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JOHN AA. GJESTRUM: Gards- og slektshistorie 
 

kr. 90,- 

ØYEBLIKKET SOM VAR: Gamle fotografier I 
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kr. 130,- 
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kr. 120,- 
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LENA-Tlf. 61 16 05 94 
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LODIN-SLEKTA FRA LAND 

DEL 6: ADRIAN JONSENS FARSSLEKT: 

BRENNERSLEKTA FRA BIRI OG FORBINDELSEN MED 

ODNES- OG SNARTUM-SLEKTA 

Av Svein-Erik Ødegaard 

Forrige artikkeldel ble levert uten at jeg hadde klart å fastslå Adrian 

Jonsens farsslekt. Noen få uker senere kom jeg tilfeldigvis over en 

kilde der samme Adrian opptrådde i egenskap av formynder, og 

dermed forelå nøkkelen til en oppklaring av farsslekta. Nå skal det 

understrekes at dette sannsynligvis blir et sidesprang til Lodin-slekta, 

men det faller naturlig å inkludere materialet som en oppfølging av 

Adrian-delen. Samtidig antar jeg at slektskretsen er interessant for 

mange innen Vest-Oppland. 

Brenner i Torpa 

Vi starter på Brenner i Torpa. Denne eiendommen på 4 skinn ble kjøpt 

av ekteparet Ole Gundersen og Ragnhild Arnesdatter ved skjøte av 15. 

desember 1699 (HLV, pb. 3, f. 53a). Litt ut på 1700-tallet oppsto en 

lengre prosess om odels- og åsetesretten til Brenner. Den ble avgjort 

med sak og dom ved Opplandene lagdømme 14, januar - 19. juni 1738 

(Tingbok 5). Sorenskriverdommen av 20. juli 1737 ble stående, der 

saksøker Peder Jonsen Stomlien i Torpa på vegne av sin kone 
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Ingeborg Olsdatter og hennes søsken Halvor, Kari og Anne var 

tildømt 2 1/2 skinn av de 4 skinnene i Brenner "for deres fedrene og 

mødrene lodder." Dette var barn av Ole Gundersen og Ragnhild 

Arnesdatter. Motpart var Peder Torstensen som var gift med Mari 

Olsdatter fra samme søskenflokk. Peder hadde kjøpt garden 14. juni 

1725 ved et "såkalt" skjøte, og han var da bosatt på Brenner. Peder 

havnet senere på Vinjar i Nordsinni, og saken oppsto etter at han 

solgte garden igjen 24. november 1735. 

Selve odelssaken om Brenner er ikke det mest interessante i vår 

sammenheng. Derimot er Peder Jonsen en nøkkelperson. Peder var 

som nevnt bosatt på en eiendom Stomlien i Torpa under rettsaken, og 

forøvrig finner vi også Stomlien belagt i kirkeboka ved datteren Maris 

begravelse i 1718 og neste datter Maris dåp i 1719. Det gjelder altså 

ikke garden Stomlien i Biri. 

Etter rettsaken overtok Peder Jonsen og Ingeborg Olsdatter Brenner. 

Her ble det avholdt skifte etter Peder Jonsen 23. juni - 8. november 

1745 og etter kona Ingeborg 4. mars 1746. De hadde følgende barn: 

1. Marit, dp 1709 (Brenner), død i 1746, men vært gift med Jens 

Larsen og etterlatt ei datter Berit Jensdatter som var 11 år i 1745. 

2. Anne, dp 1711, oppgitt å være enke ved skiftene 

3. Berit, som ble oppgitt 28 år i 1746, men ut fra døpte (ikke i Land) 

bør komme inn i søskenflokken mellom Anne og Ole. 

4. Ole, dp 1716 (Felde), levde 1745-46, antagelig = Ole Pedersen 

Findeneie, f. ca. 1716 og d. 1792. 

5. Mari, dp 1718, d. Stomlien i Land 1718 

6. Mari, dp 1718 (Stomlien), som kalles "Marit" i 1746 (men 25 år) 

7. Lars, dp 1722, levde 1745-46 

Ved skiftene blir eldstebror Ole Pedersen Brenner samt Henrik Bakke 

av Snertingdalen innsatt som formyndere. 

Men senere selger søsknene sine arveparter i Brenner til Ole Pedersen, 

og da kan ikke Ole som formynder for søstrene Berit og Mari sitte 
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samtidig på begge sider av bordet. Adrian Jonsen har derfor overtatt 

som formynder for disse (HLV, pb 6, s. 727). Samtidig vet vi 

(bygdeboka) at Henrik Bakke het Henrik Jonsen. Vi har dermed 

etablert brødrene Peder Jonsen Brenner, Henrik Jonsen Bakke og 

Adrian Jonsen. 

Odelen til Bakke i Snertingdalen 

Vi kommer dermed over til en annen odelssak med direkte relevans for 

våre slektsdrøftinger. Det at Peder og Adrian Jonssønner var brødre, 

ga meg ingen nye signaler om opphavet. Men den tredje broren Henrik 

Jonsen Bakke var avgjørende. Ifølge bygdeboka bygslet Henrik Jonsen 

garden Bakke i 1733 av Svend Lille Røen i Land, og Henrik betegnes 

her som "nærmeste løsningsberettigede til Bakke". Svend Røen var 

sønn av Gulbrand Svendsen, som igjen var sønn av Svend Alfsen 

Store Odnes. Slekta hadde eid Bakke siden Svends tid midt på 1600- 

tallet, og det synes umiddelbart litt merkelig at Henrik Jonsen skulle 

betegnes som nærmeste løsningsberettigede så lenge etterpå. 

Her kan det trekkes store veksler på en odelssak jeg for en del år siden 

noterte meg fra tingboka for Toten, Vardal og Biri av 15. november 

1723, og 9. mars og 18. juli 1724, nemlig odelssaken om Bakke 

mellom Henrik Jonsen Haugen og Hans Alfsen Ringelien (av Odnes- 

slekta). Den gir oss Henriks - og dermed Adrian Jonsens - farsslekt 

rett i fanget. 

Henrik Jonsen fører et par vitner i 1723 med interessante 

slektsopplysninger, og det henvises til flere dokumenter av stor 

interesse fra 1600-tallet. Men først og fremst skal vi ta 

slektssammenhengen bakover slik Henrik beretter og ingen betviler, 

nemlig at "godset er innkommet ved pant fra hans forfedre, nemlig fra 

hans bestefader Amund (og) hans fader Jon Olufsen." Dette blir bl.a. 

bevist ved selve overdragelsesdokumentet av 12. mars 1651 fra Jon 

Olufsen og hans to sønner Amund og Oluf Jonssønner til Svend 

Alfsen Odnes. Det blir videre fastslått at Henrik Jonsen er eldste 

sønnesønn av den eldste av de to brødrene, nemlig Amund Jonsen. 
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Grunnlaget for citantens odelskrav i 1723-24 var at 

overdragelsesdokumentet i 1651 var å forstå som et pantebrev, bygget 

på innløsning av andre pantebrev, og ikke et skjøte. Dommen lød på at 

siden Odnes-slekta hadde sittet med Bakke upåtalt i 72 år, hadde de 

odelsretten til Bakke. Men samtidig tildømmes Henrik Jonsen å være 

nærmest løsningsberettigede hvis garden skal selges. Det råder derfor 

ingen tvil om at det var nevnte Jon Olufsen som satt med odelsretten 

til Bakke i 1651. Sammen med en del andre kilder fra 1600-tallet, 

bl.a. andre brev nettopp fra 1651, oppstår det ut fra dette nye 

slektsproblem. Men først skal vi summere opp hovedlinjene i Adrian 

Jonsens farsslekt. 

Brenner-slekta i Snertingdalen 

Stamfaren Jon Olufsen eller Olsen var bruker av Brenner i 

Snertingdalen fra ca. 1616, ifølge bygdeboka, sannsynligvis første 

bruker her i nyere tid. Samtidig eide han ifølge odelsjordeboka fra 

1624 også 2 skinn uten bygsel i garden. Den Amund som registreres 

som bruker av Brenner i skattelistene 1643-47, er helst eldste sønn 

Amund Jonsen. Senere overtas garden av den yngre broren Ole, f. ca. 

1608. Som vi så ovenfor levde både faren Jon og broren Amund ved 

nevnte salg av Bakke i 1651, og nedenfor skal vi se at akkurat på dette 

tidspunktet bodde Ole Jonsen på Bakke. 

Amund Jonsen med en sønn Jon Amundsen finner jeg ikke i regionen 

Biri, Land, Vardal og Toten i manntallet 1666. Amund er da helst 

død, men sønnen Jon Amundsen er nødt til å eksistere. Han ble altså 

far til brødrene Henrik, Peder og Adrian og gift med den Kari 

Adriansdatter vi hadde for oss i forrige artikkeldel. Siden barna er 

bosatt i distriktet, vil jeg tro at den eneste mulige Jon Amundsen i 

1666 også er den rette, nemlig den 8 år gamle Jon Amundsen på 

Flatlien i Biri, der vi ellers registrerer "en enke" (Jons mor?). 
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På Brenner fortsetter som nevnt den andre slektsgrena. Det er skifte av 

jordegodset etter Ole Jonsen på Brenner 3. november 1688 - gods i 

Brenner og Lille Anbjør, og skiftet forteller om følgende etterslekt: 

1. Ole Olsen, død - forøvrig skifte på Brenner 14. desember 1671. 

Hans barn hadde følgende alder ved skiftet etter Ole Jonsen i 1688: 

Gunhild 17 år, Berte 15 år og Peder 13 år. 

2. Boel Olsdatter, gift på Anbjør. Skiftet viser at Ole Jonsen eide Lille 

Anbjør som odelsgods - slik faren Jon Olsen gjorde det i 1651 - og det 

er Boel og mannen Lars Olsen som overtar denne garden. F.o.m. 

Lars/Boel kan vi i bygdeboka følge 10 slektsledd på Lille Anbjør 

framover til ut på 1900-tallet. 

3. Guro, 40 år, ugift 

4. Siri, g.m. Peder Gundersen, neste bruker av Brenner. Peder ble g. 2 

m. Anne Larsdatter. Ved skiftet etter Peder 17. oktober 1715 ser vi at 

han hadde barna Ole, Gunder og Rønnaug i ekteskapet med Siri 

Olsdatter. 

Det var forøvrig skifte på Brenner 10. februar 1722 etter Ole 

Pedersens kone Mari Larsdatter, der disse hadde fire sønner: Nils, 10 

år, Peder, 7 år, Hans, 5 år, og Halvor, 1 år. I rettsaken 1723 vitner 

samme Ole Pedersen fra Brenner som "Ole Ålset" at "hans fader Peder 

Brenner fortalte ham før han døde at Bakke er bortsatt i pant av 

citantens (Henrik Jonsens) forfedre til Årnes i Land, såsom de og var 

av samme folk." 

Videre vitnet Peder Skårstad i Vardal ved samme anledning "sin 

bestefader Ole Jonsen Brenners ord..." Dette er dermed Ole Olsen 

Brenners sønn Peder. Ole Jonsen Brenner skulle ha sagt at "dersom 

mine broderbarn, som er nu, citanten (Henrik Jonsen) og hans brødre, 

ikke er god for å løse det igjen, så kunne han være berettiget til å løse 

det nest dennem." 

Brenner og Store Odnes - "av samme folk" 

Vi så ovenfor i vitnemålet i 1723 at Brenner- og Stor-Odnes-slekta 
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sies å være "av samme folk". Dette kan umiddelbart bekreftes av en 

samtidig kilde. Den refererte overdragelsen av Bakke fant sted 12. 

mars 1651. Den 7. mars 1651 skjedde et makeskifte der originalen hos 

Lars Sand, Ringelien, i sin tid er blitt avskrevet i Norsk Historisk 

Kjeldeskrift-Institutt. 

Makeskiftet fant sted mellom Svend Alfsen og hustru Karen Olsdatter 

Store Odnes på den ene side og deres "kjære frende" Oluf Jonsen 

Bakke i Snertingdalen, gift med Gunhild Jakobsdatter, på den annen 

side, slik at Oluf Jonsen skulle ha 9 skinn i Bakke som Svend hadde 

"innfrelst", mens Svend skulle ha 1/2 hud i Lille Anbjør - som Oluf 

hadde "innløst" - og halvparten i Brenner på 2 skinn - som "var mitt 

eget rette odel". 

Dette makeskiftet ble enten ikke fullført - eller det ble omgjort senere - 

fordi Anbjør- og Brenner-godset senere er i Brenner-slektas eie og 

Bakke-godset i Odnes-slektas eie. Bakgrunnen kan være de samtidige 

protestene og aksjonen fra en gren av Snartum-slekta. som også var 

av odelsslekta til Bakke, Vi skal komme tilbake til dette nedenfor. 

Men først skal vi legge fram det vi vet om Odnes-slekta. 

I et annet brev fra 1651 til Svend Odnes, som vi skal komme tilbake 

til nedenfor, sies det uttrykkelig at halve Bakke - 9 skinn - var Karen 

Olufsdatter Odnes’ odel. Hennes part var endog "det beste, og ingen 

begjærer deres". Karen Olsdatter var datter av Oluf Eriksen og 

Gunhild Gulbrandsdatter Store Odnes. 

Angående Odnes-slekta har vi også et makeskifte av 19. april 1641 

(RA-diplom) mellom Tord Helgesen Garder i Torpa, gift med Olaug 

Engebretsdatter, og deres "svoger", Svend Alfsen Store Odnes. Dette 

er brukt i bygdeboka, men ikke utnyttet fullt ut. Av dette framgår det 

nemlig at det var mora til Olaug -Gunhild Gulbrandsdatter - som 

hadde åsetesretten til Store Odnes. Hun var "eldst av Gunhild Årnes’ 

barn som alle var søstre”. Gunhild var gift for annen gang med Oluf 

Eriksen, og Karen Olsdatter var altså av dette ekteskapet. 
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Olaug Engebretsdatter makeskiftet bort sin part på 2 1/5 skinn i 

Odnes samt den parten som tilfalt henne når Oluf Odnes døde. Oluf 

hadde nemlig "helming", d.v.s. sameie, med sin avdøde hustru. 

"Helming" er gammelnorsk for "halvpart", og helming eller 

helmingsfelag betød at gjenlevende ektefelle satt i uskiftet bo livet ut. 

Antagelig skulle derfor Olaug ha arvet ytterligere 2 1/5 skinn når 

stefaren døde. Videre makeskiftes også åsetesretten bort. Mot dette får 

Olaug og mannen "alt Ersrud, som er en halvpart" - ifølge avskrift ved 

Lands Museum. "Alt" betyr hele, Svend Alfsen eide "Ersrud Øde" på 

1/2 hud ifølge odelsjordeboka 1624, og skattematrikkelen 1647 viser 

at dette er totalskylda. Det skal altså være "halv hud", ikke "halvpart", 

i makeskiftet. Det makeskiftes altså sannsynligvis 4 2/5 skinn + 

åsetesretten mot 6 skinn. 

Hvor mange søstre det var i søskenflokken med odelsretten til Odnes, 

vet jeg ikke. Det er farlig å forsøke å beregne det ut fra 

odelsgodsparter. Vi vet ikke om Gunhild Gulbrandsdatters far 

Gulbrand eller hans kone - som åsetesretten må ha kommet fra - eide 

hele odelsgodset i Odnes. Vi vet heller ikke sikkert hvor stor part 

Olaug skulle arve etter sin stefar. Teoretisk behøver heller ikke 

skyldsettingen av odelsgodset ha stått uforandret gjennom det aktuelle 

tidsrommet. Eventuelt odelsgods i andre garder til fordeling mellom 

søstrene kan også ha vært inne i bildet. Vi mangler en holdbar 

totaloversikt over godset. 

Men skiftet etter Svend Alfsen Odnes 4. november 1663 refererer 

ihvertfall fra skiftet etter Karen Olsdatter av 9. oktober 1654 at hun 

eide 1 hud odelsgods i Odnes. En samtidig pantegodspart på 1 hud og 

en kjøpegodspart på 1 hud kan antyde noe om arveparter på 1 hud på 

dette tidspunkt, men her er vi på meget tynn is. Oluf Eriksen Odnes er 

forøvrig oppført med 3 huder 9 skinn odelsgods i garden i 

odelsjordeboka av 1624, mens 3 huder 7 skinn er ført under Svend 

Alfsen i odelsjordeboka 1642. Totalskylda var på 5 huder etter 

skattematrikkelen 1647. 

Konklusjonen blir at sjøl om vi vet at det bare var døtre i to kull som 

arvet odelsgods og åsetesrett i Store Odnes etter Gunhild 
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Gulbrandsdatter, så kan vi ikke slutte oss sikkert til verken antall eller 

hvem utover Olaug Engebretsdatter Garder fra 1. og Karen Olsdatter 

fra 2. kull. 

Videre vet vi ikke hvordan Karen Olsdatter var odelsberettiget til 

odelsgods i Bakke i Snertingdalen. Dette kunne like gjerne stamme fra 

hennes far Oluf Eriksen som hennes mor Gunhild Gulbrandsdatter. 

Men uansett var hun i slekt med både Brenner-og Snartum-folket. Når 

det derfor heter i makeskiftebrevet av 1651 at de 2 skinnene i Brenner 

var "mitt eget rette odel", så kan det neppe oppfattes bokstavelig som 

Svend Alfsens egen odel, derimot konas. 

