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FINNES DET KONGSBLOD PAA 

LANDAASEN? 

AV 

LARS LØBERG 

Det har vært skrevet side opp og side ned om Landaasen- 

slekta og dens mulige forbindelse med biskop Karl Jensson. 

Skribentene deler seg naturlig nok i to grupper, de som tror 

på en slik forbindelse og de som betviler den. Dette går 

også fram av behandlingen i Vestoppland Slektshistorielags 

Tidsskrift, der den første gang presenteres i nr 1/84 uten 

annen kommentar enn at "Dersom denne slekts rekka er 

riktig, blir det mange også i vårt distrikt som kan finne noen 

av sine aner her." 

Leif A. Wien tar opp spørsmålet i nr 4/84 i en artikkel med 

den treffende tittelen "Hvor pålitelige er våre anetavler9", en 

artikkel han for øvrig også har publisert i andre slekts- 

historiske tidsskrift. Han viser her til den gamle nestor EA 

Thomle, som omtaler flere ledd i denne forbindelsen som 

"høyst upålitelige". Wien får tilsvar i nr 2/86 fra Ingeborg 

Elsrud, som hadde formidlet denne anetavlen til 

"Ringerike", hvorfra redaksjonen i dette tidsskriftet hadde 

sakset den. Hun bringer også inn en støttende artikkel av 

Asmund Enger fra 1962, som gjengis i samme nummer. 

Fart i diskusjonen blir det først når Herman Nettum i to  
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artikler om "Kongene på Man og Suderöyene" og "Kilder 

om kongene rundt Irskesjöen" i 2 og 3/91 drister seg til å 

omtale deler av slektsrekken med "siden dette ikke engang 

er saga -og langt mindre historie." I nr 4/91 forsvarer 

Ingeborg Elsrud slektsrekken med ytterligere 

litteraturhenvisninger, mens Nettum i samme nr glatt avfeier 

også denne litteraturen. Per Dalby runder av denne debatten 

i nr 4/92 med en lovprisning av Elsruds siste artikkel. 

I nr 1/93 tas så hele problematikken opp på ny av Stein 

Bekkevold i artikkelen "Fra Ynglingeætten til familien 

Landaasen". Artikkelen er uten referanser til de tidligere 

innleggene, men illustreres med et pent bilde av forfatteren 

med familie på (slekts-?) historisk grunn på Man. 

Bekkevolds artikkel er i og for seg grei. Det som bekymrer 

meg er en tilføyelse som gjøres etter artikkelen, i de 

biografiske opplysningene om forfatteren og hans hustrus 

familie. Her heter det på side 18: "I følge slektstavlen til 

Landaasen-Skonnord (som vi ikke har rimelig grunn til å 

betvile) ...". Det går ikke klart frem hvorvidt parentesen er 

forfatterens eller redaksjonens tilføyelse. Den er imidlertid 

like gal uansett opphav. 

Elsrud, Dalby, Bekkevold og andre må så gjerne få tro på 

forbindelsen mellom Landåsen og hamarbispen, men det er 

all rimelig grunn til å betvile den. Når Elsrud toner ned 

Thomles skepsis til forbindelsen ved å vise til 

forskningsresultater oppnådd etter Thomles død, skyter hun 

etter min mening mot feil mål. Den forskning hun viser til 

gjelder slekten Skunk og kongeslektene på Man, ikke  
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hvorvidt Karl Jensson etterlot seg barn. Her er Thomles 

påstand like gyldig i dag som i 1912. Såvidt jeg kan se er det 

ikke annet hold for påstanden om en slik forbindelse enn en 

såkalt familietradisjon som ikke kan spores lenger tilbake 

enn til 1800-tallet. Her mangler det 300 år på samtidighet, 

noe som er uhyggelig lang tid når det gjelder å forvrenge 

faktiske forhold. Det tok f.eks. langt kortere tid å konstruere 

en fullstendig uhistorisk Prillar-Guri. Tradisjonen passer 

tvertimot godt inn i den nasjonal-romantiske 

oppblomstringen vi finner på 1800-tallet, der annenhver 

odelsbonde skulle være av gammel adels- eller kongsætt. 

Langt nyere og bedre belagt er f.eks. tradisjonen om at 

slekta på Faar i Valdres skulle være av Bernadotte-ætt, men 

den er like lite sann for det. 

På dette grunnlaget er Thomles karakteristikk treffende. 

Tradisjonen er ikke mye å bygge på. Den kan ikke bevises, 

men den kan heller ikke motbevises. Støtte for den er det 

imidlertid lite av. Eier familien på Landåsen noen gang gods 

fra bispens slekt? Nevnes medlemmene noen gang i 

arveoppgjør innen bispens slekt? Bruker noen på Landåsen 

noen gang bispens slektsvåpen? Finnes det i det hele tatt 

belegg for at bispens slekt vil kjennes ved familien på 

Landåsen? Så vidt meg bekjent ikke. 

Det mest positive som kan sies om forbindelsen er vel at 

den er lite sannsynlig, omenn ikke umulig. Å legge arbeide i 

å utforske bispens avstamning synes på det grunnlaget 

nokså bortkastet, og om man tror på den eller ikke må en 

i alle fall kunne enes om at omstridt - det er forbindelsen. 
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Lodin-Slekta fra Land 

Del 1: Landåsen-debatten 

Av Svein-Erik Ødegaard 

Ei stamtavle med utgangspunkt i biskop Karl Jenssøn Jemte, 

sogneprest på Toten og senere biskop i Hamar (1506-12), har 

spredt seg gjennom flere generasjoner i vårt distrikt. 

Avstamningen fra biskopen skal angivelig gå over brukere på 

gardene Landåsen og Gårder i Land. Men en kildekritisk 

gjennomgåelse av materialet er aldri blitt foretatt. 

Litteratur 

Nedenfor følger først en kronologisk oversikt over den mest 

aktuelle litteraturen, inkludert det som er gjengitt i nærværende 

tidsskrift. 

- E.A. Thomle: Familien Thomle (s. 82). Kristiania 1913. 

- Asmund Enger: Oberstløitnant Andreas Tandberg Gaarder (s. 

102-103). Bygd og Bonde 1920. 
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- Oscar Munthe: Gaard nr. 25, LANDAASEN. Maskinskrevet 

manuskript, datert Fredriksstad oktober 1922, eks. ved Lands 

Museum. 

- Leif Midthaug: Røbergslekten. Hedmark slektshistorielags 

tidsskrift, bd. II, Hamar 1946. 

- Asmund Enger: Halvor Hoels mulige slektsforbindelse med 

Hamarbispen Carl Jenssøn av Jämtlands-Skanckerne. Norsk 

slektshistorisk tidsskrift, bd. XII (1950). 

- Halvard Oudenstad: Slekten Oudenstad. Gjøvik 1958. 

- Asmund Enger: Jemtland-Skanckene i Norge. Nationen 22. 

november 1962, gjengitt i VSHL 2/1986. 

- C. S. Schilbred: Boka om Land, bd. V, Oslo 1981, s. 298 ff. 

- Kjell Hallmann og Thorleif Solberg: Litt mere om Elsrud- 

ætten. Ringerike 1983, utdrag gjengitt i VSHL 1/1984. 

- Leif A. Wien: Hvor pålitelige er våre anetavler? VSHL 4/1984. 

- Ingeborg Elsrud: Av Jämte slekt. VSHL 2/1986. 

- Per Dalby: Oluf og Damøy, VSHL 1/1987 

Tradisjon og virkelighet 

Som vi ser er det 5 bidrag i tidsskriftet som angår Landåsen- 

slekta. I tillegg kommer at Herman Nettum i et tilsvar i nr. 4, 

1991, har karakterisert slektsrekka i bidraget i nr. 1, 1984, som 

"et av de grelleste eksempler som finnes når det gjelder 

middelalderstamtavler" og spesielt angående Landåsen-delen: 

"For det første er det ikke noe belegg for å hevde at 

Landåsenslekten hadde noe som helst med Hamarbispen Carl 

Jensson å gjøre." 

Gang på gang har man brukt en konkret slektsrekke, med 

navngitte personer ledd for ledd tilbake til biskopen, som 

baserer seg på familieopptegnelser. Disse eksisterer ikke i dag.  
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Opphavsmann skal være Ole Christoffersen Alfstad på Ø. 

Toten, f. 1747, av Gårder-slekta fra Land. Spørsmålet er 

imidlertid om dette ikke er en sammenblanding. Materien bærer 

preg av å være en sammenblanding av ekte tradisjonsmateriale 

(som ofte inneholder en kjerne av sannhet) og slektshistorisk 

"forskning" - der "forskningen". Vi har imidlertid mulighet for å 

gå lenger enn bare å stille oss kritisk til kildegrunnlaget og 

konklusjonene på dette grunnlaget - vi kan etterprøve resultatet 

gjennom andre og eksisterende kilder fra de aktuelle personenes 

samtid. 

Landåsen - Hillestad 

For det første skal vi forsøke å bidra til å oppklare en liten 

gardshistorisk uklarhet. I bakhodet må slektsforskere ha den 

allmenne bosetningshistorien - som igjen har sammenheng med 

folketallsutviklingen. Viktig for eldre tid er den dramatiske 

folkenedgangen og gardsnedleggelsen som en følge av 

svartedauen (1349-50) og etterfølgende pestbølger ("drepsotten", 

"barnedauen" og mange flere). Dette får konsekvenser for 

mange hundre år fremover. 

Opprettholdte garder drev ofte en eller flere ødegårder som 

underbruk i "ødetida". På denne måten ble også eiendomsretten 

ofte opprettholdt og grenser holdt i hevd. Når det gjelder 

forholdet Hillestad - Landåsen, synes forholdet å være klart 

gjennom biskop Jens Nilssøns reiseopptegnelser. Den 12. 

september 1594 forlot følget Fluberg prestegard, passerte Råum 

og så mot nord og nord-øst den 3 fjerdinger lange Hillestad- 

skogen og så utfor bakke fram til Hillestadvannet. Så beskrives 

nøyaktig vegen fram til garden Hillestad - som lå der Landåsen 

ligger i dag. Her bodde Oluf og hans kone "Damøj". Damøy 

skjenket øl til biskopen og resten av følget, og hun forærte 

biskopens sønn Christoffer et par fingervanter og sønnen Evert 

et trådnøste. 

10 



 © Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 

   

Da bispefølget dro videre, reiste de mot øst 1/2 fjerding langs 

vatnet og kom til en ødegård som het "Aass", som i likhet med 

Hillestad var eid av Jørgen Kruckow (til Tjerne i Ringsaker). 

Denne ødegården sies å ha vært bebodd i gamle dager. Dette 

er der Landåsødegården ligger. 

Hvis vi derimot går til skattelistene, møter vi hele tida bare 

garden Ås. Også i Vardals-missalet, der utdrag er gjengitt i 

tidsskriftet, heter Oluf Hillestad Oluf Ås. Oppsitteren ved 

gjengjerden i 1528 het Sveinung Ås. På 1600-tallet går "Ås" over 

til "Åsen", slik navn på "-li" gjerne ble navn på "-lien" o.s.v. Først 

på 1700-tallet - og gradvis - slår "Landåsen" stadig sterkere 

igjennom i de offisielle kildene - sannsynligvis for å skille garden 

fra Åsen i Vardal. Tingboka avslører at på folkemunne har nok 

garden blitt kalt Landåsen noe lenger tilbake. 

Men Oluf "Ås" brukte nok sjøl betegnelsen "Hillestad". Det kan 

en skjønne av bispeberetningen, som jo baserte seg på de 

opplysningene man fikk underveis. Videre finner vi Oluf 

"Hillestad" som hyllingsmann ved kongehyllingen i 1591. Så har 

jeg registrert sønnen Laurits Olufsen Åsen som lagrettemann 9. 

mars 1629, referert i et RA-diplom angående Humlekjerr i 

Etnedalen fra 1642, og der kalles han Laurits "Hiellestad". 

Gardsnavnet var derfor like gjerne "Hjellestad"/"Gjellestad" som 

Hillestad. 

Når det gjelder eierforholdene til Landåsen, som totalt var 

skyldsatt for 4 huder, ser vi at Laurits Olufsen eier 2 huder i 

1612. Videre tilpanter han seg de øvrige 2 hudene av Cort 

Jensen den 27. juni 1616. Dette er referert i et skifte på 

Landåsen år 1700. Av odelsjordeboka 1624 og senere kilder vet 

vi at Laurits ble sittende med hele garden som sitt odelsgods.  
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Grunnen til at Oluf og Damøy var bosatt på Landåsen, kan 

derfor ha vært at de eide halvparten av eiendommene 

"Hillestad/Hjellestad" og Ås. Når det var flere eiere til en 

eiendom, hadde "beste mann" bygselretten. I datidas språkbruk 

var ikke det å eie en gard synonymt med å eie hele skyldverdien 

- men å råde for bygselen. Jens Nilssøns opplysning om at begge 

gårdene var Kruckow-gods, utelukker derfor ikke at halvparten 

av skylda i realiteten var eid av Oluf Landåsen. Adel rangerte 

sjølsagt foran bonde hvis begge eide likt. 

Alternativt kan slekta ha skaffet seg halvparten av 

eiendommene "Hillestad"/"Hjellestad" og "Ås" fra Tjerne-godset 

på et tidligere tidspunkt enn 1612. Men det er i så fall høyst 

uvanlig å skaffe seg deler av samme driftsenhet fra samme eier 

i flere omganger, den ene delen ved kjøp og den andre ved 

tilpanting. Dog kan bakgrunnen i 2 forskjellige garder være 

årsaken. Jeg holder det allikevel for mest sannsynlig at Oluf og 

Damøy Landåsen var i besittelse av 2 huder i 1590-åra, og at 

Jørgen Kruckow bare eide de andre 2. Forøvrig henviser jeg til 

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bd. III, artiklene "Kruckow’erne i 

i Norge" ved N. Stene, og "Nogen oplysninger om slekterne 

Kruckow, Haar og Benkestok" ved Henning Sollied, samt Per- 

Øivind Sandbergs artikkel om Tjerne-godset i Ringsaker 

historielags årbok for 1979. 

Farsnavnet til Oluf Hillestad/Landåsen 

Vi har altså å gjøre med en bosetningsenhet med to forskjellige 

garder før 1350 som utgangspunkt - Hillestad/Hjellestad og Ås. 

Fordi Landåsen er det gardsnavnet som senere er innarbeidet 

som det offisielle navnet, vil vi i fortsettelsen benytte det.  
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Geografisk må Landåsen sies å ligge noe isolert på 1500-tallet, 

men ressursene tilsa at bosetningen ble opprettholdt her 

gjennom bosetningskrisen i senmiddelalderen. 

Oluf Landåsen er i den velkjente slektsrekka kalt ""Oluf Jensen" 

Landåsen eller Hillestad, som videre skal være sønn av Jens 

Carlsen Landåsen", og sistnevnte skal da være sønn av biskopen. 

Nå opptrer som nevnt en Sveinung som bruker av Landåsen i 

1528. Oluf registreres første gang som bruker i lensregnskapene 

for 1557/58, både som betaler av foring (skatt) og for å ha fått 

penger for mårskinn. 

Videre har sogneprest Niels Vegle i Vardal nedtegnet 

"Vardalsmissalet" - delvis gjengitt tidligere i dette tidsskriftet - 

der han 12. juli 1578 er med i "Oluf Osen y Land sin daters 

grafferøl." Han beskriver samtidig ødeleggelsen etter et haglvær 

som noen dager tidligere nesten hadde ødelagt all avlingen. 

Haglen lå hos Oluf i 2 dager og var "sort y den ene enden." 

Ovenfor har vi så sett at Oluf Hillestad var hyllingsmann i 1591, 

og vi har møtt han og kona Damøy i biskop Jens Nilssøns 

reiseopptegnelser 12. september 1594. Men vi har ytterligere en 

kilde der vi møter Oluf Landåsen, og det er den viktigste av 

alle. Ifølge et utrykt diplom i Riksarkivet, datert Oslo 1. februar 

1594, makeskifter Jakob Rosenkrantz 1 hud i Skiaker i Hogner 

anneks i Land, Amund Knutsen påbor, til "Oluf Loensen Aas i 

Fluberg", mot at Jakob fikk 1 hud i By i Vardal, Mads Narvesen 

påbor. 

