på Haug under Hasvold, men solgte 
garden igjen i 1839 til sin bror Hans Larsen Scheslien f. 1803, 
som forøvrig var gift med ei søster av Dorothea, - Berthe 
Marie Nielsdatter (1805-1885). 
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Dorthea avgår ved døden på Ringstad-eie 5/8 1857, mens 
Lars dør på Hvalby-eie, antagelig hos sønnen Nikolai og hans 
familie. 

Med hilsen Terje Nordraak, Rute 527, 2870 Dokka 

Spørsmål nr. 226 

Tille so l snin : Kringlerdalen er et gårdsbruk i Nannestad 
g.nr. 1 07, br.nr. 2) og der har det vært kvern helt fra 1600-

tallet. Bruket er omtalt i Nannestad bygdebok bind 3 side 75 
ff. Opplysningene passer jo bra med at Andreas Andersen var 
møller og med at hans datter Maria f. ca. 1877 var født Bjerke 
i Nannestad. Kringler ligger nettopp i en del av bygda som 
heter Bjerke, eller Børkje, på den lokale dialekt. 

Med hilsen Kolbjørn Sundby, Strømmen 
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Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 227 

Kan noen hjelpe meg med opplysninger om følgende personer 
fra Østre Toten? 

1 ). Anders Olsen Skullerud født 1 6/ 1 2  1 848 ,  fly ttet til 
Christiania. 

2) .  Martin Olsen Skullerudsæter f.  24/4 - 1 858 ,  ukjent oppholds
sted i voksen alder .  

3 ) .  Mina Olsdtr . f .  1 8 / 1 0  186 1  ble gif t med  skreddersersj ant 
N ilsen i Chr istiania. 
Disse personene kan ha gått under navna Skullerud, Skulle

rudsæter eller Byveislåttsveen. Jeg har lett mye etter de m , 
men har ikke funnet sikre opplysninger om dem etter konfir
masj onen. 

M ed hilsen M agnus Mariussen, 2850 Lena 
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Spørsmål nr. 228 

Donald A. Quickstad, R t. 4, Box 95A, M ilaca, MN 56353 ,  USA 
søker opplysninger om Ole Knudsen fra Aurdal som flyttet til 
Toten mellom 1 827 og 1 857 ,  kanskje sammen med døtrene 
Anne og Astrid. Og han søker også opplysninger om alle Ole 
Knudsen med familie som kom fra Aurdal eller Toten til 
Amerika etter 1 8 3 1 .  

Spørsmål nr. 229 

Jeg har arbeidet mye med gransking av slekta til mine 
besteforeldre som kom fra Norge. To av besteforeldrene mine 
utvandret fra Vestre Toten. Bestefar hette Carl Andreasen 
født 1 � .  oktober 1 858 (Jutulrud) og dro til USA i j uni  1 878 .  
Bestemor Oleanne Jensdatter (Skjølås) født 22.  august 1 856 
dro til USA 4 .  j un i  1 880 .  B ror t i l  bestemor,  Ole Christian, med 
familie og foreldre dro til  USA 24 .  april 1 883 .  

Bestefar Car l  hadde ei  søster Helmine Andreasdtr. født 28 .  
juni 1 852 (Sønsteby) som b le  igjen i Norge. Jeg  har en 
opptegnelse som viser at hun ble gift med Gustav Gundersen 
(Ulsrud) den 30. j anuar 1 882.  Jeg har hittil ikke funnet at disse 
to hadde unger. Jeg håper å finne slektninger i Norge fra 
denne familiegre ina. 

Med hilsen Vernon L.  Solien, 1 0 1  60 Ave. N, Moorhead, 
Minnesota 56560, USA. 

*** * *  

Toten økomuseum har tidligere sendt spørreren e n  del 
materiale om hans aner, men har ikke greidd å finne 
opplysninger om Gustav Gundersen og familie. Denne greina er 
nok den mest interessante når det gj elder dette spørsmålet. 

AA 
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Spørsmål nr. 230 

I tidsskrift nr. 4/ 1992 begynte Hans M. Næss' interessante 
serie om Vøien øvre i Gran på Hadeland. Den berører ikke 
direkte mitt arbeid, men i den første artikkelen (s. 250) 
forekommer et navn som jeg gjerne vil spørre nærmere om. 

Halvor Mogensen Vøien hadde en sønn Gulbrand Halvorsen 
f. 1713 som kom til Gisleberg. I januar 1732 blir Hans Eriksen 
Gisleberg døpt. Han var sønn av Erik Halvorsen Gisleberg og 
Ragne Hansdtr. fra Horgen. Faddere til Hans var ved siden av 
3 Hans-barn (sikkert mors søsken) også GULBRAND 
HALVORSEN GISLEBERG. Etter som foreldrene til Erik hette 
Halvor Eriksen Gisleberg og Maren Gudbrandsdtr ., antok jeg, 
at nevnte Gulbrand var en onkel til Hans. 

VAR DET TO SOM HETTE GULBRAND/GUDBRAND 
HALVORSEN PÅ GISLEBERG SA MTIDIG? 

DERSOM IKKE. HVORFOR VAR EN SOM NYLIG HAR 
FLYTTET TIL GISLEBERG FADDER TIL HANS? VAR DE I 
SLEKT? 

Ellers vil jeg gjerne komme med en tilleggsopplysning som herr 
Næss sannsynligvis likevel kjenner til: 

Hans Larsen Lærens fadder i 17 50 oppgis å være ? Pedersdtr. 
Lynne. Det handler sikker om KAREN Pedersdtr. gift med Tor 
Paulsen Lynne, sønn av Ragnhild Larsdtr. Læren og Povel 
Torstensen Lynne/Lunder og dermed en fetter til Lars 
Povelsen Læren. Denne Tor var jo tidligere fadder til Lars' 
eldste sønn Anders i 1747. 