Snartum-folket - også "uti den blodslinje" 

Vi har referert et makeskifte av 7. mars 1651 og et overdragelsesbrev 

av 12. mars 1651 i denne slektskretsen. Dernest har vi også et 

privatbrev til Svend Odnes av 2. mars 1651 - altså umiddelbart før de 

to andre. Privatbrevet hørte også med i arkivet tilhørende Lars Sand. 

Slutten av brevet mangler, så det framgår ikke umiddelbart hvem som 

har sendt det. Men det tiltaler først Svend som brevskriverens 

"svoger", og senere i brevet nevnes "min salige værfar Mogens 

Snartum". Sammenholdt med andre kilder er det utvilsomt Anne 

Svendsdatter, enka etter Ole Mogensen Snartum, som står bak brevet. 

Anne har fått greie på at Svend "vil innfrelse den lille gard Bakke her i 

annekset" fra hennes "kjære barn" og "lar byde en temmelig sum 

løsepenger ved Oluf Lauritsen Åsen". Hun ber derfor om Svend "ikke 

vil kjenne dem (hennes barn med Ole Mogensen) uti den blodslinje. at 

de måtte innfrelse noe av felles gods til deres egen besittelse og beste." 

Senere understrekes det igjen at barna "...ikke er så fremmede, men 

har vår egen odelspart iblant samme gods." Snartum-grena har altså 

også en odelspart i Bakke, og odelsjordebøkene 1615-24 bekrefter 

dette. 

I Egidius-delen har vi møtt Egidius Torgidiussen/Torjussen på 

Snartum i Biri. Han ble Anne Svendsdatters annen mann. Jeg ser ikke 

bort fra at det er han som fører 1651-brevet i pennen, og ihvertfall er 

det han som 8. februar 1659 skriver et nytt brev til Svend Odnes om 
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samme sak. Han framlegger "min kjære hustru og stebarns vilje" og er 

skuffet over at Svend har vært "så motvillig" angående "lovlig tilbud". 

Samme Egidius Torgiussen stevnes forøvrig av Envold Torbernsen 

Skaktavl til tinget 17. mars 1652. Ifølge stevningen er han "boende på 

Nøss", og saken gjelder påstått misligholdelse av kontrakt angående 

Nøss. Men Egidius innleverer et skriftlig motinnlegg datert Snartum 

20. desember 1651. 

Stebarna til Egidius, altså Ole Mogensens barn, var ifølge Egidius 

"ektefødt odelsætt av brødre og søstre" til den part i Bakke - senere 

sagt å være "halve part" (= 9 skinn) - som "lenge har vært brukt og 

bygslet særlig, og er med åker og eng avdelt fra den part Svend Odnes' 

salige hustru tilkom". Poenget er for Egidius at Bakke består av 2 

forskjellige jordbruksdeler, avgrenset mot hverandre i terrenget og 

bortbygslet hver for seg. Karen Olsdatter Odnes hadde med rette 

overtatt den ene delen - "den beste delen" som det står senere i brevet. 

Når det er snakk om "bedre" og "beste" i forbindelse med eiendomsrett 

til jord, er det vanligvis tale om status. Hvis to eier likt, skal "beste 

mann" råde for bygselen, og det vil si f.eks. prestebol foran bonde, 

adel foran borger o.s.v. Når det er tale om "beste del" i 

bondesammenheng, og samtidig det er tale om "ektefødt odelsætt av 

brødre og søstre", vil jeg helst tro det betyr at Karen Olsdatter er 

etterkommer gjennom bror og Ole Mogensen gjennom søster i den 

søskenflokken som opprinnelig arvet Bakke. Snartum-slekta 

argumenterer altså for at det egentlig er to adskilte eiendommer og 

dermed underforstått to forskjellige åsetesretter. "Beste del" kan 

muligens her bare gå på bruksverdien (hus og jord). 

Egidius avslutter med å fastslå at "Peder Tomter tiltreder halvparten i 

Bakke til faredag for sine og våres penger, og de som påanker det, må 

søke han og oss til åstedet." Snartum-folket truer altså her med å 

innløse eiendommen og overta halve Bakke neste faredag, så får 

Svend Odnes heller reise sak for eventuelt å drive dem vekk igjen. 

Vi står altså overfor et Snartum-problem - på samme måte som et 

Odnes-problem: hvordan er Snartum-folket i slekt med Odnes-folket - 

93 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

og for den saks skyld Brenner-folket. Alle er eksplisitt sagt å være av 

odelsslekta til Bakke. 

6 (7) gamle dokumenter angående Snartum-eiendom 

Tilsynelatende burde Snartum-problemene kunne løses gjennom at det 

eksisterer minst 6 gamle dokumenter angående gammel Snartum- 

eiendom i tillegg til de allerede nevnte. De 4 eldste tilhører samlingen 

av Riksarkivets utrykte diplomer og de 2 yngste omtalte privatarkiv til 

Lars Sand. 

1. Det eldste dokumentet er skiftet på Snartum 12, oktober 1597. 

Skiftet ble avholdt etter avdøde ektepar Torkild Torkildsen og Siri 

Evensdatter. "fordum boende på Snartum", mellom deres etterlatte 

barn: 

- Narve Torkildsen på Nerby i Land 

- Mogens Torkildsen "av Biri" 

- Erik Torkildsen "av Biri" 

- Grete Torkildsdatter på Vien i Land 

Dette dokumentet finnes i en avskrift fra "gamle dager" i avskrift på 

Lands Museum - sjøl om det som så mange kilder her ikke er utnyttet i 

f.eks. bygdeboka. Uavhengig av dette har jeg selv i sin tid skrevet det 

av. Begge har lest "Wiumb" i Land. Jeg nevner dette fordi Fredrik 

Dyhren og Jan Eilert Jaatun har reagert på uoverensstemmelsen med 

en avskrift ved Otto Adolf Fossmo med "Granumb". 

Ved nevnte skifte arvet Mogens og Erik hver sin halve hud i Snartum, 

mens Narve og Grete arvet 9 skinn tilsammen i søndre garden i Nerby 

i Land. I tillegg var det 3 skinn kjøpegods i Nerby, hvorav Narve 

kjøpte 1 skinn av Erik for 1 sold korn og Mogens forærte Narve sitt 

skinn. Påtegnet på skiftet var at det var opplest på Roli 2. mai 1633. 

2. dokument er datert Roli tingstue 9, oktober 1632. Gulbrand 

Skarset, Laurits Skundberg, Gulbrand Mogensen og Gullaug 

Mogensdatter med egne og hustruers samtykke solgte 10 skinn 
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odelsgods i Snartum, som var deres odel, til Ole Mogensen og hans 

hustru Anne Svendsdatter. Det nevnes videre at Ole Mogensen eide 2 

skinn som sin arvelig odel i Snartum fra før. Nå fortsetter brevet med 

å fortelle at Gulbrand (Mogensen) var død før dette brevet ble skrevet, 

men han hadde lovbudt den halve hud som var hans odelsgods på 3 

allminnelige ting, og dette er bekreftet ved hans etterlatte hustru Ingrid 

Mikkelsdatter gjennom Amund Båberg og Peder Kindset. Videre er 

dette beseglet av Laurits Skundberg og Peder Nittåsen, samt til 

stadfestelse også beseglet av Tollef Kvisgård og Ole Klette. 

Dokument nr. 3 er datert Eik den 16. januar 1633. Det stadfester at 

Ole Snartum eier garden Øystad i Torpa, skyld 3 skinn, som var hans 

fedrene odel og berettiget til framfor sine søsken fordi han hadde tatt 

mora si til seg til "livs brød". Hun hadde skiftet mellom sine barn og 

ikke beholdt annet enn denne eiendommen, og derfor skulle han etter 

hennes brev beholde Øystad etter hennes død. 

Påtegningen om at garden ble tildømt Ole ved sorenskriver og 6 menns 

dom på Rødnes i Land 25. juli 1638 viser at Ole måtte gjennom 

rettsak for å beholde eiendomsretten til Øystad. Antagelig er dette noe 

av bakgrunnen for Egidius Torjussens utsagn i den nevnte saken i 

1652 om at hans "formann" -sannsynligvis Ole Mogensen - ble 

"etterstrebet" med "hans slekts og blodsforvandtes sak". Ole 

Mogensen var nødt til å kjempe med sin nærmeste slekt om Øystad, og 

hentydninger i dokumentene om Bakke går sannsynligvis på det 

samme. 

Dokument nr. 4 er et tingsvitne utstedt på Børstad i Vardal 

12. desember 1634 om at Søren Sveum fra Ringsaker sogn hadde 

pantsatt Sveum, skyld 4 skinn, hans egen sanne odel, til Ole Snartum, 

for 24 riksdaler. Dette ble tinglyst på Bjørke i Redalen 14. mars 1635. 

Dokument nr. 5 er datert Snartum 24, september 1647. Det er et 

pantebrev fra Ole Lauritsen på Skårstad som med samtykke av kona 

Ingeborg Pedersdatter har pantsatt 4 1/2 skinn i Bakke i Snertingdalen 

til sin morbror Ole Mogensen Snartum, mot et lån på 20 riksdaler. 
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Godset var hans rette og sanne odelsgods som han hadde gjenfrelst. 

Dokument nr. 6 har samme datering som det forrige: Snartum 24, 

september 1647. Torsten Værslien på Toten selger sin 

odelsløsningsrett til Bakke i Snertingdalen til Ole Mogensen og kona 

Anne Svendsdatter med samtykke av sin kone Anne Simensdatter. 

Torsten sies å være "beste mann" til garden fordi hans søsken har fått 

sin andel i andre steder. Samtidig nevnes at Ole Mogensen er 

odelsbåren til Bakke. 

I tillegg har vi et slags 7. dokument fra rettsaken i 1723-24. Det 

meddeles her at overdragelsesbrevet på Bakke av Henrik Jonsen, og 

angivelig slekta forøvrig, er blitt oppfattet som "et pantebrev, grunnet 

på Oluf Larsens, Torsten Værsliens og Laurits Jørgensen Brenners 

pantebrev til Oluf Monsen på Snartum.". Det ene pantebrevet, fra 4. 

september 1647, er bevart og referert ovenfor, nemlig "Oluf Larsen" 

eller Ole Lauritsen Skårstads brev. Videre viser odelsjordeboka 1642 

at Torsten Værslien eide 4 skinn (egentlig 4 1/2) i Bakke, og dette er 

da senere overdratt Ole Mogensen - og så er sjølve odelsløsningsretten 

som vi så overdratt 4. september 1647. 

En part i Bakke var ifølge 1700-tallskilden altså eid av en for meg 

ellers ukjent Laurits Jørgensen Brenner før Ole Mogensen også 

overtok denne. 

Bakke-problemer som forårsaker Snartum-problemer 

Noe problematisk i denne sammenheng er da odelsgodset i Bakke. 

Allerede i odelsjordeboka 1615 finner vi at Mogens Snartum og 

Gulbrand Bakke eier 3 skinn hver i Bakke. Dette er totalskylda i 1615. 

Vi har for oss en relativt nylig gjenryddet ødegård, og da opplever vi 

ofte en skyldøkning etterhvert som bruksverdien stiger. I 

odelsjordeboka 1624 er det de samme to eiere, men nå på 6 skinn 

hver. Det hele ender altså noe senere på 1600-tallet med 9 skinn på 

hver av partene - som vi husker var to adskilte eiendommer i terrenget. 
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Bakke er altså ikke med på skiftet på Snartum i 1597. Garden 

registreres i skatteklasse og var dermed bebodd før dette tidspunktet, 

men som nevnt relativt nylig gjenryddet. Av dette følger også at 

garden var skyldsatt. Hvis den var pantsatt på 1597-skiftets tid, ville 

hele slekta vært aktuell ved innløsning, bl.a. Nerby-slekta i Land. Den 

mest nærliggende tolkning er derfor at odelen til Bakke har gått 

gjennom kona til Mogens Torkildsen. 

Øystad så vi var Ole Mogensens fedrene odel. Også denne garden 

kunne vi da ha forventet nevnt ved skiftet i 1597. Men Øystad i Torpa 

ble ikke gjenryddet før godt ut på 1600-tallet, og derfor er den 

antagelig regnet som en del av Snartum-godset i 1597 - som et 

underbruk uten separat skyld. 

Et problem er også at mens odelsgodset i Snartum i 1597 var på 1 

hud, og Oluf Mogensen f.o.m. 1632 igjen har samlet dette, eide 

Mogens Snartum 1615-24 bare 1/2 hud. Den andre halve huden finner 

jeg ikke. Dette må være broren Erik Torkildsens halvpart fra skiftet i 

1597. Muligens var den pantsatt 1615-24. Erik er helst død uten 

livsarvinger, idet det må være hans part på 1/2 hud som vi ovenfor så 

Gulbrand Mogensen eide - og som ble solgt til broren Ole Mogensen i 

1632. 

Vi har et spesielt problem i det faktum at Karen Olsdatter Odnes var 

nærmeste arving til halvparten av Bakke, og hun hadde uttrykkelig 

også rett til den "beste" delen. Det ser ut til å ha være 2 brukere utover 

1600-tallet til Bakke, til hver av de to delene som altså steg fra 3 til 9 

skinn. I bygdeboka finner vi Erik som bruker i 1612, og deretter er 

Engebret oppført som bruker 1616-43 ifølge skattelistene. Dette var 

vel da hovedbrukeren sett fra statens side og dermed helst den "beste 

delen" også jordbruksmessig sett. Det er derfor mer sannsynlig at det 

er denne delen av Bakke som Karen Olsdatter Odnes var berettiget til 

- som "beste del" - enn den andre. Nevnte Engebret må forøvrig være 

samme Engebret Bakke som, sammen med Torsten Ålset, er 

feilplassert i sakefallsregnskapet for Land 1614/15. Den Erik som 

registreres som bruker i 1612 - før det har vi ikke personnavn i 

skattelistene - må vi ihvertfall teoretisk stille spørsmålet om det kan 
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være Erik Torkildsen Snartum. 

Men vi vet at det samtidig også finnes en annen del av Bakke med 

bruker på - nemlig Gulbrand Bakkes del 1615-24. Her må vi spørre 

om dette kunne være Mogens Snartums sønn Gulbrand Mogensen. Vi 

har sett at en Gulbrand også sto bak åsetesretten til Odnes i Land. 

Kan Mogens Snartum ha vært gift med ei datter av samme Gulbrand 

og oppkalt en sønn etter ham? Barnebarnet til den ukjente Gulbrand - 

Karen Olsdatter Odnes -var jo også berettiget til halve Bakke. Samme 

slektskrets innehadde odelsretten til hele Bakke. Vi må derfor slutte 

med et par spørsmål. Er denne Gulbrand nøkkelen? Eller kan det være 

at Oluf Eriksen Odnes var sønn av denne Erik Bakke - som i tilfelle 

ikke er Erik Torkildsen - og at Engebret f.eks. er en barnløs bror? 

Dokument nr. 2 ovenfor, salget av odelsgods i Snartum i 1632 til Ole 

Mogensen fra søsken og svogere, er heller ikke helt uproblematisk. Vi 

ser her at Ole har to sikre søsken -Gulbrand Mogensen, som nylig er 

død, og Gullaug Mogensdatter, sannsynligvis ugift. Videre går jeg ut i 

fra at Gulbrand Skarset og Laurits Skundberg var gift med to søstre. 

Enka etter Laurits Skundberg het Helge (manntallet 1666), og hun 

hadde en sønn "Gulbrand L." på 24 år hjemme. 

De 4 som solgte odelsgods i Snartum eide tilsammen 10 skinn. Ole 

Mogensen eide uttrykkelig 2 skinn. Dette gir tilsammen de 12 

skinnene = 1 hud som vi finner i 1597-skiftet. Av de 10 skinnene eide 

Gulbrand Mogensen 6 skinn (1/2 hud). Som påpekt ovenfor må dette 

gjelde den halve huden Erik Torkildsen arvet i 1597. Hvorfor 

Gulbrand hadde overtatt denne parten alene, er uvisst. Men siden den 

mangler i odelsjordebøkene 1615-24, var den kanskje pantsatt, og så 

har Gulbrand innløst pantet. Videre har de tre Mogens-døtrene arvet 

tilsammen 4 skinn i Snartum. At Ole Mogensen arvet bare 2 skinn i 

Snartum, kan komme av at det var Gulbrand som var tiltenkt åsetet 

før han døde og at Ole også arvet annet gods (utenom omstridte 

Øystad). Hvis Mogens Snartums Bakke-eiendom ikke var pantsatt 

etter 1624, var også dette godset til fordeling. Hans Beinerud-eiendom 

skal vi se på nedenfor. 

98 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

Søskenflokken på Snartum var beviselig større enn skjøtet på 

Snartum-jorda synes å indikere. Vi har sett at Ole Lauritsen Skårstad i 

Vardal solgte 4 1/2 skinn i Bakke i 1647 til sin morbror Ole 

Mogensen. Ole Lauritsen var sønn av Laurits Nilsen Skårstad. 

Sistnevnte var altså gift med ei Mogensdatter fra Snartum, men hun 

eide ikke noe odelsgods i Snartum i 1632. 

Det kan også spekuleres i hvorfor Peder Nittåsen er nevnt sammen 

med Laurits Skundberg som beseglere av odelsskjøtet på Snartum- 

gods i 1632. Disse to er nevnt tidligere enn et par andre som 

avslutningsvis besegler "til stadfestelse", og Laurits Skundberg var 

altså gift med ei Mogensdatter. Peder Nittåsen hadde sønnen Bjørn 

Pedersen, f. ca. 1624, og ifølge manntallet 1666 hadde Bjørn sønnene 

Mogens, Egidius, Håver, Mads og Peder. Vi merker oss Mogens som 

eldste sønn. Det er derfor mulig at også Peder Nittåsen hadde samme 

tilknytning til Snartum som medbesegleren Laurits Skundberg. 

