


Alt i trelast 
og byggvare 

-
GRAN ALMENNING 

Åpningsiider: Mand. - fred. 07.00 - 17.00. lørd. 09.00 - 13.00 

MAX BO Gran Almenning. 2750 Gran - Tlf. 61 33 00 00 

MAXBO - ENESTE BO OG BYGGEVAREKJEDE MED FAST LAVPRIS 

Maxbo - Gran Almenning, 2750 Gran 

CLASS OC STENTØY 
Hadelands største utvalg i 

Serviser - Glass - Bestikk - Interiørartikler. 

Du finner oss i kjelleretasjen 

under Rema 1000 i Gran 

JERNV AREOA VDELINCEN'
MEIERI TRAKKET 
Alle typer verktøy og utstyr 

for Hobby og Fagmann. 

Hadelands billigste maling. 

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

PÅ BIL
FORSIKRINGEN! 

Ring oss i dag 
for nærmere informasjon! 

Hadeland Gjensidige Brannkasse 
tlf. 61 33 23 00 

Gjensidige Vestoppland 
tlf. 61 13 95 00 

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

TOTN tidsskrift hefte 1-9 
TOTN årbok 1978-90 
TOTN årbok 1991 
TOTN årbok 1992-96 
Visjon og Virke 
Totens bygdebok bind I (to halvbind) 
Totens bygdebok bind 2-3 
Totens bygdebok bind 4 
MAGNE OLSTAD: Speilmann langs vegen 
PÅL GIHLE: Frå gammalt 
PÅL GIHLE: Østre Toten Bondelag 1882-1982 
PÅL GIHLE: Østre Toten Skogeierlag 
PÅL GIHLE: Hoff kirke 
TOTENDIALEKTA: Form - bruk - framtid? 
TOTENMÅL OG ANNA MÅL hefte 1-9 
TOTENMÅL OG ANNA MÅL hefte 10-21 
JOHN AA . GJESTRUM: Gards- og slektshistorie 
ØYEBLIKKET SOM VAR: Gamle fotografier I 
ØYEBLIKKET SOM VAR: Gamle fotografier li 
MJØSA årbok 1982-83 
MJØSA årbok 1984-86 
ÅRBOK FOR GJØVIK nr. 5 
ÅRBOK FOR GJØVIK nr. 6-7 
ÅRBOK FOR GJØVIK nr. 8-12 
VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG t.o.m. 1987 
VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG 1988 
VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG 1989-90-91 
VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG 1992-95 
TOTEN ALMENNING 
ROSSELAND: Skole i den trivelige bygda 

Og mange flere. Se vårt utvalg. 

a kr. 80,-
a kr. 1so,-

kr. 200,-
a kr. 170,-
a kr. 250,-
a kr. 200,-
a kr. 200,

kr. 350,
kr. 60,
kr. 100,
kr. 80,
kr. 80,
kr. 50,
kr. 50,-

a kr. 40,
kr. 60,
kr. 90,
kr. 130,
kr. 130,
kr. 100,
kr. 130,
kr. 120,
kr. 130,
kr 170,
kr. 25,
kr. 30,
kr. 35,
kr. 40,
kr. 350,
kr. I 90,-

TOTENS BOKHANDEL 
LENA - Tlf. 61 16 05 94 

162 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1997-3



.. 
■ 

■ .. 

VESTOPPLAND 

SLEKTSHISTORIELAG 
Postboks 266, 280 l Gjøvik 

Medlemskontingent: kr. 150,- pr. år. 
Lagets tidsskrift kommer fire ganger i året. 

Siste frist for innlevering av stoff er l. november. 

ANNONSEPRISER: 1 gang 

1/2 side ........................ kr. 150,-
1/1 side ........................ kr. 300,-
Bakside ........................ kr. 500,-

HOVEDSTYRE ARBEIDSUTVALG 

4 ganger 

kr. 500,
kr. 1000,
kr. 1400,-

Formann: Ole M. Granum, Camilla Collettsv. 23, 
2800 Gjøvik - tlf. 61 17 67  34 

Nestformann: Jan Eilert Jaatun, 2857 Skreia -
tlf. 611638 93 

Kasserer: Hans M. Næss, 2750 Gran -
tlf. 61 33 04 14 

Sekretær: Ingeborg Klundby, 2846 Bøverbru -
tlf. 6119 5036 

TIDSSKRIFTSTYRE 
Jan Eilert Jaatun, styrer, Fredrik Dyhren, 
Roy Magne Sveen og Arne Amundgård. 

Postgirokonto: 0802 3001005 
Bankgirokonto: 2050 11 52065 

.. 
■ 

■ .. 
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Midtstrand-døttrene og deres arvinger 

Av Fredrik Dyhren 

På side 240 i hefte nr 3/87 av Tidsskriftet, er oppsatt en antagelse 
om ei slekt på Midtstrand. Den var bassert på navnetradisjoner på 
en gard. Grunnet liten kjennskap til Aurdal og navnelikheter først 
på 1600-tallet er tavlen blitt sammenblanding av garder og slekter. 
Midtstrand var alt på den tiden delt i 3 bruk. Erik brukte i 1615 
den minste garden på 10 skind. Skattleggingen da tyder nok på en 
nær felles opprinnelse for de 2 minste gardene. Men den Erik, som 
slektsinnlegget i 1987 var knyttet til, var i 1664 bruker på den 
største garden på 24 skind. Grunnlaget for antagelsen i 1987 er 
dermed borte. 
Senere granskning har vist at mange med aner fra Aurdal har 
slektsrøtter fra den største Midtstrandgarden, det kan derfor være 
av interesse å fortelle litt om slekta på 1600-tallet. 

Garden var gammelt adelsgods, og var med det i familiens eie på 
slutten av 1500-tallet. Den første av slekta vi kjenner på garden 
het Helge. Han var født kanskje rundt 1550. I 1610 var han 
lensmann i bygda, og sammen med Knud Døfren og Erik Refling 
var han bygdas utsendinger på Akershus ved hyldingen av prins 
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Christian V. En handling som ble pålagt de gjeveste menn i bygda. 
Helge var død i 1615, og i adelsskattelisten for det året oppføres 
hans enke Marit Strand med hennes børn med føgende adelsgods: 
(Gods er her oppført i skind, som er jevnstort med samme antall 
løboell. I Valdres ble 10 løboell regnet for 1 hud i 1615 og 24, i 
1642 var 1 hud for det meste 12 løboell eller skind. Senere ble 
huden delt i 12 skind.) 

Strand 20 skind 
Haugerud øde 6 skind 
Hestehauge øde 1 sk. 

Belgenn 15 skind 
Loe øde 6 skind 

Marit Strand var død i 16 24, og i en tilsvarende liste for det året 
finnes godset hos arvingene: 

Sigri Strand med hennes børn: I samme gaard 9 1/2 skind, 
Bellgenn 12 1/2 skind. 
Erlannd Strand: I samme gaard 9 1/2 skind, Middellstranng 7 1/2 
skind, Laug øde 5 skind. 
Tollef Strand: 12 1/2 skind i samme gard. 
Knud Aaberrigh: Hoffuerud 6 skind, Belgenn 2 1/2 skind. 
(I 1642 oppføres Knud i tillegg med 4 skind i Midtstrand. Godset 
var helst i familiens eie ved arvedelingen, og ble først senere 
adelsgods). 

Vi kan se at 4 barn arvet 12 1/2 skind hver av foreldrenes gods. 
Det forteller oss at barna var av samme kjønn. 
(I følge gamle arvelover fikk døttre 1/2 brorlodd.) 

Sigri (Helgesdtr) Strand var i 1624 enke etter Oluff Strand og 
bosatt på Sørstrand. Hennes mann eide i 1615 sammen med sine 
brødre 15 løboell i samme gard. Tillegget i 1624 må være arv på 
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hennes side, så vi kan fastslå det var døttre Helge Strand etterlot 
seg. 
Av Oluff Sørstrands barn er bare sønnen Even som overtok 
farsgarden kjent fra kildene. I 1642 oppføres han med 9 skind 
odelsgods. Han var gift 2 ganger. Først med Astri Olsdtr. Hun 
var død da faren Erik Olsen Fodnes skiftet i live i 1666. Ved 
skiftet etter Even i 1661, etterlot han seg hustruen Rønnaug 
Nilsdtr. Hun oppføres som bruker på garden ved manntallet i 
1664. Skiftet i 1661 forteller at boet eide 5 skind odelsgods i 
Sørstrand, det øvrige i garden var pantsatt. Even etterlot seg 
datteren Tarand av første ekteskap. Hun og hennes mann Engebret 
Halvorsen overtok farsgarden. Han kan være tjeneren på Svennes, 
som var 22 år gl. i 1664. Det ble skiftet etter Tarand Evensdtr(-
1700 53 år) i 1701. Boet eide da 9 skind i samme gard. Hun 
etterlot seg barna Halvor Sørstrand, Ole (senere på Aabiør), Tollef, 
Embret, Astri og Sigri. 

Sigri Strand og hennes barn eide som før nevnt gods i Belgi. I 
1653 var det en rettsak på denne garden. Erland Torstensen Belgi 
og hans søsken stevnet Baard Belgi, hans hustru og medarvinger -
senere omtalt som "de Strands arvinger". Vitner fortalte at saken 
gjalt en arvepart på 3 skind i Belgi som de Strands arvinger hadde 
forhvervet seg i Nordlandene (et uttrykk om bygder på Vestlandet 
på den andre siden av fjellet?) på uredlig vis. Etter en tidligere 
stevning kunne fortelles at Baard Belgi for sin del kunne unne 
motparten 1/2 løboell og 1 maal (1/4 av de 3 skind). Erland Strand 
og Knud Aabiør kunne ikke gå med på forlik før enn deres 
medarvinger hadde kommet tilsammen. 
Forrige gang endte det med en dom i 1641, der de 3 skind ble 
tilkjent Peder Belgi som var motparten. Han pantsatte samme 
gods, og det hadde Baard tilegnet seg. Etter Peders død hevdet 
Baard dommen gjalt for Peders levetid, men retten holdt seg til den 
forrige dommen. 
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Baard Belgi oppføres i adelskattelistene med 1 hud og 11 skind i 
Belgi i 1642 og 2 huder og 3 skind i 1645. Han er ikke blandt 
brukerne på garden i 1657. Et par år tidligere ble Even Strand 
tiltalt av Erland Begi for bruk av et jordstykke. Rettsakene kan 
kanskje tolkes som om at enten Baard Belgi eller hans hustru var 
barn av Sigri Strand, og vedkomne døde midt på femtitallet helst 
uten arvinger. Dette kan neppe gjelde Baard. Han var blant de 12 
som skrev under kongehyldingsbrevet fra Ourdal i 1648, og seglet 
som i ettertid er avtegnet inneholder en H som første bokstav i 
farsnavnet. En annen mulighet er at Baard kan ha vært gift med 
enken etter Ole Sørstrand. Hustruens navn kjennes fra tingboka 
ved at fogden Nils Bentsen i 1651 tiltalte Halvor Fossum for å ha 
skåret Sigri Baard Belgis over hånden med en skreddersaks, og for 
retten fremviste hun sine sår og skade. Baard Belgi oppføres i de 
militære ruller som bruker av garden fram på 1690-tallet, men 
kilden har en tendens til å føre opp brukerne i mange år etter deres 
død. 

Det meste av Baards gods i Belgi var ved matriklen for1670 
pantsatt til hr. Peder Pedersen. 1 hud av dette ble i 1660-årene 
brukt av Ole Klette. Han var 68 år gl. ved manntallet i 1664. En 
Ole Eriksen Belgi ble ved skiftet i 1661 verge for Evens Strands 
datter Tarand. Han må være den førnevnte Ole Klette(Klette var 
en del av Bondeli). Verger var som regel nære slektninger til 
avdøde. Etter alderen kan han ha vært gift med ei søster av Even 
Strand, men det foreligger ingen opplysninger om dette. 
Senere rettsaker gir også inntrykk av en slektsforbindelse. I 1696 
var en tvist om samme l hud i Belgi. Johannes og Ole Bjørnsønner 
stevnet deres faderbroder og formynder Ole Olsen Sæbu, og mente 
de var nærmest til å innløse denne. Ole Olsen sa han var 
odelsbåren til den. Helge Tordsen Skavelden som og møtte, sa han 
til en del av dette gods var odelsberettiget. Se også Valdressoga 
side 452, som refererer fra en adelsak i 1732 om samme gods. 
Dette synes å fortelle følgende: 
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Ole Klette hadde sønnene: 
1. Bjørn Olsen Belgi. Han var gift 2 ganger. I et av ekteskapene, 
helst det første, med en datter av Johannes Gulbrandsen Sæbu. 
Barn i 1. ekt.?: Johannes, og Ingri gift med Hovor Halvorsen. 
Barn i 2. ekt.?: Ole Fodnes (22 år 1697? - 1697) x Gunild Larsdtr 
Fodnes. 
2. Ole Olsen Sæbu x Anne Mogensdtr Sæbu 
Helge T ordsens slekt omtales senere, i det han er av en annen 
søstergren. 