Olufs far het Lodin, slik navnet ble skrevet i middelalderen og 

vanligvis ennå på 1500-tallet. Etter overgangsformer som "Loen" 

og "Løyen" på 1600-tallet, ender vi i Land opp med "Løen" eller 

bare "Løn" på 1700-tallet. 
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Den på utallige stamtavler forlengst etablerte slektsrekke er 

dermed knust. "Oluf Jensen" Landåsen er beviselig en 

konstruksjon. Han het Oluf Lodinsen. Men dermed skal vi 

forsøke å bygge opp igjen både det ene og det andre fra 

ruinene. 

Var Johannes Gårder en "Jensen"? 

Først skal vi imidlertid kort gripe tak i den andre hoveddelen av 

den brukne bispegrena. "Den første av denne slekt som vi hittil 

dokumentarisk har kunnet påvise er Johannes Jenssøn Landåsen 

som giftet seg til Gårder på Austsinni med enken Ingeborg 

Gårder," skriver Asmund Enger. Javel, dette er altså 

dokumentarisk påvist. Men hvilken kilde forteller at Johannes 

var en "Jensen"? Var fra Landåsen? Var gift med enken 

Ingeborg Gårder? Muligens har jeg gått glipp av en eller flere 

kilder her, men artiklene mangler kildehenvisninger. 

Derimot jeg har sett en avtegning av Johannes Gårders segl 

under hyllingen 1610 i Riksarkivets Kjeldeskriftavdeling. Første 

bokstav i initialene er "I". Som kjent var I=J på denne tida. 

Men så var det farsnavnet. Nederste høyre del av den andre 

bokstaven er beskadiget, så den kan være P, R eller B. Men 

farsnavnet var beviselig ikke "Jensen". Da måtte det ha stått nok 

en "I". 

Konklusjonen blir at de eldste kjente slektsledd på Landåsen og 

Gårder, Oluf og Johannes, er blitt utstyrt med felles far "Jens 

Carlsen". Dette er en ren konstruksjon for å bli tilpasset 

tradisjonen om at biskop Karl hadde 7 barn med sin nøkkelpike. 

Disse flyktet først for hertug Kristian til Toten og senere til 

Landåsen. Vi har å gjøre med en tradisjon som ca. 250-300 år 

senere innen familien kombineres med egen "slektsforskning".  
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Herman Nettums sterke kritikk ut fra et mer prinsipielt 

kildekritisk grunnlag var altså høyst berettiget. 

En annen sak er at når Landåsen-tradisjonen har eksistert i 

Gårder-slekta, så indikerer dette et felles opphav, en kobling 

mellom Landåsen og Gårder. Vi skal i et senere bidrag komme 

tilbake til om dette kan bekreftes. 

Barna til Oluf Lodinsen Landåsen 

Oluf Lodinsen hadde sønnen Laurits Olufsen Landåsen. Hans 

eiendommer øker suksessivt gjennom åra, men noen hud i 

Skiaker i Hogner anneks eide han ikke. Skiaker på Nordsinni 

må forøvrig ikke forveksles med Skiaker, øvre og nedre, i 

Østsinni. Begge ligger i dagens Nordre Land, med utsikt til 

hverandre over dalen, og begge var sentrale garder med 

bosetning på minimumsnivået i 1528. Skiaker i Nordsinni ble 

imidlertid slått sammen med den langt mindre garden Lie på 

1700-tallet, og Lie ble beholdt som gardsnavn. 

Brukeren Endre Skiaker betaler 3-årstake (holding) av 1 skpd 

krongods i Skiaker for regnskapsåret 1599/1600, og vi får også 

vite at det var 1 hud bondegods i garden. Siden det gjelder 3- 

årstake for Endre, må han ha vært bruker også i 1596/97. Ifølge 

odelsjordebøkene 1615 og 1624 vet vi at det var Endre sjøl som 

eide denne huden som sitt odelsgods, og dette var altså den 

parten som Oluf Lodinsen makeskiftet til seg i 1594. Forøvrig 

eide Endre 1/2 skpd i Hvinden i Gran, 3/4 skpd i Rud (Jevnaker 

eller Lunner) og 1/4 skpd i Bjellum "øde" i Gran i 1624, alle 

uttrykkelig på Hadeland. 
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Endre Skiaker eller kona må ha arvet huden i Skiaker etter 

Oluf Lodinsen, da det betegnes som odelsgods hele vegen. Oluf 

var gammel i 1594, og makeskiftet kan ha skjedd bevisst med 

tanke på Endre. Men kan vi komme videre langs denne vegen? 

Ja, ifølge en opplysning i tingboka 13. oktober 1653 ved Elling 

Øvre Skiaker i Østsinni - som vitnet på vegne av sin far Reier 

Øvre Skiaker som var "henved 90 år og ikke tingfør" - så 

berettes om "Reiers broder Endre Skiaker. tidligere boende på 

Nordsinni". 

Dermed har vi etablert brødrene Endre Skiaker i Nordsinni og 

Reier Øvre Skiaker i Østsinni. Videre har vi bevart Reier 

Skiakers segl under odelsjordeboka av 9. november 1624. Dette 

viser tydelig initialene "R.O." Dermed er det temmelig 

sannsynlig at disse brødrene er sønner av Oluf Lodinsen 

Landåsen. 

Men det er mulig å komme enda videre. Reier Skiaker eide 

nemlig som sitt odelsgods 1 1/2 hud i Brattrud i Sør-Aurdal 

(odelsjordeboka 1615 og senere kilder). Vi har å gjøre med 

Søndre og Nordre Brattrud. Mens Søndre Brattrud var gammelt 

Aurdalsgods, var Nordre Brattrud gammelt Land-gods. "Elling 

øvre Skiaker og medarvinger" eide forøvrig fremdeles garden i 

1667, ifølge bygdeboka. 

Et skifte på Fluberg prestegård i 1527 

Det mest grunnleggende av det som er skrevet om Tomle-slekta 

finner vi i E.A. Thomles slektsbok. Men da kjente man ikke til 

et svært avgjørende skifte fra 1527. Skiftet ble først presentert 

av Asmund Enger i Norges Bondeblad, og det er gjengitt i  
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Halvor Oudenstads bok. Men man har langt fra forstått å 

utnytte innholdet. Vi skal heller ikke drøfte det i sin hele 

bredde, men trekke ut det som er relevant i Landåsen- 

sammenheng. 

Enger og Oudenstad sier at skiftet fant sted i Flå i Hallingdalen, 

enda de gjengir teksten der det utrykkelig står at det fant sted 

på Fluberg, d.v.s. på prestegarden i Land. Man gikk ofte til den 

mest skriveføre i bygda. Det ble tatt en vidisse (bekreftet 

avskrift) av skiftet på Stave i Ål i Hallingdal 24. februar 1602. 

Denne vidissen ble så framlagt - og deler av den referert - ved 

et skifte i Hallingdal i 1703. 

Enger sier det er usikkerhet om årstallet: "det ser ut som 27 er 

rettet til 22." Jeg har sett på skiftet, avholdt på Bøygard i Ål 12. 

september 1703. Det er datert Fluberg onsdag nest før 

Tomasmesse i "MDXXVJJ", altså 18. desember 1527. 

Avskriveren har først glemt "V", strøket over slutten, og så satt 

"VJJ" over, altså endret 1522 til 1527. Norsk Historisk 

Kjeldeskrift-Institutt har forøvrig i sin tid skrevet av dette med 

nevnte datering. Bygdeboka for Ål nevner merkelig nok ikke 

dette skiftet. 

Skiftet i 1527 inneholder eiendom i 16 navngitte garder - 6 i 

Land, 4 i Valdres og 6 i Ål i Hallingdal. I tillegg til 5 Nordsinni- 

eiendommer arver Endre Endresen (Ommelstad/Tomle) "alle 

andre små parter", altså parter som er så små at det ikke finnes 

bryet verdt å spesifisere dem. Søstrene Sigrid og Randi arvet de 

6 Ål-eiendommene. 

Så har vi Lodin Endresen. Han arvet 11 laupsbol i Skjellungen 

i Land. Videre arvet han de 4 Valdres-eiendommene, alle i Sør- 

Aurdal, etter som stammet fra farsøsteren. En av disse var 

Brattrud. 
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Denne Lodin finner vi ikke umiddelbart igjen i 

gjengjerdsmanntallet for 1528, året etter nevnte skifte. Vi har 

bare en aktuell person i regionen. På Kinn i Torpa finner vi en 

bruker "Laghen". Navnet "Lage" er ikke registrert brukt på 

Østlandet i middelalderen og tidlig etterreformatorisk tid, men 

kommer etterhvert inn under påvirkning fra Sverige. Brukeren 

av Kinn er helst en Lodin (Loden), og ett sted bør vår Lodin 

Endresen ha vært bruker i 1527-28. Broren Endre Endresen var 

på Ommelstad i Torpa før han flyttet til Tomle, og vi holder det 

for svært sannsynlig at Lodin Endresen var bruker av Kinn i 

Torpa. 

Lodin Endresen eide uansett en Brattrud-eiendom, som må ha 

vært Nordre Brattrud. Denne eide Reier Øvre Skiaker i Land 

tidlig på 1600-tallet, og han het Reier Olufsen som svært 

sannsynlig sønn av Oluf Lodinsen Landåsen. Oluf var bruker 

allerede i 1557, og han er da sønn av Lodin Endresen. En 

videre drøfting bakover i tida her hører naturlig hjemme i en 

annen slektsdebatt, nemlig slekta knyttet til Tomle. 

Navnet Lodin 

Jeg har EDB-registrert alle personer knyttet til Land, Vardal og 

Biri som er nevnt innen ca. 1600. Om man har fått med seg 

absolutt alle kilder, er vel heller tvilsomt, men det eksisterende 

fornavnsregisteret - med kildehenvisninger - er på 124 sider. 

Ved å søke på "Lodin" vil man også få med seg Lodinsen og 

Lodinsdatter. 

Registeret viser at før denne Lodin Endresen har jeg bare 

registrert Lodin Alm i 1356. Han er stedfestet til Alm i Toten 

av de som har laget register til dette trykte diplomet. Men 

brukerne på gardene Mjølstad og By i Vardal er med, og sjøl  
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om det gjelder en eiendom i Bjørnstad på Toten (ikke langt til 

Vardal derfra), er det minst like sannsynlig at denne Lodin var 

bruker på Alm i Vardal. 

Utenfor vår region finner vi mange Lodin-er i eldre tid, og 

nærmest geografisk befinner en gruppe Lodin-er på 

Hedemarken seg, behandlet av Christian Spangen i artikkelen 

"Et bruddstykke fra en slekt" i Hedmark slektshistorielags 

tidsskrift, bind VII (1976). Fra 1360 til 1412 opptrer Eyvind og 

Gudbrand Lodinssønner på Nes, og Gudbrand kjøpte forøvrig 

kverner i Hekshuselva på Toten i 1360. 

Ellers nevner vi at lagrettemannen Kåre Lodinsson er med og 

utsteder en vidisse på Klæstad i Gran den 7. februar 1463 (DN 

XXI, nr. 533). Navnekombinasjonen er ihvertfall påfallende med 

hensyn til en mer fullstendig diskusjon av Tomle-slekta i Land, 

som i denne omgang skal ligge. 

Etter Lodin Endresen (Kinn) i 1527-28 finner jeg bare en Lodin 

Vinjar i Land i 1599/1600 i resten av 1500-tallet. Ut fra 

slektshistorien for Vinjar i Nordsinni er det mest rimelig at 

denne Lodin bor på Vinjar i Torpa. Dernest har vi Lodin 

Granum i Søndre Land i første halvdel av 1600-tallet, med 

initialene "L.I." i seglet. Den siste registreringen av navnet Lodin 

i denne regionen i eldre tid, er Lodin Mikkelsen Klundbv i Biri, 

også i første del av 1600-tallet. Han skal vi komme tilbake til 

nedenfor. 

Det kunne være fristende å fremsette en hypotese om at Lodin- 

navnet i regionen indikerer avstamning fra Lodin Endresen. 

Men en skal være klar over at Lodin-navnet kan komme inn fra 

andre naboområder som Hadeland og Valdres. Lodin Granum 

eier f.eks. en Hadeland-eiendom. 
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Da Oluf Lodinsen Landåsen makeskiftet bort sin eiendom i By 

i 1594, var Mads Narvesen bruker der. Ifølge Vardalsmissalet 

ble en tromme (Dystetrommen) hørt i skogen hans 3. oktober 

1574. Mads var kirkeverge i 1577 (stiftsjordeboka) og 

hyllingsmann i 1591 og dermed en sentral mann i bygda. Den 

23. januar 1599 var han på Torstad prestegård i Vardal og 

vitnet. Han sies å være "ved 70 år", og han forteller at han 

hadde tjent hos Nils Lodinsen på Alm den gang Engebret 

brukte Mustad. 

Mads Narvesen hadde altså først tjent hos Nils Lodinsen på 

Alm, og senere vært leilending til Oluf Lodinsen på Landåsen. 

Med bakgrunn i Lodin-navnets utbredelse skulle det være et 

merkelig sammentreff om ikke disse var brødre. Engebret 

Mustad registreres som bruker der 1560/61. Samtidig finner vi 

Narve By som bruker, sikkert Mads Narvesen Bys far. Omtrent 

på denne tida har da Mads tjent på Alm. 

Herredagssaken om Fingardsrud i Biri og Landåsen-slekta 

I desember 1628 ble en sak pådømt for Herredagen som har 

klar relevans for diskusjonen om Landåsen-slekta. Saksøker er 

nemlig "Laurits Olsen på Åsen i Lands prestegjeld ... på sin 

egen og medeieres vegne", senere uttrykt "flere hans medeieres 

vegne". Laurits kunne til og med "beviselig gjøre med riktige, 

gamle odelsbrev og lovlig arvetalls regning forskrevne 

Fingardsrud at have været under hans foreldre f=forfedre) og 

ham i fem mannsaldre tilbake." 

Dessverre får vi ikke direkte vite hvem Laurits’ medarvinger er. 

Det er tydelig at han bare var utvalgt av odelsslekta for å føre 

saken, fordi vi finner ikke noen av de i saken uttrykkelig nevnte  
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odelseiendommer blant Laurits´ eget gods i odelsjordebøker 

eller odelsskattelister. Motparten var eieren av Nøss, hustru 

Adelus, gift med tidligere sogneprest til Øyer, Hans Frantsen. 

Dommen lød på at de skulle dele Fingardsrud "her efter som 

tilforn", og det henvises til at "Laurits Olsen og hans medeiere" 

hadde såvel påstøtende som tilgrensende jorder hos nevnte 

ødeplass Fingardsrud, "nemlig Segard og Austdal". 

Vi skulle gjerne hatt de framlagte odelsbrev og særlig den 

"arvetalls regning" på 5 generasjoner bakover. Men vi får 

ihvertfall et viktig holdepunkt i at Laurits Olsens medarvinger 

var eiere av Segard og Austdal. 

Når det gjelder Austdal, eide Oluf, brukeren av garden, 1 hud 

i 1624. 1 hud utgjorde hele garden. Videre eide Oluf Austdal 3 

skinn i Anbjør, 1 hud i Segard og 1 hud i "Fjellstad" (Fjølstad i 

Ringsaker) på Hedemarken. Denne Oluf, eller kona, må være 

den ene av "medarvingene". Sønnen Erik Olufsen, f. ca. 1614, 

skifte 1674, hadde barna Egidius, Tord, Helga og Berte. 

Her kan det være verdt å merke seg navnet Egidius. Vi har 

nemlig en Egidius Lodinsen. f. ca. 1604, som bruker av Midtre 

Tønderum på Nordsinni, og han kan f.eks. ha vært sønn av 

ovenfor nevnte Lodin Vinjar, nevnt 1599/1600. 

Brukeren av Segard ca. 1616-42 het Bjørn. Sønnen Torsten 

Bjørnsen oppgis å være 68 år ved manntallet 1666. Ved skiftet 

etter ham samme år sees at han eide 1 hud (2 huder?) og 3 

skinn i Segard, og han hadde sønnene Arne, Syver, Christoffer 

og Håver. Skattematrikkelen 1647 viser at Torsten da eier halve 

garden, skyld 2 huder 3 skinn, mens Laurits Kvarberg 

(Ringsaker) eide den andre halvparten. Odelsjordeboka 1624  
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viser at Tollef Kvarberg da eide 1 1/2 hud som sitt odelsgods. 