Videre hadde Mogens Torkildsen Snartum en sønn Torkild Mogensen. 

Han var bruker av garden Øvre Beinerud i Biri. I denne garden eide 

kirken 8 skinn og 3 skinn var bondegods. Torkild sies å være eier av 

bondegodset i jordeboka fra 1616/17. Men odelsjordeboka 1615 og 

1624 forteller at det var Mogens Snartum som eide de 3 skinnene. 

Disse arves derimot av Torkild Mogensen, og dermed er han beviselig 

sønn av Mogens Torkildsen. Navneskikken indikerer jo også i seg sjøl 

sammenhengen. Torkild Mogensen Beinerud levde fremdeles i 1666 

og oppgis da å være 92 år. Høy alder tas alltid med en klype salt i 

eldre tid, men det er ikke urimelig at han var født ca. 1574. 

Vardalsmissalet viser at Erik Torkildsen Snartum giftet seg 12. 

oktober 1578. Broren Mogens har helst vært den eldste. Det er derfor 

ingen umulighet at Torkild Mogensen var født ca. 1574. 

Men kronologien innebærer f.eks. at ei Mogensdatter skal ha en sønn 

født ca. 1642. Hun er da senest født ca. 1600. En helbror født ca. 

1574 synes da litt anstrengt. Aldersoppgavene behøver ikke være helt 

presise, så sjølsagt kan Mogens Torkildsen ha hatt denne barneflokken 

med samme kone. Vi må bare ikke se bort fra at han var gift to 
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ganger. I tilfelle kan det ha vært avholdt skifte både etter kone nr. 1 og 

2 da vi møter odelsgodset f.o.m. 1615. 

Vi skal ikke drøfte Snartum-slekta i sin fulle bredde. Men det må 

nevnes at Ole Mogensen Snartum også eide 1 1/2 hud odelsgods i 

Markeng. Mogens Olsen Markeng må være sønnen hans, f. ca. 1601. 

I en åstedssak på Nordre Ålset 4. juli 1681 får vi vite at "Anne 

Svendsdatter Snartum brukte Bakke i 1 år, hennes sønn Mogens 

Olufsen brukte Bakke i 1 år deretter." Dette bekrefter altså eksistensen 

av Mogens Olsen fira Snartum, og at han brukte Bakke i 1 år. 

For interesserte må vi ellers nevne at 1597-skiftet ikke er utnyttet i 

bygdeboka for Land når det gjelder Nerby. Narve Torkildsen ble 

etterfulgt og odelsgods arvet av Laurits Nerby. Sistnevnte hadde LN i 

seglet (kirkeverge 1628). Han var dermed en sønn Laurits Narvesen. 

Videre får vi greie på en del sønner av Laurits Narvesen gjennom et 

odelskjøte i 1659, tinglest 1663, til Iver Lauritsen Nerby fra hans 

brødre Syver, Torkild, Klemet og Narve Lauritssønner. 

"Best" odelsrett 

Ordvalget i dokumentene angående ønsket odelsinnløsning viser at sjøl 

om Snartums-grena var "av blodslinja", så var de ikke "best". 

Sammen med bl.a. ordene om ektefødte barn av "søster" og "bror", så 

har vi hevdet ovenfor at det antagelig var Mogens Torkildsens kone 

(eventuelt den ene) som var odelsberettiget til Bakke-gods. 

Etterkommere av "brødre" sto sterkere, og vi antar at det er derfor 

både Odnes-slekta og Brenner-slekta kommer inn i bildet. 

I odelsjordeboka 1642 finner vi bare 3 Bakke-parter. Torsten Værslien 

står oppført med 4 skinn. En Oluf Bakke står også oppført med 4 

skinn. Sistnevnte er muligens Oluf Lauritsen Skårstad, da i 1642 

bruker på Bakke. Men han kan kanskje også være Oluf Jonsen 

Brenner - som vi så bodde på Bakke i 1651. De to nevnte partene skal 

sikkert være 4 1/2 skinn hver, idet hver av Bakke-eiendommene var på 

9 skinn på dette tidspunkt. Den tredje Bakke-parten eides av en Peder 
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Bakke - oppført med 4 1/2 skinn i Bakke og 3 skinn i Tomter. Dette er 

helst Peder Gulbrandsen, som ihvertfall 1659-66 var bruker av 

Tømter. Den siste parten på 4 1/2 skinn har vi ikke funnet i 1642. 

Dokumentet av 8. februar 1659 inneholdt som vi så blant annet at 

Peder Tømter hadde til hensikt å overta gods i Bakke, og det sies også 

uttrykkelig at Anne Svendsdatter ikke kunne handle med ham 

"annerledes enn han jo som en odelslegg..." Bakke fortsatte som nevnt 

i Odnes-slekta på tross av brevene i 1650-åra, og Peder Tømter finner 

vi fremdeles som bruker på Tømter i manntallet 1666. Han het Peder 

Gulbrandsen og var født ca. 1624. En sønn Gulbrand Pedersen var på 

20 år og soldat. Siden han var av odelslekta, har han enten vært en 

sønn av Gulbrand Bakke, en sønn av Gulbrand Mogensen (som som 

nevnt kan være identisk med Gulbrand Bakke) eller av Gulbrand 

Skarset. Eiendommen Tømter var forøvrig så nært knyttet til Bakke 

på denne tida at vi i manntallet 1666 ser en henvisning ved Tømter til 

Bakke (" NB Vide supra Backe Num 10"). 

Men så var det dem som faktisk hadde odelsløsningsretten til Bakke 

midt på 1600-tallet. Vi så ovenfor at det i 1647 var Torsten Værslien 

som var nærmeste løsningsberettigede. I 1651 - etter at Torsten hadde 

solgt denne retten - var det Jon Olufsen Brenner i Biri som innehadde 

samme rett. 

Bygselsregnskapene viser at Torsten Olufsen bygsler Værslien på 

Toten i 1616/17. Det betyr både at han er av samme generasjon som 

Jon Olufsen Brenner. De har samme farsnavn og er odelsberettigede 

til Bakke på omtrent samme tid. Dermed bør de ha vært brødre. Deres 

far Oluf/Ole har jeg ikke plassert. Oluf Jonsen Brenner skal være født 

ca. 1608, og han hadde en eldre bror. Faren er da kanskje født ca. 

1570-80. Ei søster av disse Olsen-brødrene kan derfor kronologisk 

ikke ha vært mor til Ole Mogensen Snartum (med sønn igjen f. ca. 

1601). Ole-navnene kan godt ha samme opphav, men ovenfor har jeg 

gjettet på at kona til Mogens Torkildsen Snartum har vært ei 

Gulbrandsdatter. 
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Vi må til slutt understreke at Oluf Jonsen Bakke/Brenner sies å ha 

"innløst Lille Anbiør" ved makeskiftet i 1651. Nå ble altså slekta 

sittende med denne garden, som skyldte 6 skinn 1651-66, 8 skinn i 

1688. Den kan sjølsagt ha blitt innløst med odelstilknytning gjennom 

moras slekt. Men Lille Anbjør er like gjerne en indikasjon på 

farsslekta og altså samme slektskrets som vi diskuterer i denne 

artikkeldelen. Vi har berørt odelsgodset i Store Anbjør i de to første 

artikkeldelene. Problemet er å skille ut odelsgods som sikkert er 

knyttet til "Lille" i kilder før 1651, til adskillelse fra "Store" (som 

oftest betegnes "Øde"). I tillegg ble garden "innløst", og det kan godt 

ha vært fra ikke-slekt. Vi har derfor ikke kommet fram til ny, sikker 

slektskunnskap ut fra odelen til Lille Anbjør, men også dette kan være 

en ledetråd. 

Konklusjon 

Vi har ut fra 1700-tallsmateriale kunne etablere Adrian Jonsens 

farsslekt bakover til farfars far - Jon Olsen Brenner i Snertingdalen. 

Han må ha hatt en bror Torsten Olsen Værslien på Toten. Rundt 

midten av 1600-tallet var disse de nærmeste odelsberettigede til Bakke 

i Snertingdalen. 

Det eksisterte videre et nært slektskap mellom de to nevnte Olsen- 

brødrene, slekta på Store Odnes i Land gjennom Karen Olsdatter, og 

ihvertfall ei gren av Snartum-slekta i Biri. Vi står overfor et tilfelle der 

selve slektskapet er uttrykt direkte og mange ganger i samtidige 

dokumenter og senere vitnemål. Slektskapet indikeres samtidig på 

mange vis ut fra odelsgodset i Bakke, der slekta hadde delt 

eiendommen i 2 deler med 2 brukere. Navn som Gulbrand og Ole 

synes sentrale. 

Om Adrians nærmeste farsslekt ble løst, åpnet løsningen for nye 

problemstillinger. Innfallsvinklene er mange. Kildene synes også å 

flyte noenlunde rikelige, ihvertfall på 1600-tallet. Men jeg har 

allikevel ikke klart å etablere konkrete, sikre slektsforbindelser mellom 

102 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

de nevnte slektsgrenene. Muligens bunner dette i at nøkkelen ligger 

tilbake på 1500-tallet, og da er kildene tross alt langt færre. 

Helt til slutt: Odelsgods i Bakke er nevnt i to trykte dokumenter, 

angivelig fra 1392 og 1410. De er ikke bevart i original, men i 

avskrifter fra 1600-tallet. Dokumentene ble sikkert avskrevet og 

framlagt i forbindelse med odelsspørsmålene omkring Bakke i dette 

århundret. Vi har i "Landingen" 1993 påpekt at det må være en 

sammenheng mellom disse middelalderdokumentene angående Bakke 

og ei Otyrm-slekt fra Tomle i Land - og at Segard i Biri antagelig var 

en hovedgard for denne slektsgrena på 1400-tallet. Dette kan videre 

sees i sammenheng med artikkeldel 2 og særlig siste avsnitt i 

hovedkonklusjonen. Anbjør-eiendommen er et moment som peker i 

samme retning. Derfor er det kanskje allikevel en sammenheng mellom 

"Lodin-slekta" og den slektskretsen vi har belyst i denne artikkeldelen. 
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Fantefolk 

Av Einar Jakobsen 

Jeg sitter her og leser i en bok fra 1859 av Eilert Sundt. Bokens 

tittel er: "Fortsat Beretning om Fantefolket". Da kommer jeg over 

et avsnitt der om Mathis Olsen med familie, i alt 5 personer. Jeg 

siterer fra boken (i litt modernisert språkføring): 

Høsten 1855 ble følgende fantefamilie arrestert i Land 

prestegjeld: Mathis (også kalt Hans Jakob) Olsen og ledsagerske 

Christine Christoffersdatter, begge noe over 40 år, og begge 

ukonfirmerte, altså heller ikke gifte. Med dem fulgte også to 

døtre, nemlig den unge Marthe Marie 12 år og den eldre Jakobea 

Oline litt over 16 år (født 1839). Tross sin unge alder (hun var 

heller ikke konfirmert), hadde hun et diebarn med seg, (født da 

moren bare var 15 år og 5 mnd. gammel). I følget var fremdeles 

dette barnets far, feier Jakob Ellingsen. Han var hjemmehørende i 

Gran og der også konfirmert. Denne Jakob er ikke regnet med 

blant de overnevnte 5 personer. 

Han var født i Smålenene og hun i nedre Romerike. De 

hadde så lenge streifet om (i det sydlige Norge), at de måtte 

ansees for ingen hjemstand å ha, om de i det hele tatt noensinne 

hadde hatt noen. 

Da de voksne personer ble satt under tiltale for deres 

omstreiferliv og konkubinat, ble pikebarnet Marthe Maria ved en 

alminnelig fattigvesensforanstalning anbrakt til pleie hos en 

familie i prestegjeldet. Men det ble ikke slik. Hun såvel som den 

øvrige familien ble siden overflyttet til forsørgelse av fantefolket. 

Sognepresten, prost Aabel, besøkte nemlig følget i 

arresten og trodde å finne at de av dem som ikke var konfirmerte 
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Foto ca. 1920: 

Hans Jakobsen med skjegg, er diebarnet nevnt s. 104. På hans høyre side min far og mor, Ole Jakobsen og Marthe 

Paulsdtr.  

På hans venstre side fars bror, Johan. 
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(de to gamle og deres datter Jakobea), ønskede å befordres til 

konfirmasjon for deretter å bli ekteviet og bosatte. Og han 

imøtekom deres ønske, idet han ikke alene, men med 

departementets samtykke med hensyn til de ikke for store utgifter, 

men også å begynne å lese med dem allerede i arresten. 

Nå inntraff visstnok en ubehagelig omstendighet. Under 

justissakens drift kom det opp at Mathis Olsens ledsagerske, 

Christine, engang i sin ungdom, for et snes år tilbake, som 

løsgjengerske hadde vært transportert til sin fødebygd for her å 

undervises i sin kristendom, men at hun så atter hadde flyttet seg 

til et fantefølge og rømt. Dette hennes mislige forhold bevirket nå 

for hennes vedkommende at det ble skjerpelse i straffen, at mens 

de øvrige idømtes noen dagers straff, men fengsel på vann og 

brød i arresten, hvor de var, måtte hun like til Kristiania tukthus 

for der i en tid av 6 måneder å tvinges til undervisning i 

kristendommen. Familiens medlemmer ble så skilt ad, så det 

kunne synes hvordan det siden kunne bli med deres påtenkte 

forening. 

Allikevel ble den lagte plan beholdt, tross de forandrede 

forhold. Da Mathis i januar 1856 var kommen på frifot, tok han 

opphold i nærheten av prestegården og ernærte seg med sitt 

arbeide som skorsteinsfeier, møtte han en eller to ganger i uken 

hos presten til undervisning. 

Da han - skriver presten i mars - viser meget framgang 

og oppmerksomhet og allerede har ervervet seg temmlig meget 

ferdighet i innenadlesning, likesom han i kristendomskunnskap 

eller katekisme er over all forventing fremskreden, så vil 

konfirmasjonen formentlig kunne foregå innen juli måneds utgang 

førstkommende. Han ble også - fremdeles utvisende flid og godt 

forhold - konfirmert den 13. juli. Dagen var valgt med hensyn til 

at ved den tid utløp tukthusstraffen for hans make Christine. Og 

da man trodde at han skulle være konfirmert under sitt opphold 

på tukthuset, så reiste han uoppholdelig inn til Kristiania for å 

hente henne og føre henne tilbake til Land hvor presten hadde 
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lovet å ektevie dem, og hvor de nå skulle få seg et hjem. Allerede 

om foråret var Mathis av kommunebestyrelsen blitt ansatt som 

skorstensfeier med en viss årlig lønn og dertil også en viss 

betaling for hver pipe han feide. 

Men så var det en skuffelse at kvinnen der på den 

fastsatte dag løssluppet av tukthuset ikke var blitt konfirmert ved 

sin mangel på forkunnskaper og ved sin lille fatteevne hvortil 

også kom sykdom i fengslet, hadde hun ikke gjort fremskritt nok. 

Nå måtte prost Aabel på parets instendige bønn atter 

begynne arbeidet med hennes kofirmasjonsforberedelse, et arbeide 

hvori dog en eldre skolelærer var ham behjelpelig, og det lyktes 

såvidt at han etter omstendighetene kunne anta henne til 

konfirmasjon og altergang i september måned sammen med 

bygdens konfirmantungdom. Og i oktober måned samme år ble de 

endelig ekteviet - omtrent et år etter at de som hjemstandsløse 

fanter var blitt arresterte. Utgiften ved dette hadde vært 2 1/2 spd. 

til Mathis Olsen, til utgifter ved hans konfirmasjon og reise til 

Kristiania, samt 2 1/2 spd. til den skolelærer som leste med 

Christine. Forresten så hadde de underholdt seg selv. Men for at 

deres bosetning skulle bli fullstendig, ble det senere, i 1857, 

anskaffet et eget hus for dem. Det ble kjøpt for 15 spd. og 

istandsatt for 10 spd. 12 sk og deretter overlevert dem - ikke til 

eiendom, men til bruk. "Der bor de nu og har indrettet sig noksaa 

pent, med en liden have udenfor", sier prosten i sin siste 

innberetning om den forsørgede familie (i november 1857). Til 

samme tid var nemlig også de øvrige medlemmer av familien blitt 

forsørget slik at de nu var selvhjulpne. 

Datteren Jakobea, som hadde et diebarn hos seg, ble også 

dømt for konkubinat på samme tid som faderen, men for 

diebarnets skyld ble vann- og brødstraffen forandret til lengere 

tids fengsel på sedvanlig fangekost. Etter utstått straff ble hun for 

den tid hun skulle fortsette med konfirmasjonsundervisningen 
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med sitt barn innlosjert hos en av prestegårdens husmannsfamilier 

og nå deltok hun i undervisningen hos prosten sammen med sin 

fader og ble konfirmert samme dag som hun. 