Oluff Sørstrand hadde brødre oppgis det i 1615. Den vi klart kan 
se har fått del i farsgodset i 1624 er Erland Strand. Deres far Tord 
Erlandsen Strand var blant underskriverne av kongehyldingsbrevet 
fra bygda i 1591. Erland Strand var gift med N.N. datter av 
Helge Strand. Erland bygslet i 16 15 Åkervold som tidligere hadde 
ligget under svigerfarens gard. Han nevnes med garden til ca. 
1630 så det kan antas han døde ved de tider. Hans etterslekt får vi 
kjennskap til gjennom et skifte på Granum i 1689. 

I Eldste sønn Tord Erlandsen var i 1664 60 år, og død ved skiftet 
1689. Skiftet etter ham ble holdt den 26/ 10 1691. Han var gift 
med Jøran Arnesdtr Rye. Tord overtok farens part i Sørstrand, og 
eide i 1642 sammen med søsken 8 1/2 skind i farsgarden. I 1645 
oppføres han med 9 skind i garden, samt 1 skind i Belgi og 2 skind 
i Gausaker. Han tilpantet seg også en tredie part i Sørstrand fra 
Paul Evensen, hans datter og svigersønn på 5 skind i 1670 , og eide 
det året tilsammen 6 skind i garden. 

I. Erland Tordsen, Tords eldste sønn, var 28 år i 1664 og død før 
1689. Han giftet seg med en datter på Haganes Sigri Tronsdtr, og 
ble bruker der. 
De hadde 4 barn. Tron som bodde i Land - 1725 55 år, Even 
Haganes ( 1672- 1730 70 år), Tor 1675-, Gunild 1674-. 
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2. Jur Tordsen Sørstrand, 2 1  år 1664. I 1670 hadde han fått 5 
skind i Sørstrand, senere overtok han farens øvrige del i garden. 
I 1685 ble han stevnet fordi han ikke ville holde skifte etter hans sl. 
qvinde Marit Knudsdtr med deres eneste arving Tor Jursen. 
Hennes far Knud Østensen Fodnes var til stede på skiftet Jur i 
1690. Da var han gift på ny med Øyen Larsdtr. Hun giftet seg 
senere med Ole Amundsen Tvedt og flyttet til ham. Sørstrand ble 
med det uten bruker, og garden ble solgt til Jurs bror Helge 
Ska veilen. 

Sønnen Tor Jursen 1677-1749 ble bruker på Flataker og gift med 
Birgitte Syversdtr. 
I 2. ekteskap hadde Jur 3 barn: 
Lars, (1683-1698 12 år) 

Jøran ( 168 1-1734 54 år) gift med Knud Andersen Oppen. 
Marit 1688- og gift med Even Jonsen Hoverud. 
Knud Andersen Oppen fikk i 1722 kjøpt av svigerfarens og 
svogernes odelsgods som de var tilfalden i de 5 skind i Båsum, etter 
skiftebrev av 2/ 10 1690 og 29/2 1704. Til vederlag avsto Knud 
hans qvindes arv i Tvedt. Skiftet i 1690 var etter Øyen Larsdtrs 
far Lars Eriksen s. Fodnes som tidligere en tid hadde bodt på 
Båsum. 

3. Ole Tordsen Kultestad, 50 år i 1691, beg. 1/ 1 1  1696. Han var 
gift med Kari Andersdtr Kultestad - 1705 63 år. De bodde på Bø 
da de i 1683 fikk skjøte på halvparten i hennes fars gard, 2 1/2 
skind, av svogeren Knud Helgesen Døvre. 
Barn: 

Anders Kultestad 1674-1729 x Astri Olsdtr Sørstrand. 
Barbro - 1725 42 1/2 år x Ole Knudsen Kleivgård 
Guri x Christen Larsen Åbiør 
Ingrid x Gulbrand Nilsen Skavelden 
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4. Helge Tordsen Skavellen, 16 år i 1664. Han giftet seg med 
enken Astri Halvorsdtr Skavellen og ble bruker der. Etter hennes 
død giftet han seg på ny med Ingeborg Tordsdtr Rudlang -1703 35 
år. 

Helge var en driftig kar og handelsmann. Ved hans død i 1707 
forteller skiftet at han eide 2 huder og 2 skind i Skavellen, i 
Sørstrand etter 4 adkomstbrev og med hans egen arv 2 huder og 2 
skind. Dessuten hadde han tilpantet seg gods i Månum, Sæbu og 
Moe i Slidre. Hans brorsønn Even Erlandsen bygslet i 1694 l /2 
hud i Sørstrand av Hans Pedersen Ourdal. Mot dette gjorde Helge 
innsigelse fordi samme part alltid har vært et uspesifisert bruk 
under hans gard. Han var adelsmann i Sørstrandgarden, og burde 
med det være nærmest samme l/2 huds jordebruk enten å bygsle 
eller kjøpe. 
Barn i 2. ekteskap: 
Tord Sørstrand 1692-1722 x Ingeborg Jonsdtr øvre Kvåle. 
Jul Skavelden 1694-1739 x Ragnild Olsdtr Onstad 
Ole Åkervold 1696-1733 x Beret Olsdtr 
Jøran (skifte 18/10 1724) x Nils Olsen Garli 

5. Gulbrand Tordsen, 40 år i 1691, var gift med Ingeborg Olsdtr 
Rognås. Han bodde i 1689 hjemme på Sørstrand, og deretter i 
1690-årene bodde han på Nes. De nevnes uten stedsnavn i 1718 
ved salget av hennes mødrene odel i søndre Fodnes. I 1722 var han 
vel tilholdende på Klevgård, da solgte han sin sl. qvindes del av 
søskens gods i øvre Sundem. 

6. Marte Tordsdtr ( -1696), var gift med Tollef Helgesen Svennes -
1711 90 år. Paret bodde i 1664 på søndre Rudlang, og på Båsum i 
1670 før de flyttet til hans farsgard Svennes. De hadde en datter 
Barbro -1714 54 år gift med Engebret Olsen Ringsaker, som 
overtok svigerfarens del i Svennes. Deres barn: 
Ole Båsum x Sebor Knudsdtr Ulven 
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Marte x Peder Knudsen Viste. 

7. Sigri Tordsdtr - 1701 56 år var først gift med Engebret Eriksen 
Riste fra Fodnes, 45 år 1664, som det ble skiftet etter i 1689. Hun 
giftet seg deretter med Ole Hensriksen (bror til Ole Henriksen 
Hegge). 
Sigri etterlot seg barna Erik 1673-, Ellen 1677-, Guro 1666-, 
Ragnild, Ingri 1776, og i siste ekteskap sønnen Tord 1686-. 

Il Gulbrand Erlandsen var fra ca. 1630 til sin død bruker på Lo. 
Garden var i 1624 hans foreldres odelsgods. Det ble skiftet etter 
ham den 30/5 1646. Hans enke Ragnild Tordsdtr. står oppført som 
bruker i Skattematrikkelen fra 1647. Hennes 2. mann Bjørn var 
bruker på garden i 1658. I 166 1 ble det skiftet etter Bjørn Arnesen, 
og innen den tid hadde paret flyttet til hans farsgard Rye. Ragnild 
hadde i første gifte 3 sønner og i 2. ekteskap 2 sønner. Et 
skjøtebrev i 17 10 forteller om slekts- og eiendomsforholdene på 
Lo. 

Erland Gulbrandsen Svanhelde på egne vegne, Halvor Engebretsen 
Sørstrand på sin qvinde Barbra og søster Berte Andersdtrs vegne, 
Arne Andersen Tronhus på egne og medarvingers vegne og Trond 
Eriksen Kjørstad alle i Aurdal. De gjør vitterligt at Erland 
Svanhelde hadde pantsatt til sin eldste broder avgagne Ole 
Gulbrandsen Lo 1 løbol 1 mål odelsjordegods i Lo, som den sl. 
mands svoger (svigersønn) Ole Knudsen Lo nå har kjøpt. Halvor 
Sørstrand tilstår at hans sl. verfader Anders Gulbrandsen Rognås 
bortpantet 1 løhol 1 mål i Lo til sin broder Ole Gulbrandsen, datert 
23/2 1674, som Ole Knudsen nå har kjøpt. Ame Tronhus sier at 
hans sl. fader Anders Tronhus hadde i underpant til sl. Ole 
Gulbrandsen 2 løhol og 1 ½ stang som var hans sl. moder Dorte 
Erlandsdtrs. arvelige odel i Lo, pantebrev datert 28/4 1670, som 
Ole Knudsen nå har kjøpt. Trond Kjørstad har solgt til sin svoger 
Ole Knudsen Lo 2 ½ Løhol, hans hustru Ragnild Olsdtr.s odel. 
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1. Eldste sonn på Lo, Ole Gulbrandsen 163 7- var det skifte etter 
den 18/12 1680. Han etterlot seg hustruen Gunild Julsdtr. fra Rye 
(som giftet seg igjen med enkemannen Knud Østensen Fodnes) og 
døtrene Sigri og Ragnild. Førstnevnte av døttrene giftet seg med 
enkemannens sønn, og de overtok Lo. 

2. Erland Gulbrandsen var i 1664 21 år og bruker på Hoverud. I et 
annet manntall fra samme år er han tjenestedreng på garden . Han 
var gift med Barbro Knudsdtr. - 1708 75 år. De flyttet til 
Svanhelde der det ble skiftet etter ham i 1705, han var da 68 år gl. 
Erland og hans kone etterlot seg 3 barn: 
Knud Svanhelde som bygslet garden i 1694 gm Randi Amesdtr .?  
Marit (1673-) 
Mari (1675-) 

3. Anders Gulbrandsen Rognås, død før 1689. Han etterlot seg 
døttrene: Barbra (1675-skifte 1712) x Halvor Engebretsen 
Midtstrand. Berte 1677-

III Helge Erlandsen var bruker på Åkervold. I 1665 berettes at 
han var død. Hans ettermann Ole Åkervold (sønn av Helge 
Svennes) ble stevnet av Erik Midtstrand fordi han bruker 1 løbols 
jordepart som skulle være en del av 4 løbol odelsgods i Midtstrand. 
Dette skinnet hadde Barbra Strand bevilget sin søstersønn til bruks, 
og det ble vist til en kontrakt av 6/4 1639. Erik ville nå som en 
odelsmann bruke jordestykket. 

Helge Åkervolds barn burde derfor ta landskyld for samme gods . 
Ole Helgesen var 40 år i 1664 og hadde en sønn Helge Olsen på 14 
år. I følge grensesaken fra 1662 på Rye var Ole Åkervold gift med 
en datter av Ame Rye. Opplysningene ovenfor tyder på at hun at 
hun først kan ha vært gift med Helge Erlandsen . Helge etterlot seg 
2 døttre, den ene døde ugift . Den andre, Marte, var også død ved 
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skiftet i 1689, hun etterlot seg da 2 barn, Ole 12 år og Sigri 9 år. 
Ole var i følge militære ruller født på Hippe. 
Et skifte på Rognås i 1708 utfyller litt om Helges arvinger. Det 
var etter Ole Olsen, som hadde vært gift 4 ganger. Med sin 2. 
hustru, Marte Helgesdtr, hadde han sønnen Ole (Sigri var da død). 
Han fordret boet for sin innestående moders fadersøsterarv, som 
han var tilfalden etter sin sl. moder, etter Marte Erlandsdtr 
Granum etter et skiftebrev av 15/3 1696. Han fordret også sin 
moders tilfaldne arvelaad i Midtstrand etter hennes fader Helge 
Erlandsen . Så og etter hans sl. moders 2 søstre Siri og Siri 
Helgesdøttre som uten livsarvinger avgikk ved døden, etter et 
skiftebrev av 30/5 1646. 

IV Knud Erlandsen Gausaker, 40 år i 1664. Sammen med sin 
hustru skjøtet han sin arv 3 skind odelsjord i Strand til Erik Larsen 
som han påbor, etter et brev datert 6/4 1660. Knud etterlot seg 4 
døttre : 
Taran(- 1698 40 år) gift med Hans Olsen fra Åkervold som overtok 
Gausaker. 
Giertrud 20 år i 1689. 
Marte, er gift og bor trolig på Toten i 1689. 
Sigri, tjener i Hedalen i 1689. 