Jordeboka for Hedemarken skiller uttrykkelig mellom odelsgods 

og pantegods, idet Tollef i tillegg eide 1/2 hud i "Skraberudt" 

i Ringsaker som pantegods. 

Ifølge odelsjordebøkene fra 1615 og 1624 eide Oluf "Haugen" i 

Land 1 hud i Segard foruten 1/2 hud i egen gard. Det er 3 

gamle Haug-garder i Land, men bare Haug i Torpa var i sjøleie 

i første halvdel av 1600-tallet. Dette var også en halvgard, mens 

de to andre skattet i ødegårdsklassen. Jørgen Kristoffersen, f. ca. 

1616, var bruker i 1666, med en sønn Kristoffer Jørgensen på 12 

år. 

Tilbake til Laurits Olufsen Landåsen, så kan meddeles at rett 

etter hans død eier "Inge Aasen og hennes barn" odelsgodset i 

Landåsen. Jeg har ikke sett konas navn i noen framstilling, men 

hun har hett Inga eller, Inger. Sønnen Oluf Lauritsen har 

datteren Inger, så dette er kanskje det korrekte fornavnet, 

Laurits Åsen er i forbindelse med landskyldregnskapet for 

krongods oppført med 2 miniparter, nemlig en pengskyld på 1 

skilling i Landåsen og 1 ort i "Anbjør øde der under" i 1616/17. 

I likhet med at Laurits ikke registreres som eier av odelsgods i 

Fingardsrud, der han altså helt sikkert var "medarving", 

registreres han heller ikke med noe av odelsgodset i Anbjør i 

Biri. Men han driver Anbjør øde som underbruk, og siden 

garden ligger i nabobygda, bør det dreie seg om et eldre 

underbruksforhold og ha bakgrunn i at slekta hans som nevnt 

eide annet jordegods i dette området i Biri. Dette er forsåvidt 

allerede bevist i og med at slektningen Oluf Austdal som nevnt 

ovenfor eide 3 skinn i Anbjør. 
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Men dermed er det interessant å se hvem som eide det øvrige 

odelsgods i Anbjør. Kronen eier 8 skinn og "bønder det øvrige", 

d.v.s. 6 skinn, får vi vite i 1647. Dette gjelder altså den bebodde 

Anbjør-garden. Men Anbjør lille får også bosetning midt på 

1600-tallet og er bondegods. I odelsjordebøkene for 1615 og 

1624 får vi vite at Torkild Råum i Land eier 3 skinn i Anbjør 

"øde", samme senere eid av Rønnaug Råum ifølge 

odelsjordeboka 1642. Torkild Råum eide også 4 skinn i 

Torgunsbøen "øde" i Torpa, mens i 1642 eide Egidius Råum 4 

skinn og nevnte Rønnaug Råum 2 skinn i Torgunsbøen. Den 

andre halvdelen på 6 skinn i Torgunsbøen eide Håver 

Johannesen Gårder i 1642. Sistnevnte part var i 1624 eid av 

Peder og Torgrim Finden (Finni) i Torpa med 3 skinn på hver.  

I tillegg til at Peder og Torgrim Finni i 1624 eide halvparten 

hver i Torgunsbøen, eide Peder 1 1/2 skinn og Torgrim 1 1/2 

skinn i Skikkelstad i Vardal. Dessuten eide Peder Finni også 1/2 

hud i Baggerud. Baggerud var med i det nevnte skiftet i 1527, 

og senere på 1600-tallet er det Tomle-slekta som eier denne 

garden (igjen). 

Tilbake til Anbjør så eide Engebret Nedre Skiaker i Østsinni, 

Land, også 3 skinn i Anbjør "øde" i 1624 i tillegg til eiendom i 

hele 9 andre gårder. Oluf Nedre Skiaker og medarvinger har 

arvet bl.a. Anbjør-eiendommen ifølge 1642-odelsjordeboka. 

Blant de andre eiendommene kan nevnes 1 hud i Ommelstad i 

Torpa, der Tomle-slekta også eide gods (etter Endre Endresen 

Tomle som først bodde på Ommelstad). 

På tinget 24. oktober 1664 ble det tinglyst et odelsmake- 

skiftebrev datert Gårder tingsted 3. januar 1633. Engebret 

("Ingebret") Olufsen Nedre Skiaker avstår 5 1/2 skinn i 

ødegården Elton og 1/4 i ødegården "Bosemb", som var 1/2 

skinn, begge i Land, til Oluf Gulbrandsen Enger mot 4 skinn i  

Horn i Fluberg. 
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Anbjør-eiendommen indikerer at også Engebret Olufsen Nedre 

Skiaker kan ha vært en sønn av Oluf Lodinsen Landåsen. 

Denne hypotesen bekreftes langt på veg gjennom at Engebret 

Skiaker skatter av 1/2 hud odelsgods i Brattrud i 1612 og 1613. 

Dette utgjør 1/3 av Nordre Brattrud - en gard som vi har sett 

gikk i arv fra Lodin Endresen til sønnesønnen Reier Olufsen 

Nedre Skiaker. Engebret Olufsen har sannsynligvis først arvet 

1/2 hud etter faren, og så har broren Reier etterhvert samlet 

hele eiendommen på sin hånd. 

Slekta på Klundby 

Vi lovet å komme tilbake til Lodin Mikkelsen Klundby i Biri. 

Først vil jeg henvise til Jan Eilert Jaatuns artikkel 

"Slektsforbindelser Toten-Vardal og Biri II" i nr. 4/1990 med et 

underkapittel "Litt om Klundby", inkludert slektstavle VII og 

VIII. Narve Olsen Klundby er riktignok blitt gift med feil 

Lodinsdatter i den ene av tavlene. 

Lodin Mikkelsen Klundby registreres som bruker f.o.m. 1612. I 

landskatten 1612 er han oppført med en del jordegods. Bønder 

som eide jordegods over et visst skyldnivå, skattet av 

jordegodset sitt istedet for ordinær skatt etter hvilken 

gardsklasse garden de brukte sto i. Sagt på en annen måte: 

Fordi odelsskatten for Lodin Mikkelsen oversteg landskatten for 

garden Klundby, betalte han skatt av odelsgodset sitt istedet for 

vanlig fullgardsskatt. Staten valgte naturlig nok den skattepraksis 

som ga størst inntekter. Gjennom odelsskattelistene i 

landskatten kan vi derfor plukke ut de største bondegodseierne. 

Lodin Mikkelsen skattet i 1612 av følgende odelsgods, ifølge en 

avskrift av landskatten: 
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Klundby - 3 huder 

Segard - 1 hud 

Austdal - 1 hud 

Brattberg - 1 hud 

"Bjørnestad" - 1 hud 

Anbjør øde - 2 skinn 

Vi har ovenfor drøftet slektshistorien med utgangspunkt i at 

Laurits Olsen representerte "medeierne" til nettopp Segard og 

Austdal i Herredagssaken i 1628. Videre kunne vi raskt trekke 

nettopp Anbjør inn blant slektskretsens sikre eiendommer. Det 

er derfor hevet over enhver tvil at Lodin Mikkelsen Klundby var 

en etterkommer av Lodin Endresen. Størrelsen på godset i 1612 

og den raske spredningen av godset etterpå, tyder på at han 

enten sitter med uskiftet gods og/eller noe er formyndergods. 

Lodin Mikkelsen var sønn av Mikkel Klundby. som vi møter 

som bruker 1583-91. Som kongehyllingsmann i 1591 har vi 

bevart seglet, og det viser initialene ML. Mikkel er derfor også 

sønn av Lodin Endresen. Lodin Mikkelsen Klundby og Laurits 

Olsen Landåsen var med andre ord fettere med felles farfar. 
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Rognstad i Balke sogn 
Østre Toten - Del III 
Av Pål Gihle 

Henrik Knudsen Rognstad 
Henrik Knudsen vokste opp i Bergsjøbrenna en plass som far 
hans ryddet ved Bergsjøen i allmenningen etter han var oppsagt 
som bruker på Jerstad. Henriks store interesse var å male 
korn, og han må ha hatt et særdeles godt skjønn på all teknikk 
i møllebruket. Etter han var gift var han møller i Tølløfsrud, 
Fossemøllen (nå Kvernum) og i Håjen som han kjøpte. Som 
gardbruker og mølleeier kunne han selge mjøl, rugmjøl på Toten 
var lett å selge i Christiania. 

Musikk hører til de skjønne kunster. Særlig orgelmusikk ble 
dyrket av Henrik Knudsen og hans sønner. Han kostet nytt 
orgel i Balke kirke, tre av sønnene var organister og hadde 
stiftsdireksjonens bevilling til å spille i de fire Totenkirkene. 
En sønn var orgelbygger. 

Henrik Knudsen var som nevnt eier av Håjen og i 1765 
kjøpte han Nedre Alfstad. Begge disse gardene solgte han for å 
kunne kjøpe Rognstad. Som sikkerhet for de 6000 rd. som 
enkefru Røhr hadde stående i garden utstedte han en pantobli- 
gasjon til henne mot pant i Rognstad og dermed skulle de 
økonomiske anliggender være i god orden. 

Men så giftet enkefruen seg med apoteker Stilesen på 
Bragernes og han sa opp lånet. Å skaffe 6000 rd. i en fart var 
ikke lett, men det ordnet seg med lån i den norske Krigshospi- 
talskasse på 5000 riksdaler og 1000 rd. fra en annen kant. - I 
1778 ble Hol i Fiering skyldsatt og i 1779 solgt til Gulbrand 
Jensen Alnes for 1100 rd. 
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Straks Henrik Knudsen hadde kjøpt Rognstad søkte han 
kong Carl (visekonge i Norge) om å få sette opp sag på 
Rognstad til skjæring av bord og planker for bygden. Bevilling 
fikk han allerede 11. mai 1769, den ga tillatelse til på vanlige 
vilkår å skjære for bygden. 

På Rognstad var det 8 sønner, men garden skulle deles 
mellom to, Ole og Anders. Sønnen Christian var eldst, likevel 
solgte han sine rettigheter i Rognstad til de to brødrene for 
100 rd. av hver. 

Garden deles 
Så var det greit å skrive skjøte til Ole. Det ble gjort 31. 
desember 1790, fra den tid er Rognstad to garder. En legger 
merke til at i begge skjøtene og i føderådskontrakten er 
konsekvent skrevet Hendrich og Rongstad — Henrik Knudsen 
Rognstad ga skjøte til sin kjære sønn organist Ole Henriksen på 
garden Rognstad med kvernbruket av skyld 1 skippund 18 1/2 
lispund for 4000 riksdaler. Ole skulle betale 3000 rd. til Den 
norske Krigshospitalskassen som avdrag på lånet på 5000 rd. 
der, de 1000 rd. til sin far Henrik. 

Det var to heftelser: 
1. Husmannsplassen Allestan som Peder brukte og et lite 

jordstykke kalt Kal-Kåret skulle datteren Mari (som var 
vanvittig) ha så lenge hun levde. Etter hennes død skulle 
begge Rognstadgardene dele plassen. 

2. Føderåd til Henrik og Marte med egen kontrakt. Skjøtet er 
undertegnet: 
Rongstad 31 Desember 1790. Hendrich Knudsen". 

Til vitterlighet: Ole Alfstad, Herman Klavestad. 
Så er tilføyet at halve sagbruket og halve teglverket skulle 
følge med i handelen, underskrevet Hendrich Knudsen. Ole 
Alfstad; Herman Klavestad. 
Deretter kvitterte Henrik Knudsen for 1000 rd. som Ole hadde 
betalt. 
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Innholdet i det andre skjøtet: 

Skjøte fra Henrik Knudsen Rognstad til sin kjære sønn Anders 
Henriksen på den andre halvdel av Rognstad av skyld 1 skpd. 
181 1/2 lpd. for 4000 riksdaler. Anders skulle også betale 3000 
rd. til Krigshospitalskassen og 1000 rd. til sin far. De var 
allerede betalt. Med i handelen fulgte halvdelen både i kvern- 
bruket, sagbruket og teglverket. 

Heftelsene var 
1. Allestand som Mari skulle ha. 
2. Føderåd til Henrik og Marte med egen kontrakt. 

Skjøtet er datert Rognstad 28. februar 1791, underskrevet og 
beseglet av Henrik Knudsen Rognstad og bevidnet av Ole 
Alfstad og Herman Klavestad. 

Samme dag skrev Ole og Anders Henriksønner føderådskon- 
trakt med Marte og Henrik. 

Ytelsene var: 

1. 8 tønner bygg, 4 tnr. rug, 2 tn. erter, 2 tnr. blandkorn alt 
av det beste. Det skulle tørkes og males til mel. I hver 
tønne 10 skjepper. 

2. Å fø 6 kyr, føre dem til og fra seteren og havne dem 
hjemme, fø 6 sauer. 

3. Fø 1 hest, vinter og sommer, dessuten hest til og fra 
kirken. 

4. Slakt: 1 voksent nøut som hadde fulgt 3 år i skogen, 1 
voksent gjøsvin som føderådsfolkene sjøl skulle velge blant 
de andre gjøsvin. 

5. Seks skjepper spansk salt, 1/2 tønne beste sild, 6 bismer- 
pund tørrfisk, 1/2 bismerpund homle og 120 hønseegg. 

6. Til husrom beholder føderådsfolkene nederdelen av den 
vestre bygning i gården som er nylig bygget, den øvre del 
og det underste rom av det øvre stabbur. Kammerset over  
 

28 



 © Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 

   

værelset i den østre bygning Jomfru- og Kudskekammeret 
kaldet. Det nordre kammer i den nordre bygning i gården, 
ellers alt annet fornødent husrom. 

7.  Seks bismerpund samfengt lin bråket og skaket, tillaget av 
      det beste som avles på garden. 
8.  Brenneved hjemkjørt, hugget og innbåret der den skal 

brukes. 
9.  til bruk beholder de et sted kaldet Munsterplassen, den 

østre del. 
10. I tre- urte og kålhagene den halve del slik også av epler og 
       kirsebær, likeså buje til hva slags urter og kål de vil plante 
       og avle. 
11.  Det eldste sløe i elven skal de beholde og den derved 

 fangede fisk, likeså et kvernhus kalt Nyehuset. 
12.  Så skulle de ha: all fornøden sømmelig og sønnlig opvart- 

 ning i alderdoms og skrøpelighets tilfelle og efter deres død 
 å skaffe dem en efter deres stand sømmelig begravelse. 

13. I fall de ei vil forbli paa gaarden og fordre dette føderåd, 
       da staar det i deres eget valg naar de selv vil hente dette 
       til seg. 
14. Om en av dem ved døden avgår da beholder den etter- 
       levende like fullt føderådet til sin død. 
15. Til føderåd for den vanvittige datter Mari er reservert 

 husmannsplassen Allesteds med Kal-Kåret på Maries livstid 
 (død 1837). 
 Rongstad 28. februar 1791. Ole Henriksen Rognstad, 
 Anders Henriksen Rognstad, Ole Alfstad, Herman Klave- 
 stad. 

Begge skjøtene og føderådskontrakten ble tinglest 5. mars 
1791. 

Den 11. april 1791 gjorde Henrik Knudsen auksjon over endel 
løsøre som innbragte ham 706 riksdaler. Han oppholdt seg 
visstnok mye i Stange og døde der. Enka Marte Larsdatter 
levde til i 1820 i føderådsleiligheten på Vestre Rognstad. 
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Vestre Rognstad 

I 1801 overdrog Anders Henriksen halve Hassel til sin bror 
Mads. 
1803 den 18. juni er tinglest skjøte fra Anders Henriksen til 
broren Ole Henriksen på halvparten i plassen Rognstadsveen og 
Engeland med påstående kvernbruk og sagbruk samt tilhørende 
elvedrag og fiskeri og teglverk med sine redskaper for 1500 rd. 
Vestre Rognstad skulle ha fri maling i kvernen, og fri skur på 
sagen. 

På Vestre Rognstad var et teglverk, trolig var det anlagt 
av Anders. Det er lite å finne om familien og om garden i den 
tid han var bruker. Men han må ha drevet garden vel og bra til 
han døde i 1811. 