Utgiften for losjiet var 12 sk. for døgnet og til en 

konfirmasjonskjole og en salmebok samt 1 daler til 

husmannskonen som hadde hjulpet henne med lesningen - i alt 13 

spd. 49 sk. Kort etter ble hun ekteviet til den person som hun 

hadde levd i konkubinat med og deretter flyttet de til hans 

hjemsted Grans prestegjeld hvor han hadde fått fast ansettelse 

som skorsteinsfeier. Den yngste datter Marthe Marie var som 

anført blitt anbrakt til pleie og oppdragelse hos kirkesanger 

Brager. Der viste hun en heldig forening av gode evner og flid og 

god oppførsel, så pleieforeldrene fattet godhet for henne og lovet 

å beholde henne inntil konfirmasjonen. Betalingen var først satt 

til 1 1/2 spd. månedlig og høsten 1857 da han hadde hatt henne i 

sitt hus i 2 år, lovde han å beholde henne uten betaling ennå et 

par år til høsten da hun skulle bli konfirmert. 

Den nevnte siste beretning (november 1857) slutter prost 

Aabel således: Det offentliges omsorg og omkostning for disse 

mennesker, hvilken under Guds bistand synes å ha båret og vil 

bære frukter, kan således ansees å være endt, skjønt den yngste 

datter, som ennå ikke er konfirmert, er nå i alle måter som et 

annet veldannet pikebarn i hennes alder av den simplere 

folkeklasse. 

Disse foranstalninger hadde foranlediget en rekke 

forhandlinger mellom prosten og departementet og samtlige 

utgifter - heri beregnet for hus, beløp seg til 80 spd. 107 sk. eller 

etter fradrag av lensmannens regning i anledning av diebarnets 

forpleining hos moderen Jakobea i arresten kun 64 spd. 7 sk. Det 

forstår seg slik at barnets underholdning i arresten utredes av 

andre fond og altså ikke er medregnet her. Så langt Eilert Sundt. 
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Underertegnede har holdt på en del med slektsgransking og det 

viser seg at denne eldste datteren Jakobea Oline faktisk er min 

oldemor og hennes diebarn min bestefar. Dette syntes jeg var 

meget interessant, da vi her kan se hvordan enkelte mennesker ble 

behandlet, altså hvis du bodde sammen med en person av annet 

kjønn og ikke var gift, så var det straffbart. I dag kaller vi det for 

samboerskap, da er det fullt lovlig. Ja, ja, tidene forandrer seg, er 

det til det bedre eller verre? 

Kan noen hjelpe meg med flere opplysninger om slekten 

til Marte Marie, så kontakt meg gjerne (og skriftstyret) og med 

hilsen: 

Einar Jakobsen, Hønefossveien 18, 3520 

Jevnaker, telefon 613 12 130. 
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Oppkallingsnavn - 

som plassnavn på 1700-tallet 

Av Hallstein Hage, 2634 Fåvang 

I Ringebu har vi flere plassnavn som tydelig er oppkallingsnavn 

fra andre områder. Dette gjelder Spidsberg (nevnt 1. gang 1727), 

Altona (1742), Lybeck (1747), Hamborg (1756). De tre siste må 

være oppkalt etter de tilsvarende byene i Schleswig-Holstein. En 

del av dette området; det gottorpske Schleswig ble i 1721 

innlemmet i Danmark. Når det gjelder Spidsberg, synes det verre å 

lokalisere opprinnelsen. I boka «Svalbard - en del av Norge» (J. W. 

Eides forlag 1950) fortelles det at den hollandske ekspedisjonen i 

1596 med Willem Barents som leder, fikk se et stort land den 17. 

juni som de kalte Spitsbergen etter synet av fjellene. Det fortelles 

videre om fangstekspedisjoner av engelskmenn, hollendere, 

franskmenn, baskere og delvis dansker fra 1610. Videre kom det 

russere på begynnelsen av 1700-tallet, mens nordmenn ikke drar til 

Svalbard på fangst før mot slutten av 1700-tallet. Spørsmålet blir 

da om Spidsberg-navnet i Ringebu kan ha en annen opprinnelse. 

Er det mulig, gjennom våre to Slektshistorielag, å finne ut 

hvor stor utbredelse slike oppkallingsnavn har i Oppland, og ved 

hjelp av slektsgransking finne ut hvem som ryddet/bosatte disse 

plassene? Det er selvsagt nærliggende å tenke på hjemkomne 

soldater/offiserer fra den nordiske krig (1709-1720), men jeg kan 

ikke se at norske militære har vært lenger syd enn Sverige i denne 

tiden. Dersom det likevel er soldater, kan de kanskje ha vært på 

vakt ved den dansk-tyske grensen en gang på 1720-tallet, på 

samme måte som Holstein-soldatene i 1758-63? Eller er det 

«geworbne» eller andre som har vært i andre staters tjeneste? 

Jeg håper alle kan komme med sine bidrag til utbredelse og 

forslag til opphav, slik at et samlet materiale kan gi svar på 

spørsmålene. 
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Et innkast fra sidelinjen 
Det er rosverdig av Hallstein Hage å ta opp emnet om de såkalte 

oppkallingsnavn, deres alder, opphav, årsaken til at bruket fikk det 

navnet det fikk osv. Til en viss grad lar det seg vel gjøre å finne ut 

omtrent når et slikt navn dukker opp i kirkebøker, folketellinger, 

skifter etc. Og det lar seg sikkert også gjøre å finne ut hvem som 

har bodd på stedet gjennom tider. Jeg har gransket enkelte slike 

navn fra Toten som Ninive, Babylon, Altona, Hamborg etc. men 

kan ikke huske annet enn at det er «allminnelige bygdefolk» som 

har bodd på disse stedene. Jeg tror derfor det er lite som taler for en 

mer eller mindre direkte kontakt mellom gardsbruk her i landet og 

tilsvarende navn andre steder. Snarere kan det tenkes at det var 

delvis vilkårlig at de forskjellige steder fikk navn etter utenlandsk 

forbilde. Men en ting er i alle fall sikkert og det er at når f.eks. 

navnet Prøysen på Ringsaker kom i bruk, så var dette da et kjent 

begrep for folk i området, ellers ville de neppe ha tatt et slikt navn i 

bruk. Det kan derfor tenkes at det var «noe i tida» noe i 

tankegangen, filosofien hos folk som gjorde at disse mange i og for 

seg litt fremmede navna kom i bruk. Det blir kanskje noe lignende 

som når det opp gjennom tidene er gitt navn på husdyr av ulike 

slag etter historiske personer, etter personer fra samtida. 

En bør vokte seg for å være for kategorisk, så trolig er det 

tryggest å si at det har mange og forskjellige årsaker til at disse 

navnene oppstår. En liten fallgruve skal nevnes. På baksida i Lesja 

og Dovre ligger det et par grender som til dels har vært kalt 

Russland. Årsaken til dette er ikke at folk i disse traktene var 

russere, russervennlige, kommunistiske, men navnet har rett og 

slett, etter all sannsynlighet sin bakgrunn i det litt eldre norske 

ordet Rustland som gjennom assimilasjon med s og t er blitt til 

Russland. 

Tidsskriftets spalter står åpne når det gjelder det temaet 

som Hallstein Hage har åpnet for. 

Arne Amundgård. 
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Norsk slektshistorisk tidsskrift 

• er nå inne i sin 35. årgang, og i hefte nr. 1 for 1995 er trykt lover 

for Norsk Slektshistorisk Forening og innholdsfortegnelse og 

navneregister for bind 34. Selve heftet er på 96 sider med 

Halvard Bjørkvik og Terje Gudbrandson som redaktører. 

Av innholdet nevner vi en tisiders artikkel av Kåre Sveen om 

Forbindelser over riksgrensa i Hedmark og en artikkel om familien 

Krabbe av Tore Hermundsson Vigerust forsynt med klargjørende 

etterslektstavler og 71 kildehenvisninger. I sammenfatningen skriver 

han. Vi kan skille fra hverandre minst 12 adelige ætter fra 

middelalderen og tidlig nytid med navnet krabbe…. Av ikke-adelige 

Krabbe-ætter kan vi identifisere minst fire... I middelalderen kan det se 

ut til at navnet Krabbe var mest utbredt i Jylland... 

Fra spørrespalten trekker vi fram nr. 745 der det spørres etter Knut 

Bagge på Heringstad i Heidal: «Det ser ut til at Knut Bagge bodde på 

Heringstad 1560- og 1580, men det er ukjent hvor han kom fra. ... Er 

det noen kjent sammenheng mellom Bagge-slekter i Norge og Sverige». 

Til dette nevner Tore H. Vigerust at Knut Hallvardsson Bagge er nevnt 

første gang 1554. Hans bosted i 1550-50-årene ser ut til å ha vært i 

Fron, ... men senere flyttet han til Heidal... Jeg antar at Knut Bagge var 

gudbrandsdøl av avstamning.» 

Det er alltid spennende å åpne et nytt nr. av Norsk Slektshistorisk 

Tidsskrift. Og det er et imponerende arbeid som ligger bak de 

forskjellige artiklene. 

• Styret for Norsk Slektshistorisk Forening er i dag slik 

sammensatt: Formann: Tore Stenberg Falch, varaformann: 

Bodil Moum Børsting, styremedlemmer: Terje 

Gudbrandson, Torkel Rønold Bråthen og Anders Bjønnes. 

Mads Ramstad er sekretær. (AA). ____________________  
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HOFF/MYHRE-KAMMERUD 

TO HADELANDSSLEKTER SOM NESTEN 

FORSVANT FRA NORGESKARTET. 

Av Hans Myhre 

Utvandringen til Amerika fra disse to slektene startet i 1867 da Hans 

Hansen reiste over. Ett år senere dro den eldste av brødrene, 

Gulbrand Hansen etter. Den nest yngste broren Anders Hansen giftet 

seg med Kirsti Erichsdatter, Framstadeie og av deres 6 barn reiste 4 

til Amerika, 1 ble bare fire år og den eldste Hans Andersen var den 

eneste av søsknene som ble værende i Norge. Hans Andersen giftet 

seg med Helene Pedersdatter Kammerud og de fikk 8 barn. Den eldste 

ble bare 3 år gammel og av de gjenlevende 7 reiste 4 over til Amerika. 

Kun 3 brødre ble tilbake her. Hans Andersen bodde på Hoffsmyren 

men kjøpte Myhre søndre sør for Vassenden og flyttet dit før 1900. 

Han skiftet da navn til Myhre. Hans kone, Helene Pedersdatter 

Kammerud var den eneste i sin familie som ble værende her. Alle 

hennes 10 søsken pluss foreldre emigrerte til Amerika. 

Det må her nevnes at alle fra denne slekta skiftet navn ved ankomst i 

Amerika til Hoff. Det gjorde det veldig vanskelig å finne dem igjen, 

særlig når en ikke visste hvilket navn de tok. Kammerudstangen ble 

Kammerud og Kammerude. Etterkommere som er kjent etter begge 

slektene finnes i Wisconsin, Illinois, Iowa, South Dakota, Arizona, 

California, Florida, Oklahoma, Tennessie, North Carolina, Michigan, 

Nevada, Alaska, Minnesota, Pennsylvania, Oregon, Washington , 

Ohio og Kansas pluss Argentina. 

Jeg går litt tilbake i tid i slekten Hoff/Myhre: 
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Nicolai (Niclas) Johansen Filion f. ca. 1725 i Frankrike eller 

Tyskland, d. 10/11-1811 (76 år i 1801 Jevnaker). Flere fra Filion- 

slekten kom til Hurdal Glassverk 1755-1756 fra Kosta Glasbruk i 

Sverige. Ifølge boken Wanderungen Deucher Glashuttenleute und 

Schwedens Glasindustrie av Torbjørn Fogelberg og Friedrich Høll er 

slekten Filion av "Franzosischen ursprung". Nicolai ble sammen med 

Christian Filion d.e. overført til Birid Glassverk ca. 1767. Senere 

havnet han på Hadeland Glassverk. 

Nicolai giftet seg 29/11-1756 i Eidsvold med Kari Pedersdatter 

Mellbye f. 1721, d. 1784 Jevnaker. 

Barn: 

Johanna Maria Nicolaisdatter Filion f. 1757 Hurdal, konfirmert 1772 

på Birid, d. 9/4-1827 Jevnaker. 

Johanna g. 2. gang med Peder Haagensen f. ca. 1750 d. 9/4-1827 

Jevnaker. Peder Haagensen var pottemaker ved Hadeland Glassverk. 

Han kom fra Eiker, Hokksund men han er ikke født der. Broren 

Tosten Haagensen arbeidet i glasspusteriet ved Nøstetangen 

Glassverk da faren Haagen Tostensen dør. Skifte etter han 1/10- 

1773. Familien bodde da på Stenshornet i Eiker men de var ikke 

derfra. Hvorfra er foreløpig uvisst. Tosten Haagensen forsvinner 

senere til Hurdal Glassverk og deretter til Sverige hvor han arbeider 

på forskjellige glassverk. Etterslekt etter Tosten finnes i bl. annet 

Stockholm. 

Peder og Johannes barn: 

1) Kari Pedersdatter f, 27/4-1788 Jevnaker 

2) Haaken Pedersen f. 2/6-1792 d. 18/7-1792 

3) Haaken Pedersen døpt 5/5-1793 

4) Johan Petter Pedersen døpt 29/4-1797 

5) Sigrid Pedersdatter døpt 25/1-1801 

Kari Pedersdatter g. 14/7-1812 med Peder Johannesen f. ca. 1777 d. 

6/3-1867. Han var hesteskjærer fra gården Herberg i Ringsaker. 

Barn: 

Lene Bolette Pedersdatter f. 20/4-1811 Gran, gift 23/4-1833 med 

soldat Erich Caspersen f. 22/5-1811 Hvalseie (sønn av Casper 

Nielsen Hoff og Kiersti Hansdatter) 
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Som enke reiste Lene Bolette med CONCORDIA til Milwauke, 

Wisconsin i 1871 sammen med datteren Ingeborg 16 år, sønnen Niels 

13 år og en pleiesønn Hjalmar 3 år. 

Peder og Lene Bolette's barn: 

1) Karen f. 19/6-1833 Hvalseie 

2) Marie f. 4/12-1834 Framstadeie, g.m. Peder Jensen Fangebakken 

Framstadeie 

3) Peder f. 3/9-1836 " g. m. Maren Christophersen. Dro til 

Amerika i 1867. 

4) Christopher f. 29/9-1838 Framstadeie, til Amerika med søster 

Johanne i 1869. 

5) Kirsti f. 3/8-1840 Framstadeie 

6) Anders f. ca. 1842 

7) Hans f. 25/5-1842 

8) Knud f.ca. 1843 

9) Erik f. 17/6-1844 

10) Johan f. 2/6-1846 " 

11) Karen f. 26/6-1848 " 

12) Johanne f. ca. 1849 " 

13) Ingeborg f. ca. 1853 " 

14) Niels f. ca. 1855 

(23 år i 1865) 

(22 år i 1865) 

(16 år i 1865) 

(12 år i 1865) 

(10 år i 1865) 

Kirsti Erichsdatter g. med Anders Hansen f. 4/2-1835 Hoffseie d. 

17/11-1889 (sønn av Hans Joensen og Ingeborg Gulbrandsdatter) 

Hans Joensen og Ingeborg hadde 8 barn. : Gulbrand, Johannes, Hans, 

Rangdie, Anders, Johanne, Hans og Mari. Hans Hansen (Hoff i 

USA) reiste over 12/4-1867, mer vites ikke om ham. Broren 

Gulbrand Hansen (Hoff) g. m. Johanna Nilsdatter (far Nils Reiersen) 

reiste året etter. Gulbrand og Johanna fikk 6 barn: Maria, Hans og 

Niels i Norge og Anne, John og Jens født i Green County, South 

Dakota. Av disse 6 barna er det bare Nils sine barn som er kjent. 

Niels (Gulbrandsen) Hoff g. m. Maria Haakenstad 8/10-1891 i 

Minnehaha County, South Dakota. 

Barn: Glenn Hoff f. 24/4-1892 d. 14/5-1892 

Helmer Hoff f. 25/7-1893 d. 29/12-1919 

Jilma Hoff f. 31/10-1894 d. 8/7-1895 
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Ohmar Hoff f. 7/3-1896 d. 9/3-1896 

Melvin Hoff f. 3/7-1897 d. 9/9-1975 

Olive Hoff f. 13/3-1899 

Victor Hoff f. 2/10-1901 d. 3/10-1939 

Helge Hoff f. 15/6-1902 

Palma Hoff f. 19/10-1909 d. 22/12-1943 

(Fosterdatter) 

Anders Hansen Hoff og Kirsti Erichsdatter's barn: 

1) Hans Andersen f. 5/3-1862 Hoffseie (Hoffsmyren) d. 9/6-1923 

Gran. Hans giftet seg med Helene Pedersdatter Kammerud (datter av 

Peder Hansen Kammerudstangen og Oline Larsdatter) Hans og 

Helene var de eneste fra sine familier som ikke reiste til Amerika. 

Hans's foreldre ble her men søsknene reiste. Helene's 10 søsken pluss 

foreldre emigrerte. Hans og Helene bodde de første årene på 

Hoffsbråten og alle barna er født der med unntak av den yngste. 

Senere ca. 1900 flyttet de til Myhre søndre sør for Vassenden og her 

kommer navnet Myhre inn. Barn: 

1) Anders Hansen f. 23/2-1886 Hoffsbråten d. 

17/11-1889 

2) Olga Kristine Hansen f. 11/2-1887 " d. 