V Kirsti Erlandsdtr, død før 1689. Hun var gift med Bjørn 
Andersen Hilmen. De hadde en sønn: 
Anders Hilmen, død før 1689, og han var gift med Guri 
Engebretsdtr - 1  7 15 84 år. 
Guri pantsatte den 5/3 1686 1 1/2 skind 1 mål 15 stenger 
(Sør)Strand til Jur Torsen mot lånte penger. 
Etter skiftet i 1689 hadde Anders barna: 
Bjørn Hilmen( l 674- l 733 63 år) x Karen Amundsdtr 
Engebret ( 1676- 1733 60 år), 
Ole 1677- 17 10, 
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Anders ( 1683- 1740 58 år) 
Kirsti ( 1680- 1725 47 år) x Erik Tronsen Kjørstad, 

VI Taran Erlandsdtr var død uten arvinger før 1689. I skiftet etter 
broren Tord opplyses at han hadde kjøpt søskens arvelodder i 
Sørstrand etter sl. Taran . 

VII Marte Erlandsdtr, hun døde barnløs i følge skiftet etter henne 
i 1689. Fra tingboka kan følgende knyttes til henne: 
Torkel Olsen Revne pantsatte i 1672 for gjeld 6 skind odelsgods i 
Granum til Gunder Hansen Granum og hans hustru Marit 
Erlandsdtr. (Gunder var i 1664 40 år, og brukte den største parten 
i nordre Granum). 
I 1683 lot Amund Olsen Granum (fra Ringsaker i Aurdal) med sin 
hustru Maritte Erlandsdtr publisere et tiende og fjerding gavebrev 
utstett 2/ 12 82, hvor lengstlevende arvet deres gods . (Det var en 
vanlig skikk der ektefellene ikke hadde barn). 

VIII Dorte Erlandsdtr - 1698 70 år, (hun kalles ved skiftet i 1689 
Marte) . Dorte Tronhus pantsatte i (Sør)Strand 2 1/2 mål 2 stenger 
til Jur Strand. Hun eide(arvet) også som tidligere nevnt gods i Lo, 
og er derfor i nyere tid og i bygdeboka blitt omtalt som Dorte 
ventlig fra Lo. Hun var gift med Anders Arnesen Tronhus fra 
Døl ven, 50 år i 1664. 
De er i bygdeboka oppført med følgende barn: 
Mikkel Tronhus 1648 - før 17 12 x Guro Eriksdtr fra Østegarden? 
(Mikkel fikk i 1687 etter forening med Ole Dølven beholde 
halvdelen i Tronhus til odel og eiendom. ) 
?Nils Tronhus 1644 - 1709 
?Ole - på Åsen 17 15 60 år ?x Haldis Knudsdtr 
Ame Åsen 1672 - 17 19 x l  Marit Olsdtr 
Gunild 165 1 - 1699 x Ame Olsen søndre Fonnhus 1648 - 1736 
dtr x Harald Gulbrandsen Grimsrud 1650 -
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dtr x Hover Syversen Skar (Han ble i 1686 stevnet av sin stemor 
Sidsel Arnesdtr formedelst han uten hennes vilje hadde tilbygslet 
seg garden Breen i Etnedalen.) 
dtr x Østen Andersen Garthus 1636 -
Tø ran 1662 - 17 5 1  x Christopher Arnesen Langedrag 
Kirsti 1666 - x Mikkel Engebretsen nedre Roo 
Siri 1 670- x Tore Pedersen Tronrud 

Kilder antyder at alle de her nevnte er Erland Strands arvinger. 
Om de også var Helge Strands datterbarn kan det være grunn til å 
tvile på. "Eldste" sønn var 60 år i 1664, og "yngste" datter 70 år i 
1698. Aldersforskjellen mellom dem blir med det 24 år. 
Sistnevnte fikk etter manntallet i 1664 sin eldste sønn trolig i 20 
års alderen, og den yngste da hun var 44 år gammel. I den grad vi 
kan stole på oppgitt alder gir dette stor aldersforskjeller, men 
slektskap er ingen umulighet. 

Knud Åbiør var gift med Birgitte Helgesdtr. fra Midtstrand. Han 
var sønn av Knud Døvre, den førnevnte kongehyldingsmannen i 
1610. I følge en rettsak i 1616 hadde Knud Knudsen inngått en 
kontrakt med Knud Toresen, tidligere bruker på Åbiør, om 
overtagelse av garden. Ved rettsaken hadde Knud Knudsen sittet 
på garden en 9 års tid, og han nevnes der til sin død ca. 1643. 

I Sønnen Helge fikk sistnevnte år førstebøxel på halve Åbiør. 
Han var i 1664 45 år, og var gift med Astri Trondsdtr. 
De hadde barna: 
1. Knud Døvre ( 1648- 1727 84 år) var gift 1. gang med Sigri 
Andersdtr Kultestad - 1706 57 år. Ved skiftet etter hans hustru i 
1707, framla enkemannen et pantebrev utstett av Niels Knudsen 
Gistad til Knud og hans avdøde fader på 3 skind i Døvre dat 12/3 
1 6  71. Det opplyses at han var arvelig tilfalden 7 skind odelsgods 
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med bygsel over 1 hud. Samme dag var det skifte etter Ame 
Eriksen Døvre (bror til Embret Eriksen Kolstad) som var gift med 
Knuds eneste datter Guri, der vises det til et pantebrev utstett av 
Tron Helgesen Åbiør til den avdøde. Det var på 2 skind 
odelsjordebruk i Døvre, det ene var hans eget og det andre hadde 
han tilforhandlet seg av Erik Olsen Refling i 1703. 

2. Trond Åbiør 1652- 17 12 var gift med Jøran Amesdtr. Det ble 
holdt skifte etter henne i 1701 og hennes bror Ole Arnesen 
(Flatødegarden fra Steinset??) var tilstede. Boet eide 1 hud 4 1/2 
skind i Åbiør etter et skjøte dat. 17 /3 1699 utstett av Gerhard 
Treschow 
De hadde barna Even 1681-, Ame ( 1689-1740 70 år), Marit 1682-
, Astri 1685, Berit 1693- og Ingeborg 1695-

3. Knud Håde - 1705 gift med Bergitte Knudsdtr Refling -1726. 
Det ble skiftet etter Knud i 1705, og verger for deres 6 barn, Helge 
1688- 17 14, Knud 1699-, Sønnov 1683- 1738, Ingri 1685-, Astri 
1688- og Bergitte 1692-, var farbroren Syver Åbiør og 
fastermannen Erik Olsen Refling. 

4. Syver Åbiør - 17 17 var gift med Anne Paulsdtr Framgarden. 
Det ble holdt skifte etter Syver i 1718, og han etterlot seg 7 barn, 
Helge, Gulbrand, Knud, Even, Astri, Anne og Birgitte. Deres 
verger den sl. manns søskendebam Gulbrand Kaate og Knud 
Helgesen Strand. Syver hadde kjøpt den andre halvdelen av Åbiør 
samme dag i 1699 som broren Trond. 

5. Syver Fløvigen, 59 år 1718. I en rettsak om Bråten under Åbiør 
opplyses det at han er bror til Syver Åbiør. Han vitnet at for 30 
årsiden ble han tilladt og forundt av sin broder å rydde plassen av 
rå rot. Han bodde på plassen Braaten i 1 1  år, og etterlot seg 1 godt 
mål åker, stue, et lite fehus, stalltrev og forløe(?). 
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Sansynligvis er han den Syver Helgesen Åbiør omtalt i skiftet etter 
Ole Ellingsen Dølven og hans hustru Sigri Guttormsdtr i 172 1. 
Syver hadde vært gift med sl. Beret/Bergitte Larsdtr (Sigris datter 
av første ekteskap). De hadde barna Helje, Lars, Knud, Even 
1703-, Tidemand 1706- og Astri 1695-. 

6. Bergitte gift med Erik O Isen Refling 1644- 17 17 sønn av Ole 
Gulbrandsen Refling. Deres barn var: 
Ole Refling 1675- 1729) x Guri Larsdtr Midtstrand 
Helge Sundvoll x Magelin Knudsdtr Hjelle 
Birgitte x 1 Erik Ulriksen n. Fodnes - 1729. 

Birgitte Åbiør nevnes i 1644/45, og hun brukte da trolig halve 
garden. Siden 1624 var de 2 1/2 skind i Belgi av hennes gods 
borte, kan det ha blitt foretatt et makeskifte med 2 skind i 
Hestehagen som hun senere eide? Hestehagen var hennes mors 
gods, og det nevnes ikke i 1624. 

Et brev datert 2/3 1713 forteller følgende om garden. 
Even Trondsen Åbiør på egen og sl. faders vegne, Engebret 
Christensen Stuehovde på sin qvinde Beret Evensdtrs vegne, Tron 
Siulsen Berge, Knud Siulsen Faar og Siul Eriksen Bøe gjør 
vitterligt at som en deel af vore forfædre var berettiget til og 
eiendes 3 skind odelsgods i Hestehaugen, saa har vi nu afhendet det 
til Biørn Halstensen och hans qvinde Ingri Siulsdtr eftersom Biørn 
har inløst det af sin fader Halsten Sørflaten som var bortpantet af 
Helge (Gulbrandsen) Strand. 

Even Trondsen var etterkornn1er av Birgitte Åbiørs eldste sønn, 
kan vi anta at de øvrige var knyttet til andre grener av hennes 
slekt? La oss se nærmere på hvem som senere satt med deler av 
hennes gods. 
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Il Even Knudsen Åbiør, 4 1  år 1664, brukte halve Åbiør etter 
moren en tid og nevnes der i 1670. Samme år eide han 5 skind i 
Hoverud. Hoverud ble senere brukt og eid av Jon Evensen som 
døde i 1699. Det gir oss grunn til å tro at han at han har tatt i bruk 
farens gods. Jon var gift med Anne Knudsdtr Refling. De hadde 
barna Even Hoverud, Sigri og Guri. Nærmeste arving etter Even 
Knudsen i 17 13 var svigersønnen Engebret Christensen Stuehovde 
(trolig sønn av Christen Jacobsen Hove) på sin hustru Beret 
Evensdtrs vegne. De bodde antaklig på plassen Stuehovde som i 
1714 ble skyldsatt for 1 skind. 

Ill Ingeborg (Knudsdtr) Berge eide 1 skind i Hoverud i 1670. Hun 
nevnes på Berge ved kopskatten i 1645, og var enke etter Trond 
Knudsen Berge. De hadde sønnene Syver Berge og Lars 1 640-. 
Syver Berge 1636- 17 1 1  var gift med Karen Reiersdtr Melby 1634-
1720. De tok i bruk farens del i garden, og hadde barna: 
Tron Berge, 
Rejer 
Anne x Nils Røe, 
Ragnild x Amund Bendixsen Nordstrand 
Ingeborg x Torsten Henriksen Oppheim. 
(Syver Berge hadde en bror til, Engebret Sæbu, som det ble skiftet 
etter i 1661. Det synes som de hadde forskjellig mor, fordi skiftet 
opplyser at Engebret var arvelig tilfalden etter sin sl. moder 1 skind 
i Bondeli som var bortsatt til Ole Eriksen Bondeli). 

IV N.N. (Knudsdtr) gift med Syver Eriksen Får, 64 år i 1664. I et 
forsikringsbrev datert 1 5/8 1682 utstett av etterskrevne søsken 
Siur? Faar et consortes, har de pantsatt 2 løboell odelsjordebruk og 
gods i Midtstrand til brukeren som pantemannens hustru skal være 
arvelig tilfalden. Av deres barn kjennes : 
1. Knud Får (- 1739 81  år). Han var bruker på farsgarden og gift 
med Kirsti Halvorsdtr Månum. 
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(Syver Eriksen Får hadde i følge rettsaken på Rye i 1662 vært gift 
med en datter av Ame Rye, som da var død . Av sønnene i 
manntallet 1664, Jul ( 1648-) og Erik ( 165 1-), kan den eldste 
navnemesig knyttes til første ekteskap. 

V Marte Knudsdtr. -1699 68 år, var gift med Helge Gulbrandsen 
Midtstrand 36 år 1664. Han utstctte 15/4 1664 et pantebrev på 2 
løboell odelsjordegods i Midtstrand som var hans hustrues arvelige 
odel til Erik Larsen på nabobruket . Ekteparets barn var: 
1. Knud Midtstrand - 17 17 x Ragndi Biømsdtr . Sæbu. 
2. Gulbrand Kaata/Bø 1672- 1729 x Astri Olsdtr. Fodnes 
3 .  Even ( 1680- 1701 26 år) . 
4. Berit x Ole Henriksen Hegge. 