Vennlig hilsen Michaela M. Lelek, Øgardsv. 9, 2000 Lillestrøm 
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Spørsmål nr. 23 1 

Min far, Edvin Markus Eriksen, ble født 14/4 1908 og døde i 
Oslo 9/4 1986. Hans foreldre var Emil Eriksen, f. i Vardal 
13/5-1880 og begravet ved Hoff kirke i Østre Toten 5/6 1948. 
Han var gift med Laura Marie, f. i Vardal 1886 og begravet 
ved Hoff 21/12 1937. Emil, Laura og de mange barna bodde på 
Kapp i Østre Toten, boplasser var Høiberg 1912, Hovland 1909, 
18, 24 og 27 og Bjerke 1933. Han arbeidet ved Kapp Melke
farbrikk. De barna som en kjenner til ved siden av Edvin 
Markus var Petra, Marry, Ellen, Torleif, Erling, Einar, Eilert 
og Henning. Spørsmålet er om det finnes etterkommere i 
distriktet fra noen av disse. Jeg er meget interessert i å få 
kontakt med nålevende slektninger som også har Emil Eriksen 
og frue Laura Marie blant sine aner. Emil Eriksen flyttet i 
1938 og 45 til Kolbotn, og kan sikkert også ha bodd på andre 
steder enn Kolbotn og Kapp. 

Med hilsen Edel Irene Nilsen, Hestemyrveien 1, 1781 
Halden. 

Spørsmål nr 232 
Knut Syversen Høve i Reinli (1690-1782)  g 1722 m Beret 
(Berthe) Andersdtr. De overtok Klauvrud i Reinli og fikk 9 
barn. Hvor var Beret Andersdtr. fra? Hennes foreldre? 

Arne Lunde, Skogstien 5, Gjøvik 
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Spørsmål nr. 233 
Knut Syversen (ca. 169 1 - 1774) kjøpte Svanheld i Svenes i Nord
Aurdal i 1 736. Da hun giftet seg 7 /6 1 729 med Gjertrud Olsdtr. 
Hegge skrev han seg for Fodnes. Hans foreldre? 

Arne Lunde, Skogstien 5. Gjøvik 

Spørsmål nr. 234 

Ole Larsson er nevnt på nordre Raneim i Nord-Aurdal bl.a. i 
1 723, i 1 728 og i 1 730. Han ble gift 26/ 12  1 7 1 0  med Aste 
Andersdtr. Søhus. Hvem var Ole Larssons foreldre? 

Arne Lunde, Skogstien 5, Gjøvik 

Spørsmål nr. 235 
Jøger Faltinsen Fystro - Øde (ca. 1690- 1738) i Slidre gm Turid 
Nilsdtr. Feren, hadde 6 barn, navn og data for disse? 

Arne Lunde, Skogstien 5, Gjøvik 
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Lagsnytt 

Lagsmøter på Fagernes 

Slektsmøtene er i Drengestua i 1993 og 3dje tirsdagen i 
måneden fra kl. 18.00 og altså dagene 21/9 - 19/10 og 16/11. 

Lagsmøter i Gran 

2. tirsdag hver måned, dagene 14/9 - 12/10 - 9/11 - 14/12. 

Artikler på disket 

Det blir stadig mer vanlig å skrive inn artikler på PC (diskett) 
blant våre artikkelskrivere. Dersom så skjer, vil tidsskrift
styret svært gjerne få tilsendt den aktuelle diskett, så kan vi 
selv få kjørt ut artikkelen før trykking og slipper da å skrive 
den inn på nytt. Kontakt oss gjerne på forhånd slik at vi kan 
finne ut om det lar seg gjøre å overføre disketten til tekst til 
trykkeriet. 

Ti dss kr if tstyret 
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TUID(JØRING 
på inn- og utland. 
utføres med de mest moderne og 
komfortable busser 
Godstransport - rimelig, sikker og hurtig 

Skal De til hovedstaden? 
Benytt Landekspressen! 

Kontakt oss om Deres transportbehov 

(:�+.' 

·· ··. · "8 
,'.' 0 :, . ' ,., 
I 

..li a ..... . ... 1 
' �ent; 

A/c :HADECAnD 

uonnsrco OG Møc.ce 

Ko rnmo ttak - Kraftfo r - Såvar e r  a v  korn o g  g ras 

Ti l s kuddsfo r og g jødn i n g  

Te lefon 61 32  81 15  - 61  32  80  16 
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LYS 
I 1993 tilbys du MELDING 

10 ØRE RABATI 
(12.2 øre inkl. mva.) 

pr. kWh på ditt strømforbruk utover fjorårets. 

Tilbudet gjelder H-abonnement som varte i hele 1992. 

ER DU PRISBEVISST - FYR MED STRØM! 

Din leverandør av lys og varme 

HADELAN DS 

EN ERGIVERK 
2270 Jaren. Tlf. 61 32 81 20 

HAN DELS 
N h. . f. 

S ENTER en 1stone ·or seg. 

Jernbane 
Post 
Banker 
Vinmonopol 

60 

forretninger 
samlet i ett område 
ved riksveg 4 

I AV HADELAND !  
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V I  TAR VARE 
PÅ DAG ENS 
VER D I ER 

jV\ 

( \ 
VESTOPPLAN D SLEKTS 
H I STO R I ELAG TAR VAR E  
PÅ H I STO R I SKE VER D I ER  

� G A A M  
€°5E7 5 D A R E B A N �  

2770 JAREN TELEFON 6 1  32 80 00 

S P.AR E R1\ N K E N  I EVNAK E I� 

L U N  N E I\ 
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