15/5-1966 Janesville, WI. Olga ble konfirmert alene i 

Grymyr kirke i juli 1902 fordi hun ikke kunne vente 

lenger. Hun hadde fått billett til Amerika og båten 

ventet ikke. Det var stor ståhei og tenners gnissel da 

den unge jenta maste på sine foreldre om å få reise. 

Hun reiste til en tante (er ikke sikker på hvilken, men 

det er sannsynlig at det var Lovise Hoff) Hun var ikke 

snill med Olga så hun rømte fra henne og havnet i 

Janesville, WI hvor hun giftet seg 24/10-1911 med 

Maitland E, Palmer f. 13/10-1889 d. 21/8-1973 

Janesville. Han var postfunksjonær. Olga drev 

Catering i Janesville i over 30 år til helsen sviktet. 

Hun var også leder av The Country Club Kitchen. 

Paret feiret gullbryllup 1 1961. Barn: 
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Harold E., Merrit A. og Helen E. 

Olga og Maitland hadde 7 barnebarn og 14 oldebarn 

som er kjent. Harold bodde lenge i Louisiana. De av 

barne som bodde der har flyttet tilbake til Janesville. 

De er bosatt i Janesville og Antigo, Wi og Clearwater, 

Florida. Olga's barnebarn Robert Palmer har vært 

politioffiser i Antigo i mange år og har nå en farm 

hvor han oppdretter hester, fra de store 

fullblodshestene til bitte små minihester. 

3) Andrew Hoff (Anders Hansen) f. 20/3-1890 

Hoffsbråten. Andrew reiste til Amerika i 1914. Han 

kom til Verona, WI, der giftet han seg med med Ella 

Stohlson. Han var en driftig kar for han kjøpte i 1917 

sammen med sin svoger Maitland E. Palmer en 24x30 

fot gammel mursteinsbygning i Mt. Horeb, WI, hvor 

han startet forretning og drev som møbeltapetserer og 

sadelmaker. Etter kort tid kjøpte han ut sin svoger. 

Andrew bygde så en ny og større mursteinsbygning 

over den gamle samtidig som forretningen var i full 

drift. The Hoff Department Store ( The Hoff Mall ) 

står akkurat slik i dag som den gang og er blitt ett 

lokalt museum. Ingen barn. 

4) Peder Hansen ( Hoff) f. 7/3-1892 Hoffsbråten d. 

15/2-1954 Rockford, Illinois. Peder reiste over i 1915 

og han giftet seg 27/10-1916 med Ida Matine Nelson i 

Yellowstone Lutheran Church, Argyle/Lafayette 

County, WI. Denne kirken hadde hans onkel Ole P. 

Kammerud bygget i 1913. Peder hadde egentlig tenkt 

seg til South Dakota men han kom ikke så langt. Han 

ble nemlig kastet av toget fordi han ikke hadde billett. 

Dermed ble han værende i dette distriktet. Barn 

Harold Ernest, Clara Helen, Carl Burnell, Orville og 

Vernus Myron. 

Peder og Ida hadde 16 barnebarn, 24 oldebarn som er 
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kjent. 

Av barnebarna kan nevnes brødrene Roger Lee Hoff, 

Rodney Alan Hoff, Jon Hoff og Dale Hoff. Roger er 

en kjent kunstner som reiser over hele Amerika og 

maler portretter av hester og hunder. Rodney Alan er 

bilmekaniker, Dale Bruce er møbeltapetserer. De tre 

bor i Rockford, IL. Jon Hoff arbeider i forsvaret og 

bor i San Diego, California. 

5) Ole Hansen Myhre f. 26/7-1894 Hoffsbråten d. 

17/7-1922. Ole g. m. Karen Larsdatter, 3 barn, 7 

barnebarn 14 oldebarn, bosatt i Sør-Øst- Norge. 

6) Halfdan Hansen Myhre f. 26/5-1886 Hoffsbråten 

d. 22/4-1960 Gran. Halfdan ble gift med Kristine 

Pedersdatter Stubberud, 2 barn, 3 barnebarn, 4 

oldebarn, 2 tippoldebarn, bosatt på Østlandet. 

7) Harald Hansen Myhre (Hoff) f. 27/3-1898 

Hoffsbråten reiste over i 1915. Hans addresse i 1930 

var 3350 North Central Park Ave, Chicago, IL. Han 

var gift og hadde en datter , Phoebe Hoff. Det finnes 

ingen etterkommere. 

8) Ivar Myhre f. 31/10-1902 Myhre søndre d. 1978 

Gran. Han var gift med Karen Danielsen, 4 barn, 4 

barnebarn bosatt på Østlandet. 

1) Lovise Andersdatter Hoff f. 18/8-1865 Hoffseie d. 1926, Gunder, 

Iowa. Lovise reiste til Amerika i 1882, 17 år gammel. Der giftet hun 

seg med Halvor Halverson f. 1857. De ble farmere i Gunder, Iowa. 

Halvor's slekt kommer fra Kongsberg og Hallingdal. Barn: 
Gilbert, Martin og Albert. 

Albert giftet seg aldri. Lovise og Halvor hadde 11 barnebarn og 6 

oldebarn som er kjent. Det finnes flere men jeg fikk ikke 
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Lovise Hoff og mannen Halvor Halvorsen. 
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gjennombrudd i søket etter etterkommerne før i 1994 så her er 

fremdeles mange hull. 

2) Edvard Andersen Hoff f. 15/10-1867 Hoffseie d. 17/11-1889 

3) Iver Andersen Hoff f. 25/6-1870 Hoffseie, d. 1915 Inwood, Iowa. 

Iver giftet seg 29/5-1895 i Inwood med Anna Olsdatter Skotheim fra 

Hegebostad i Vest-Agder. Iver var farmer i Inwood. 

Barn: 

Arthur Cornelius , Ogene Garfield , Myrthle Onoma, Evelyn, Olaf, 

Ervin, Gordon S., Francis Theodore og George Robert alle født i 

Inwood, Iowa. Iver og Anna hadde 30 barnebarn, 73 oldebarn 105 

tippoldebarn som er kjent, spredd over hele USA. 

4) Edvard Andersen Hoff, f. 9/6-1872 Hoffseie d. 1911 USA. Mer 

vites ikke om ham 

5) Johan Andersen Hoff f. 9/9-1874 Hoffseie, d. 9/10-1956 South 

Dakota. Johan giftet seg i 1903 med Ragna Carlson (hun var født i 

Oslo 19/1-1885) d. 1/9-1971 SD. De var farmere i Inwood, Iowa og 

senere i Buffalo, 17 miles sør for Madison i South Dakota. Johan 

Hoff var den yngste av barna. Alle hans barn ble født i Inwood, IA. 

Hans svigermor bodde sammen med dem. Hun het Anna Gilbertson 

(Gulbrandsen??), en bitte liten "lady" som alle kalte "Besta". Hun 

lærte seg aldri engelsk. 

Barn: 

Arnold, Jørdis og Ralph. 

Amold bodde mesteparten av sitt liv på foreldrenes farm, ble aldri 

gift. 

Jørdis g. m. John Coomes, levde i Sioux Falls, SD. 

Ralph giftet seg med Alice Arneson. De var farmere i Buffalo og 

Humbolt, SD. De bosatte seg i Colton , SD etter at Ralph pensjonerte 

seg. Han måtte ha noe å gjøre og arbeidet i ett begravelsesbyrå til sin 

død i 1991. De hadde ingen barn. 
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Så tilbake i tid i slekten Kammerud: 

Jon Jacobsen, Huusereie gift før 1706 m. Ingeborg Kjøstelsdatter 

Barn: 

1) Ragnhild Jonsdatter f. 1/12-1709 Huusereie 

2) Aase Jonsdatter f. 30/1-1710 d 1714 

3) Erich Johnsen f. 29/10-1712 Huusereie 

Erich Johnsen g. m. Dorthe Engebretsdatter f. 1725 

Barn: 

1) Kirsti Erichsdatter f. 1756 Molstadeie 

2) Joen Erichsen f. 1758 " g. 1786 m. Ambjør 

Rasmusdatter 

3) Hans Erichsen f. 1759 " g. 1785 m. Rangdie 

Iversdatter 

4) Engebret Erichsen f. 15/8-1762 Bjerkeeie 

Engebret Erichsen g. m. Mari Hansdatter døpt 15/10-1761 Strandeeie 

Barn: 

1) Dorthe Engebretsdatter døpt 5/2-1792 Toverudeie 

2) Erich Engebretsen " 30/11-1794 

3) Hans Engebretsen " 29/5-1798 

4) Kari Engebretsdatter " 5/9-1802 " 

Hans Engebretsen g. m. Pernille Pedersdatter, Helgakereie 

Barn: 

1) Peder Hansen (senere Kammerudstangen) f. 18/9-1826 Toverudeie 

d. 1912 USA 

2) Engebret Hansen 

3) Marie Hansdatter gift m. Ole Mjølund, begge utvandret i 1883. 

4) Eline Hansdatter gift m. Anders Hansen. Hun utvandret som enke i 

1885. 

5) Martha Hansdatter 

Peder Hansen Kammerudstangen g. m. Oline Larsdatter f. 27/8-1832 

Bildeneie d. 1912 Argyle, WI. 
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Skredder Peder H. Kammerudstangen deltok i den Dansk-Tyske krig 

1849 som skredder. Peder drev med skogsarbeid om vinteren og 

arbeidet på Onsager Teglverk om sommeren, sønnen var med. De 

drev frakt av teglstein på Randsfjorden med en 50 fot stor dampbåt. 

Peder og Oline reiste til Amerika i 1896 sammen med sønnene Peder 

og Iver og datteren Gina Marthea. De kom til Lafayette County, WI, 

nær Yellowstone/Blanchardville og Argyle. Da Peder og Oline kom til 

Amerika ble det en heidundrende familie-gjenforening for dette var 

det ingen som hadde trodd. Året etter at han kom til Amerika, i 1896 

skrev Peder ett brev til sin venn Christoffer Onsager. Han forteller; 

"at det har verret klenne tider der en tid madvarer er billig untagen 

smør men ike saa dyrt saam i naarge .. jeg kjøbte 2 griser efter 

levende vieegt, Grisene veijede 303 pund jeg betalte 2 dolars 13 

cent... (om sine sønner) Otto var med Ole og murede. Han havde 1 

dolar 25 cent dagen og kaast og loggis. .. deet er ike god klima i 

Amerika deet kan vere mange kuldegrader om ne time kan deet vere 

non varmegrader saa deet maar bruges fornuftghed . da vi kaam til 

vaart bestemmelsted var deet nesten umuligt at saave om natten deet 

var 105-106 grader en lengere tid." 

Barn: 

1) Pernille Pedersdatter Kammerud f. 18/8-1854 Bildeneie d. 1893 i 

Amerika. Pernille reiste fra Oslo 17/4-1884 med båten SS 

EASTERSUN til Amerika sammen med sin bror Lars . Hun kom 

iland i Quebec 18/5-1884. Hun arbeidet som husholderske og tjente 

seg nok endel penger. Det nevnes av Peder i brevet til sin venn 

Christoffer Onsager " Vi blev ike skyldig meget paa overreisen Vi 

havde 116 dolars i penger efter Pernille, sengekleder og andre kleder 

Hun havde haft mange penger men var lenge syg saa deet blev en hel 

sum til dogtoren". Pernille døde av lungebetennelse før foreldrene 

kom i 1895. 

2) Birthe Pedersdatter Kammerud f. 18/8-1856 Lyseneie d. 1939 

Yellowstone, WI. Birthe giftet seg med Johan Kristoffersen f. 8/3- 
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1857 Kollerudeie, Modum i Buskerud. Han var uekte barn av 

snekkerlærling Kristopher Olsen fra Christiania og pike Marthe 

Jørgensdatter fra Gran. De ble ikke gift. 

Denne familien utvandret 7/5-1903 fra Oslo med båten HELLIG 

OLAV. Her ble det også et navneskifte! Johan Kristoffersen ble John 

Berg. Sønnen Peter Jørgen ble Georg Berg, de resterende skiftet bare 

etternavn. Familien slo seg ned i Blanchardville. WI. 

Barn: 

1) Peter Jørgen Kristoffersen (Georg Berg) f. 17/5 1885 Onsagereie 

g. med Selma Warness. De fikk 2 barn, 4 barnebarn og 10 oldebarn. 

Georg, som han ble hetende i Amerika reiste som tenåring alene før 

sine foreldre. Hans sønn Gordon Berg sier at hans far snakket veldig 

lite om denne overfarten utenom at han bar kniv på seg og at det var 

mye slossing ombord. Båten stoppet i Irland for å ta ombord flere 

passasjerer. De reiste som dekkspassasjerer for det var billigst. 

George hadde ingen penger da han kom iland og han beviste sin 

"Viking heritage" da han forlot Norge med kurs for den nye verden på 

denne måten. Denne sjøreisen må ha vært en fæl opplevelse for den 

unge gutten siden han ikke har villet si noe mer om det. Da han kom 

til sine besteforeldre i Blanchardville i Wisconsin var han utsultet og 

utmattet. Han ble ikke lenge i Blanchardville men reiste nordvestover 

til Minneapolis området i Minnesota og ble selger. 

2) Martin Kristoffersen (Berg) f. 4/9-1888 Onsagereie d. 12/2-1961 

Martin ble rammet av heteslag som hemmet ham mentalt og levde 

mesteparten av sitt liv på institusjon. 

3) Ole Kristoffersen (Berg) f. 30/3-1890 Onsagereie d. 9/3-1960 

Sioux Falls, South Dakota. Han var gift med Eldora Olson og de fikk 

4 barn, 1 barnebarn som er kjent. Ole dro som sin bror Georg 

nordvestover til Minnesota. Han endte opp i Sioux Falls i South 

Dakota hvor han ble sjef for the Sioux Falls Terminal of Glendenning 

Motorways. 
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4) Helga Kristoffersen (Berg) f. 30/3-1890 Onsagereie d. 6/10-1959 

g. 1910 i Janesville m. Edward Lageson fra Valdres. Helga arbeidet 

hos før nevnte Olga Hoff (Myhre) g. Palmer i Janesville for hun giftet 

seg med Edward. Senere farmet de en mile øst for Blanchardville. 

Mange i slekten tenker fremdeles på denne garden som "Down 

Home). Denne garden var hjem for deres 13 barn. De hadde 34 

barnebarn , 71 oldebarn og mange tippoldebarn. 

5) Harald Kristoffersen (Berg) f. 29/9-1896 Augedalsbro g.m. 

Verienna Haugen. De fikk 4 barn 5 barnebarn og to oldebarn som er 

kjent. 

6) Jenny Birgitte Kristoffersen (Berg) f. 19/5-1898 Augedalsbro, d. 

14/2-1992. Hun giftet seg med Pat W. Francis Doyle. Ingen barn. 

Jenny arbeidet som lærer og i mesteparten av sitt liv var hun involvert 

i skolearbeid. Hun red på hesteryggen 5 miles (8 km) hver vei til 

skolen hver dag og på denne tiden bodde hun hjemme hos foreldrene. 

Det fortelles at denne hesten hadde en stygg uvane med å kaste henne 

av og deretter "glise" av det. Hun fikk 55 dollar pr. måned i sin første 

jobb som lærer. Hun fortalte en historie om å holde sitt ord. Hun 

hadde blitt ansatt for 75 dollar måneden i Albany og dette var god 

betaling i de dager (under første verdenskrig) og hun ble bedt om å 

komme tilbake neste år, da med en lønn på 80 dollar. Alle priser føk i 

været på grunn av krigen og de 80 dollarene syntes små. Hun fortalte 

sin far at hun ikke ville reise tilbake til den samme skolen, men han sa 

at hun måtte det fordi hun hadde gitt sitt ord på det. Skriftlige avtaler 

var ikke så vanlige på den tiden. Hun reiste likevel og overraskelsen 

var stor da den første sjekken lød på 90 dollar. Lønnen ble automatisk 

regulert opp noe hun aldri trodde ville skje idag. Jenny ble 94 år 

gammel, var åndsfrisk til det siste, kjørte sin egen bil da hun var 90 

år. 

7) Sigurd Kristoffersen (Georg) f. 4/2-1903 Markestua, Tingelstad d. 

13/10-1903. Vesle Sigurd ble syk på båtreisen over atlanteren og 

døde få måneder etter ankomst i Amerika. 
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Søster av Birthe, nr. 2 s. 122. 

3) Helene Pedersdatter Kammerud f. 12/10-1858 Bilden g. m. Hans 

Andersen Hoff (Myhre). SE SLEKTEN HOFF/MYHRE . 

4) Lars Pedersen Kammerud f. 3/10-1860 Vestre Bilden. Lars 

emigrerte fra Oslo 12/4-1883 og reisemålet var Monroe, Wisconsin, 

men han endte opp i La Crosse, WI. I 1886 bodde Lars i Adams 

Township, Green County, WI. Han giftet seg med Oline Evenstad (fra 

Stor-Elvdal ?). De levde i Babcock, WI og drev en taverna der. 
Barn: 
Oscar, Arthur og Pearl. Mer vites ikke om dem. 

5) Hans Pedersen Kammerud f. 14/7-1863 Kammerudeie. Hans reiste 

sammen med søsteren Pernille 17/4-1884 med båten SS 

EASTERSUN og kom iland i Quebec i Canada 18/5-1884. Han ble 

farmer og skoledirektør i Yellowstone Lake området nær 

Blanchardville og Argyle i Wisconsin. De fikk 6 barn som alle ble 

født i Lafayette County, WI. 

Barn: 

Petter Joseph, Rosetta, Helen, Henry, Louis og 

Alvilda. 