VI? Syver Eriksen Bøe var den siste av underskriverne. Tingboka 
fra 1709 forklarer stedsnavnet. Det året ble tingyst Nils 
Christensen Leenes panteforskrivelse på 2 huder og l skind gods i 
søndre garden Bøe i Ourdal hovedsogn til Ole Nilsen klokker, 
datert(første gang utstett) 22/ 1 0  1700. Mot dette protesterte Helge 
Eriksen Rye på sin bror Syver Eriksen Bøes vegne, ettersom han er 
soldat og nu i kongens tjeneste. Han gjorde innsigelse ved å berette 
at Nils Christensen forhen har sluttet fuldkommen handling med 
broren Sifuer Bøe om dette gods. 
Syver Eriksen - 172 1 var fehandler, ofte nevnt i tingboka og gift 
med Anne Knudsdtr Refling. Av hans søsken kjennes: 
Helge Eriksen Stende 
Ame Eriksen Belgi 
Knud Eriksen 
Hans Eriksen 
Deres foreldre var Erik Syversen (- 1693 42 år) og Øyen Hansdtr 
på Rye. Hennes foreldre var Hans Arnesen Rye gift med en datter 
av Helge Svennes. Noen slektsforbindelse fra moren til Birgitte 
Åbiør er det neppe. Manntallet for Valdres omfatter i 1664 bare 
barn over 12 år. Den eneste Erik Syversen de nevner var fra Får. 
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Om han er den aktuelle faren, ville han være bror til Knud Får. I 
så tilfelle underskrev 2 fra samme slektslinje brevet i 1713 , og det 
syntes ikke nødvendig for de øvrige linjer. 

Barbra Helgesdtr var den av døttrene som overtok farsgarden 
Midtstrand. Hennes mann Tollef var bruker der i 1624. I 1642 
var han død, og Barbra oppføres med arvegodset, de 12 1/2 skind i 
Midtstrand. Hun døde trolig få. år senere. Det kjennes ingen 
Tollefsbarn med tilknytning til Midtstrand, så det må antas at 
ekteskapet var barnløst. 

Skattematriklen av 164 7 forteller at Nils var bruker på Midtstrand, 
antakelig brukte han garden alt i 1 642. I 1654 ble han og samtlige 
hans medarvinger stevnet av Oluf Ågervold og Gulbrand 
Midtstrand formedelst en del jordebruk mellom omrørte gardene 
Ågervold og Midtstrand. Det gjalt dele mellom Kongens og 
Cronens gods og bondens - de Strands arvinger. 
Stevningen viser at Nils tilhørte arvingene etter Helge Strand, men 
hvordan var slektssammenhengen? 
Skiftet etter Østen Olsen Fodnes og hans kone Astri Knudsdtr i 
1666 forklarer at deres sønn Nils Strand var død og etterlot seg 5 
barn. Skiftet tyder ikke på noe slektskap til Midt-strand. 
Nils Østensens enke Syndulf Eriksdtr stevnet i 1658 Oluf Agervold 
vedrørende 3 skinds jordegods i Midtstrand som Oluf hadde 
frabygt henne til Erik ibid. Saken gir ingen slektsopplysninger om 
henne, og det er siste gang hun nevnes på garden. Skiftet i 1666 
opplyser at hennes barns verge var stefaren Guttorm Tordsen Bø (i 
Ulnes). 

Erik Lauritsen var i 165 8 bruker på Midtstrand, og der bodde han 
til sin død. Hvem var han denne karen som kunne ta i bruk og sitte 
trygt på en av bygdas beste garder uten odelspåtale fra noen av de 
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mange arvinger som kjennes? Var han selv den best 
odelsberettigede etter Helge Strand?? Dessverre foreligger det 
ingen opplysninger om Erik før han dukker opp på Midtstrand. 
Først etter sin død nevnes han i en større slektssammenheng. I et 
pantebrev om salg av gods i Rogne i Slidre 1 697 er innført et 
skjøtebrev fra 169 1 .  
Ole Larsen Roen tillige med Anders Fuskes arvinger, sl. Erik 
Strands arvinger, Knud Gulliksen Ulvestads arvinger, Halsten 
Knudsen Jome, Lars Gulliksen Magistad og Marte Gulliksdtr 
Magistad at de arveligen er tilkommet en broderlaad i bemte gaard 
Rogne som Ole Johansen bruker kaldt Laaeparten, og er 3 skind og 
noen stenger, desligest en søsterlaad nemlig 5 1/2 skind i samme 
gaard Rogne kaldt Baggeparten. Er betalt for Laaeparten 60 rdr, 
og for Baggeparten 50 rdr. Torsten Knudsen og Lars Iversen 
Enang på sin hustru Barbra Knudsdtrs vegne har bekommet penger 
for førnevnte gods. 
Bakgrunnen for dette synes kort å være at Bjørn Bjørnsen Eydal, 
Nes i Hallingdal også kalt Bjørn Bagge først på 1600-tallet eide 11 
skind i Rogne i Slidre i garden til Elling Rogne(Ole Johansens 
farfar), Bjørn makeskiftet etter brev datert 1 626 og 1637  godset til 
Gullik Ulvestad og Engebret Knudsen Ste, mot å :fa igjen gods i 
garden Strand i Hallingdalen. Bjørn Bagges datterdatters mann 
Ole Knudsen Oppen i Ål i Hallingdal, var i 1 665 berettiget til 
landskyld av halvdelen i Baggeparten. 
Lo-parten var av 6 1 /2 skind gods i nordre Rogne Johannes 
Ellingsens bror Ole Lo i Hallingdalen (de eide hver 13 løbol i 
1 639) hadde solgt, først for pant og senere med odelsløsen etter et 
brev datert 1 8/1 l 655 til Knud Halstensen Hande og Gullik 
Ulvestad. 
Godset som her er omtalt må knyttes til Gullik Ulvestad og 
Engebret Stee og deres slekt. De var sønner av Knud Feren, og 
deres arvinger er innført i et skifte på Remmen i 1 694. Av selgerne 
i skjøtet fra 1 69 1  nevnes ikke de 3 første blant arvingene på 
Remmen. Måten skjøtet er oppsatt på tyder likevel på nært 
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slektskap mellom selgerne, og sammenholdt med andre 
opplysninger helst til Gullik Ulvestad og hans barn. Han var etter 
manntallet 70 år i 1664. Ulvestad fikk han i førstebøxel i 1631, og 
i odelskattelisten for 1642 oppføres han med 8 skind i Neste, 8 l /2 
skind i Rogne, 4 skind i Feren alt i Slidre og 9 skind i Kjørstad i 
Aurdal. Et par år senere eide han bare l l /2 skind av godset i 
Kjørstad. 
Gods i andre bygder er ofte arveparter. Å se på tidligere eiere i 
Kjørstad kan være en mulig løsning på gåten om Erik Larsens 
aner. Kjørstad oppgis i skattelistene for å skylde 1 hud bondegods. 
I 1642 oppføres Ole Refling med de 3 øvrige skind i garden. 
Laurits Kjørstad eide i 1624 11 skind (det synes som det siste 
skindet det året er ført under garden Refling, denne er samme år 
kjent med 1 skind mere bondegods enn i tidligere og senere år.) 
Barbra Refling eide hele Kiørstad i 1615. 

En av døttrene på Midtstrand het også Barbra. En årsak til at det 
finnes så få slektsopplysninger om henne, skjønner vi ved å forsøke 
og koble kilder. Hun var den den tidligere Barbra Refling. 
Vi kan med det anta følgende: 

Barbra Helgesdtr var eldste datter på Midtstrand. Hun var først 
gift med førnevnte kongehyldingsmannen Erik Refling, som var 
død i l 6 l 5. Refling ble i de etterfølgende år brukt av Gulbrand og 
Arne, som eide gods i garden. De var trolig Eriks arvinger. Ut i 
fra alderen på deres etterkommere må de ha vært nesten en 
genrasjon eldre enn Barbras barn, og var helst barn av et tidligere 
ekteskap. 
Enken Barbra oppføres i 1615 med sine barns gods, Kjørstad og 3 
skind i Refling . Hun giftet seg igjen med Tollef, han nevnes i 1621 
på Refling. Som før nevnt hadde de i 1624 flyttet til Midtstrand. 
Hennes sønn av første gifte; 
I Laurits Eriksen, var samme år bosatt påKjørstad hvor han 
nevnes til sin død ca. 1640. I rettsaken om de 3 skind i Belgi 
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opptrer ei Rangdi Olsdtr Ulvestad som part i saken, og etter all 
sansynlighet må hun ha representert noen av Barbra Helgesdtrs 
arvinger. Det kunne Gullik Ulvestads hustru som enke etter 
Laurits Kjørstad. Når Gullik i 1640-årene eide gods i Kjørstad var 
det på stebams vegne, mens Ole Refling i 1642 helst verget for 
nære slektninger. 

Vi kan fastslå at Laurits Kiørstad og Rangdi Olsdtr hadde følgende 
barn: 
1. Erik Larsen Midtstrand 3 3  år 1664, gift med Guri Jursdtr Rye. 
Han eide senere bestemorens gods i Midtstrand. I ettertid synes det 
som det har blitt foretatt et makeskifte, hvor Erik har fått gods i 
Midtstrand til fordel for farens arvegods i Kiørstad. Ved sin død i 
1680-årene var han eier av hele garden. Paret hadde barna: 
Lars Midtstrand -1698, lensmann x Kari Olsdtr Haugsrud 
Jur nedreSundeml 669- l 689 trolovet med Ellen Olsdtr 
Ragnild x Ame Olsen Svennes 
Marit x Ole Nilsen Garli 

2. Ole Lauritsen Ulvestad, var i 1662 corporal ved Willhelm 
Cucheronns compani. I 1664 var han 32  år og bruker på nordre 
Røen i Slidre, gift med Birgitte Henriksdtr Stende enke etter Knud 
Joensen Røen. 
Ole fikk i 1658 et knivstikk etter en krangel med Ole Toresen Øde. 
Senere ble han lensmann i bygda. Han må ha vært en driftig kar 
som kjøpte gods i flere garder. Blant annet fikk Ole skjøtebrev på 
8 løboell i Neste, utstett av hans halvsøsken den 8/8 1677. Det ble 
skiftet etter ham I 0/ l O  1699, og etter hans hustru den 14/2 1707. 
Deres barn var: 
Laurs Neste x Aagot Andersdtr 
Knud søndre Røen 26 år 1693 x Marit Halstensdtr 
Henrik 36  år i 1707 
Evind 36  år i 1707 
Birgitte x Johannes Fristad 
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3. N.N. Larsdtr gift med Anders Johannesen nørdre Fauske 
Slidre, 4 1  år 1664. 
Barn: 
Johannes Andersen Fauske, 39 år i 1700, var gift med Marit Olsdtr 
fra Svennes som det ble skiftet etter den 3 / 10 1707. I boet var 1 
hud og 4 skind odelsgods som enkemannen arvelig var tilhørende 
tillige med flere søskens anparter. Han hadde riktig fornøiet og 
avbetalt hvilket de nærværende hans søsken tilstod. Senere overlot 
Johannes garden til sin eldste sønn Anders og flyttet il Rye 
Aurdal. Skiftet etter ham ble holdt 18/2 1730. 
Laurs Andersen (30 år i 1700) 
Gullik Andersen 
Sigri Andersdtr x Knud Jensen Wårum 
Rangdi Andersdtr 

Rangdi Olsdtr Ulvestad etterlot seg i sitt 2. ekteskap de fra før 
nevnte barna: 
4. Knud Gulliksen Ulvestad g1ft med Ingri Olsdtr Magistad. 
5 .  Lars Gulliksen Magistad, skifte 5/2 1705, gift med enken 
Ragnild Olsdtr. (Formyndere for parets barn ble deres 
søskendebarn Johaimes Fuske og Knud Olsen Røen) 
6. Marte Gulliksdtr 
Sønnene er ikke innført i manntallet 1664 for Slidre, en årsak til 
det kan være at de da var under 12 år. 

Kjørstad var først på 1600-tallet knyttet til Barbra Helgesdtr og 
hennes sønn. Et skjøtebrev fra 17 10 gir nyttige opplysninger om 
gardens eierforhold. De bemelte odelseiere (se nedenfor) solgte 10 
skind i Kiørstad i Ourdal til deres frende og slektning Tron Eriksen 
Kiørstad, som var eldste broder og aasetes mand. (De øvrige 2 
skind i garden var T rons egen arv). 
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Svogerne Gulbrand Bjørnsen Stavenjord og Ulrik Tommesen 
Fodnes på deres hustruers vegne selger 1 søsterlaad 2 1/2 skind 
etter deres verfader Knud Knudsen Rognås tilfalden. 
Engebret Andersen Rud på egne og samtlige søskens alle Anders 
Ruds barn og arvingers vegne. I ligemåde Knud Torstensen 
Hestekind på egne og samtlige søskens vegne, alle Daarte 
Andersdtr Hestekinds barn og arvingers vegne, T orgier Knudsen 
Berger og Knud Knudsens vegne, Marit Andersdtr Berges barn og 
endelig Iver Olsen Månum på egne og søskende alle Ingeborg 
Andersdtr Månums barns vegne, samtlige 1 søsterlaad 4 skind. 
Peder Ifuersen Sørum på sin hustru Barbro Nilsdtr og versøster 
Marit Nilsdtr Anmarkrud og verbroder sl. Erik Nilsen Bøe hans 
børns vegne, selger 1 1/2 skind etter moderen sl. Synnov Eriksdtr 
til falden. 
Aslak Helgesen Holden selger 1 skind hans hustru Daarte Eriksdtr 
etter hennes sl . fader Erik Siversen Kiørstad påfalden. 
Og endelig Haldor Olsen Kiørstad selger 1 skind hans moders 
odel. 