Anders ble i 1791 gift med Marte Hermansdatter Hanestad 
(1766-1801). De fikk tre barn Maria, Marte og Henrik. Mor 
deres døde i 1801, senere ble Anders gift med ei Berte og fikk 
sønnen Herman med henne. 

Ved skiftet etter Anders viste det seg at han hadde lite 
gjeld og formuen var 23356 rd. Hver av sønnene fikk 7919 rd, 
hver av døtrene fikk 3759 rd. På den tid var det inflasjon og 
pengene var lite verdt, men de fire søsknene kom seg vel fram. 

Bull - Beichmann - Osterhauses- og Debes bo 
1811 den 28. november ble holdt dødsboauksjon over vestre  
Rognstad. 

Studiosus Jørgen Andreas Bull som bodde på Tøyen hoved- 
gård kjøpte da garden for 25100 rd, skjøtet ble ikke tinglest 
før 24/9-1812. Han fikk ordnet seg med Krigshospitalskassen 
og det lånet Henrik Knudsen hadde tatt opp, fikk nytt lån på 
6000 rd. mot pant i Vestre Rognstad og som kausjonist stilte 
hans far seg, magistratpresident i Christiania Johan Lausen 
Bull. 
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Men så døde Jørgen Andreas Bull brått. Hans kone døde 
nesten samtidig og begge ble begravet ved Hole kirke på 
Ringerike. 

Det ble atter auksjon over Vestre Rognstad og magistrat- 
president Bull fikk tilslaget for 25400 riksdaler. Han døde 
29/7-1817 etter å ha vært eier av Rognstad i 5 år, og ble 
begravet ved Hole kirke. 

Det kan nevnes at da Johan Lausen Bull var justisråd hjalp 
han Hans Nielsen Hauge til større frihet i fengslet, og da 
Hauge den 27/2-1809 ble løslatt for å lære folk å koke sjøvann 
til salt var det Johan Lausen Bull som stilte 1000 riksdaler i 
kausjon for løslatelsen. 

Johan Lausen Bull (1751-1817) var gift med Charlotte 
Amalie Brix Bull (1763-1844), hun var datter til sin manns 
fetter. (Se Norsk Biografisk Leksikon). Etter Bulls død måtte 
Rognstad selges, men ble først påheftet føderåd for enka da 
Bull ikke hadde gjort innskudd i Enkekassen. 

Føderådet besto av husrom og de vanlige varer og ytelser 
fra eieren. Uvanlig var kanskje det at hun hadde rett til å 
holde høner og gås. Enkefru Bull døde på Rognstad 29/10-1844. 
Det kan nevnes at hun i 1817 hadde forært en alterduk til Hole 
kirke til minne om sine kjære som var begravet der. 

I ekstrarettsprotokoll nr. 11 for Toten sorenskriveri, side 
22b finnes en interessant takst: 

"Aar 1817 Fredagen den 7de November blev Retten sat paa 
Gaarden Rognstad udi Totens Præstegield og betient ved 
Dommeren den constituerede sorenskriver Jens Christian 
Meinich udi Overværelse af de 4 eedsvorne af Kongens foged 
opnævnte Laugrettes og Taxations-Mænd Niels Staboe, Haagen 
Smebye, Peder Hveem og for Johannes Erichsrud som var syg, 
David Werslien; for der og da, følgelig Reqvistition af den udi 
Afdøde Justitsraad og Præsident Bulls Boe, antagne Curator 
bonorum Hr. Procurator Arctander, at afholde en Taxations- 
og Besigtelses Forretning over denne gaard som var bemældte 
den Afdøde tilhørende. - Den til denne forretning indkomne  
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Reqvisition datteret 23de September, tillige med den i Følge 
deraf udfærdigede Berammelse af 6t forrige Maaned og Foged 
Schultz's opnævnelse for Laugrettet hoslægges Protokollen. 

Gaarden Rognstad som afdøde Justitsraad og Præsident 
Bull eide skylder under Matr. No. 12 i Totens Thinglaug 1 Skpd. 
13 1/2 Lpd. Tunge. Retten foretog sig at oversee denne gaard 
og derefter at beskrive dens Beskaffenhed som følger. Den 
har, a, følgende Husebygninger: 
1, En Hovedbygning, opført af Tømmer toe Etage høj med 

Lofter over, den er tækket med Bord og teggel. Under 
denne Bygning er 2de Kieldere. I første Etage er 2de Stuer 
og 2de Kiøkken, samt en forStue eller Gang. Af det eene 
Kiøkken er ved Bord Paneling afdeelt et lidet Spise- 
kammer. I den søndre stue er fire fag Vinduer og i den 
nordre Stue er ogsaa fire Fag. I hver af Kiøkkenerne er et 
Fag Vinduer og i spiskammeret eller rettere Fadebordet 
ogsaa et Fag Vinduer. Hver af Kiøkkenerne har en Skaar- 
steen som er muret af Graaesteen fra Grunden af, und- 
tagen Piberne oven taget som ere opførte af Muursteen. 
Fra Forstuen gaaer en trappe op til 2den Etage hvorudi er: 
En Gang eller Forstue lige over den første Etage, Et Sahls 
Værelse over den søndre stue med 6 Fag Vinduer, Et do. 
over den nordre Stue, men som ved Bord Paneling er 
afdeelt til 2de Kammere hvoraf hvert Kammers har 2de 
Fag Vinduer. Af Gangen ovenover er afdeelt med Bord et 
Værelse hvilket igien er ved Bord Panelig deelt i 2de hvoraf 
det ene har 2de Fag og gangen udenfor et Fag vinduer. 
Bygningen har saaledes i det heele 1 1ste og 2 Etage 24 fag 
Vinduer. - I 3de Etage er 3 Lofter og 2 Fag Vinduer. Den 
nordre stue og begge Sahls-Værelserne ere indvendig 
Bordpannelede. 
Bygningen er i det hele i god og brugbar stand. Af de 
anførte Værelser bruges den nordre stue og Kiøkkenet samt 
Faddebordet af Vilkaars Enken Marthe LarsDatter. - 

2, En Bryggerhuus Bygning af Tømmer opført, tækket med 
Bord, har en Skaarsteen af Graaesteen, opført et Brygger- 
huus og et Loft derover. Bryggerhuset har et Vindue og  
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Loftet 3de Vinduer. I denne Bygning er indrettet nok et 
andet Bryggerhuus, men som tilhører det andet Brug i 
Gaarden Rognstad, hvorimod et over Bryggerhuset 
indrettet Loft med 4 Fag Vinduer tilhører denne gaard. 
Bygningen er i god stand tillige med Ildstæder. - Loftet 
med de 3 Fag Vinduer bruges af Vilkaars Enken. 

3. Staburet eller Stolpeboden. Har 2de Rum under og et Rum 
over. Er af Tømmer opført og tækket med Bord og Teggel 
og er i brugbar Stand; dog er underlaget gammelt. Det eene 
Rum i underste Etage bruges af Vilkaars Enken. 

4. Fæehuset gammelt og cassabelt - 
5. Staldbygning, gammel men ved Reparation kan giøres 

brugbar. I samme Bygning er Tærskelade og Loe-Gulv som 
ogsaa er gammelt. Bygningen er tækket med Teggel. 

6. En Ditto Tærskelade med 2de Loe-Gulv gammel og brøst- 
fældig men ved Reparation brugbar nogle aar. Den er 
tækket med Spon. 

7. Badstuen eller Tørkehuus, Teggeltæket og brugbar. 
8. Smidien som er i god og brugbar Stand. 
9. Gaarden har 3de Enge-Høelader som ere Teggeltækkede og 

brugbare. 
b; Et Teggel Værk hvorved er en liden Stue for Arbeidsfolket. 
Ovnene saavelsom Tørke Huset er i brugbar Stand. Værket 
mangler Vand og kun i Flomtiden kan Eltemøllen drives 
dermed. Værket vides ikke at mangle Leer og har beqvem 
Anledning til afsætning for al den Teggel steen som kan 
produseres derved. 
c. Gaarden har 4 Huusmandspladse der som saadanne 
betragtede maae ansees for gode Brug. Den har desuden 
Anpart for en halv deel udi Pladsen Allestand, men denne er 
borte fra Gaarden som Livøre Brug til en vanvittig Pige. 
d. Gaardens Skov befindes forhugget saa at den neppe kunne 
afgive fornøden Brændeveed for 2 a 3 Aar. Dens Udstrækning 
er ubetydelig og Jordbunden er ikke dyrkeværdig. 
e. Gaarden har indberegnet Husmandspladsene circa 140 Maal 
ager. - I det heele kan fødes paa den 9 Heste og 30 Stk. 
Fæechreature foruden et passende Antal Smaaechreature 
dertil. Jordbunden er tildeels god, men tildels er den ogsaa 
Sandagtig og Skalberg. Dens Gierder og Indhegninger er i 
maadelig stand men kan forsaavidt kaldes brugbare. Garden  
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har Sommerhavn hiemme for omtrent 3de Nød og i det højeste 
2de Heste. Den har derimot et almindelig godt Sætterboel i 
Totens Præstegields søndre Almindings Lod No. 4, I hvilken 
Almindings Lod Gaarden ogsaa har brugsRet. Til Sætteren er 
fra Gaarden 1 1/2 Miil og Skoven i denne Alminding maae 
ansees tilstrækkelig til at kunne forsyne Gaarden saavel med 
Brende som fornødent Huusfang under en Sparsom adfærd. - 
Efter saadan befunden Gaardens Beskaffenhed fastsatte 
Laugrettet efter de var giort bekiendt om hvad Byrder paa- 
hefter Gaarden, at de anseer den af værdie paa denne Tid, som 
den nu befindes med underliggende Pladse, teggel-Værk, paa- 
staaende Huse og øvrige Herligheder, 4500 siger Fire Tusinde 
Fem Hundrede Norske Spesies. Hvorimod denne Forretning 
blev sluttet og underskrevet. 

Jens Chr. Meinich 
Niels Staboe H. Smebye David Verslien P. Hveem. 

Niels Cold Beichmann 
Rittmester Niels Cold Beichmann ble så eier av Vestre 
Rognstad. 1819-24/6 tinglest pantobligasjon på 1800 spesie- 
daler fra Beichmann til hans kones onkel justisråd Osterhaus. 
Etter dennes død i 1822 lånte han 2900 spd. i Osterhaus' bo. 

Ifølge auksjonsskjøte datert 12/5 tinglest 2/8-1833 hadde 
Osterhaus' bo kjøpt Rognstad. Skifteretten i samme bo solgte 
garden tilbake til rittmester Beichmann, som ved skjøte dat. 
26/7 tgl. 2/8-1833 solgte Rognstad til høyesterettsassessor 
Debes bo. Som det går fram av slektstavlen var fru Beichmann 
søster til assessoren og følgelig arving. 

Niels Rognstad 
1836 den 1. september er tinglest skjøte på Vestre Rognstad 
fra arvingene i Debes bo ved professor Rathke til Nils 
Pedersen Halvorsrud. Ratke opplyser i skjøtet at allerede i 
1830 hadde høyesterettsassessor Jens Debes avtalt salg av 
Rognstad med Nils Pedersens far, Peder Johnsen Halvorsrud 
for 5300 spd. Men så døde Debes i 1832. Det er mulig at Nils 
hadde vært gårdsbestyrer på Rognstad en tid, før han kjøpte 
garden. Da han ble eier kalte han seg Nils Rognstad. Han var  
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født på Halvorsrud i året 1800 og døde på Rognstad i 1874, gift 
i 1839 med Elise Margrete Flesvig (1807-1874), ingen barn. 

Jon Taralrud, Jens Taralrud og Anton Balke 
 
1873, den 21. november ga Nils Rognstad skjøte til Jon Olsen 
Taralrud på Vestre Rognstad. Jon Olsen var gardbruker på 
Nordre Taralrud. Den 22. januar 1878 gjorde han kontrakt med 
sin sønn Jens Taralrud og svigersønnen Anton Augistinussen 
Balke om kjøp av Vestre Rognstad. De kjøpte da garden 
sammen for 36.800 kr. og 3200 for løsøret pluss føderåd. 

I 1885, 27. januar skilte de lag. Samtidig solgte Jens og hans 
mor Marie Jensdtr. Taraldrud Nordre Hassel til Anton Balke. 

Jon Olsen Taraldrud (1823-1883) gift 1848 med Marie 
Jensdatter Hammerstad (1826-1886). Deres barn var: Ole 
Julius (1849-1954), 
Dorthe Helene (1851- ) gm Anton A. Balke (1846-1920) 
Karen f. 1852, ugift 
Ole f. 1856, neste bruker på Taralrud 
Jens f. 1857 medeier, senere eier av Vestre Rognstad. 
Mathilde f. 1860 

Jens Olsen Fodstad 

1888, den 6. desember er tinglest skjøte på Vestre Rognstad 
fra Jens Jonsen Taraldrud til Jens Olsen Fodstad for 38 000 kr.  
      Jens Fodstad (1842-1921) var en mann som hadde hatt 
mange yrker; lensmann, landhandler, kontorist på sorenskriver- 
kontoret, regnskapsfører på Toten Bryggeri før han endte som 
gardbruker på vestre Rognstad. 

Han ble i 1876 gift med Inger Gundersdatter fra Nordaker i 
Aurdal (1845-1918), hun var oppvokst hos slektninger på Toten. 
De fikk to barn: 
1.  Olaf født 1878, neste bruker. 
2.  Gunnar Jensen født 1882, han tok navnet Rongstad, var i 

 U.S.A. noen år senere bankmann i Oslo. Gift med Anna f. 
 1883. Fem barn: Sturla f. 1906, Inger 1907, Synnøve 1909 
 gift Sverdrup, Kjell 1911 og Knut. 
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Olaf Jensen Fodstad 

Jens Fodstad ga over garden i 1904 til eldste sønn Olaf 
Fodstad som da var gift med Aagot Nøkleby. Olaf Fodstad var 
agronom fra Vinterlandbruksskolen i Oslo og ble en dyktig 
gardbruker. Han satset sterkt på husdyrene, spesielt ku og fikk 
fram en fremragende besetning av rødkoller. I hans tid ble 
nydyrket ca. 100 mål. 

Olaf Fodstad (1878-1962) gift 1904 med Aagot Marie 
Olsdatter Nøkleby på Evang (1883- ). 7 barn: 
1. Jens f. 1905, neste bruker. 
2. Ole 1906 døde som spebarn. 
3. Oddvar f. 1907, disponent ved Jæren Meieri og rektor ved 

Jæren Meieriskole. 1. gift med Hjørdis Osland, død 1955. 3 
barn: Olaf (1937-1973), Audun 1940- og Åse Ingrid 1947. 
2. gift med Aslaug Osland, død 1980. 

4. Inger f. 1908, gift med Johannes Bergene (1899-1991) fra 
Etnedal, var først kontrollassistent på Toten, senere 
kommunekasserer i Ski. 3 barn: Åse Marie f. 1936, Inger 
Johanne 1938 og Liv Bergene 1940. 

5. Marit f. 1911, gift 1937 med Håkon Inderberg fra Sparbu, 
meieribestyrer i Drangedal og Rjukan. 2 barn: Hans f. 1942, 
Olav f. 1945. 

6. Randi f. 1915, gift 1938 med gardbruker og tømmermerker 
Brede Glorvigen (1903-1983), Gjesåsen i Solør. 3 barn: 
Sissel 1938, Brede 1940 og Oddvar 1944. 

7. Aage Olaf (1916-1976) gift 1942 med Anne Lise Frick f. 
1923. Han studerte til VVS-ingeniør i Tyskland 1938-1942 
og kom hjem 1944. Fra 1947 drev han eget rørleggerfirma 
på Gjøvik. Barn: Astrid f. 1946 og Siri f. 1948. 

Jens Olafsen Fodstad 

Da Jens Fodstad tok over Vestre Rognstad i 1935 var han godt 
rustet både med teori og praksis, særlig med praksis i kålpro- 
duksjon. Foruten å drive garden som et mønsterbruk var også  
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han sterkt interessert både i hest og ku, begynte tidlig å 
vinterlagre kål i stampejordhus. I 1959 fikk han godkjent sin 
egen kålstamme Toten Amager Fodstad for offentlig salg av 
frø. Som den dyktige og redelige mann Jens Fodstad var hadde 
han mange tillitsverv. 