Petter Joseph f. 6/8-1897 g. m. Ruby Helen Frank hadde 6 barn, 10 

barnebarn som er kjent. Disse bor i Wisconsin, Minnesota og Ohio. 

6) Anne Maria Pedersdatter Kammerud f. 25/11-1866 Kammerudeie 

reiste fra Christiania 26/5-1886 med båten ICELAND og kom iland i 

New York. Hun reiste sammen med Elin og Hans Hansen. Hun kom 

først til broren Lars's hjem i Adams Township, Green County WI. 

Senere til Argyle hvor hun giftet seg med Andrew Jacobson i 1887. I 

ett senere ekteskap med med Hans Anderson fikk hun ett barn til. 

Anne Maria levde i Janesville, WI i 1949. 

Barn: 

Olga, Georg, Alma, Pearl, Ella, Bonnie, Arthur, 

Anders og Emma. 

Det finnes mange barnebarn osv. i Wisconsin og Illinois. 
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Anne Maria's barnebarn, Norman Jacobson , bor i Racine, har vært 

en god kilde. 

7) Ole Pedersen Kammerud f. 14/2-1869 Kammerudeie d. 1968. Ole 

arbeidet sammen med faren Peder på dampbåten som fraktet teglstein 

på Randsfjorden fra han var 10 år gammel. Han fikk lov av faren til å 

være styrmann på den 50 fot store båten. Han måtte også fore kjelen 

med ved og kull. Ole reiste &7/-1887 med båten SS TINGVALLA og 

kom iland i New York 18/7-1887. Han reiste først til Postville, Green 

County, WI og videre til Blanchardville, WI. I Wisconsin ble det sagt 

at der var det jord og frihet for folk som kunne (ville) arbeide og det 

kunne Ole. I green County slet han sine først år med stubbebryting. 

Peter Granberg, en svenske ble imponert av O1e's styrke og ansatte 

ham til steinarbeid og brubygging. Innen to måneder ble Ole partner i 

firmaet. Det var i 1890. Ole bygde sin siste bru i 1937. I Lafayette 

County arbeidet han som murer og konstruktør. Han bygde bruer 

over Pecatonia River i Lafayette C. Han bygde også Yellowstone 

Lutheran Church. Ole bodde i Janesville, WI i 1949. 

Ett av Ole kunststykker var å klatre hengende i armene i en 320 fot 

lang wire mens en flomstor elv virvlet rundt 300 sekker sement. Ikke 

for å redde sementen men for å redde de 300 stoffsekkene som var 

verdt 30 dollar stykket. For å innkassere 2000 dollar som noen skyldte 

ham gikk han fra sitt hjem Yellowstone til Argyle , 10 miles ( 16 km) 

for å ta toget til Monroe. Han rakk ikke toget og gikk 15 miles (24 

km) til Monroe. Han tok så kveldstoget til Darlington og håpet på 

skyss med en nabo. Men det var midt i desember og en snøstorm 

blåste opp, slik at han måtte gå igjen. Ole var da 50 år. Når han ble 

trett av å gå hadde han løpt og nedoverbakke hadde han løpt som en 

hjort, ifølge ham selv. 

Ole giftet seg med Marcella Mc Donald og de fikk 12 barn: 

John, Peter, Olga, Oliver, Thomas, Nellie, Mary, Joseph, Lester, 

Howard, Katherine og Genevieve. 

Det er mange etterkommere av Ole P. Kammerud. Peter Kammerud's 

sønn Laverne Kammerude var en anerkjent kunstmaler i Wisconsin. 

8) Otto Pedersen Kammerud f. 25/11-1871 Kammerudeie d 1943. 
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Otto emigrerte 16/8-1893 med SS HEKLA og kom til New York 

30/8-1893. Han ble farmer nær Blandhardville, WI. Han arbeidet ofte 

sammen med sin bror Ole og ofte var de borte fra garden i lange tider. 

Otto ble kjent for sine kunster på skøyter noe han lærte seg på 

Randsfjorden og han tok flere medaljer i hurtigløp. De første sko- 

skøytene kjøpte han for omkring 25 kroner og han måtte arbeide i 20 

dager for å skaffe den summen. I Blanchardville området var det 

dårlig med is, men det fortelles at han engang stilte opp i ett løp, gikk 

baklengs og vant. Otto giftet seg med Bertha Kolden 9/4-1898. (også 

Norsk) Hun døde i 1964. 

Barn: 

Thomas, Sena, Arthur, Oscar, Goldie, Eden, Olive og Harald. 

35 barnebarn og 44 oldebarn er kjent. 

9) Gina Marthea Pedersdatter Kammerud f. 8/7-1874 Kammerudeie. 

Gina reiste over sammen med foreldrene i 1895. Hun giftet seg aldri. 

10) Peder Pedersen Kammerud f. 11/8-1878 Kammerudeie d. 1949. 

Han reiste sammen med sin bror Iver, søsteren Gina Marthea og 

foreldrene i 1895. Peder ble farmer i Blanchardville. Han giftet seg 

med Minnie Sophie Erichson i desember 1905. Hun døde i 1952. 

Barn: 

Paul Harald, Orville Curtis, Ella Ingeborg og Claire Victor. 8 

barnebarn, 11 oldebarn som er kjent. 

Ella Ingeborg Kammerud f. 22/7-1910 g.m. Robert E. McCarville 

bor i Rockford, Illinois, har vært lærer og er en av mine beste kilder 

om Kammerud i USA. 

11) Iver Pedersen Kammerud f. 3/1-1881 Kammerudeie, d. 30/1- 

1965 South Dakota. Iver emigrerte 1995 sammen med foreldrene, 

broren Peder og søsteren Gina Marthea. Iver giftet seg med Minnie 

Hanson 25/11-1909. Han slo seg ned i Blanchardville, WI hvor han 

ble engasjert som snekker og murer. I 1905 dro han til Sherman, 

South Dakota hvor han ble farmer. Minnie døde i 1965, Iver i 1968. 

De fikk 3 barn, Robert, Nashville, Tennesie, Iverna, Garretson SD. 

og Gordon , Buenos Aires, Argentina. I 1968 hadde Iver og Minnie 7 
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barnebarn og 1 oldebarn. Iver's datter lever fremdeles i Garretson SD. 

Av hennes 4 barn bor en i Sioux Falls, SD, en i St. Petersburg, 

Florida og en i Garretson, SD. Bruce Rekstad som bor i Garretson 

driver turist-båttrafikk på Jesse James River. 

Det har blitt arrangert slektstreff i Hoff-slekten i Sioux Falls, Sd 

mange ganger og første gangen jeg deltok var i 1981. Etter den tid har 

jeg oppsporet flere grener av familien og deltok på treff 

Hoff/Kammerud i Rockford, IL 1993. I 1994 var det to treff fordi 

mange flere var blitt oppsporet, ett Kammerud treff i Blandchardville 

i juli og ett Hoff treff i Sioux Falls i august hvor 10 norske deltok. 

Interessen for Norge og røttene var stor og vi bestemte oss for 

å arrangere slektstreff på Hadeland i 1995. Til nå har 30 av 

slektningene fra USA sagt fra at de kommer. 

Kilder: 

Folketellinger 

Kirkebøker 

Utreiseprotokoller 

Passasjerlister 

Ellis Island Immigration center 

Aviser i USA 

En takk til: 

Lawrence M. Nelson, Glenview, IL 

Norman Jacobson, Racine WI 

Ella McCarville, Rockford, IL 

Pearl Jacobson 

Clifford Hoff, Sioux Falls 

Hans Næss, Gran 

Kjell Henrik Myhre som tipset om min tippoldefar Peder Hansen 

Kammerud's brev fra Amerika i 1896. Originalbrevet er i Ingeborg 

Haga's eie. 
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Hov kirke i Søndre Land 

Som navnet antyder, ble nok den første kirken i Søndre Land 

bygget på den gamle hov-plassen. 

Kirken av i dag er en korskirke som ble bygget i tre av Svend 

Olsen Odnes i 1781. Den ble ombygget i 1871 og restaurert i 1931 

og sist i 1981. 

Altertavlen «Nedtagelsen fra korset» er fra 1782 og er laget av den 

kjente Land-maleren Peder Aadnes. 

Prekestolen i tre fra 1781 er rikt utskåret med rocailleornamenter 

av Hans Larsen. Baldakinen over prekestolen er av nyere dato. 

De 2 kirkeklokkene er antagelig sammen med de 2 

messinglysestakene på alteret og en stol i sakristiet fra en eldre 

kirke. 

 

Hov kirkes opprinnelige utseende før moderniseringen i 1871. 
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Slekten og kirken 

I boka «Hov kirke 1781-1981» får Hans Larsen æren for å ha laget 

den rikt utskårne prekestolen til innvielsen i 1781. Fra en 

etterkommer i USA foreligger et brev der Hans Larsen f. 1748 har 

Skøyen som sistenavn. Jeg har ikke funnet om dette er barne-barn 

av mine forfedre Hans Larsen Skøyen, 1675-1725, lensmann i 

Land, og Kirsten Olsdtr. Haugsrud. De hadde en datter gift med 

Lars Broner. 

I 1781 ble det gitt et orgel til Hov kirke. Dette står utstilt i 

kirkeavdelingen på Norsk Folkemuseum., Orgelet er fra ca. 1650 

og ble gitt av Hans Østensen Hoff, sønn av Østen Michelsen 

Brager (Brakar) f. 1693 og som kom fra Øvre Skiaker, Baggerud, 

Nedre Skiaker ca. 1730 og Loen i 1720-årene. 

Hans Østensen Hoff er tippoldefar til sakfører Martin 

Engelhart Hoff. Kanskje dette inspirerte M. E. Hoff til å gi Gjøvik 

kirke til byen i 1881. 

Sakfører Hoff har også slektstilknytning til maleren Peder 

Aadnes som er mester for altertavlen i Hov kirke med hans maleri 

«korsnedtagelsen». 

Med hilsen Per Dalby. 

132 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

Skifter - fra Hadeland, Land og Valdres 

1659 -1666 
Del 2 

26 

Ragnild Torgiersdtr Jordstad, Gran --.04 1661 (døde i 1638) 

x Anders Nielsen 

Barn: 

Niels Andersen Hoelle førig boende på Alm 

Hans Skierstad 

Anders Jordstad 

Maren Melbostad 

Anne Lysen 

Gudbiør 

Gjeld: Laurits Andersen Jordstad fordrer lige imod som faderen 

Anders Jordstad har gitt i hiemmegave til sine andre barn. Han er 

farens eldste sønn avlet med den første qvinde Gudbiør Andersdtr. 

I boet er: Kiøpegods i Jordstad 1 skippund. Kiøpegods i Bersrud. 

Pantegods i Blachestad. Pantegods i Grumstadmarchen. 
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27 

Maren Hansdtr Lunder, Gran 09.03 1661 x Simen Torgiersen 

Barn: 

Torgrim Simensen 

Hans 

Sigri 

Anne 

Maren 

Ullild 

Gjeld: Taarsten Hansen Hilden, Hans Lauritsen Lunder, Rolf 

Lauritsen Molden, Anne Skierfuen, Torgier Gullen 

Tilgode hos: Olluf Huatum, Tosten Hansen Hilden, Tore Gamme, 

Claus i Hougen 

Barnas formyndere: Deres morbroder Gudmund Hansen Hilden, 

Amund Nes, Jacob Røchen og Hoffuer Nes 

28 

Joen Brønildsen Grundstad, Jevnager 13.10 1661 

Barn: 

Brønild Joensen Kaarstad 

Christopher Huattum 

Karen Gundstad x Peder 

Marit 

Tilgode hos: Knud Bølchen, Peder Kallfuerud på Byrre, Anders 

Bratholdt. 

Odelsgods: I Kalffuerud på Byrre 8 schind m.b., i Bleekerudstad 

(Blechendstad?) i Faaberg sogn i Gulbrands eller Sassumsdallen 4 

schind m.b. 

Verger for den yngste søster Erich Igelsrud og Hellige Vellou. 

29 

Anders Torgiersen Hermundstad, Vang 04.11 1661 

(xl Anne Clemmedsdtr) 
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x Sigri Olsdtr 

Barn 1. ekt.: 

Berite Andersdtr x Torchild Tommesen 

Kiøpegods: Kiøpt av Mattis og Biørn Knudsønner boende på 

Hande i Slidre 4 løboell odelsjordegods i Hermundstad etter 

kiøpebrev dat 12/9 1649. Kiøpt av Tron og Ole Halduorsønner 

samt Anne Halduorsdtr alle boende i Ourdahl nordenfields 7 schind 

odelsjordegods i samme gaard. 

Tilgode hos Barbro Berge. 

Gjeld: Stefdatteren Birette Andersdtr for arv etter bestefader og 

bestemoder samt moderarv. 

30 

Henrich Johansen Stende, Ourdal 04.10 1661 

x Rønuf Erichsdtr 

Barn: 

Niels Henrichsen 

Amund 

Ingebor Helmen 

Barbro lille Strand 

Berte Røen 

Berite Stende 

Ole er død 

Gullich Olsen 

Anne 

Tilgode hos: Siffuer Hippe, Guttorm Raagenaas, Olluf Joensen 

øfre Sundem, Erich Fuglen i Slidre, Olle Sifuersen Qualle i Slidre, 

Tarand Belge, Østen Fodnes, Erich Baasum, Taarsten Bøe, Ole 

Hippe, Olle Loe, Engebret Sundem, Knud Braterud, Biørn Nielsen 

Ranumb, Kari Nees, 

Pantegods: I Gudim 3 1/2 schind, i Granum, i Sundem, 

Kiøpegods: I Hoffue i Østenaasen 1 løboell, 

Verger for de 2 brødrebarn ble Biørn Heimen og Knud Joensen 

Røen 

135 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

31 

Giurd Biørnsen Alm, Gran 14.11 1661 

x Aase Joensdtr 

Barn: 

Hans Giurdsen 

Joen 

Anders 

Maren 

Odelskiøpegods tilforhandlet av Harald Mogensen Brønvold på 

Ringerike og Engebret Lindstad? i Gran 1/2 skippund i ødegaarden 

Henungen etter brev dat. 28/3 1655. 

Enkens broder Joen Røsum har tilsyn med hennes midler. 

32 

Hans Tommesen Raae, Gran 15.11 1661 

x Gunild Ellingsdtr 

Barn: 

Sigri Hansdtr (gift) 

Bergite 

Signe 

Tilstede barnas faderbroder Anders Tommesen Egge. 

33 

Giørand Olufsdtr Øystad, Land 04.05 1662 

(xl Siffr Pedersen) 

x Laurits Stenersen 

Barn: 

Erland Siffrsen 

Karen 

Guro 

Tilstede barnas tilforordnede formynder Michell Engeset på hans 
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vegne Ansten Nøstelien. 

Det vises til skiftebrev etter barnas fader av 14/12 1661(=1660). 

Tilgode hos Olle Aade, 

Tilforordnede formyndere for barna Olle Nøstelien og Ansten 

Olsen Engeset. 

34 

Giørand Amundsdtr Deellen, Land 26.06 1662 

x Erich Deellen 

Barn: 

Elling Erichsen Saastad i Lier prestegield boende 

Halluord 

Kirsten Gaarder 

dtr er død 

Niels Østensen Broner 

Tilstede på det umyndige barns vegne faderen Østen Broner. 

Tilgode hos: Suend Opsall, Christen Lunder, gammel Olle Berg, 

Laurits Tingvold, Egidius Tøndrum, Gunder Nøstebøen, 

33 

Knud Tommesen søndre Tune, Vang 10.06 1662 

x Anne Tørisdtr 

Barn: 

Tørris Knudsen 

Olluf 

Tommes 

Gudbiør Holde i Hallingdal 

Ingebiør Gaasedeell 

Kiøpegods: Kiøpt av Jøger Johansen boende på Remmen 7 løboell 

odelsjord i søndre Tune brev dat 14/3 1653. Kiøpt av Berite 

Tommesdtr boende på Ullsak i Hemsedal 2 løboell odelsjordegods i 

søndre Tune brev dat. 1/7 1653. 

Den sl. mand hadde arvet etter et skiftebrev av dato søndre Tune 

aar 1633 8 løboell i Tune 
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36 

Karen Erichsdtr Huambstad, Gran 16.10 1662 

x Torgrim Hvamstad 

Arvinger den avdødes søskende: 

Rolf Erichsen Huallebye 

Ragne Horgen 

Anne Huallebye 

Overværende på de søskendes vegne deres steffader Poffuel 

Huallebye og Ragne Horgens mand Amund (Aarsten?) Rasmussen. 

37 

Golluf Olsdtr Strande, Gran 04.09 1662 

x Endre Gulbrandsen 

Barn: 

Olluf Gulbrandsen Blechen 

Alf 

Ifuer 

Tilgode hos: (Stef)sønnen Olluf Blechen, Gulbrand Ey. Engebret 

Blechen, Niels Sørum, Anders Viger på Modum. 

38 

Olluf Torresen Ellingbøe, Vang 06.10 1662 

(xl?)  

x Gunild Knudsdtr 

Barn 1. ekt.: 

Torre Olsen 

Ingeleff 

Ingeri 

Barn 2. ekt.: 

Knud Olsen 

Torre 

Tilstede barnas faderbroder og formynder Erich Torresen 
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Ellingbøe. 

Belangende odelsgodset var der ingen brever bevaret, men etter 

muntlig beretning som av arvingene ble angitt var den sl. mand 

eiende i Ellingbøe halvparten, 7 1/2 løboell. 