Kombinasjonen gods i Kjørstad og de Strands arvinger førte oss til 
paret Barbra Helgesdtr og Erik Refling. Den finner vi også ved 
vurdere skjøtet opp i mot tidligere gitte opplysninger. Det vil si at 
de som oppregnes i skjøtet også var parets arvinger. 

Il Sønnov Eriksdtr var første gang gift med Nils Østensen Strand, 
og deretter med Guttorm Bøe. Hun var antakelig Erik Reflings 
yngste datter. Sønnov etterlot seg barna: 
1. Erik Nilsen Nordrebø. Han er ikke innført i manntallet for 
1664, var da trolig under 12 år. I 1692 kjøpte han 1 hud i 
Nordrebø av Peder Pedersen Ourdal, og samme år fikk han tak i 1 
hud pantegods. Det ble skiftet etter Erik 25/9 1693. Han var gift 
med Guri Knudsdtr fra Refling og hadde barna Knud , Dorte og 
Astri. 
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2. Anders Nilsen. Han solgte sammen med sine søsken arven i 
Anmarkrud i 1686, men var helst død i 17 10. 
3. Marte/Marit Nilsdtr var gift med Henrik Nilsen, sønn av Nils 
Levordsen Hjelle. Paret løste inn slektens gods 7 1/2 skind i 
Anmarkrud og tok i bruk en del av garden. 
4. Dorte Nilsdtr. Hun nevnes i skiftet på Fodnes, men var død før 
1686. 
5. Barbro Nilsdtr. Hun var som omtalt gift med Peder lfuersen 
Sørum. 

25/ 1 1663 var det på søndre Rognås skifte etter 
Ill Ragnild Eriksdtr. Etter opplysningene i skjøtet fra 17 10 må 
hun ha vært datter på Refling. Ragnild var gift 2 ganger. Først 
med Knud Olsen Rognås, og deretter med Ole Engebretsen fra 
Hegge i Slidre som overlevde henne. 
Barn: 

l .  Knud Knudsen Rognås( l630-) gift med Guro Eriksdtr Fodnes, 
de hadde barna: 
Ole Rognås 1653- 1729 gift med Ragnild Amundsdtr Vik 
Barbro gift l .  med Ole Olsen Tildem, gift 2. med Ulrik Tommesen 
Fodnes. 
Ragnild gift med Gulbrand Bjørnsen Stavenjord. 
Dorte - 1693, gift med Nils Torkildsen Bø. 
Etter sin hustrus død stevnet Nils Torkildsen sine svogere 
Gulbrand og Ulrik fordi de hadde bemektiget seg festegaven hans 
qvinde hadde gitt ham. Vitner bekjente at i forbindelse med 
bryllupet ga Nils henne 1/2 hud odelsgods i Bø i gave og hun ham 
til vederlag 4 skind odelsgods i Kiørstad. 
Skiftet etter Knud Knudsen Rognås 5/ 10 1689 forteller at han 
hadde innpantet av Guttorm Bøe og hans qvinde Synnof Eriksdtr 1 
1/2 skind i Kiørstad. 
I 17 16 vitterliggjorde Ole Knudsen at hans sl. faders stiffader 
avgagne Ole Engebretsen hadde i underpant satt til avgagne Ole 
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Gulbrandsen Refling 3 skind i Refling. Ole solgte nå 
odelsløsningsretten som hans fader etter sin moder Ragnild 
Eriksdtr arvelig var tilfalden, til Ole Gulbrandsens sønnesønn Ole 
Eriksen Refl ing og hans hustru Guri Larsdtr. 

2. Dorte Knudsdtr ( - 1709 66 år?) 
3 .  Lars Olsen Rognås, soldat i 1 662. Han døde i Fredrikstad 1 6  
juli 1 664. 
4 .  Ragnild Olsdtr. 
5. Barbro Olsdtr. 

I 1 670 eide Anders Diserud og medsøskende 4 skind i Kiørstad. 
Valderssoga forteller at Halvor Diseruds sønn Anders i 1635 ble 
drept av Knud Åvåk. (Halvor eller Hovor Diserud var førnevnte 
Knud Tordsen Åbiørs svigersønn). Enken til den drepte var: 
IV N .N. datter av Erik Refling. Hun ble gift på nytt med Bjørn 
Olsen Viste som overtok bruken av Diserud. Barn i hennes 1 .  
ekteskap: 

I. Anders Andersen Rud 1632- 1 700. I følge skiftet 2 1 /9 året etter 
hadde han vært gift 2 ganger, først med Barbro Engebretsdtr 
Onstad og deretter med Guri Knudsdtr Dal. Anders brukte l /2 
garden Rud i 1 664, og senere hele garden . I 1 689 opplot han halve 
garden til sønnen Engebret. Senere krevde en ildebrann alle hans 
kreatur, og Anders overlot resten av garden til sønnen Syver som 
brukte den et par år. 
Anders hadde i 1. ekteskap barna: Anders Fauske 3 1  år 1 693, 
Engebret Rud 33 år i 1700 (- 1733 60 år), Syver 24 år i 1697 og 
1 700, Berit 1 665- , Helga 1 67 1- og Marit 1681-. Med sin 
etterlatte enke hadde Anders også 6 barn: Erik 1688-, Barbro 
1 69 1-, Ingri 1 693-, Anbiør 1 695-, Groe 1 699- og Daardi 1 699-. 
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2. Dorte Andersdtr, var gift med søndre Torsten Olsen Hestekind. 
Han var 5 0 år i 1664, og garden fikk han i bygsel i 1641. 
(Kanskje kom Torsten dit ved et tidligere giftemål. Han var vel den 
Torsten Hande som i 1638/39 ble dømt for knivstikking, for i 1705 
solgte hans sønner på Hestkind en andel de hadde arvet etter faren i 
Hande) . 
Av parets barn kjennes: 
Ole Feide (skifte 1699) x Ragnild Syversdtr 
Knud Hestekind (skifte 1726) x Ingeborg Svendsdtr Fjeld 
Anders Hestekind (76 år 1730, - 1735 77 år), (Dorte Andersdtr 
begravet i 17 12 2 1  år gammel, var trolig hans datter. ) 
(Det nevnes i Tingboka for 1696 et par aktuelle sønner til : Halvor 
Torstensen 22 år, �jener hos Knud Byfuglien. 
Lars Torstensen Haug, gift med Sigri datter av Syver Olsen og 
Ingeborg Haug som tidligere hadde bodt på Klevgård. Eldste 
datter til Lars het Dorte født i 1692, kanskje ble hun oppkalt etter 
sin farmor. ) 

Anders Andersen Rud og Oluf Torstensen Felle solgte 1694 til 
presten Anders Morland og hans hustru deres arvelige odelsgods. 
Anders sogte 4 skind i Diserud og 4 skind i Lundene arvet etter 
hans sl . fader Anders Hoffuersen Diserud . Oluf Torstensen solgte 
4 skind i Diserud som sin fader Torsten Olsens eldste sønn hadde 
innfrelst og gjenløst fra Blaaflat kirke som hans fader hadde 
pantsatt . 

3. Marit Andersdtr . Hun var gift 1. gang med Knud Knudsen 
Berge (bror til Trond Knudsen Berge), og deretter med Knud 
Jøgersen fra Skammesten. Hennes menn brukte begge halve 
garden Berge. 
Kjente barn: 
1. ekt . : 

Torgier Berge gift med Ragnild Tollefsdtr Rudi? 
Barn 2. ekt . : 
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Knud Koldsbrekken 1679 -1723 gift med Astri Bjørnsdtr Bondeli. 

4. Ingeborg Andersdtr, gift med Ole Iversen Månum. 
Barn: 
Iver Månum 1671-
Ole Månum 1672-1728 gift med Ingeborg Christophersdtr 
Bratvold. 
Gullik 1680- gift med Birgitte Helgesdtr . 
Magelin gift med Anders Olsen Hilmen. 

Syver Knudsen Dal fra Døvre (bror til Knud Knudsen) eide i 
1 644/45 5 skind i Kiørstad. Skiftet etter ham 30/11 1664 forteller 
at han første gang var gift med: 
V Dorte Eriksdtr (fra Refling), og at han etterlot seg enken 
Ambiør Haldorsdtr fra øvre Holdal. 
I første ekteskap oppføres 2 barn: 
1. Ragnild 
2 .  Erik Kiørstad 1629 - gift med Guri Tronsdtr 1630-169 9 .  

Det sistnevnte par hadde barna: 
Tron Kiørstad 40 år i 169 3 - 1 715 x Ragnild Olsdtr Lo -1714 
Dorte -1728 70 år, gift med Aslak Helgesen Holden -1722 
?dtr med sønnen Haldor Olsen Kjørstad. 

Tron Kjørstads slektsskap til Refling bekreftes forsåvidt også 
gjennom en rettsak i 169 7. Der ville Gulbrand Reflings sønnesønn 
Erik Olsen Refling i en grensetvist mot Vesterbø føre vitner . Men 
Kari Kultestad, Trond Kjørstad og Knud Refling var med Erik 
Refling beslektet i 3. ledd, og kunne derfor ikke vitne. 
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Garden Raddum (og noe om 

Hr. Hermann Hanssen) 

Av Otto Adolf Fosmo 

Gardsnavnet Raddum var ikke Rygh og hans medarbeidere enige om. 
Norske Gaardnavne antyder at navnet kan ha sammenheng med 
garden Radderud i Askim. Oluf Rygh var ikke med på det. Han satset, 
sammen med Ross, på Rad/Radd. Det betyr en "rygg" av stein eller 
grus som går gjennom åker, eng og mark. Dette svaret er nok det 
riktige. Der står vi overfor et naturfenomen som vi også finner i andre 
deler av landet. Da blir gardsnavnet på Toten langt, langt eldre enn 
rydningen i Askim, for da må endelsen "-um" være "-heim". Det 
plasserer Raddum i tidlig romertid, et sted mellom år 1 og år 200. 
Gardsnavnet betyr da "Heimen som ligger ved steinryggen". {Tenk på 
de mange "Byr" som ligger tett ved!) Kjørte de "stutting" på 
BYVEGR eller kan det ordet ha med rødning å gjøre? 

Jeg var på Raddum for en stund siden. Nåtidas maskiner 
hadde ryddet en god del, især på gardsplassen, men steinryggen var 
tydelig synlig. Den begynner ved Ovren, fortsetter gjennom 
Raddumeiendommen og forsvinner innover i Majerskogen. Stein og 
atter stein i lang, lang rekke. Vi kan bare ane at det var et bosted der 
for 18-1900 år siden, enda kleinere står det til med vår viten om tida 
fra "den gang da" og framover. Litt støtte har vi fatt i "Paul Huidfeldts 
stiegtsbog" som er en handskrevet oversikt over kirkejord skrevet i tida 
1572-76. 
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Der leser vi at Hoff kirke hadde l Album ( = 1/3 skilling) i 
årlig avgift fra "Reedenn paa Lenn". Kan vi våge å gjette at 
urtidsgarden har "overlevd" gjennom både hedensk og katolsk tid og 
fortsatt som Hoffhovedkirkes gods etter reformasjonen? (Om Raddum 
var bebodd i denne tida har vi ikke fuugg av viten om). 

Så dukker garden fram i fogdregnskaper for Hadeland fogderi 
1633. Der far vi vite at "tidligere" ble Raddumjorda brukt under 
Majer, men det året ble den bykslet til Hr. Hermann Hanssen. Slik 
hans situasjon da var, er det sannsynlig at han bygde garden opp og 
bodde der. 

Hr. Hermann var en aktiv herre. Han var borti noe av hvert, 
men kom som regel så noenlunde ned på beina. Han ble født omkring 
1580, jeg vet ikke hvor, og hadde sin mor, sin kone og sine eldste barn 
med seg da han kom til prestekallet på Nes på Hedmark. Studert sin 
teologi hadde han gjort i Rostock. Det viste seg å bli en farlig ferd med 
mange problemer for han. Han kom borti papister og det fikk han svi 
for! 