Jens Fodstad (1905-1986) ble i 1937 gift med Gudrun Marie 
Stadshaug (1913-1986) fra Stange. De hadde fire barn: 

 
1. Anne Marit f. 1-6-1938, utdannet som interiørarkitekt med 

egen forretning i Asker, gift med Knut Ulsrud fra Skreia. 
Barn: Sigurd f. 1975 og Jens Mathias f. 1979. 

2. Aage Olaf f. 30-3-1940, neste bruker. 
3. Øistein f. 14-1-1943. Professor, dr. med ved Det norske 

Radiumhospital, gift 1970 med Gro Feiring f. 1945 i Oslo, 
er sykepleier og hjemmeværende. To barn: Katrine f. 1974 
og Lars Øystein f. 1977. 

4. Gunnar Ågot f. 24-6-1950, barnehagelærer og spesial- 
pedagog i Gjøvik. Gift med Svein Kristiansen f. 1950 i 
Gjøvik. Forstkandidat fra NLH i 1976, almenningsbestyrer i 
Toten almenning lodd nr. 3, nå (1993) disponent i Oppland 
Skogselskap. 3. barn: Endre Fodstad Kristiansen f. 1976, 
Sigrid Fodstad Kristiansen f. 1980 og Guri Fodstad 
Kristiansen f. 1986. 

Aage Olaf Jensen Fodstad 

Olaf Fodstad f. 30-3-1940 tok over Vestre Rognstad i 1968. 
Han har gjennomgått befalsskolen HVK og er sivilagronom fra 
1965, har arbeidet som lærer, redaksjonssekretær og konsulent. 
Han sluttet med ku i 1973, men startet med sau i 1991, har 
bygget om de fleste av gardens hus og har vatningsanlegg for 
all dyrket jord på garden. Tillitsvervene er mange. Gift med 
Inger Kjøler f. i Tromsø 13-2-1942, utdannet tannlege. To 
barn: 
1. Valborg f. 22-5-1967, sivilingeniør fra NTH, teknisk fysikk 

1993. 
2. Gudrun Marie f. 22-10-1970, har vært laboratorieassistent 

ved Radiumhospitalet 1 år, lærer ved Vormsund Ungdoms- 
skole og i 1993 student ved Vinterlandbruksskolen i Oslo. 
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Østre Rognstad 

Ole Henriksen Rognstad fikk som før nevnt, skjøte på garden 
den 31. desember 1790. I 1803 den 12. mai solgte han Hassel til 
Niels Fredriksen Dyhren for 800 rd. skjøtet er tinglest 18/6- 
1803. Samme dag er også tinglest skjøte fra Anders Henriksen 
Rognstad til bror Ole Henriksen på halvdelen i Rognstadsveen 
og Engeland med påstående sagbruk, kverner og teglverk. Ole 
hadde den andre halvdelen fra før og var nå en virkelig 
brukseier. 

I TOTN hefte 6, 1973 står "Minner fra Toten" ved Hans 
Wexelsen der han blant annet skriver: 

Under den store og mektige gård Rognstad lå en liten gård 
ved navn Engeland. Der var nokså bra hus og en pen liten 
jordvei. Såvidt jeg minnes hadde vi 1 hest og 4 a 5 kyr. For en 
visstnok billig pris forpaktet min far det deilige Engeland av 
gamle Ole Rognstad. Det var nok temmelig smått for mine 
foreldre den tid. Men vi barn kjente såre lite til sorger, var 
glade og lykkelige. Vi hadde nok gjerne byttet om grøten med 
Smørbrød om kvelden, men grøten gled dog lett ned, og når 
smørbrød kom i mellom, var det enda gildere. I en deilig 
bjerkeeng like ved gården lekte vi os fornøyelig, likeså nede 
ved elven, hvor Ole Rognstad hadde både møllebruk, sagbruk 
og teglverk. Disse gode greier var nedenfor oss. 

Ole Henriksen Rognstad fikk som før nevnt, skjøte på garden 
den 31. desember 1790. I 1803 den 12. mai solgte han Hassel til 
Niels Fredriksen Dyhren for 800 rd. skjøtet er tinglest 18/6- 
1803. Samme dag er også tinglest skjøte fra Anders Henriksen 
Rognstad til bror Ole Henriksen på halvdelen i Rognstadsveen 
og Engeland med påstående sagbruk, kverner og teglverk. Ole 
hadde den andre halvdelen fra før og var nå virkelig brukseier. 

Ovenfor, en bakke oppover, lå Rognstad, Østre og Vestre 
Balke og Dyren, store og mektige gårder dette. På Dyren 
bodde den gang gamle Niels, en av våre gunnlovsgivere, en 
høy, alvorlig mann. På Vestre Balke, den største gård der i  
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grenda bodde Anders, hvis bror var prost og sogneprest på Nes, 
Hedemarken. Disse menn og Ole Rognstad står levende i mitt 
minne. Når sistnevnte gikk like forbi Engeland ned til elven, og 
vi barna var ute på tunet, da stanset gamlen, smilte til oss og 
ga oss brunsukker. Vi små tenkte: Ole Rognstad går nok alltid 
med brunsukker i lomma. Når vi da så ham komme var vi på 
tunet med noe godt i vente, og det slo sjelden feil med dette 
vårt håp. Gamle Ole var nok i regelen en edruelig mann, men 
når han hadde årsdagen sin da ble han drukken, og da gikk han 
ned for å spille kort med verksarbeiderne sine som da tok 
ham." 

1811, 26. juli var Ole Henriksen Rognstad og administrator 
Kaufelt ved Gjøvik glasverk i Forlikskommisjonen og fikk 
ordnet en avtale: Ole Rognstad skulle levere ved Rognstad- 
stranden 88.000 murstein, 9 x 4 1/2 x 1 3/4 tomme hvorav 
50.000 skulle være ferdige til avhenting i årets løp, de 38.000 
innen august 1812. Pris 3 rd. pr. tusen. 

1829, den 10. juli var det takstforretning på Østre Rognstad, 
forlangt af Ole Henriksen Rognstad for å forsikre husa i rikets 
almindelig Brandkasse: 

En dobbelt (to etasjer) hovedbygning, 28 alen lang, 20 al. 
bred, 11 værelser, 30 vinduer, teggeltekket 1800 Spd. En ny 
låvebygning 46 alen lang 15 alen bred, tegltekt 400 Spd. Et 
grundmuret fehus 40 al. langt 30 bredt, tegltekt 1000 Spd. 
Ovnshuset på teglverket av bindingsverk og mur, forsynt med 
en muret teglstensovn. Huset er 99 alen langt og 22 alen bredt 
200 Spd. Kvernhuset i Sveen med 4 par kverner 550 Spd. For de 
andre hus 2940 Spd. - Tilsammen for alle hus 6890 Spd. 

1834 den 14. november ble skrevet skjøte: 
Undertegnede Ole Hendriksen Rognstad, eier av gården Østre 
Rognstad med underliggende plasser, Rognstadsveen og 
Engeland av skyld efter frasalg av plassen Hassel 2 skpd. 1 1/2 
lpd. tunge, selger og overdrar til sin eldste sønn Peder Olsen 
for omforenet kjøpesum 5000 spesiedaler som Peder hadde 
gjort fornøyelig rigtighed for. Derfor skulle garden Østre 
Rognstad med plassene Rognstadsveen, Engeland og Allesteds,  
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det til gården hørende ved plassen Engeland opførte teglverk 
med redskaper, samt møllebruk og sagbruk saavelsom de på 
eiendommen oppførte hus samt underliggende herligheter og 
rettigheter som skjøtene fra 31/12-1790 og 12/5-1803 viser, 
samt jægerhesten og brennevinsbrenneri med brennevinskjel - 
alt skulle tilhøre Peder. 

Men så kommer følgende forbehold fra 77 åringen: 

"Det bemerkes at jeg fremdeles forbeholder mig Bruget av det 
her overdragne i seks paa hindanden følgende Aar fra 14de 
april 1835 at regne saaledes at kjøberen først tar samme i brug 
14de april 1841. 

Til Bekreftelse under min Haand og kjøberens samt to 
Vidner. 

Totens Sorenskriverkontor 14de November 1834. 
Selger Ole Rognstad, som kiøber Peder Olsen Rognstad. 

Til vitterlighet P. L. Juell. O. E. Enger 
Til Totens fattigkasse betalt 12 norske spesiedalere og tred- 
sindstyve skilling. Stabel." 

Det ble likevel opprettet føderådskontrakt høsten 1834 som 
viser hva Peder hadde å svare av ytelser og tjenester årlig til 
føderådsfolkene: 

1. 4 tønner rug, 2 t. erter, 8 t. bygg, 4 t. blandkorn, hver 
tønne skulle inneholde 10 justerede skjepper, alt tørkes og 
males til mel og gryn efter føderådsfolkenes forlangende og 
alt av det beste som avles på gården. 

2. Fødes, røgtes og stelles forsvarlig vinter og sommer 
saavel hjemme som i seteren 6 kyr og 6 sauer, hvilkes lam 
følger mødrene til høsten, en av kyrne havnes hjemme om 
sommeren. De øvrige i seteren hvorfra bomaten hjemføres til 
føderådsfolkene. Likeså fores for dem en hest likesom de 
dessuten nyter hest til og fra kirken eller andre steder når 
forlanges. 

3.  Til slakt et voksent naut som har fulgt 3 år i skogen, 3 
sauer og et voksent gjødd svin som de velger blant de andre 
gjøsvin. 
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4. Leveres dem 6 skjepper spansk salt, 1/2 tønne beste sild, 
3 bismerpund tørrfisk, 1/2 bpd. homle, 120 hønegg, samt 6 bpd. 
samfengt lin bråket, skaket og spindeferdigt tillaget av det 
beste som avles på garden. 

5. Til brugelighet forbeholdes føderådsfolkene seg plassen 
Engeland med sine indhegninger og påstående hus samt kvern- 
bruket Nyhuset kaldet, med tilhørende inventar. De forbe- 
holder seg den halve del av epler og bær i frukthaven samt 
plass til fornødne urters og kåls planting i kjøkkenhaven. 
Endelig forbeholder de seg til fri avbenyttelse av de i elven 
opprettede fiskesløer. 

6. Til husrom beholder de den søndre del av hovedbyg- 
ningen, den søndre del av stabburet og ellers alt annet 
fornødent husrom til brygging, baking og vask. 

7. Brendeved sønderhuggen indbåren til det sted den skal 
benyttes, samt sømmelig og anstending oppvartining i alder- 
doms og sygdoms tilfelle, ligesom gårdebrugeren ved føderåds- 
folkenes død forskaffer en etter deres stand passende og 
anstending begravelse. 

8. Det skal være føderådsfolkene uhindret at fraflytte 
gaarden og henleve deres føderåd hvor de finder for godt, dog 
at de selv avhenter samme. 

Forestående føderåd er i verdi for 1 år anslået til 800 spd. 
og hviler på garden østre Rognstad uforandret så lenge føde- 
rådsfolkene lever i hvis eie den imidlertid end måtte komme. 

Til bekræftelse under min hånd i 2 vidners overværelse. 
Totens Sorenskriverkontor 14/11-1834. 

Peder Olsen Rognstad 
Til vitterlighet P. L. Juell. O. E. Enger. 

Ole Henriksen Rognstad (1757-1839) organist, gardbruker og 
brukseier, gift 1791 med Pernille Olsdatter Dyhren (1771-1840). 
Deres barn: 
Marthe 1793-1811 
Karen 1796- 
Berte Maria 1802- gift 1828 med Eilert Baardsen Wetten, 
Furnes. 
Helene 1798-1883 gift 1821 m Hans Larsen Lunden, Horn,  
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Helgøya 
Peder, neste bruker 
Ole (1810-1886), lege, komponist gift 1853 m Maria Madsdtr. 
Halvorsrud 
Marthe (1812-1875) gift 1833 med Nils Halvorsen Hoel, Nes 
(1800-1881) 
Augustinius (1815-1881) gift 1838 med Helene Marie Olsdatter 
Majer (1814-1905). De fikk Vester Balke etter odelsløsning. 

Peder Olsen Rognstad 

Hans far Ole Rognstad hadde ment å bruke både garden og 
bedriftene til i 1841, men han døde i 1839 og Peder måtte vel 
ha tatt over noen år før. Carine Alfstad og Peder var gift 1833 
og fikk tre jenter: Natalie 1834, Petra 1836 og Clara 1839. 

En vet ikke annet enn at alt gikk greit og rolig for seg hos 
Carine og Per på Rognstad. Han var valgt inn både i formann- 
skapet og som representant i herredstyret, likeså i fattig- 
styret. 

Ellers deltok Rognstadfolkene i den tids selskapsliv som en 
vel kan gi sorenskriver Christoffer Weidemann skylden for å ha 
satt i gang. Han var en munter moromann, likevel gikk alt for 
seg i høytidelige former og med taler, sanger og musikk. Til 
ball var gjestene bedt klokken 1 (13.00). (I historietimene ble 
gymnasiaster i Kristiania fortalt at Toten var berømt for sine 
selskaper omkring midten av forrige århundre). 

Det var kanskje noe av dette som gjorde at Per Rognstad 
bygget huset Rognstadhall som var vel egnet som selskaps- 
lokaler. Glassert svartblå takstein, lynavleder på pipene og 
sementgolv i kjellerne var nymotens ting som neppe var kjent 
før på Toten, ble tatt i bruk her. 

Per Rognstad fikk ikke gitt fra seg garden før han døde i 
1880. Carine brukte den til i 1884, da ga hun skjøte til 
dattersønnen Ole Halvorsen Rognstad, sønn til Natalie gift 
med Halvor Nielsen Hoel fra Nes. 
Hovedbygningen på det som nå heter Øvre Rognstad sto ferdig 
i 1852. Huset kunne godt bli føderådsbolig, men til å begynne 
med var det selskapslokaler og hadde fått et betegnende 
navn: Rognstadhall. 
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Peder Rognstad ville ha huset brannforsikret og henvendte 
seg til lensmannen som var kommisjonær for Norges Brand- 
kasse. I lensmann Even Gihles protokoll for slike takstforret- 
ninger, som nå er i Statsarkivet i Hamar, finnes følgende: 

1852, 9. august blev efter mundtlig Forlangende af Verk- 
seier P. Rognstad en Forretning sat og fremholden paa gaarden 
matr. No 44 Rognstad i østre Toten for at taxere af nyt opført 
Bygning og omtaxere forbedringer ved Bygninger. 

Taxationsmændene Ole Taraldrud, Haagen Hølstad, Paul 
Balke og Jens Fauchald paa Sogstad til tilsagt mundtlig. 

1. Den af nyt opførte Bygning Rognstadhall, Øst og Vest 
med Enderne er opført paa grundmur, af Tømmer 35 Alen lang 
og 18 Alen bred, 6 1/2 Alen høi til Gesimensen tækket med 
Bord og sortblaa glasseret Teglsteen, paa Bygningens Lang- 
sider 2 Frontespidser, tækket med Bord og Jernplader; Byg- 
ningen bordklædt og blaamalet, har 17 Kjeldervinduer, 37 Fag 
Vinduer og 2 mindre Vinduer paa Frontespidserne, samt langs 
Gesimen 12 Vinduer; omkring hver af Vinduerne er panelet 
Søilegang og er om Lafterne Udfyllinger samt malede Blik- 
render efter Langsiderne til Rrontespidserne og som fortsetter 
i 4 Blikrør paa hver Side efter Væggerne. 

Bygningen har 2 fra Grunden murede Skorsteenspiber og 1 
over taget, for Symetriens Skyld, muret Pibe og er der over 
hver Pibe støbte Malmkrager med Lynafledere. I Kjelderne 10 
Dørre, i første etage 6 dobbelte og 10 enkelte Dørre samt 1 
Forstue panelet og malet og forsynet med Kakkelovn, 6 
panelede Værelser og 1 uindredet, med 5 Malmkakkelovner; til 
anden Etage dobbelt Trappegang fortsat fra Afsatsen til hver 
Side af Forstuen, som er panelet og malet. I anden Etage 2 
Malmkakkelovne. 