Gjeld: Olle Torresen, Hellige Endresen Ellingbøe, Rangdi 

Andersdtr? Ellingbøe, Karen Hansdtr tilholdende ibidem, Kirsten 

Christophersdtr Tune, Guro Pedersdtr Leeroll. Barn i 1. kull deres 

moderarv etter skiftebrev av 13/5 1646. 

39 

Olluf Michelsen Jommen, Slidre 08.10 1662 

x Sigri Hogensdtr 

Barn: 

Biørn Olsen 

Tilstede barnets formynder Alf Magistad. 

Det ble framlagt et skiftebrev dat. Jommen 28/11 1648 etter sl. 

Biørn Andersen førig boende på Jommen. Hans etterlatte barn 

Rønuf og Ingri Biørnsdøttre har bekommet i kiøpe og pantegodset. 

Moderen er etter det forrige skiftebrev tilloddet i kiøpe og 

pantegodset. Herforuden befindes pantegods 7 1/2 løboell jord i 

Jommen etter brev av 4/6 1654. 

Moderens odelsgods 1 1/2 løboell i Jommen skal hun beholde sin 

livstid. 

40 

Rønuf Erichsdtr Gudim, Ourdal 10.10 1662 i live 

Barn: 

Ole er død 

Gullik Olsen 

Anne 

Niels Henrichsen Stende 

Amund Gudim 

Ingebore Helmen 
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Barbro lille Strand 

Berrte Gudim 

Berite Roen av Slidre 

Pantegods: I Granum, i Gudim, 

Tilgode hos Ifuer Axnes, Erich Baasum, Erich Fuglen, Guttorm 

Raagenaas, Olle Hansen Sundem, Jens Raagenaas. 

41 

Anne Pedersdtr på Fluberg Prestegaard, Land 23.03 1663 

x Niels Lauritsen Gramb, sogneprest i Land 

Barn: 

Mads Nielsen Gramb 

Laurits Gramb 

Frands Gramb 

Maren x Ole Jensen Longh? 

Berite x Olle Gulbrandsen Berg av Toten 

Lisbet 

Karen 

De 2 yngste døttres formynder Peder Jensen boende på Rødnes 

Odelsgods som er angitt etter foreldrene: Baadten på Døfre i 

Gulbrandsdalen 3 huder, Clemoen i Torpen 9 k. schind, Stensrud i 

Land 1 1/2 hud alt m.b. Om den ene hud gods i Stensrud ble på 

arvetomten opplest et odelsskiøtebrev dat. 24/2 1654, utstett av 

Peder Tordsen Stastad og Siffr Oudenstad. Dette ville hr. Niels 

Gramb nyde sin livs tid. 

Fortsettelse neste nr. 
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Svar på tidligere spørsmål/ 

Retting 

I Tidsskrift for Vestoppland Slektshistorielag nr. 2/84 spørres det etter 

Hans Pedersen og Johanne Pedersdatter bosatt på Osvolden i sørenden 

av Høversjøen. Siden dette er av mine forfedre har jeg brukt mye tid 

på å finne et svar på dette. Ved å bruke familierekonstruk- 

sjonsskjemaene ved Toten økomuseum fant jeg tre par med samme 

navn og bosted i den aktuelle perioden. Etter å ha gått gjennom mange 

kilder, er jeg overbevist om at det bare var to. Det "riktige" paret i 

denne sammenhengen ble gift 19. juli 1793 med forlovere Nils Olterud 

og Hans Holmstad. - De har bodd i Olterudstuen 1793-1802, Høvern i 

1805 og Osvolden 1812-32. Deres barn var: 

1 Peder dpt 10.11.1793. 

2. Johan dpt. 25.09.1796. 

3. Marthe dpt. 22.09.1799. 

4. Anders dpt. 05.12.1802. Anders giftet seg 29.01.1829 med Siborg 

Julsdatter. Hun bodde da hos foreldrene på Osvolden. 

5. Birthe dpt. 04.08.1805. Hun giftet seg med Ola Olsen Lisbakken 

fra Hurdal. 

6. Oline f. ca. 1808. Hun giftet seg med Engebret Larsen, Nordlien af 

Hurdal. 

7. Ole dpt. 23.09.1810, begr. 18.04.1822. 

8. Ole dpt, 08.12.1812, giftet seg 31.08.1832 med Ragnhild Juuls- 

datter fra Nord Aurdal. En av forloverne var da Engebret 

Larsen Nordlien. 

9. Johanne dpt. 15.03.1818. 
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Johanne Pedersdatter var datter av Peder Larsen og Johanne 

Olsdatter. Dette går fram av et skifte på plassen Olterudødegården 

under Olterud: Det ble holdt skifte 15. juli 1804 etter avdøde Johanne 

Olsdatter gm Peder Larsen. De hadde barna: 

1. Ole Pedersen, bor her på plassen, myndig. 

2. Berthe Pedersdatter, død, etterlater seg tre barn: 

a. Johan Olsen, 16 år, går i skredderlære. 

b. Peder Olsen, 12 år, er på Kielsrud,. 

c. Anna Olsdatter, 14 år, tjener på Lille Helgestad. 

Berthe var gift med underklokker Ole Jørgensen som bodde og 

døde i Lille Aamodt. 

3. Johanne Pedersdatter, gift med Hans Pedersen Høvren. 

Hans Pedersens foreldre var Peder Halvorsen Fostadvolden f. 1745 

og Marthe Gudbrandsdatter Fostadvolden som giftet seg 2. januar 

1770. Hans ble døpt 1. april 1770 og moren ble begravet 10. april 

1771 og Peder giftet seg igjen 27. januar 1772 med Margrethe 

Andersdatter Olterud. - Peder Halvorsens foreldre kan være Halvor 

Pedersen Nygårdseter og Johanne Einersdatter Apelsvold. 

Med hilsen Jens Bjørseth, postboks 55, 2851 Lena. 

Retting, tidsskrift 4/1994 
I tidsskrift nr. 4-1994 stod min artikkel om Thorstein Skjeldulfsson 

på trykk. Nå viser det seg dessverre at denne inneholder en feil når 

det gjelder Andres Ogmundssons far. Jeg skrev at han 

sannsynligvis het Ogmund Bolt, men Otto Adolf Fosmo (som i all 

hovedsak var min kilde til artikkelen) har gjort meg oppmerksom 

på at dette er feil. Derimot het nok faren til Andres Ogmundsson 

for Ogmund Guttormsson. Jeg vil her forøvrig henvise til 

Fosmos artikkel i NSHT bind XXXI, hefte II. 

Vennlig hilsen Rune Hårstadsveen 
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Nye spørsmål og svar 

Spørsmål nr. 266 
Jeg leter etter opplysninger om en som utvandret fra Toten til 

Åfjorden i Sør-Trøndelag først på 1800-åra, og har bla. fått 

oppgitt deres adresse som aktuell i saken. 

Det gjelder Jens Larsen. Han skal ha kommet vandrende 

med noen geiter fra Toten. Det eneste vi vet er at han hadde en 

sønn Kristian f. ca. 1813 på Toten og en sønn Anders f. ca. 1811. 

En datter Maria skal være født her i distriktet ca. 1816, altså er 

han kommet hit kanskje omkring 1815. 

Maria har en stor etterslekt og det er flere ting som gjør 

denne familien interessant. - Hvis Jens Larsen giftet seg i 25-30 års 

alderen, ville han være født i 1770-åra. Jeg vet ikke om det var på 

Østre eller Vestre Toten, så opplysningene er vel nokså spinkle. 

Det skulle vært veldig artig å komme litt nærmere fakta. 

Beste hilsen fra Astrid Nesheim, 7170 Åfjord. 

Svar: 

Etter leting i slektsarkivet ved Toten økomuseum på Kapp har en 

funnet en Jens Larsen som muligens er den riktige. Han var gift 

med Margrete Andersdtr. og de hadde sønnen Christian til dåpen i 

Aas kirke i nåværende vestre Toten den 3. oktober 1813, og samme 

dag ble Margrete introdusert i kirken i forbindelse med 

barnefødselen. Familien bodde i 1813 på Lille Ringsaker-eie i 

Ringsaker prestegjeld på Hedmark, men gutten ble altså døpt på 
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Toten. Faddere var forøvrig Christian, Berte, Ole og Christian 

Skjellerud og Marthe Bratlien. - Spørreren er blitt orientert direkte 

om svaret, men er det noen av leserne som har supplerende 

opplysninger, så er hun sikkert takknemlig over å bli underrettet. 

(AA). 

Spørsmål nr. 267 

Er det noen i slektshistorielaget som kjenner til følgende personer 

og forfedre: Gjertrud Iversdtr. Fylken, Vestre Slidre, f. 1750, 

begravet 19.10.1800 i Vestre Gausdal. Ho skal være datter åt Ivar 

Olason Einang, Vestre Slidre, f. 1695, g.m. Johanne Einarsdtr. 

Følken, Vestre Slidre, f. 1710. Hvem var Johanne sine foreldre? 

Ivar kan være sønn åt Ola Ivarson Einang og Marit Tølleivsdtr. 

Hambre, begge født i Vestre Slidre ca. 1650. 

Rune Alander, Ryllikvn. 2, 2820 Biri, tlf. 611 85 248. 

Spørsmål nr. 268 

Fra et par kontakter har jeg mottatt noen spørsmål om slekt: 

1. Anne Olsdtr. f. ca. 1762, d. 21.8.1848 på Søndre Onsrud i 

Snertingdal. G. i Biri 2.10.1786 m. Jens Larsson, f. 1753, d. 1831 

på S. Onsrud. Han kjøpte S. Onsrud 1802, da budde de på Qvatum 

i Snertingdal. I Biri - Snertingdal er det visst 12 Anne Olsdøtre 

født ca. 1762. Hvem er den rette Anne og hennes foreldre? 

2. Niels Olsen Skjerveneie og Kari Larsdtr. har bl.a. dattera 

Nicoline f. 4.10.1844. Foreldrene gifter seg 26.5. 1832 i Vardal: 

Ungkar Niels Olsen Madshuus, inderst og smed, 22 år gammel og 

pike Kari Larsdtr. Bråteneie, tj. pike, 24 år. Hans far. Ole Nielsen. 

Hennes far: Lars Larsen. Er det noen som har flere opplysninger 

om Niels og Kari og deres foreldre? 

Rune Alander, Ryllikvn 2, 2820 Biri, tlf. 611 85 248 
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Spørsmål nr. 269 

Jeg søker opplysninger om nålevende slektninger i Norge for 

følgende personer: 

1. Ole (Hansen) Gerhardsen Røsåsen født i Røsåsen i 

Hurdal 13. oktober 1820, gift 6. juli 1846 med Helene Halvorsdtr. 

Lundberg f. 13. febr. 1820. - De dro fra Norge over Kristiania 2. 

april 1868, til Quebec, sammen med barna Berte Marie, Gustav 

Olsen, Halvard Edvard, Mina Juliane og Julius Nikolai. 

2. Hans Røsåsen født på Rosåsen i Hurdal 10. mars 1853, 

ble gift med Helenes søster Marte Lundberg og de hadde følgende 

barn født i Norge: Halvor, Lars, Anna, Klara, Martha Sofie og 

Lina (som døde på sjøen). 

3. Johannes Gerhardsen født 30. november 1826, 

forandret navn fra «Rosaas» til Hallum og ble gift med Johanna 

Myhra født 14. april 1829 i Hurdal. De hadde fire barn da de reiste 

fra Norge, i alderen 2 til 9 år, Martha, Nikoline, Laurits og Even. 

Mange takk for det dere kan finne ut. Med hilsen fra: 

Mrs. Leonard Grove, Rt. 2, Box 49, Sacred Heart, 

Mn. 56285-9523. USA. 

Svar: I følge Hurdals bygdebok bind 2 side 569 var Gerhard 

Kristensen, f. 1789, bruker av Nigarden Røsåsen fra 1812 og tok 

senere over Rosåsbråten etter broren. Gerhard ble gift med Marte 

Olsdtr. Søgarden (og hun ble annen gang gift med Per 

Kristensenen). Gerhard og h. Marte fikk 7 barn: 

1. Kristiane. 2. Ole f. 1820. 3 Kristen. 4. Johannes 1826- 

dro til USA. 5. Anders. 6. Nils. 7. Kari. Forhåpentligvis kan andre 

gi spørreren flere opplysninger. (AA). 
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Spørsmål nr. 270 

Jag har försökt forska något i släkten Bjerknes (Bjertness) och Kauf- 

feldt. Emellertid är det svårt att forska på distans. Jag har genom bib- 

lioteket i Söderhamn lånat mikrobilder av Vardal kirkebok. En del 

upp-gifter har jag lyckats ta fram, men bilderna har för mej varit 

svårlästa. Jag har också gått igenom material jag fått genom Eiketun 

Museum. Allt jag har kunnat finna har jag sammanställt på ett blad 

for varje person. Det forekommer bland annat olika uppgifter om 

Caroline Antoinette Kauffeldt född 1799. Var hon dotter till Caspar 

Henrik Kauffeldt, och blev hon gift med Peder Bjertness? Har hon 

förväxlats med Dorothea Antoinette Kauffeldt f. 1799? En Engebret 

Bjertnes finns omnämnd i någon skrivning, men jag har inte kunnat 

återfinna honom i Vardal kirkebok. Kanskje han bytt namn eller kom- 

mer från annat fylke? Vidare har jag sökt ta reda på om och när 

Teodor Ingvar Wilhelm Bjertnes 1826 och hustru Caroline Antoinette 

är utflyttade från Vardal/Gjövik - i så fall när och vart. Jag vore tack- 

sam få upplysninger i den mån Ni har möjlighet. Om det underlätter 

ansöker jag gårna om medlemskap i Vestopland Slektshistorielag. Det 

finns ju flera frågetecken. 

Med vänlig hälsning Bo Bjerknes. Box 100, S826 08 

Tronodal. 

Svar: 
Det ble skrevet en god del om familien Kauffeldt i Tidsskrift for Vest- 

oppland Slektshistorielag nr. 2 1987 s. 171-175, og de opplysningene 

som der er presentert har ikke senere blitt motsagt eller korrigert, og 

etter dette synes det klart at: 

Caroline Antoinette Kauffeldt f. 1782 ble gift med Peder 

Bjertnes, forvalter ved Gjøvik glassverk. Caroline var i følge 

artikkelen søster av Caspar Henrik Kauffeldt. Den ovennevnte 

Kauffeldt hadde blant annet en datter Dorothea Antoinette Kauffeldt 

som levde mellom 1799 og 1879 og ble gift 1818 med Abraham Falk- 

Muus på Vidarshov ved Hamar. En kjenner ikke til hvor navnet 

Bjertenes stammer fra men nevner dog at gårdsnummer 115 i Østre 
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Toten heter Bjertnes og er nevnt mellom gardene Båkinn og Foss i 

matrikkelen. Videre er det kjent at gårdsnummer 161 i Jevnaker også 

heter Bjertnes og er i matrikkelen plassert mellom Igulsrud og Rud. 

Men det finnes sikkert andre garder ved navn Bjertnes rundt omkring 

i landet. 

A.A. 

Spørsmål nr. 271 

I bladet «Vestoppland» på Gjøvik fra 1944 sto en artikkel om Knut 

Hamsun og Vestre Toten skrevet av signaturen A. M. I artikkelen 

fortelles det mye interessant om denne store forfatteren som 

opprinnelig het Knut Pedersen, men hvem skrev artikkelen? Er det 

noen som vet hvem som skjuler seg bak signaturen A. M.? 

Arne Amundgård, 2846 Bøverbru, tlf. 611 96 500. 
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LAGSNYTT 

Årsmøtet 1995 
for 

Vestoppland Slektshistorielag 

var på Kapp melkefabrikk søndag 19. mars med 26 deltakere. For- 

mannen, Ole M. Granum ønsket vel møtt og det var 1 minutts stillhet 

for å minnes medlemmer som var døde siden sist. Innkalling og 

dagsorden ble godkjent, og Hans M. Næss ble valgt til ordstyrer, og til 

å underskrive protokollen ble valgt Kari Nordal og Birger Olsen. 

Sekretæren leste så opp: 

Årsmelding for perioden 7. mars 1994 til 19. febr. 1995. 

Styre og tillitsvalgte: 

Hovedstyre: Ole M. Granum, formann. Jan Eilert Jaatun nestformann, 

Gunvor Hilden kasserer, Arne Amundgård sekretær, samt lederne i 

lokallaga: Hadeland: Hans M. Næss, Valdres: Eli Staxrud Brenna, 

Land: Sigmund Rosenberg og Toten-Gjøvik: Frank Solbakken. 

Vararepresentanter: Eli Sælid og Åge Myhrestuen. 

Tidsskriftstyre: Jan Eilert Jaatun styrer, Inger-Berit Østby Deglum, 

Fredrik Dyhren og Arne Amundgård, vararepresentant: Roy Magne 

Sveen. 

Revisorer: Hans M. Næss og Arne Sandlie. 

Valgkomite: Eli Staxrud Brenna, Kjell H. Myhre, Kari Nordal og 
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Svein Arne Sandvik (+ høsten 1994). 

Årsmøtet 1994: Årsmøtet ble avholdt på Lands Museum, Dokka 

søndag 6. mars kl. 13.00-15.30. 26 personer møtte, 24 medlemmer og 

2 gjester fra Hedmark Slektshistorielag. Møtet ble ledet av Hans M. 