I 1613 ble han stevnet for Herredagen av kong Kristian IV og 
ble da "examineret" av biskopen om sin omgang med papistene i 
studietida. Han ble dømt til "fluxens at rømme landet", hvis han 
fortsatt "var tilsteede i Riigeme" skulle han "strække hals". Hr. 
Hermann fant en utveg. Han smatt hjem i all stillhet, men da det kom 
brev at han skulle arresteres og sendes til Danmarks strengeste fengsel, 
drog han til Sverige. Der drev han med privat speiding og spionasje. 
Så bar det tilbake til Norge med resultatene. Han fikk møte kong 
Kristian hos Gerhard Nettelhorst i Idd. Nettelhorst vitnet etterpå at 
kongen ble så glad for det. Hr. Hermann hadde å berette fra nabolandet 
at han straks tilga hans «teologiske brøde» og lot ham ra bo i Norge på 
livstid. (Men noe prestekall fikk han ikke). 

Vi vet ikke på hvilken måte Hr. Hermann klarte seg med 
økonomien. Det var vel helst trangt. Han brukte en tid en gard på Nes, 
vi vet ikke hvor lenge. Så ble han sorenskriver på Toten i 3-4 år, men 
"bleff casseret" i 1633. (Det var nok da han bykslet Raddum). En 
gang på 1640-tallet gjorde han forsøk på å bli sorenskriver på 
Hadeland, men ble ikke godtatt. I Hannibalsfeiden (1643-45) var han 
over seksti år, men virket som befalingsmann hele tiden på en skanse 
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nær inn mot svenskegrensen - periodevis visstnok som kommandant. 
Så følger en ny økonomisk tung periode for Hr. Hermann. I søknad på 
Hadeland sorenskriveri viser han til at hans kone er syk og nevner sine 
mange barn" En sitter med det inntrykket at det han hadde for "at staa 
udj rætte" dvs. føre saker for folk, var næringsgrunnlaget. 

Hr. Hermann Hanssen var trolig bruker av Vestre Mølstad på 
Nes fra ca. 1642. Han eide da det meste av garden, men også 1 1/2 
skinn i Myhre i Vardal og 1 1/2 fjerding i Leene på Ringsaker. Han 
var sokneprest på Nes 1608-1613 og var gift med Dorte Håkensdtr., 
datter av Håken Mogensen, sogneprest i V ang på Hedmark og Anne 
Mortensdtr. visstnok datter av Morten Olufsen, sokneprest på Nes. 
Dorte Håkensdtr. døde på Mølstad i 1645. 

Barna vokste til, og da konen var død, følte nok Hr. Hermann 
seg ensom, så ble han gift på nytt med Elin Lauritsdatter, enken etter 
Bård Nielsen som var sokneprest i Biri fra 1603 til han død i 1634. 

Giftemålet må ha funnet sted ca. 1650. I 1647 var Elin 
fortsatt enke, og i skattematrikkelen for Hedmark det året kan vi lese 
under Løten prestegjeld: 

Anne Holingstad - 3 huder prebende s. Herr Baards 
effterleffeerske paa Byrie forlehnit och følger bøxelen. » 

Omtrent på samme tid ble Elins datter Siri Baardsdatter gift for tredje 
gang. Først var hun gift med sin fars etterfølger Hr. Even Olsen fra 
Oslo. Han døde ung. Den neste var løytnant Oluf Bay som også døde 
tidlig. Etter ham ble hun nå gift med fenrik Jørgen Hermannssen. (Han 
døde også tidlig). I hans i "hans tid" ser vi det pussige forholdet at Hr. 
Hermann ikke bare var sin sønns far, men også hans svigerfar. 
Samtidig var Elin Larsdatter både sin datters mor og hennes 
svigermor! 

Etter det jeg har kunnet forstå var Hr. Hermann den som fikk 
leve lengst i familien. Det finnes uttalelser som kan tyde på at han ble 
over 90 år. 

Jan Eilert Jaatun som kan langt mer om Hedmarks historie 
enn jeg, har hjulpet til med det som står i avsnitt nr. 1 1  og det skal 
han ha takkfor. 
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På hyggelig besøk hos " nyoppdagede" 
slektninger i USA 

Av Brit Jacobsen Kavli, Oslo 

Jeg hadde ingen anelse om at kontakten med Toten økomuseum 
skulle bringe meg til "ny" familie i USA. Jeg bor i Oslo og hadde 
aldri vært på Toten, før jeg for noen år tilbake oppdaget at oldefars 
(Carl Lauritz Jacobsen f .  1836) søster Haagine Laurentze Emilie 
Jacobsdatter - også kalt Milla Jacobsdatter, f. 1839 på 
Ladegårdsøen, Bygdøy i Aker, giftet seg på Østre Toten i juli 
1865. Milla og Nils fikk sju barn. Hun døde av tæring på Nedre 
Grøtberg gård. 

Milla kom til Engeland gård, Rognstadeie, hvor det var 
pottemakeri og teglverk, - som elleveåring - ca. 18 5 0. Hun var 
sammen med sin mor Karen Holmsdatter og hennes mann, 
pottemaker Nils Christian Ingvald Erichsen Strøm fra Hønefoss. 
Hennes far Jacob Larsen var død på Ladegårdsøen i 1842. Milla 
hadde to brødre Carl Lauritz og Johan Emilius. Det ble etterhvert 
seks halvsøsken, hvorav to var født på Toten. 

Etter konfirmasjonen i Balke kirke 1854, kom Milla i 
tjeneste på Nedre Alf.stad gård. Der traff hun senere sin mann Nils 
Kristiansen også kalt "Byste-Nils". Han var født av foreldre som 
bodde i Alfstadstuen og hadde mange søsken. Han var en dyktig 
møbelsnekker og spesialist som rokkemaker. Hans arbeider finnes 
det flere av også i dag på Toten. Barna vokste delvis opp på 
Sogstadeie og Grøtbergstuen/Bjørkebakken (i dag tilh. familien 
Løvås) og Nedre Grøtberg gård som de kjøpte i 1880. Da var 
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Milla selveierkone, men det ble et tøft liv. Det Nils laget dro hun 
rundt på kjelke for å selge. Når isen lå på Mjøsa ble det lange, 
tunge turer. De eldste sønnene emigrerte til Amerika i 1883. Milla 
så dem aldri igjen. 

Da Milla døde i mars 1890 var det enda vinter og tele i 
bakken. Hennes barnebarn i Amerika Elinor Galle fortalte meg at 
moren Emma måtte være med ned i kjelleren og skifte laken på den 
døde - da de hadde måttet vente med begravelsen. 

Høsten samme år solgte Nils Nedre Grøtberg gård og 
reiste på besøk til Amerika med de andre barna som ble boende hos 
sine brødre i Mankato og Minneapolis . Men kom de ikke ut av det 
med hverandre? Ihvertfall trivdes ikke Nils . Da det ble snakk om 
hjemreise etter 3 år ba småsøsknene om å få bli igjen. 

Det ble ikke godtatt av Nils. De eldste brødrene besluttet å 
ta seg av sine søsken. Da Nils kom med vogn for å hente dem, 
hadde de gjemt seg . Enden på det hele ble at Nils måtte reise hjem 
alene. Det blir fortalt at da Nils gikk i land på brygga på Kapp, 
ville han ha hjelp til å bære bagasjen opp til Lae der broren Martin 
hadde smie. Men hjelp var det ikke å få og han slet seg opp 
bakkene. 

Det tok ca. to år å finne familien til Milla og Nils i 
Amerika. Med mye hell traff jeg hjelpsomme mennesker på 
Grøtberg og med uvurderlig hjelp av Arne Amundgård på Toten 
økomuseum skrev vi til L. Opsahl, president for Totenlaget i 
Amerika. Det eneste vi visste var at de reiste til Waseca til en onkel 
med noen få kroner i lomma og at de kalte seg Nelson som tusen 
andre også het . Etter noen tids korrespondanse med Opsahl fant 
han to av Millas barn som medlemmer i Totenlaget i 1929! De var 
da i 50-årene. 

Mr. Opsahl tok for seg telefonkatalogen for Minneapolis. 
Den hadde sju personer med navnet Remole, som Mathilde 
Nilsdatter Michaels datter Ethel Michaels (Mikkelsen) hadde giftet 
seg . Stor var gleden da den sjette oppringningen slo an. "Jeg har en 
fetter i Randle W A og en kusine i Riverside, CA. De interesserer 
seg for familien", svarte stemmen. Hvorpå adressene ble sendt til 
meg i Oslo. Ethel Mikkelsen var mor av min firmenning Robert 
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Remole. Det var den riktige grenen og plutselig ble Nelson familien 
i Amerika ramset opp for meg. 

I 30 år hadde de lett etter slekta i Norge, men nå skulle de 
få meddele alle de hundre av slekten sin om den lykkelige 
overraskelen. Gjensynet med familiene fra St. Paul, Randle og 
Riverside ble mer enn hjertelig og vennskap ble knyttet for evig tid. 
Etter flere besøk fra USA til Norge og Toten skjønte jeg at 
heldigere kunne jeg ikke vært. De var uhyre aktive og interessante 
mennesker med god utdannelse som spesiallærere, historiker og 
ambassadør. Alt materiell vi hadde forsket og samlet ble behørig 
oversatt til engelsk som i dag er trykket av Robert Remole. Reisene 
til Østre Toten har vært opplysende og omfangsrike med 
sightseeing til alle gårder og ikke minst gjestfriheten på Grøtberg 
hos Alma og Marius og Knut Sørli på Alfstad og folka på 
Rognstad. 

Det viste seg at flere av barnebarna til Milla i Amerika 
hadde reist til de fire Grøtberg-gårdene i 1950-60-årene med 
ektefelle og barn uten å treffe de riktige menneskene. Det var 
språkvanskeligher og opplysningene nådde ikke frem. Toten 
museum kom aldri i kontakt med amerikanerene, resultatet ble at 
de reiste tilbake med fotografier av nabogårdene for å vise 
foreldrene hjemme uten å legge igjen adressen i Norge. 

Det ville seg slik at min onkel Erling Rost Jacobsen hadde 
arbeidet på Lena en dag som sorenskriver på Hamar. Han spurte 
også som den ivrige familieforsker han var etter familien på en 
Grøtberg-gård. Svaret var at amerikanere av M. Jacobsens familie 
hadde vært på gården noen måneder i forveien uten å legge igjen 
navn og adresse. Akk! Så nær og allikevel så fjernt. " 

Lysten på å besøke mine slektninger i Amerika ble etter 
hvert vekket og da tok det ikke lang tid før jeg bestemte meg for å 
følge i mine slektningers fotspor, til det store "eventyrlandet" 
høsten 1995. For en mottakgelse jeg fikk av alle slektninger -
nesten som en dronning både i Seattle, Tacoma, Stanford, Randle 
og San Fransisco. I Seattle ble det holdt en nydelig 
velkomstmiddag hos kusinene til Robert Remole. Det gjorde veldig 
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inntrykk på meg å høre alt de kunne fortelle om sine foreldre lett 
oppblandet med norske uttrykk. 

Oppholdet i Randle hos Robery og Tinny Remole ble 
"hjemlig" og ikke minst hjertelig. Vi kjente hverandre fra 
Norgesbesøk og brevveksling. De hadde en liten farm i landlige 
omgivelser. Her nød jeg naturen med dyr og fugler, 
svømmebasseng og god mat. Samtalene ved peisen om kvelden var 
koselige og nyttige. 

Slektsheftet som Robert holdt på å utarbeide på engelsk 
førte til mere aktuelt stoff og forandringer. Han er et arbeidsjern og 
gjør alt selv. Humør hadde de masse av. Vi lo og ropte "oohaa" til 
hverandre på de storslagne fjellturene hver gang naturen viste seg 
på sitt beste. Jinny hadde med seg nistekurv på turene til Mount St. 
Helen. Der satt vi i et amfiteater under det høye avsvidde krateret 
med snø over i strålende vær og spiste, mens en ung geolog tegnet 
og forklarte meg spennende om vulkanutbruddet i mai 1980. 

Mount Rainier var neste enestående tur i snø. Rådyrene 
spratt omkring og de mest festlige fugler fulgte oss innover mot 
breen. 

Neste besøk gikk til min firemenning Jane Wallace og 
hennes mor Adeline Høien, datter av Emil,ie Nelson i St. Helen 
Napa Valley ved San Fransisco. Addie som var 93 år var 
datterdatter av Milla og hadde reist med Jane og sin mann til Norge 
to ganger. 

Møtet mellom oss var til å ta og føle på. Kontakten var der 
med en gang og takknemligheten over å kunne samtale om vår 
familie fylte oss. Disse dagene i den herlige vindalen med det varme 
klimaet var som en gave. Hvert minutt var verdifullt. Det å være 
sammen en kort uke ble interessant og hjertelig. 