De 26 Dørre i første og anden Etage er forsynede med 
Laaser og Messingvridere og 2 Dørre kuns laasfærdige. Det  
tilføies at der under Bygningen er 5 Kjeldere hvoraf 3 ere 
belagte med Cementgulv og 2 med Teglsteensgulv. Bygningen 
taxeret for 2500 Speciedaler, 8 Malmkakkelovner 100 Spd.  
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Peder Olsen Rognstad (1807-1880) ble i 1833 gift med Carine 
Nielsdatter Alfstad (1814-1896). Barn: 
1. Natalie (1834-1861) gift 1858 med sin fetter Halvor Nielsen 

Hoel fra Nes (1833-1895). Deres barn var: 
a. Petra Halvorsdtr. (1858-1902) gift 1884 med Hans Nilsen 
Gjestvang på Smeby (1844-1911) 
b. Ole Halvorsen Rognstad (1860-1947) som ble eier og 
bruker av Østre Rognstad etter besteforeldrene. Halvor 
Hoel ble i 1869 gift med sin kusine Polla Augustinusdatter 
Balke (1848-1933), en sønn Ragnvald f. 1869. De hadde 
garden Hekshus 1870-1886 og bodde senere i Engeland 
under Rognstad. 

2. Petra (1836-1844) 
3. Clara (1839-1890) gift med Hans Laurits Olsen Hammer- 

stad (1840-1877) Pær Rognstad fikk ikke gitt fra seg garden 
før han døde i 1880. Carine brukte den til i 1884, da ga hun 
over til dattersønnen. 

Ole Halvorsen Rognstad 

Den 13. mars 1884 er skjøte fra Carine Rognstad til sin 
dattersønn Ole Rognstad tinglest. Kjøpesummen var 32.000 kr.  
      Ole Halvorsen Rognstad (1860-1947) var gift med Marthe 
Marie Kristensdatter Bergsveen (1874-1948). De ble viet i 
Trondhjems domkirke 12. mai 1896. Deres barn var: 

Margit f. 21/2-1897, gift med Torleif Pettersen 
Halfdan f. 1901, neste bruker 
Ragna 1905-1927. 

Halfdan Olsen Rognstad 

1926, 15. desember er tinglest skjøte fra Ole Rognstad til 
sønnen Halfdan Rognstad på Østre Rognstad for 45.000,- kr. og 
føderåd. 

Etter 5 år i de vanskelige mellomkrigsårene måtte Halfdan 
gå fra garden som i 1931 ble kjøpt av Hans Blikseth. Halfdan 
flyttet da med sine foreldre til føderådet på Rognstadhall, 
senere kalt Øvre Rognstad. 
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Hans Blikseth, eier 1931-1935 

Men det var mange odelsberettigede til Rognstad i Petra 
Gjestvangs familie. Kolbjørn Gjestvang på Smeby hadde best 
odelsrett og reiste odelssøksmål som verge for sin sønn Hans 
Gjestvang mot Hans Blikseth. 

Dom i saken angående odelsløsning av Østre Rognstad og 
Kjølset skog ble avsagt 3. oktober 1935 med den slutning: Hans 
Blikseth fraviker eiendommen til fordel for saksøkeren Hans 
Gjestvang. Skjøte fra Hans Blikseth til Hans Gjestvang på 
nevnte eiendom er tinglest 24/10-1935. Halfdan Rognstad ble 
lovet at han skulle få igjen garden dersom han i løpet av 
vinteren skaffet penger tilsvarende løsningsbeløpet, men han 
måtte gi opp. 

Hans Kolbjørnsen Gjestvang 

Hans  Gjestvang  er  født  13. mars  1918  og   var bare  17 år da han 
begynte   som   gardbruker.   I   1941   ble   han   gift   med    Cecilie 
Evenstuen f. 3/5-1918. Deres barn er 
Halvor, neste bruker og 
Lise f. 1/4-1949 g.m. Arne Otto Aarsby på Søndre Hammer- 
stad. 2 barn 

Arnhild f. 1976 
Haakon f. 1979 

Halvor Hansen Gjestvang 

Halvor Gjestvang f. 11-6-1944 fikk skjøte på Østre Rognstad 
fra Hans Gjestvang, tinglest 20-12-1974, var 1. gift med Anne 
Lise Sandhaug f. 11-3-1949 
2. g.m. Astrid Alfsdatter Michelsen f. 11-2-1943. 

Barn i 1. ekteskap: 
Hans Christian f. 5-12-1971 
Håvar f. 17-2-1975. 
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Rognstadbygningen 

Hovedbygningen på Østre Rognstad var bygget av fogd Bendix 
Jørgensen i 1674. Av åbodstakstene 1726 og 1737 går det fram 
at opphavelig hadde huset bare en etasje og var tekket med 
spon. Sponen ble fjernet i 1726 og erstattet med never og torv, 
så taket var da nokså flatt. 

Tegningen viser inndelingen av første etasje slik den var 
fra fru Bendix Jørgensens tid. Kancelliråd Niels Røhr må ha 
æren for å ha fullført bygningen ca. 1745-1747 med annen 
etasje og det høye bratte taket som gir Rognstadbygningen en 
monumental reisning. 

Øvre Rognstad 

Etter odelsløsningen i 1935 sa Ole og Marthe Rognstad fra seg 
føderådet mot å få ta over Øvre Rognstad med hus og 22 mål 
jord. Etter deres død tok Halfdan over eiendommen. 

Halfdan Olsen Rognstad f. 17-7-1901 d. 2-11-1967 
gift 7-6-1931 med Lovise Ludvigsdtr. Sveen f. 1906 
Deres datter Ragnhild Helene er f. 24-10-1936 
gift 1958 med Johan Skonhovdengen f. 1935 
Barn: 
Jon f. 21-1-1965 
Ivar f. 31-1-1968 
Ove f. 9-2-1970 
Ragnhild Helene fikk skjøte på Øvre Rognstad fra sin mor 
Lovise den 1-4-1968. 

49 



© Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 
 

5
0
 

 



 © Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 

   

 

Familien Jevnaker fra Lunner - Del III 
Av Bernt G. Bielke 

Fortsettelse fra forrige hefte 

Tippoldeforeldre: 

Nr. 32 Hans Knudsen Hvaleby var født 1697 og hans foreldre 
var bonde på gården Hvalby Knud Hansen Tolstad fra Vågå 
(1663-12/4-1706) og Karen Halvorsdtr. Gulden. Slektene til 
disse bakover er: 

Knud Hansen Tolsted 

 Bonde gården Hvalby Gran 

     1663 - 12/4-1706 

Hans Poulsen Tolsted 
ca. 1605 

Anne Simensdatter 
Heggen (gausdal) 

Poul Hansen 
- ca.1660 

Simen Trondsen Heggen 
Lensmann og bonde 
   1588 - 

Gunder Olstad nevnt 
1583 
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Karine Amundsdatter 

Olstad 
Amund Gundersen/Zigri 

I Biørnsdatter 

Ukjent 
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Hans Knudsen Hvaleby kjøpte gården Haagenstad og døde der 
1745. Han ble gift i 1720 med: 

Nr. 33. Mari Botolfsdatter Schøyen som var født på gården 
Schøyen i Nittedal 1699 og som ble begravet 7/7-1782. Hennes 
slekt bakover ser slik ut: 

Karen Halvorsdatter Gulden 

Hans Knudsen Hvaleby og Mari Botolfsdatter Schøyen hadde 
disse barna: 
1. Knud døpt 3/3-1721, begr. 8/5-1733 
2. Ole døpt 1723, begr. 26/8-1725 
3. Lars døpt 24/3-1725, begr. 25/7-1785, gift 10/7-1755 med 

Ingeborg Halldordsdatter Bjørge. Se nr. 16! 
4. Anne døpt 2/10-1729. 
Det ble avholdt skifte etter Hans Knudsen 27/8-1745. Da 
kanskje ikke alle har kjennskap til barna til en del av de 
forfedre som er ført opp tidligere kan jeg opplyse følgende: 
Knud Hansen Tolstad og Karen Halvorsdatter Gulden hadde 
disse barna: 
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Anne Torgersdatter Gulden 
ca. 1628 - 1716 

Torger Torgrimsen Gulden 
Bonde gården Gulden, 
Brandbu 
ca. 1606 - 1692 

Mari Botolfsdatter Schøyen 
1699 - 7/7-1782 

Anne Trondsdatter 
ca. 1659 - 1721 

Kari Christophersdatter 
Faller (Fet) 
1635 - 1710 

Lars Botolvsen Schøyen 
ca. 1640-1710 

Botolv Larsen Schøyen 
1644-1723 

Kari Ellingsdatter 
Molden (Gran) 

Hans Knudsen Hvaleby kjøpte gården Haagenstad og døde der 1745. Han ble gift 
i 1720 med 

Nr. 33. Mari Botolfsdatter Schøyen som var født på gården Schøyen 
i Nittedal 1699 og som ble begravet 7/7-1782. Hennes slekt bakover ser slik 
ut: 

Halvor Undlie 

Gunnor Christophersdatter 
- 1688 

Botolv Trulsen Schøyen 
- 1659 
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1. Hans født ca. 1697, død 1745 gift med Mari Botolfsdatter. 
se nr. 32! 

2. Rolf født 1698, gift 29/2-1794 med Kari Poulsdatter Lynne, 
bodde på gården Bolken, Lunner. 

3. Simen født 1701 begr. 1721. 
4. Halvor født 1704 
5. Marthe født 1700 gift 26/2-1716 med Anders Iversen 

Kløvstad, Thingelstad. 
6. Kari født 1706, gift 1/4-1737 med Constabel Arne Olsen 

Skjefstad fra Elverum. 
Karen Halvorsdatter Gulden var gift 3 ganger. Først med Rolf 
Erichsen Hvaleby så ca. 1695 med Knud Hansen Tolstad og 
etter hans død 3. gang med Brede Olsen Haagenstad 21/7-1707. 
Da Knud Hansen Tolstad døde i 1706 etterlot han seg en 
formue som etter den tids verdiansettelse var betydelig. Det 
var nemlig en rekke gårder og gårdparter som er nevnt i skifte 
samt 1592 riksdaler og en mengde løsøre. Ved skifte etter 
foreldrene fikk han gårdene Kalstad, Kalstadrud og Houm med 
tilhørende plasser i Gausdal og 3 skinn i Tolstad i Vågå. 

Nr. 34. Halldor Hansen Bjørge var født ca. 1688 og døde 1773. 
Hans slekt bakover ser slik ut. 

Halldor Hansen Bjørge 
      1688 - 1773 

Halldor Endresen Braastad -Ukjent Hovel Joensen Nes 
ca. 1614 - 
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Malene Hansdatter 
Hilden 
ca. 1615 - 

Hans Gudmundsen Hilden Anne Andersdatter 

Gjertrud Hovelsdatter Nes Hans Halldorsen Braastad 
Bonde gården Bjørge, Gran 
1652 - 1710 

Endre Knudsen Braastad- Ukjent 
Nevnt som bruker av 
Braastad 1624 
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Haldor Hansen Bjørge ble gift i Gran 14/10-1717 med 

Nr. 35 Ingeborg Hansdatter Horgen født 1686 og død på gården 
søndre Bjørge 1751. Hennes foreldre var Hans Amundsen 
Horgen (sønn av Amund Rasmussen Horgen, f. ca. 1625, som 
døde 1701 og Ingeborg Christophersdatter 1655-1740. Ingeborg 
Hansdatter Horgen og Halldor Hansen Bjørge hadde ihvertfall 
disse barna: 
1. Gjertrud gift med Peder Iversen 
2. Ingeborg født ca. 1741 gift med Lars Hansen Haagenstad 

10/7-1755. Se nr. 17! 
Det ble avholdt skifte etter Ingeborg Hansdatter Horgen 28/8- 
1751 hvor barna er nevnt. 

Nr. 36 Anders Gulbrandsen Aschim født ca. 1691 og død 1759. 
Han var gift med 
Nr. 37. Ragnhild Mogensdatter (Eid?) Jeg kjenner bare sønnen: 
1. Gulbrand døpt 11/4-1735, begr. 8/2-1762, gift 29/11-1759 

med Margrethe Olsdatter Elchen. Se nr. 18! 

Nr. 38. Ole Amundsen Fougner ble født på gården søndre 
Fougner i Gausdal og døpt 24/5-1706. Han døde som bonde på 
gården Elchen i Brandbu og ble begravet 18/4-1773. Han var 
sønn av Amund Olsen Fougner (født ca. 1652 og begr. 8/10- 
1723) og Kari Gulbrandsdatter Mæhlum (Brøttum) født ca. 
1666 og begr. 4/10-1714. Dette paret hadde disse barna: Simen 
døpt 4/9-1702, Ole døpt 24/5-1706 (Nr. 38!) og Eli døpt 9/2- 
1710 gift med Kristen Olsen Fjærdrum, det var minst 3 barn til 
som alle døde som små, blant dem også en sønn Gulbrand. 
Amund Olsen Fougner var sønn av Ole Simensen Fougner 
(1618-1710) som var sønn av Simen Trondsen Heggen (ca. 1588- 
1668) og Kari Amundsdatter Nordgarden (Aulestad.) Simen 
Trondsen Heggen var sønn av Trond Heggen som var første 
kjente bruker av gården Heggen i Gausdal. (Se N.S.H.T. bind 28 
side 169!) Kari Gulbrandsdatter Mæhlum var datter av 
Gulbrand Evensen Mæhlum og Eli Knudsdatter. Ole Amundsen 
Fougner var gift med 

54 



 © Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 

   

 

Nr. 39 Sigrid Steffensdatter Alm som var født ca. 1719 på 
gården Alm i Brandbu og ble begr. 26/4-1809. Hennes foreldre 
var Steffen Thorstensen Hvattum (ca. 1680-1742) og Siri 
Erichsdatter Giervigen (ca. 1682-1742). 

Slektene bakover til Steffen Thorstensen Hvattum var: 

Ole Amundsen Fougner og Sigrid Steffensdatter Alm hadde 
disse barna: 
1. Margrethe født på gården Elchen ca. 1638 død på gården 

Aschim, begr. 15/7-1773, gift med Gulbrand Andersen 
Aschim. Etter hans død gift med Ole Jorstad. Se nr. 19! 

2. Gulbrand 
3. Steffen bosatt på gården Østen i 1809 
4. Thosten bosatt på gården Blechen i 1809 
5. Ole bosatt på gården Egge i 1809 
6. Marthe bosatt på Gulden i 1809. 
Det var skifte etter Sigrid Steffensdatter på gården Elken 
30/9-1809 hvor barna er nevnt. 

Nr. 40. Ukjent! 

Nr. 43. Ukjent 
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Birgit 
Evensdatter 
skifte 1664 

Kaare Olsen Kjos 

Raasum  Anne Kaares 
        datter Kjos 

Even Thorstensen 
- 1702 

Ragnhild Engebrets- 
datter Giervigen 

ca.1623-1707.(84 år gl.) 

Engebret Erichsen Giervigen 
1601 - 1667 

Gunder Poulsen Røchen 

Erich Torgersen Helgaker Kari Andersdatter 
- 1695 

Erich Gundersen Giervigen 
Bonde gården Giervigen, Brandbu 
1651 - 1739 

Marit Evensdatter Raasum 
1654 - 1739 

Siri Erichsdatter Giervigen hadde disse anene: 

Tosten Erichsen Helgaker 
1637 - 1698 

Sigrid Steffensdatter Blechen 

- 1690 
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Nr. 44. Thorsten Gagnum. Det kjennes to av hans barn: 
1. Jacob født ca. 1734 som enkemann gift med Marthe 

Jacobsdatter som i 1801 var bosatt på gården Gagnum. 
2. Bent født ca. 1737 gift 1. gang med Mari Amundsdatter, 

gift 2 med Marthe Erichsdatter. Se nr. 22! 