Næss og gikk greitt med en del kommentarer, men ellers enstemmige 

vedtak. I en pause var det matservering og Kari Nordal viste rundt i 

utstillingen "Når rovdyr møtes". Alt i alt ble det et hyggelig og godt 

årsmøte. 

Styremøter:. Det har vært holdt tre styremøter i perioden alle på 

Lands museum. Det var fem-seks saker på hvert møte. Det meste av 

tida bli brukt til orienteringer om virksomheten i lokallaga og tids- 

skriftkomiteen. Det kom fram at det kan bli aktuelt med mindre lokale 

grupper i Valdres på grunn av de store avstandene. En sak som ble 

drøftet var om en fremdeles skal holde på de lave prisene på de gamle 

heftene av tidsskriftet, eller om prisen skal heves. På det siste styre- 

møtet i perioden drøftet en kommende årsmøte m.v. Frammøtet har 

vært godt på styremøtene, som holdes på Land museum fordi det blir 

omtrent midt i distriktet. Både formann og sekretær har ledet slekts- 

granskerkurs på Gjøvik og Toten. 

Medlemstallet i Vestoppland Slektshistorielag holder seg stabilt på 

320 betalende, men det skulle gjerne vært flere, og kanskje kan 

enkeltmedlemmer få med seg noen flere nye. 

Økonomien må seies å være bra. Det vises til regnskapet. 

Lokalllaga: Det er der det meste av virksomheten foregår, og en viser 

til beretninger fra disse og tidsskriftstyret. Det foregår mye positiv 

virksomhet i lokallagene og tidsskriftstyret gjør en god innsats med 

sine fire rikholdige hefter for året. Årsmeldinga ble godkjent 

enstemmig og uten diskusjon. 

Fredrik Dyhren leste så opp: Årsmelding for Gjøvik/Toten. 
Styret har bestått av Anne Ma Hasselknippe, Frank Solbakken, Svein 
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A. Sandvik og Fredrik Dyhren med varamann Terje Tandsether. 

Dessverre mistet styret et aktivt medlem etter at Svein A. Sandvik 

døde i høst etter en tids sykdom. Laget har i løpet av året hatt 9 med- 

lemsmøter på Gjøvik bibliotek. Det har vært kåsører til møtene, og 

med økt frammøte utover høsten. Videre har laget deltatt med en stand 

på Røde Kors dagene på Lena for å informere om vår virksomhet. 

I løpet av året har laget mottatt støtte fra Ludvig Skattums legat og 

inntekter av spilleutleie. Etter at laget har anskaffet seg bokbinder- 

utstyr, er det i løpet av året kopiert og innbundet flere avskrifter fra 

kirkebøker som for det meste er databehandlet, samt mottatte slekts- 

samlinger fra privatpersoner. Det er også anskaffet og mottatt en del 

slektsbøker, og spesielt kan nevnes bygdebøker fra noen counties i 

USA med utvandring fra Vestoppland. Økningen av lagets bibliotek 

og lagets innkjøpte PC har ført til at hyllene i rommet som laget er 

blitt tildelt av Gjøvik bibliotek er benyttet. Lagets materiale kan etter 

avtale med Gjøvik bibliotek benyttes av alle i bibliotekets åpningstid. 

Vi vil spesielt takke vår samarbeidspartner for godt samarbeid og 

bistand i løpet av året. 

Arbeidet med å bearbeide innholdet i kirkebøkene for Vardal og 

Gjøvik for siste halvdel av 1800 tallet for databruk fortsetter, men det 

er ønskelig om flere kan delta i dette arbeidet. Foreningens materiell 

og eiendeler er lagt inn på data og blir oppdatert fortløpende. 

Styrets sammensetning for 1995 ble følgende: Anne Ma Hasselknippe 

(ikke på valg), Frank Solbakken (gjenvalg), Fredrik Dyhren (ikke på 

valg), Terje Tandsether (ny), varamann Rune Allander (ny). 

Supplerende opplysninger viste at avdelingen har fatt ordnet med 

kopier av en del kirkebøker m.v. fra Amerika. En fullstendig liste over 

det laget har, ble delt ut til lokallagene. Dessverre har det forsvunnet 

noe materiell fra lagets samling på Gjøvik bibliotek. Det er ikke lov å 

låne med seg noe hjem, og en del materiell er det også laget kopier av. 

- Beretningen ble dernest enstemmig vedtatt. 
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Sigmund Rosenberg leste så Årsberetning for avdeling Land. 

Styret har i inneværende år bestått av følgende: Formann Sigmund 

Rosenberg, sekretær Arve O. Gjeile, kasserer Robert Jørgensen, 

styremedlem Magnar Rustestuen og revisor Bodil Smeby. Represen- 

tant for årbokkomiteen har vært Odd Lundby. Lagets representant i 

Opplandsarkivet var Sigmund Rosenberg. 

Det har i året vært avholdt 7 medlemsmøter, alle møter har vært på 

Lands museum. På møtet i februar fortalte Kari Nordal om Finni- 

slekter i Torpa. På årsmøtet hadde vi besøk av Fredrik Dyhren som 

kåserte om torpeslekter. Og på møtet i april stilte bygdebokforfatter 

Ødegård opp og kåserte om Endre Olsener i Land og deres slekts- 

forbindelser. 

Noen sommertur hadde vi heller ikke i 1994. Medlemstallet holder seg 

ganske stabilt med ca. 40 medlemmer. Frammøtet på medlemsmøtene 

er svakt, mens bruken av arkivet holder seg stabilt. 

Dokka 11/1 1995. Arve O. Gjeile, sekretær. Beretningen ble en- 

stemmig godtatt. 

Eli Staxrud Brenna leste så Årsmelding for 1994 fra Valdres 

Slektshistorielag. Lagsarbeidet går sin jevne gang. Vi har i 1994 hatt 

8 medlemsmøter. Vi var dessverre ikke representert på hovedlagets 

årsmøte. 

Vi har hatt tilbud om innføring i gotisk skriftlesing og vi hadde et 

hyggelig besøk før jul av tre representanter for hovedlaget med Ole 

Granum i spissen. Han kåserte om slekter over bygdegrensene og 

fortalte mye interessant. 

Som arbeidsoppgaver i fellesskap har vi gått inn for å hjelpe de som 

skriver til oss for å finne sine slektninger. Dette er spennende. Laget 

har fått 2 nye medlemmer i 1994. Vi hadde årsmøte mandag 13. fe- 

bruar, inntil da var Eli Staxrud Brenna leder, Eli Sælid sekretær og 

Harald Rolandsgard kasserer. Varamenn: Andres Bakken og Trygve 

Kampen. For Valdres Slektshistorielag Eli Staxrud Brenna, leder. 

Supplerende opplysninger: På årsmøtet ble de samme gjenvalgt i sty- 
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ret. Valdres Slektshistorielag har nå ca. 20 medlemmer. Enstemmig 

vedtatt. 

Hans M. Næss leste Årsrapport for Hadeland-avdelingen. 

På Hadeland har vi fortsatt på samme vis som forrige år. Det er holdt 

8 slektsmøter i Drengestua på Jevnaker prestegard. Møtene er godt 

besøkt. Det er vanligvis ikke foredrag på møtene. Det er reine ar- 

beidsmøter, der vi hjelper hverandre med å finne slekt. Familien 

Myhrstuen er primus motorer, skriver av kirkebøker på datamaskin, 

ordner med husrommet og serveringa og gjør i det hele tatt en stor 

jobb for slektshistorielaget. 

Den 26. april april var det 10-års jubileum for starten av slekts- 

granskingsmøter i Jevnaker. Per Ole Rønning kåserte om familier fra 

Bjellum, Vang, Rønnerud og Moe, og viste bilder fra familiene. 

Drengestua var fullsatt den kvelden (over 50 personer). Det var en fin 

kveld. 

I Gran er det også holdt 8 møter i året som har gått. Der har det også 

vært reine arbeidsmøter. Ikke riktig så mange har besøkt møtene i 

Gran. 
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Vi fikk stå som leiere av lottomaskinen på Gjøvik i år også, og tjente 

mange penger uten å gjøre noen innsats for det. Takk til Ole M. 

Granum. Noe av pengene har vi brukt til å kjøpe en ny video- og 

mikrofilmleser for. Den er plassert på biblioteket i Brandbu til er- 

statning for et apparat som er ubrukelig. 

Hans Næss har hatt med studiemateriell til alle kveldene på Hadeland. 

Han driver dessuten slektsgranskerkurs for bygdefolkets studieforbund 

hver vinter. Avskriving av kirkebøker er fortsatt også i år, under 

ledelse av Frank Stenslie. Arne Sandlie har vært daglig leder inntil 

sommerferien. I høst er det bare lest korrektur. - Enstemmig vedtatt. 

Jan Eilert Jaatun leste: Årsmelding for tidsskriftet 1994 

Tidsskriftkomiteen har i 1994 bestått av Jan-Eilert Jaatun (styrer), 

Fredrik Dyhren, Arne Amundgård og Berit Østby-Deglum. Vara- 

mann: Roy Magne Sveen. 
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Komiteen har også siste år gitt ut 4 nr. av tidsskriftet, hver på 80 

sider. Stoffet er nok fortsatt noe skjevt fordelt regionene imellom, men 

ellers bra og variert. Vi oppfordrer medlemmene til å sende artikler til 

tidsskriftet, da stofftilgangen er liten. Husk "Lokalavdelingenes side." 

Vi har brukt en del eldre artikler i år, og det har ført til en noe variert 

skrifttype i det enkelte hefte. Dette håper vi vil bli bedre etter at vi nå 

har tilgang til ny PC. Økonomisk går vi i år ut med et mindre under- 

skudd i forhold til det som var budsjettert, men dette er ikke større enn 

at vi også i 1995 vil beholde den samme medlemskontingenten. 

Jan Eilert Jaatun, 

styrer. 

Enstemmig vedtatt. 

Gunvor Hilden foredro regnskapet for laget: 

Vestoppland Slektshistorielag - Resultat konto 1994 

Kontingent 49213,64 

Tidsskriftet 35000,00 
 

Møtevirksomhet 3838,50 
 

Driftsutgifter 8358,56 
 

Gebyr 98,00 
 

Kontingent DIS 250,00 
 

Porto 2495,50 
 

Bidrag og gaver 

Sosiale utgifter 600,00 

11816,03 

Slektsmateriell 

Lotterioppgjør 

11900,62 

15770,64 

Tjente renter 

Overskudd 15893,54 

1584,21 

 

78434.52 78434,52 
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Status pr. 31. desember 1994: 

Kasse  

Postgiro 
 

Kreditkassen 18074,03 

Avd: Gjøvik/Toten 6512,92 

Land 3023,58 

Hadeland 8823,89 

Valdres 11351,89 
Egenkapital ___________________  

100777,53 

51913,39 

100777.53 
100777.53 

Brandbu 24. januar 1955 

Gunvor Hilden 

Kasserer. 

1977,83 

Supplerende opplysninger: Driftsutgifter innbefatter postgirokort, leie 

av postboks, kontorrekvisita m.v. Porto innbefatter bl.a. utsending i 

forbindelse med årsmøtet. Lotterioppgjør er overskudd av spille- 

automat hos Ole M. Granum i butikken. Inntektene blir delt mellom de 

fire avdelingene. Ole M. Granum fikk takk for dette. Regnskapet ble 

dernest enstemmig godkjent. 

Regnskapet for tidsskriftet ble ref. av Fredrik Dyhren og ser slik ut: 

Utgifter Inntekter 

Hovedlaget 35000,00 

Salg av tidsskrift 5981,00 

Trykkeutgifter 73200,00 

Portoutgifter 10931,10 

Diverse utgifter 1007,00 

Renter 1263,95 

Underskudd __________________________________ 6893,15 

49138,10 49138,10 
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Status pr. 31.12.1994 

Kassa 

Totens sparebank 

Debitorer 

Kreditorer 

Egenkapital 

Aktiva 

4107,90 

6560,45 

3361,50 

Passiva 

8601,00 

5428,85 
 

14029,85 14029,85 

Budsjett for 1995: 
 

Utgifter Inntekter 

Hovedlaget 
 

35000,00 

Salg av tidsskrifter 
 

6000,00 

Trykkeutgifter 39000,00 
 

Portoutgifter 11000,00 
 

Diverse utgifter 1200,00 
 

Renter 
 

200,00 

Underskudd 
 

10000,00 
 

51200.00 51200.00 

Formannen foreslo at det skulle gis 4000 kroner ekstra til tidsskriftet, 

og dette, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Det kom fram 

ros til tidsskriftkomiteen for et godt produkt, og enda litt bedre kan det 

vel bli. - Det kom også fram at annonseinntektene for året først 

kommer på regnskapet for neste år, så disse ville gitt omtrent balanse i 

regnskapet. 

Lokallaga 

Ole M. Granum sa at de lokale avdelingene av Vestoppland Slekts- 

historielag oppstod i denne rekkefølge, først Gjøvik-Toten, dernest 

Hadeland, Land og til sist Valdres. Han antydet at det kanskje kunne 

ha noe for seg å ha noen fellesmøter i året der medlemmer fra flere 
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avdelinger kunne møte, og han undres også på om det kunne være en 

ide å legge enkelte møter til arkivene i distriktet. 

Fredrik Dyhren nevnte at de fleste som var med på møtene kom igjen 

gang etter gang, men enkelte var bare med på ett eller to møter, og han 

lurte på om det kanskje ikke ble gjort nok for å holde på disse 

nyinteresserte personene. Det kom ellers fram at det var et godt sam- 

arbeid mellom avdelingene og lokale biblioteker, arkiver. Men at det 

var viktig at det som tilhørte avdelingene skulle være godt merket. 

Det kom og fram et ønske om å samle mer materiell av lokalhistorisk 

og slektshistorisk art på Hadeland folkemuseum enn i dag, og et ønske 

om et mer utvidet samarbeid med Toten økomuseum. Det kom også 

fram et ønske om å trykke medlemslister i tidsskriftet og gjerne med 

opplysninger om hva de enkelte er mest opptatt av i slektsforskningen. 

Så var det valg, og leder i valgkomiteen Eli Staxrud Brenna leste opp 

forslaget som ble enstemmig vedtatt og som går ut på at Ole M. 

Granum, Gjøvik fortsetter som leder (gjenvalg), Arne Amundgård er 

sekretær (ikke på valg), Hans M. Næss, Gran ble valgt som kasserer 

etter Gunvor Hilden som ikke ønsket gjenvalg. Jan Eilert Jaatun fort- 

setter som nestformann og ble gjenvalgt som tidsskriftstyrer. Vara- 

representantene Eli Sælid, Slidre og Åge Myhrestuen, Bjoneroa ble 

gjenvalgt. 

Tidsskriftstyret ble også gjenvalgt og består foruten av Jan Eilert 

Jaatun av Inger Østby-Deglum, Gjøvik, Arne Amundgård, Bøverbru 

og Fredrik Dyhren, Skreia og med Roy Magne Sveen, Snertingdal 

som varamedlem (ikke på valg). Arne M. Sandlie, Gran ble gjenvalgt 

som revisor og fikk med seg Gunvor Hilden, Brandbu (ny). 

Valgkomiteen består av: Kari Nordal, Aust Torpa (ikke på valg), Kjell 

H. Myhre, Brandbu (ikke på valg), Fredrik Dyhren, Skreia (ny) og Eli 

Sælid, V. Slidre (ny). 

Så var det kaffe, smørbrød og rundstykker i rommet foran dok-sente- 

ret. Museumsstyrer Torveig Dahl orienterte dernest om Toten øko- 
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museum og til sist var det anledning til å gjøre seg kjent i det helt nye 

dok-senteret til Toten økomuseum i Kapp melkefabrikk. 

Møter på Gjøvik i høst 

7. september: Arvid Stubberud. 

5. oktober: Roy Magne Sveen. 

2. november: Fredrik Dyhren 

7. desember Svein Erik Ødegaard 

Møtene er på Gjøvik bibliotek fra 18.30-22.00. 
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LOKALAVDELINGENE 

Gjøvik/Toten: 

Styret består av Anne Ma Hasselknippe, Frank Solbakken, Fredrik Dyhren, 

Terje Tandsether og Rune Allander (vara). Medlemsmøter på Gjøvik 

bibliotek den første torsdagen i månedene september -mai kl. 18.30-21.30. 

Først er det foredrag/kåseri og dernest private granskinger. Ca. 120 

medlemmer. 

Land: 

Styret består av: Sigmund Rosenberg (formann). Arve O. Gjeile (sekretær), 

Robert Jørgensen (kasserer), Magnar Rustesstuen (styremedlem) og Bodil 

Smeby (revisor). Møter på Lands museum siste mandag i måneden fra 

september til april kl. 19-21. Ca. 30 medlemmer. 

Valdres: 

Formann Eli Staxrud Brenna, sekretær Eli Sælid og kasserer Harald 

Rolandsgard. Møter på Valdres Folkemuseum 2. mandag i månedene 

september - mai. Ca. 25 medlemmer. 

Hadeland: 

Formann Hans M. Næss. Styremedlemmer er Kjell Henrik Myhre og 

Gunvor Hilden. Medlemsmøter: På biblioteket ved Gran ungdomsskole 2. 

tirsdag i måneden og i drengestua på Jevnaker prestegard 3. tirsdag i hver 

måned, september til mai. Ca. 50 medlemmer. 

159 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

 



 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1995-2 

 

 

 