Fra San Fransisco gikk turen videre til norske venner i 
Phoenix i Arizona. Her bodde også den elskelige Elenor Galle, 90 
år også barnebarn av Milla. Hun hadde dekket bord med alt hun 
hadde av vakre norske ting. Tårene spratt da vi møttes. Vi følte at 
vi var av samme blod. 
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Etter denne seks ukers turen følte jeg at jeg hadde betydd 
noe for mine slektninger. På ny hadde vi knyttet sterke bånd med 
Norge som gir verdiulle minner for mange av oss. 

Bob og Jinny Remole Randle, WA og Brit Jacobsen Kavli 
fotografert utenfor det kongelige slott den 17. mai. 
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Kunnskapsrik 85-åring 

Det er vel bare dåpsattesten som beviser at Per Braastad rundet 85 år 
den 4. juni 1997. Selv er han en både ungdommelig og klartenkt 
person som årene har fart pent fram med. 

Jubilanten er uforskammet frisk og deler gladelig med andre 
sine store kunnskaper om slekter og gir ellers sine klare meninger om 
alt som rører seg i tiden. Høvdingen på Bråstad nedre, som den 
vakkert beliggende garden med utsikt over Mjøsa og 
Hedmarksbygdene heter, har siden ungdommen vært særlig opptatt av 
slektsforskning og var medlem i Norsk Slektshistorisk Forening 
allerede som 14-åring i foreningens oppstartsår 1926. 

- Det var onkel Johan Braastad i Oslo som ga meg inspirasjon 
til å melde meg inn og til å begynne å forske på slekta, sier jubilanten. 

- Han ga meg noen avskrifter av gamle diplomer fra 1300-
tallet hvor en Gisle på Bråstad var nevnt. Dette ga støtet til en livslang 
interesse for slekta og andre slekter i distriktet som jeg har tatt opp 
igjen for fullt etter at jeg ble pensjonist, forteller Braastad. 

Han har en lang slektshistorie å ta  vare på. Garden han bor på 
har aner helt tilbake til vikingtida. Eldste opptegnelser finnes fra 1364. 
Siden har han med ra unntak slektsleddene i orden. 

At 85-åringen ikke har stagnert i gamle vaner viser hans 
interesse for moderne hjelpemidler. Nylig anskaffet han seg dataanlegg 
og gikk på datakurs for pensjonister. Ny bil har han også kjøpt seg, så 
utforskingstrangen og utferdstrangen er fortsatt stor. 
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Opplevd det meste 
Per Braastad har drevet slektsgarden siden 1945 da han 

overtok etter faren. Det var en veldrevet og velstelt gard han siden 
overlot sønnen Kristian i 1978. Siden har han og kona bodd i 
føderådsbygningen på garden med vid utsikt over både byen og det 
rike jordbrukslandet på begge sider av Mjøsa. 

Det er ikke ra slektsinteresserte på Toten og i Vardal Per 
Braastad har hjulpet med å nøste opp slektsleddene bakover for. 

- For Vardal har jeg laget slektshistorie over alle de største 
gardene, forteller Braastad. Mange norsk-amerikanere benytter seg av 
Per Braastads enorme kunnskaper om slekter og lokalhistorie, og det er 
ikke ra utvandrede nordmenns etterkommere han har hjulpet til kontakt 
med familien i Norge. 

Per Braastad har gjennomlevd et århundre som kan oppvise 
flere tekniske nyvinninger og flere store tragedier enn noe annet 
århundre før oss. 

- Jeg husker godt første verdenskrig. Av mer hyggelige minner 
husker jeg fars første bil, en amerikansk Dodge han kjøpte gjennom 
Even Øveraasen. Den kom i en kasse fra Amerika i 1915 og ble satt 
sammen på Øveraasen-fabrikken, minnes Braastad, som også har 
klare minner om første gangen han hørte radio i 1924. 

Med fransk vri 
- Utviklingen innen landbruket har også vært formidabel, 

minnes bondeveteranen. - Vi hadde seks hester her på garden fram til 
1940. Da tok tyskerne fire av dem og de norske styrkene fikk to. Men 
vi klarte snart å skaffe tilveie nye hester, slik at våronna ble unnagjort i 
tide, forteller han. 

- Den første traktoren fikk vi i 1937. Det var et stort teknisk 
framskritt. Da jeg overtok garden etter krigen hadde jeg ti mann i 
arbeid. Senere ble det færre og færre, og i dag driver sønnen Kristian 
garden på 350 mål dyrket mark og 4000 mål skog så å si helt alene, 
sier Per Braastad. 

Bråstadslekta har også gjort en underlig vridning mot sør. En 
gren sprunget ut fra onkelen Sverre havnet for snart 100 år siden i 
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Frankrike og ble produsenter av fin fransk konjakk under merket 
Tiffon. Men det er en annen historie. 

Per Braastad har ved siden av gardsdriften og interessen for 
slektshistorie hatt menge styreverv. Han var i 20 år medlem og 
styrefonnann i Samhold/Velgeren, har vært medlem i 
representantskapet for jordbrukets arbeidsgiverforening, styremedlem i 
Vardal og senere Gjøvik sparebank i over 20 år, styreformann i Gjøvik 
Bruk og initiativtaker og aktiv i oppbyggingen av Eiktunet museum, 
Braastad var også på 1960-tallet menighetsformann og var aktiv i 
byggingen av nytt kapell på Bråstad. Han har også vært medlem i 
Vestoppland slektshistorielag og Gjøvik historielag siden starten. 

Jubilanten og kona var ikke tilstede på Bråstad nedre på selve 
åremålsdagen, for da reiste de bort. 

Odd Martin Hesjedalen i Samhold 4.juni 1997. 

- - .../ -

Arbok f o r  l l a d e l and - v i  ska f fe r de f l e s te a v  yam l e  u tg a v er .  
U i n ci  4 a v  l:3yg debok for  Hade l and  e r  
f remde l e s  å få  

---- Hadeland * Libris 
/'} _(1 2750 Gran 

llf.: 6 1 33 00 97 / 6 1 33 0 1 22 - Fax: 6 1 33 1 4 74 

2760 BRANDBU - TELEFON 61 33 49 70 
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Totenviken kirke 

Fra veien virker kirken forholdvis liten og beskjeden. Men den som 
går inn blir overrasket. Kirken er fakisk stor og romslig lys og 
vennlig. Den har plass til ca . 300 mennesker. 

1 8. juni 1 885 skriver presten Monrad Bie i sitt 
dagsregister: "Møde hos mig angående en ny Kirkes Bygning i 
Viken. " Dette var den første spede begynnelsen til arbeidet med å 
få reist en kirke i Totenvika hvor det allerede fra 1864 hadde vært 
egen kirkegård på gården Nedre Wangs grunn, 4 km. sør for 
Skreia. Det skulle imidlertid bare bli forberedende møter de neste 5 
årene. 

Den 15. november 1890 ble det opprettet en komite som 
skulle forestå det videre arbeid med planlegging, finansiering og 
bygging av kirken. Ved gaver, basarer og lignende arrangementer 
kom det gjennom årene inn 10.000 kroner. Med denne summen og 
grenseløst mye gratisarbeid reiste vikværingene sin egen kirke . 

Komiteen søkte Kirkedepartetmentet om lån av tegning, og 
den søkte stat og kommune om bidrag, men med dårlig resultat. 
man støttet seg da til utlånt tegning av Einastrandens kapell og 
slagordet: "Vi tar litt av Nes kirke og litt av Eidsvoll kirke og så 
velger vi det beste. " Så begynte byggingen. Det gikk bra en stund -
til pengene var brukt opp og videre økonomisk støtte bortfalt. 

Da presten August B. Jahnsen kom i 1 893, ble det snart 
fart i arbeidet igjen. Et stort problem måtte imidlertid løses : Kirken 
var ikke oppført etter approbert tegning og kunne derfor ikke bli 
godkjent av departementet. Løsningen ble at arkitekt Peter Kjølset 
utarbeidet tegning av kirken etter at den var oppført, og denne 
tegningen ble så godkjent av departementet. Så ble kirkehuset 
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overtatt av kommen og innvielsen kunne finne sted. Onsdag 25. 
nov. 1896 ble kirken innviet av biskop Amoldus Marius Hille . 

Fredag 14. september 1923 var det igjen innvielse av 
Totenviken kirke. Denne gang etter omfattende restau
reringsarbeider som viste seg nødvendig. Det var vanskjelig å holde 
tårnet tett, og dette ble derfor ombygd. Kirken var også for liten i 
forhold til folketallet. Den ble derfor forlenget ved at det som nå er 
kor og sakristier ble bygd til. 

Da kirken hadde gjort tjenest i 70 år var en ny større 
restaurering nødvendig. Vinteren 1966/67 ble store isolerings- og 
malerarbeider utført, likeså andre nødvendinge reparasjoner. 
Sakristiene ble oppusseet i 1978. En siste oppussing fant sted før 
100 årsjubileet i 1996. 

-Vi ønsker deg 
velkorrirnen 

t i l  e t  hyggelig opphold og et n1åltid 

god, hje,runelaget rnat. 

Jiade[and (jjestegård 
2770 Jaren - Te le fon 6 1  32 90 69 

Ka fe - Selskapslokakr - Moterom - Solsenger - Cater ing 
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Mads på Glæserud - ikke en Lars-sønn 

men en Lasse-sønn 

I Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr. 2- 1993 skrev jeg om 
garden Glæserud i Vestre Toten og om noen av folka som bodde 
der . Ut fra kildematerialet jeg da brukte satte jeg opp som bruker 
nr. 2 Mads Larsen. Han kalles nemlig så både hos Neumann, i 
1666-manntalet og i alle avskrifter fra tingbøker og 
skifteprotokoller som befinner seg i gardspakka til Glæserud på 
dok-senteret til Toten økomuseum, Kapp. En tilfeldighet ga meg 
sjansen til både å rette opp feil patronymikon på Mads, samt til å 
identifisere hans far . 

På leit etter andre greiner av slekta satt jeg og bladde i 
gardspakka for Båkinn. Avskrift av ei skatteliste for 1674 viste 
der: "Baakomb, Alfstad fj .  Heri eier Besidderen Niels 1 ½ skinn, 
Elling ibid . 1 ½ skinn, Madtz Glesserud 3 skinn" . Det var tydelig 
at her var gjort en feil ved avskrivinga, Båkinns brukere på denne 
tida het ikke Nils og Elling . "Baakomb" måtte være feilskrevet for 
"Gaakomb" - altså Gaukom i V .  Toten . En kikk i gardspakka for 
Gaukom kunne bekrefte dette, da vi her finner Mads Glæserud som 
eier av 3 skinn i Gaukom i åra 167 1, 1672 og 1683. I 168 1 står 
oppført Mads Igelsrud, men dette må også være feil i avskrifta ! 

I åra 1624- 1626 skatter en Lasse "Guckum" i skatteklasse 
"huusmend och haandverchsfolk". Fra 1645 nevnes han som eier 
av ½ fjerding i Gaukom, i 1647 ½ hud. Fra 1661 nevnes Lasse 
som eier av 3 skinn og Gulbrand (Nilsen) som eier av 3 skinn. 

En skal ellers merke seg at Ingrid Fæstad eide ½ fjerding i 
Gaukom i 1642, og at Nils Madsen Glæserud den eldres eneste 
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datter ble døpt Ingrid i 1702 - uten at dette skal tillegges for mye 
vekt. I manntallet for 1666 står Lasse Pedersen, 70 år gammel, 
oppført som bruker av 3 skinn i Gaukom. På bruket bor også hans 
sønn Tosten, 10 år gammel . 

Lasse Gaukom nevnes i ymse skattelister fram t.o .m .  1670. 
Etter dette er det Mads Glæserud som er eier av hans part i garden. 
Denne har han hatt i sitt eie t.o.m. 1692 - da har vi ingen flere 
opplysninger om parten, men ved skifte etter Mads Glæserud i 
1669 er ikke noen part i Gaukom nevnt blant jordegodset . Forøvrig 
har vi tinglyst på Hoffsvangen 28. september 1672: "Mads 
Gledserud lod oplæse sin adkomstbreff paa trey Kalfschind gods i 
goed-Kamb" (Toten, Vardal og Biri tingbok 10, folio 28a) . 

Jeg har ovenfor nevnt at Mads Glæserud har blitt kalt 
Mads Larsen . I 1666-manntallet (originalen) står dette, men ved 
skiftet 14. juni 1669 står det utvilsomt "Madtz Lassesen" (Ame 
Amundgård har bekreftet dette), og vi må derfor med sikkerhet 
kunne trekke konkusjonen at Mads Glæserud var sønn av Lasse 
Pedersen Gaukom (f. ca. 1596) . Mads har i tillegg hatt en bror, 
eller kanskje helst halvbror, Tosten, f. ca. 1656. En skal ellers være 
oppmerksom på at navnene Lasse/Lars/Laurits nok har vært brukt 
litt om hverandre, for i 1663/64 står Laurits oppført som bruker og 
eier av 3 skinn i Gaukom - dette er utvilsomt Lasse Pedersen. 