Nr. 45. Ukjent 
Nr. 47: Ukjent 
Nr. 48. Ambrosius Gregersen Stoppen var født 1683 på gården 
nordre Stoppen i Lier men kom til gården nordre Viulstad som 
hans far Gregers Christophersen kjøpte og overlot sønnen. 
Gregers Christophersen, sønn av Christopher Joensen ca. 1602- 
1674, var gift med Kirsti Ambrosiusdatter. Ambrosius 
Gregersen Stoppen var gift med 
Nr. 49 Ingeborg Hansdatter som døde 1724. Det var skifte 
etter henne i 1724. I ekteskapet var det disse barna: 
1. Gregers født 1713 og død 1798 gift med Marthe Halvors- 

datter (1724-1798). Se nr. 24! 
2. Hans 
3. Christopher 
4. Kirsten gift med Hans Henriksen Schrøder. 
Etter Ingeborg Hansdatters død giftet Ambrosius Gregersen 
Stoppen seg med Ingeborg Erichsdatter som døde i 1729. Han 
giftet seg tredje gang med Ragne Rasmusdatter (Egge?) som 
døde 1742. Ambrosius Gregersen Stoppen var ved siden av å 
være bonde på gården Viulstad også lensmann i Lier. 

Nr. 50. Ukjent 

Nr. 55: Ukjent 

Nr. 56. Berger Evensen Moseby ble født på gården Moseby i 
Skiptvedt i 1713 og døde som bonde på gården Gammelbro 
1766. Han var sønn av Even Aslachsen Moseby (ca. 1684-1740) 
og Kari Bergersdatter (ca. 1677-1741). Han ble i 1739 gift med 
Nr. 57. Gjertrud Erichsdatter Kvisler som var født 1714 på 
gården Kvisler i Skiptvedt og død på gården Målen i 1792.  
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Hennes foreldre var Erich Albretsen Kvisler som døde 1757 
(foreldre Albert Bårdsen Heistad 1644-1717 og Tora Torbens- 
datter, død 1681) og Sophie Torbjørnsdatter, 1688-1738. Berger 
Evensen Moseby og Gjertrud Erichsdatter Kvisler hadde disse 
barna: 
1. Sophie født 1739 
2. Even født 1742 
3. Sophie født 1744, død barnløs 
4. Christen født 1746 gift med Helene Joensdatter. Se nr. 28! 
5. Johannes født ca. 1748, husmannsplassene Ødegården i 

Svindal og Vines. 
6. Hans døpt 1752, død 1771, død barnløs. 
7. Even døpt 1766, husmann 
8. Johanne død 1760, død 1826, gift med Christopher 

Pedersen, husmann Vines. 

Nr. 58. Ukjent 
Nr. 61. Ukjent 

Nr. 62. Anders Povelsen var født ca. 1709 og døde 1788 79 år 
gammel. Han var gift med 
Nr. 63. Karen Wellumsdatter som var født ca. 1721 og døde 
1791 70 år gammel. Det var skifte etter henne i 1791 hvor 
gården de drev, nordre Ski ble taksert til 1300 rdlr. Boets 
samlede formue var 3100 Rdlr. Ekteparet Anders Povelsen og 
Karen Wellumsdatter hadde disse barna: 
1. Povel født 1743, gift 1793 med Marie Osmundsdatter 

Sander (østre). 
2. Wellum gift med Ingeborg Svendsdatter Skotbu 
3. Andreas, bonde på gårdene Mørk og Myrer i Kråkstad, gift 

med Anne Christopherdatter. 
4. Sebilla gift med Jens Thommessen Halstad 
5. Malene gift med Lars Larsen, bonde på gårdene Midsjø og 

Langhus. se nr. 31! 
6. Anne født ca. 1759 gift med Jens Jensen Gjetsjø. 
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8.  Hans Larsen 
    Haagenstad 
    Bonde Haagen- 
    stad,Lunner 
    14/5-1756 - 

9.Randi Gulbrands- 
  datter Aschim 
  20/7-1760 - 

 

10. Thorsten 
  Andersen Mjør 
  Bonde Gagnum, 
  Gran 
  14/12-1777- 

-16/12-1839 

11. Berthe Bents- 
    datter Gagnum 
     - 20/12-1839 

 

12.Halvor Greger- 
   sen Egeberg 
   Bonde gården 
   Egeberg i Lier 
   1762 - 1833 

 

13. Rønnaug Lars- 
 datter Sørsdals- 
 eie. 
 31/12-1767-1840 

 

14.Peder 
   Christensen 
   Maalen, 
Bonde Ås og Frogn 
   28/1-1781 - 

15.Helene 
   Maria 
   Larsdatter 
   Langhus 

4.   Ole Hansen Haagenstad 
     Bonde Haagenstad, Lunner 5.  Mari Thorstensdatter Gagnum 

6/9-1806 - 

6.  Niels Halvorsen Egeberg 
 Bonde gården Garder i Frogn 
 21/2-1796 - 

7. Karen Marie Pedersdatter 

Trosterud 

29/7-1810 - 

2.                                   Lars Olsen Jevnager 
                                      Skreddermester i Christiania 
                                     10/4-1835 -  

3.              Oline Maria Nielsdatter Garder 

             ca. 1845 - 

↑ - slektsledd bakover kjennes! 
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Som kildemateriale har jeg benyttet kirkebøker og skifteregi- 
streringskort på Riksarkivet i Oslo samt en rekke bygdebøker 
fra de forskjellige bygdene. Men uten hjelp fra en rekke 
personer hadde det ikke vært mulig, for en som ikke er 
lokalkjent i vedkommende distrikt, å finne så meget. Spesielt 
har dette vært umulig for Hadelands vedkommende. Jeg vil 
derfor spesielt takke fru Gunvor Hilden, Brandbu og herr Arne 
M. Næss, Gran for ualminnelig god hjelp. Til alle dere andre, 
ingen nevnt - ingen glemt, hjertelig takk til også dere. 

For den som er interessert i ytterligere opplysninger og flere 
aner gjør jeg tydelig oppmerksom på at det ved nærmere 
undersøkelser sikkert er mulig å finne mere. God jakt! 

Slutt 
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Hoff kirke på Østre Toten 

Den første kirken var antagelig en trekirke, som etter 150 år 
ble for liten, og så ble stenkirken som står i dag bygget i årene 
fra ca. 1175 til ca. 1200. Det antas at det ble kjørt 35.000 lass 
stein. Denne kirken var en basilika, med stort og høyt midtskip 
og to smale og lave sideskip, skilt fra hverandre ved to 
søylerekker, tre søyler i hver. Mellom søylene var det buer 
som bar en høy mur. Kirkens tårn hvilte på kormuren og det 
nærmeste søylepar. Ut fra tårnet mot nord og syd var det 
tverrskip. Disse virket staselige utvendig, og det er mulig at 
de hadde et kammer øverst. Koret, også kalt "sanghuset", er 
uforandret med sitt opphavelige vindu, - nyere vindusåpninger 
er murt igjen. Kirken har navn etter prestegarden Hoff, og var 
før Totens deling i 1825 bygdas hovedkirke. Kirkestedet heter 
Hovsvangen og var i gammel tid både helligsted og tingsted. 
Her møtte Olav Haraldsønn totningene i 1021, da kristen- 
dommen og de nye lovene ble vedtatt, lover som påbød å bygge 
kirke og kirkegård. Prestegalleriet i Hoff kirke er unikt. 
Portrettene fremstiller prestene helt fra 1401 og opp til våre 
dager. 
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Skifter - fra Toten, Vardal og Biri 

fra 1657 - VI 

236 
Sifuord Sifuordsen Glemmestad, Toten 10.01 1666 
Barn: 
Olluf Glemmestad 
Gullaug Sukkestad 
Martha er død for 3 år siden 
Rasmus Andersen 
Magdalene 
Anne 
Kari 
Gjeld: Bersuend Fos, Joen Solberg 

237 
Maren Gulbrandsdtr Solberg, Toten 14.11 1665 
x Nils Kieldsen 
Arving: 
Faren Gulbrand Solberg 

238 
Elling Stueekeren, Biri 22.01 1666 
x2 Magdalene Lauritsdtr 
Barn 1. ekt.: 
Laurits 
Kiersten 
Ahnbior 
Gjeld: Barnas moderarv 
Farens odelsgods i Stueekeren i hud årlig landskyld m/b 

239 
Maridt Onsrud, Snertingdal 03.02 1666 
x Oluf 
Barn: 
Oluf 
Guri 
Ingri 
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Gyri 
Sidsell 
Gjeld: Anna Drogsett 

240 
Laurits Pedersen Onddalen. Vardal 12.03 1666 
x 
Barn: 
Christopher Onddalen 25 år 
Simen 
Ingri 
Kari 
Tohre 
Gjeld: Laurits Knudsen i Prestegarden, Jeppe Kirkebye. 
Odelsgods i Onddalen med underliggende Tromaasen 
1 hud og 1 skind m/b 

241 
Siri Olufdtr Dotset, Toten 14.03 1666 
x Einer 
Barn: 
Gulbrand 
Birgitte 
Tilstede densl. qvindes søster Marte Hubred og  
hennes mann Jon Huebred 
Gjeld: Peder Dottsett, Anders Strande, Anders Hauger 

242 
Maren Pofvelsdtr Fodstad, Toten 24.03 1666 
x Anders Ollufsen 
Barn: 
Olluf 
Niels 
Maria 
Tilstede barnas bestemor Maren Einersdtr 
Gjeld: Jeppe Buruld, Mathias Hermanrud, Karen Olufsdtr 
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243 
Mikkel Skreppen, Toten 26.03 1666 
x Siri Engebretsdtr 
Barn: 
Erik 
Mads 
Niels 
Michel 
Mads 
Anne 
Kari 
Gjeld: Narfve Solien og Laurits Smed, Malli Henriksdtr 

244 
Erland Guttormsen Alfvestad, Toten 06.04 1666 
x Magdalene Tordsdtr 
Barn: 
Anders 
Pofvel 
Gjeld: Biørn Sogstad, Mari Carlsdtr, Martte Carlsdtr. 
Tilstede farbroderen og formynderen Peder Hielpsteen 

245 
Erik Krageberg, Biri 07.07 1666 
x Siri 
Barn: 
Karen 
Bronild 
Gjeld: Laurits Baardsen arvinger, Oluf Kluge 

246 
Gunder Ostbye. Toten 27.04 1666 
x Gubiør Amundsdtr 
Barn: 
Biørn Ostbye 
Amund 
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247 
Findboe Enge. Redallen 30.04 1666 
x Marte Gulbrandsdtr 
Barn: 
Laurits 
Rasmus 
Ingeborg 
Gjeld: Laurits Haslis arvinger 

248 
Thaasten Seegard, Snertingdal 11.05 1666 
x Birgitte Arnesdtr 
Barn: 
Arne 
Sifuer 
Christopher 
Hoffuer 
Gjeld: Birgitte Snartum, Anne Drogsett, Niels Quisgard 
Ansten Quisgaard 

249 
Marte Jonsdtr(?) Klavestad. Toten 29.05 1666 
Barn: 
Jon Klavestad 
Anne 
Giertrud 
Siri 
Tilstede barnas farbror og formynder Poffuel Balche 

250 
Oluf Kirkeby, Vardal 01.06 1666 
x Birgitte 
Gjeld: Jacob Mustad, Ouden Eegh, Jacob Vigen, Knud Hund, 
Harald Quernvolden. Juer Kallerud, Amund Berg. 

251 
Ingerie Asbiørnsdtr Sivesind. Toten 14.06 1666 
x Knud Jonsen 
Barn: 
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 Torsten 
Jon 
Birgitte 
Tilstede morbrødrene unge Laurits Molstad og Amund øvre 
Biørnstad 
Den sl. qvinde er odelsberettiget til 1 fjerding gods i søndre 
Molstad 

252 
Peder Elton, Toten 14.06 1666 
x Martha 
Barn: 
Dorthea 
Gjeld: Biørn Sogstad, Laurits Lunden, Erich Drager, Niels 
Hansen Revold, Jens Giestrum, Bottel Stennslien 

255 
Søfren Madsen husmann på lille Nygard, Toten 15.06 1666 
og Anna Ifversdtr 
Barn: 
Guri i Sukestadstufven 
Karen Presterud 

254 
Sifuer Findsen Snibstad, Toten 06.07 1666 
x Maren Jørgensdtr 
Barn: 
Jeppe Buruld 
Jørgen Holter 
Birgitte Snibstad x Gulbrand 
Den sl. mann har kjøpt 2 skippund i Snibstad den 26/9 1642 

255  

Amund Hanestad. Toten 14.07 1666 x Kirsten Olsdtr 

Barn.  

Magnild  

Tilstede farens søster Karen Efuendtrs mann Hoffuer Gaarum av 

Nes  

Odelsgods i Mayer øde 1 skippund m/b 
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256 
Jørgen lille Dalborgen, Vardal 24.07 1666 
x Birgitte 
Barn: 
Olle 
Jørgen 
Maren 
Tilstede farfaren Johannes Dalborgen 
Gjeld: Ouden Eegh, Sidsel Rødfossen, Jacob Mustad. 

257 
Ranni Myrre. Biri 25.07 1666 
Barn: 
Olle Olsen 
Joen 
Peder 
Halvor 
Anne 
Sidsell 

258 
Magdalene Hansdtr Rolie. Redalen 02.10 
1666 
x Tord Lauritsen 
Arvinger er søsknene: 
Olluf Hansen 
Halfohr? 
Erich 
Poffuell 
Ingier 
Gjeld: Halfor Ofi? i Faaberg, Efven Mellum paa Brøttum, Niels 
Quisgaard. Halfor Brateng 

259 
Olluf Reersen Sullestad. Toten 03.11 1666 
Birgitte Ulvildsdtr 
Barn: (ikke angitt da den sl. mand hadde hengt seg og Kong. 
May. skulle ha den halve del imot enken) 
N.N. x Erik Sullestad 
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Odelsgods: 16 1/2 lispund 1 1/2 remaal m/b i den paaboende 
gard, i syndre Sullestad 1/2 skippund u/b, i Opsall 1/2 pund 
tunge m/b, i Alm som Peder og Christen påbor 1 fjerding 
innpantet av hr Herman Poffvelsen i 1661, i øde Fjeldstad 
england 1 fjerding, i Hoele ødegard som Peder bruker 1 fjerding 
m/b innpantet i 1661. 

260 
Angier Sørensdtr Narum, Toten 26.11 1666 
x Christen 
Barn: 
Erik 
Mari 
Gield: Gulbrand Slagsvold. Annichen Gierstad, Gulbrand 
Solberg. Birgitte Sørensdtr 

Fortsettelse neste nr. 
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Tillegg og rettelser 

Mer om klokkerslekter fra Aurdal (hft. 4.93) 

Av Gunvor Hilden 

Nils Gulbrandsen Næs ble født ca. 1678 og trolovet 2. februar 

1713 med Gubjør Jensdtr. Han ble begravet ved Viker 15. 

oktober 1758 80 år. Barn som jeg har funnet døpt er: 

Ole Nilsen døpt 27.5.1714 (Viker) g 1736 med Kari Olsdtr. ca. 

1713-1783. 

Ragnhild Nilsdtr. døpt 23.8.1716 Viker kirke. 

Gulbrand Nilsen døpt 5.6.1718 v. Norderhov kirke 

Nils Nilsen døpt 15.8.1723 begr. 15.10.1753 

Guri Nilsdtr. døpt 4.11.1725 Viker kirke 

Jens Nilsen døpt 11.3.1731 Viker kirke 

Gubiør Nilsdtr. døpt 1734 Viker kirke. 

1. Ole Nilsen Næs døpt 27.5.1714 d. 1767 g 7.10.1736 m Kjersti 

Olsdtr. f. ca. 1713 begr. 15.6.1783 70 år. Barn: 

Jens Olsen døpt 13.10.1737 ikke med på skifte etter faren 

1767. 

Ragnhild Olsdtr. døpt 14.6.1739 gm Fingal Gulbrandsen Enger 

Nils Olsen døpt 18.10.1744 gm Inger Olsdtr. Elsrud 1750- 
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1.3. Nils Olsen Volden døpt 18.10.1744 begr. 10.6.1792 47 år sk. 

1792 g 7.7.1771 m Inger Olsdtr. Elsrud døpt 17.10.1750 død før 

1801. Hennes foreldre: Ole Ellingsen Elsrud 1723-1804 og 

Gunhild Andersdtr. Finsand 1724-1798. Barn: 

1. Ole Nilsen døpt 5.10.1771 gm Kjersti Jonsdtr. Olde 

2. Elling Nilsen døpt 18.5.1775 g 1795 m Mari Gulbrandsdtr. 

Blagstvedt 

3. Kjersti Nilsdtr. døpt 10.8.1777 gm Nils Olsen Raae 

4. Ole Nilsen d.y. døpt 23.10.1779 

5. Gunhild Nilsdtr. døpt 20.9.1783 gm Hans Olsen Øen 1764- 

1.3.3. Kjersti Nilsdtr. Volden døpt 10.8.1777 g 9.12.1796 m Nils 

Olsen Raae døpt 12.3.1775 d. 23.9.1919. Bodde i 1801 på en 

plass Hæl, Nes i Årdal. Hans foreldre var Ole Jacobsen Raae 

f. ca. 1745 og Anne Nilsdtr. Bøe i Aurdal 1745-1819 Nes i Ådal. 

Se Tidsskrift 4/93 side 246. Se også nr. 1/1989 s. 13. Barn: 

Ole Nilsen døpt 4.2.1797 

Gunhild Nilsdtr. døpt 4.8.1799 

Nils Nilsen døpt 11.7.1802. 

1.3.3.3. Nils Nilsen Hengsle døpt 11.7.1802 g 24.2.1828 m Kari 

Eriksdtr. Kvernbråten døpt 10.7.1803 - 6.1.1876. Hennes 

foreldre var Erik Olsen Kvernbråten og Sigri Christensdtr. 

Næs/Bakkehaugen 1771- Barn: 

1. Kjersti Nilsdtr. f. 13.5.1829 g 29.5.1851 m Knut Syversen 

   Bråten 

2. Sigri Nilsdtr. f. 21.3.1831 gm Anders Andersen Bergrud 

3. Inger f. 8.11.1833 d. 28.8.1819 gm Erik Olsen Løkken 

4. Gunhild Nilsdtr. f. 3.12.1836 d. 12.11.1920 gm Erik 

      Andersen Gulliksbråten. 
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5. Gjertrud f. 10.6.1842 gm Syver Syversen Stenseth 

6. Kari f. 3.10.1845 gm Arne Gulbrandsen Johnsrud 

7. Nils Nilsen f. 12.7.1848 gm Mari Olsdtr. Fjøsvikeie. 

Inger Nilsdtr, og Erik Olsen Løkken var mine tippoldeforeldre. 
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Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 244 

Er det noen som kan bistå med å fylle ut nedenstående anetavle 
som begynner med: 

1. Tone Vivian Juliussen f. 1950 i Oslo og gift med Adolf Enger, 

      Raufoss f. 1932. 

Hennes foreldre var: 

2. Peder August Juliussen f. Leknes i Lofoten 1919. Sjømann. 

      Døde i Oslo 1986. 

3. Irmelin Cecilia Bjørnstad f. i Oslo 1917 døde i Oslo 1986. 

Besteforeldre: 

4. NN Juliussen, fisker i Leknes i Lofoten. 

5. Ågot Borge fra Lofoten? I følge tradisjonen skal noen av 

      hennes aner komme fra Belgia, via Bergen og til Lofoten. 

6. Olaf Georg Bjørnstad fra Valdres, kunstmaler, født ca. 1887 

      døde i Oslo under siste verdenskrig. 

7. Anna Christina Johannesdtr. f. i Trollhättan i Sverige 

      23.8.1880 døde i Oslo 21.11.1966. Gravlagt på Nordre  

      Gravlund, Oslo. 

71 



© Vestoppland Slekthistorielags tidsskrift 1994-1 
 

Det er nr. 1 på anetavla som søker disse opplysningene, som 

gjerne kan sendes til Arne Amundgård, 2846 Bøverbru. En 

legger ikke skjul på at anene bakover fra nr. 7 er av spesiell 

interesse da det er antydet at hun muligens skulle stamme fra 

en svensk konge, kanskje den landsforviste Gustav IV, men de 

andre anene er selvsagt også av interesse for spørreren. 

Spørsmål nr. 245 

1)  Gjertrud Iversdtr. Fylken, Vestre Slidre, f. 1750, begr. 

19.10.1800, var gm Poul Andersson Espedalen, Vestre Gausdal, 

f. 1747, d. 7.4.1823. Deres foreldre att skal ha vært: Iver Olason 

Einang, vestre Slidre, f. 1695, gm Johanne Einarsdtr. Følken, f. 

1710. + Anders Pederson Rognlien, Vestre Gausdaal, f. 1716, 

d. 1760 gm Anne Poulsdtr. Snertingdaleshaugen, Vestre Slidre, 

f. 1719, d. 1.12.1810. Anne er vel nemnt som Essdalsenkja. 

Finnes det opplysninger videre bakover for disse 4 sistnemnte. 

Jeg har noen få namn. 

2)  Av forfedrene til organist og orgelbygger, Peter Berntsen i 

Vardal var Paul Kristianson fra Vardal (f. 1799) og Anne 

Knutsdtr. fra Etnedal (f. 1794). Kor var Anne fra, hvem var 

hennes foreldre mm. I bygdebok for Vardal står det at ho etter 

sagnet skulle stamme ned fra huldrefolket i 7 ledd. 

Vennlig hilsen Rune Alander, Breskebakke 39, 2860 Hov 
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Spørsmål nr. 246 

1. Enkemann Niels Nielsen Frøysland, Torpa blir trolovet 

25.8.1790 og ekteviet 3.10.1790 med Berthe Hansdtr. Hun er 

oppgitt å være 31 år i 1801. Hvor og når er denne Berthe født 

og hvem er hennes forfedre? 

2. Berte eller Berit Hansdtr. finnes det mange av i Land. Så til 

en annen av dem i samme tidsrom. Berit Hansdtr. blir trolovet 

30.12.1792 og ekteviet 3.2.1793 til Johans eller Johannes 

Knudsen (døpt 1762 Frøslandeie - død 1797 Goplen, Torpa). 

Berit/Berte er oppgitt å være 33 år i 1801 og bor som enke på 

en husmannsplass under garden Goplen-Stor i Torpa. Hvor og 

når er hun født og hvem er hennes forfedre? 

3. Lars Jonsen Volhofd, Torpa (ca. 1701-1776) giftet seg i 1724 

med Berthe Andersdtr. Ommelstad (ca. 1669-1767). De fikk 3 

barn? Ole døpt 1725 - Mari døpt 1729 - Hans døpt 1736. Denne 

Hans finner jeg ikke igjen som voksen heller ikke død som barn, 

men i 1752 blir Peder Larsen Volhofd konfirmert i Torpa 16 år 

gammel og samme person blir begravet i april 1790, 54 år 

gammel. Det skulle nesten tyde på at presten hadde skrevet 

galt navn på barnet ved dåpen. 

Peder Larsen blir gift med Siri Jensdtr. (ca. 1745-1799), 

men det har ikke lykkes meg å finne ektevielsen i kirkebøkene 

for Land. Hvor og når er denne Siri Jensdtr. født og hvem er 

hennes forfedre? 

Peder L. og Siri J. får 5 barn? Lars 1765, Beret 1767, 

Jens 1771, Ole 1774 død 1 dag gammel, Kirsti 1775. 

I 1788 får Lars Pedersen (døpt 1765) skjøte på halvdelen 

av garden Valhovd i Torpa. Da det er skifte etter faren i 1790 

er Lars oppgitt å være 24 år, men i 1801 er han ikke på  
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Valhovd. Hvor blir han av? 

Vennlig hilsen Aase-Berit Ouren, Aannereud, 
2600 Lillehammer 

Spørsmål nr. 247 

Undertegnede tillater seg å høre om hjelp til å finne noe om 

min kone Aase Gregorsdatter født Thingelstads forfedre. Om 

slekten har jeg følgende opplysninger: 

Kommandersersjant Lars Lund tjenestegjorde bl.a. i 

Oplandske 2. regiment-Sigdalske kompani ved kaptein 

Fremming, videre tjenestegjorde han også i Schleswig. Det jeg 

vet er at han antagelig er født 1730 og døde i 1809 på 

slektsgården til min kone - Nes gård i Sigdal. Hans hustru var 

en prestedatter fra Toten ved navn Chathrine Frisak, om henne 

vet jeg intet. Mine spørsmål er: 

1. Hvor var Lars Lund fra og hvem var hans opphav/slekt? 

2. Hvem var prestedatteren Chathrine Frisaks opphav/slekt? 

Ærbødigst Bjørn Christian Fredrik Berger, 

Einerveien, 3340 Aamot 

Svar: 
1. Lars Lund er ikke nevnt i Olai Ovenstads militærbiografier, 

der alle offiserer som var i virksomhet her i landet fra 1628 til 

17. mai 1814 formodes å være nevnt. 

2. Chathrine Frisak: Hennes fulle navn var Johanne Cathrine 

Frisak døpt i Lom i Gudbrandsdalen 3.2.1735 og gift med 

sersjant Lars Lund. Vielsen skjedde på Toten 5.2.1765. 
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Hennes foreldre var (i følge en slektstavle utarbeidet av 

sogneprest H. H. Neumann og som finnes i arkiv nr. 69 i 

Opplandsarkivet ved Toten økomuseum) Hans Jørgensen Frisak 

f. i Ålborg 19.4.1681 død i Lom 30.12.1744, der han var 

sogneprest fra 1719. Han ble gift i Kristiania 29.3.1719 med 

Catterine Stub f. 21.1.1694 død på Toten 1766, begr. 7.3. 72 år 

(I boka til Ivar Kleien om Lom og Skjaak er hun sagt å hete 

Fredrika Stub). 10 barn. (AA) 

Spørsmål nr. 248 

Er det noen som kan gi opplysninger om aner til ekteparet 

Knud Tostensen og Camilla Nilsdtr. på Hoffseie i Land? De fikk 

i 1803 sønnen Tosten Knudsen som 13. des. 1830 ble gift med 

Johanne Johnsdatter Schee, og de igjen fikk datteren Marte 

Tostensdtr. Hagesveen som ble gift med Martin Isaksen 

Framstad, husmann med jord. 

Undertegnede hadde lenge et skap fra Søndre Land fra 

1799 med inskripsjon Knud Tostensen. Det er antatt at det var 

i 1799 at Knut Tostensen og Camilla ble gift, men en har ikke 

kunnet finne dem i folketellinga for Land fra 1799. 

Skapet var overmalt med brun beisfarge med gule 

striper, men det var lite igjen av den gamle dekoren, og ved 

restaurering ble skapet bondeblått og viktoriagrønt på dørspeil 

og oker på lister og rosa innvendig. Skapet eies i dag av en 

fjern etterkommer av de to nevnte personene. 

Med hilsen Leif Hallenberg Nilsen, Lena. 
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Spørsmål nr. 249 

I granskningen etter mine aner i Gran er jeg kommet til Ole 

Olsen Ensrud (1718-1809) og hans kone Tore Nilsdtr. Gamme 

(1725-1805). Hvem var forfedrene/-mødrene til disse to? 

Med hilsen Arne Kraggerud 

2640 Vinstra 
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Svar på 
tidligere spørsmål 

Spørsmål nr. 243 (i nr. 4 1993) 

Marte Olsdtr. Hovland som 11.12.1746 ble trolovet i Lunner 

(men forøvrig viet i Hakadalen krk.) med Ole Halvorsen Morka, 

Hakadal, var ikke datter av finnen Ole Nilsen som skal ha bodd 

på Hovland, slik spørreren antyder. Martes foreldre var Ole 

Hansen og Sissel Jacobsdtr., som hadde disse barna. Jacob, f. 

før 1716, kom til Dahl, Nittedal, Marte. f. ca. 1716, Hans, døpt 

25.06.1719, g 25.01.1748 m Marthe Amundsdtr. Kammerud, f. 

Hauger. (Hans ble forøvrig dødsdømt 1749, dommen frafalt 

1750. Se artikkel "Kammerud i Jevnaker" VSHL’s tidsskrift 

2/90), Kiersti, dpt 18.01.1722, g 27.12.1748 m Erik Ingebrigtsen 

Harestuødegården, Peder, dpt. 17.04.1724, g ca. 1763 m Lisbet 

Rasmusdtr. Runddelen. 

Sissel Jacobsdtr. begraves 31.08.1742, 68 år, altså f. ca. 

1674. Ole Hansen ble gift på ny, trolovet 07.11.1751 m Gubiør 

Larsdtr. Skøyen, Lunner, og hadde fem barn i dette ekteskapet, 

f. 1752-59. Ole Hansen begraves 06.12.1760, 70 år, altså f. ca. 

1690. Sissel var datter av Jacob Sørensen og Mari Sørensdtr. 

Østby, Lunner. Jacob kjøpte halve garden Østby ved skjøte dat. 

20.03.1711. Han må være død innen 1719, da enken Mari 

Sørensdtr. selger igjen, ved skjøte dat. 29.09. dette år. Mari dør 

hos dattera på Hovland 1740, begr. 30.10. Alder er ikke oppgitt, 

ca. 90 år kan være et realistisk anslag, gitt Sissels alder. Ole 

Hansen foreldres navn kjenner jeg ikke, men garden vestre  
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Hovland kjøpte han ved skjøte dat. 06.08.1720. Før den tid 

bodde Ole/Sissel noen tid på Østby, der sønnen Hans er født, de 

yngre på Hovland. 

Til spørsmålets annen del: Jens Pedersen Tveita, Lunner, 

g 1778 m Berte Olsdtr. Mork (datter av ovennevnte Ole H. 

Mork) var døpt 04.02.1753, av foreldre Peder Jensen Tveita og 

Kirsti Tronsdtr. Heier, (n. Oppdalen, Lunner) g 08.06.1752. 

Kirsti var født på Løken i Lunner, dpt. 30.04.1730, begr. 

21.08.1808, datter av Tron Olsen (begr. 02.04.1795, f. ca. 1696) 

og Anne Torstensdtr. (bgr. 13.12.1767, f. ca. 1701) Peder var 

født ca. 1718, begr. 18.12.1804, og nest eldste sønn av Jens 

Christiansen Tveita og Guri Jacobsdatters i alt 7 barn. (Disse 

var Hans på n. Kjørven, Jacob Spenningsbye, Nittedal, Christen 

Munkerud, Anne g m Ole Jørgensen Korsrud, Marthe gm Lars 

Larsen Kongsberg, Mari gm Elling Erichsen Enger). 

Peder overtok Tveita etter faren ved skjøte dat. 

26.03.1752. Med i overdragelsen var også 6. parten i Jevnaker 

kirke(!) Gården og andelen i kirken overlot Peder igjen til sin 

sønn Tron ved skjøte dat. 10.3.1789. Guri - er iflg. skifte på 

Korsrud i Lunner av 1755 datter av Jacob Sørensen Østby, 

nevnt ovenfor. Således må Berte O. Mork og Jens P. Tveita som 

gifter seg 1778 trolig være tre-menninger. 

Jens Christensen begraves 26.02.1765, 80 år, altså f. ca. 

1685. Jens er sønn av Christen Jensen Tveita. Jens bodde på 

Bilit i Lunner, som ble brukt under Tveita, inntil han ved skjøte 

dat. 18.04.1736 overtok halvdelen i Tveita etter sin yngre bror 

Mathias (gm Barbro Dagsdtr.) Den andre halvdelen brukte en 

annen bror Peder (gm Eli Olsdtr.) inntil Jens overtok også 

denne 1743. Peder flyttet deretter til nordmarksplassen 

Trehørningen. I tillegg fantes en søster, Mari. 

Det var Mathias som sammen med fem andre 

Jevnakermenn kjøpte Jevnaker kirke med tilliggende gods, da 

denne ble auksjonert bort 1723. Tveita var en del av 

kirkegodset, og slik ble denne slekta selveiere her. Men Christen  
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Jensen hadde da hatt garden til byksel siden 1688. Inntil da 

hadde den vært bykslet av en Paul Simensen i 20 år. Denne må 

være identisk med "Pål finne" som det er referert til i 

spørsmålet, og som iflg. finnemanntallet skal ha brukt Tveita 

1686. Dette samstemmer nøyaktig med opplysninger 

sammesteds om at han skal ha bodd i Norge siden 1656. Mulig 

slektsforbindelse her slik spørreren ønsker avklart, kan altså 

avkreftes. 

Med hilsen Kjell H. Myhre, Brandbu 

Lagsnytt 

Avdeling Land 

28/3 Vanlige lagsaker. Fredrik Dyhren kåserer om noen 

Torpeslekter i eldre tid. 

Valdres avdelingen 

Vi minner om lagsmøtene på Valdres Folkemuseum 14. mars, 
11. april og 9. mai. 
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