Slekta etter Mads Glæserud ville senere prøve å få igjen 
parten i Gaukom, da Mads Andersen (sønn av Anders Madsen 
Glæserud på Nederud) i 1728 lyser pengemangel på 3 skinn i 
Gaukom (Toten, Vardal og Biri tingbok 29, folio 87b). Mads 
Andersen lyste forøvrig også pengemangel på Paulset i Vestre 
Toten. 

Kildematerialet, bestående av gardspakker, mikrofilmruller 
m.m. er tilgjengelig på <lok-senteret til Toten økomuseum, Kapp. 
Kommentarer, tillegg eller rettelser mottas med takk! De beste 
hilsener fra: 

Rune Hårstadsveen, Østlia, 2858 Kapp. 
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Slektsgransking og EDB 

Del 3 

Av Svein Aandalen 

I andre del av artikkelserien om Slektsgransking og EDB, nevnte jeg 
en rekke programmer for slektsgranskere. Dette ble for det meste en 
ren l iste over de mest benyttede programmer i Norge i dag. Denne 
gang vil jeg imidlertid gå l itt på kriterier som bør legges til grunn før 
en velger et av disse programmene, uten at jeg skal gå ut med noen 
anbefalinger. Til det er smak og behag (og ikke minst behov) for 
forskjellig. 

Hva skal j eg velge? 1 

Slektsprogrammene varierer en god del i pris, og det er ganske 
naturlig da og tenke seg at også kvaliteten varierer noe. Personlig 
føler j eg meg sikrest ved å velge et program som har vært på 
markedet en stund, et program som gjerne har kommet i flere 
versjoner/oppdateringer. Dette får ihvertfall meg til å føle meg 
tryggere på at muligheten er stor for at programmet vil bli tilpasset 
«morgendagens» behov også. Et program som har vært på markedet 
en del tid, har gjeme også fått luket vekk en del «barnesykdommer», 
i tillegg til at mange slektsgranskere da har fått kommet med sine 
innsigelser og forbedringer. Et krav som sikkert mange vil ha til et 

1 Kilder til denne artikkelen er bl.a. DIS-Norge's programfolder og 

medlemsblad. 
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slikt program, kan være at det leveres på norsk. Dette kommer 
selvfølgelig an på brukeren, men i tilfeller hvor programmene er 
såpass avanserte at de på det nærmeste kan skrive ut hele slektsbøker 
(selvfølgelig for redigering i et tekstbehandlingsprogram) vil det 
være ganske irriterende at enkelte ord som f.eks . bom, married, <lied 
osv. kommer inniblant den norske teksten som du har skrevet om 
personen. Men som sagt, dette er en smakssak. 

Hvor kan jeg skaffe program fra? 
Stort sett er det to muligheter å skaffe seg slike programmer. Den 
ene er å gå til en produsent eller en representant for denne, og kjøpe 
programmet der. Dette er gjeme en fordel, ved at man da kan gå 
tilbake til vedkommende dersom programmet ikke virker etter 
beskrivelsen, eventuelt få støtte på annen måte . 

Den andre muligheten er at man skaffer seg et såkalt «shareware
produkt» .  Dette er programmer som er lagt ut til fri testing av de 
som har laget dem. Som regel har disse programmene en «klausul» 
som går på følgende: Dersom du er fornøyd med programmet og 
ønsker å benytte det videre etter å ha testet det, bes du om å sende et 
beløp til vedkommende som har laget det. Beløpet er som oftest 
ganske beskjedent; typisk er 1 00 - 500 kroner. Det finnes firmaer 
som selger mange forskjellige shareware-programmer. 

Både utvikleren og distributøren av shareware-programmer frasier 
seg ethvert ansvar for produktene som sådanne.  Generelt kan det 
sies at svært mange av disse programmene kan være meget gode. 
Det oppfordres på det sterkeste til å følge oppfordringen om å sende 
«støttebeløpet» til utgiveren. Dette vil styrke utgivelse av gode 
shareware-programmer til en lav pris .  

Hvilke programegenskaper er viktige? 
Her kunne en ha listet opp mange vurderinger, men som tidligere 
nevnt, er smak og behag forskjellige. Jeg vil derfor kun trekke fram 
noen få momenter som bør være med ved valget av program. 
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En brukerhåndbok som beskriver hvordan programmet er bygd opp, 
hvilke filer som programmet benytter og hvordan man installerer 
programmet. Brukerhåndboken som kan være enten en fil på en 
diskett eller en trykksak, kan også inneholde forklaring på hvordan 
man kan utnytte programmets funksjoner. 

Norske spesialbokstaver er som oftest et problem for utenlands
produserte programmer. At et slektsprogram ikke kan skrive Ææ, 
Øø og Åå, og heller ikke utføre fornuftig sortering på grunnlag av 
disse tegnene, sier seg selv å bli svært problematisk for oss som 
bruker disse tegnene svært ofte. 

Registreringsmulighetene bør i utgangspunktet dekke følgende: 
■ Navn, data for fødsel , dåp, konfirmasjon, ekteskap og død. 
■ Notater av mange forskjellige slag (gravsted, ut/innflytting, yrke, 

adresser, fritekstnotater) 

Det finnes forskjellige teknikker innebygd i enkelte programmer som 
letter registreringen der hvor de samme opplysningene gjentar seg 
ofte (f.eks. kildehenvisninger, stedsnavn etc . ) .  

Noen programmer har indeksering på viktige felter. Dette innebærer 
meget rask søking etter bestemte poster i registeret. Dette kan bl.a. 
benyttes til å varsle dersom man forsøker å legge inn personer/data 
som allerede ligger i registeret . 

Utskriftsmuligheter, dvs .  muligheter for utskrift til skjerm og skriver 
( evt . også til en fil som senere kan redigeres i et tekstbehandlings
program) .  Eksempler på hva slags utskrifter som kan lages: 

■ Anetavle, grafisk (slektstre) eller tekstform 
■ Stamtavle («etterslektstavle») på hhv. grafisk og tekstform 

■ Personutskrift («kartotekkort»), alle data om en person 
■ Slektsbokutskrift, anetavle i «bokform» 
■ Familieutskrift, alle data om en familie 
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■ Sorterte registerutskrifter av forskjellige slag (personer, steder 
etc .) 

■ Fødselsdagsliste 
■ Grafisk visning av slektsforhold mellom to personer 
■ Kronologisk oversikt over personers livsløp 

Utveksling av slektsdata mellom programmer er en funksjon som en 
gjeme før eller senere vil ha behov for. Ved dette kan man ta ut hele 
(eller deler av) registre til et filformat som kalles «GEDCOM». 
Dette er et format som har etablert seg som en standard over store 
deler av verden. I det store og hele er den en faktisk standard, selv 
om det finnes små varianter av den . Det som er vesentlig, er at 
slektsgranskere med ulike programmer kan utveksle data via dette 
formatet . Betingelsen er selvsagt at det programmet du bruker, er i 
stand til både å eksportere og importere data på dette formatet. 
Personlig har jeg benyttet denne standarden ved uttesting av 
andre/nye slektsprogrammer, slik at j eg enkelt og greit har fått testet 
de under akkurat de forhold som kreves for mitt behov. 

Demonstrasjons- og testutgavene som shareware-programmene altså 
er, fører til l iten økonomisk risiko ved å anskaffe et for utprøving. 
Er man ikke fornøyd, kan programmet bare legges til side uten at 
man har brukt beløp av betydning. Når det gjelder programmer som 
selges på vanlig måte, vil mange av dem foreligge i demonstrasjons
versjoner. Som regel er det innebygget begrensninger i disse, slik at 
man kun kan registrere et fåtall personer og/eller at utskriftsmulig
hetene er begrenset .  Det kan likevel være fornuftig å se på disse 
demoutgavene, da de som regel gir et godt bilde av hvordan 
programmet fungerer. 

I neste del av artikkelserien, vil jeg prøve å gå litt mer i dybden på en 
del av de mest benyttede programmer i dag. Jeg vil også opplyse om 
ca-priser, der jeg har disse oppdatert . 
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G årdsbilder med i nformasjon 
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Slekta på Tandberg i Østre Toten 

Av Herman Nettum 

I. Johannes Pedersen Kauserud f. ca. 16 13 gm Sigrid Pedersdtr. 
ca. 1615-1667. Barn: 
1. Ole f. ca. 1639 ble bruker på Skjøl. 
2. Knud, se senere. 
3. Jens f. ca. 1645, var husmann på Tangen. 
4. Syver f. ca. 1650, tjener på Grimstad 
5. Peder f. ca. 165 9, bruker på Skjøl. 
6. Marit 
7. Siri gm Christen Paulsen Nettum lille. 
8. Kari. 

Il. Knud Johannesen Skinderviken ca. 1640- 1707 gm Kari 
Olsdtr. ca. 1642-1711. Barn: 
1. Siri f. ca. 1665 g 1697 m Jørgen Pedersen Atnlien ca. 1660-

1698. 
2. Peder f. ca. 1 667, bodde i Skien i 1707. 
3. Marte ca. 1671-1752 g 1707 m Ole Ellensen Fæstad 
4. Nils f. ca. 1675 g 1703 m Kari Halvorsdtr . Aannerud. 
5. Kari ca. 1678-1755 
6. Ole ca. 1682- 1768 g 1713 m Kari Madsdtr. Stangjordet 
7. Lars, se neste. 
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8. Ingeborg f. ca. 1685. 

Ill. Lars Knudsen Skinderviken ca. 1684-1757 g 1709 m Eli 
Mikkelsdtr. Knatterud ca. 1675-1766. Barn: 
1. Knud, se neste 
2. Kari f. 1712 g 173 8 m Peder Johansen Bjørnerudsveen 
3. Margrethe f. og d 1714 
4. Mikkel 1716-1774 g 1739 m Anniken Johannesdtr. Bjørnerud 

1708-1774 
5. Margrethe f. 1717 g 1 m Harald Pedersen Thune og g 2 m Johan 

Johansen Narumstuen (Thunestuen). 

IV. Knud Larsen Skinderviken 1710-1782 g 1739 m Berte 
Jonsdatter Øverset 1711-1781 .  Barn: 
1. Eli f. 1740 gm Ole Jonsen Skinderviken fra Blili f. 1731. 
2. Lars 1742-1761 
3. Marte 1744-1746 
4. Ole, se neste. 
5. Marte f. 1747 
6. Johanne f. 1749 g 1784 m Christian Olsen Indal 
7. Christian 1751-1760 
8. Berte f. I 754 g 1777 m Nils Halvorsen Jutulrudbakken. 

V. Ole Knudsen Skinderviken 1745-1820 g 1774 m Siri 
Pedersdatter Jutulrud 1745-1796. Barn. 
1. Maria 1776-1779 
2. Pernille f. 1779 
3. Maria f. 1780 g 1809 m Hans Larsen Askerud, Jevnaker 
4. Peder, se neste 
5. Berte 1788-1791. 

VI. Peder Olsen Skinderviken 1784-1838 g 1810 m Dorte 
Hansdtr. Stikbakke 1777-1838. Barn 
1. Marte f. 181 0. 
2.  Oline f. 1811. 
3. Hans, se neste 
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4. Johannes f. 1817 g 1843 m Christiane Christensdtr. Ensrud. 

VII. Hans Pedersen Skinderviken/Møllerhagen f. 1814 g 1839 
m Helene J ensdatter Møllerhagen f. 1818. Barn: 
1. Dorte Marias f. 1840 
2. Oline f. 1841 gm Johan Pedersen Blien 
3. Johannes f. 1845, bruker på Nøkleby 
4. Peder Anton, se neste. 
5. Mathea f. og d 1852 
6. Mathea f. 1855 
7. Hans Christian f. 1860. 

VIII. Peder Anton Hansen Møllerhagen/Hveem 1849-1930 g 
1873 m Johanne Christiansdatter Nedrud 1854-193 7. Barn: 
1. Hans Christian f. 18 7 4 
2. Johan Maurits f. 1876 
3. Even, se neste. 
4. August f. 1881 
5. Vilhelm f. 1883 
6. Nils f. 1885 
7. Helene Marie f. 1887 
8. Petra f. 1889 
9. Nils f. 1891 

10. Anton f. 1893 
11. Jens f. 1899 

IX. Even Pedersen Hveem f. 1878. Bruker på Tandberg g 1906 
m Marie Madsdtr. Hveem østre, øvre 1875-1941. Barn: 
1. Eivind, se neste. 
2. Karen Johanne f. 1908 
3. Mads, se Ramstad. 
4. Margit f. 1914. 
5. Per f. 1917 

X. Eivind Hveem, 1906-1973 bruker Tandberg g 1950 m Margit 
(Maggi) Gaalaas 1916-1983. Barn: 
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1. Evind Peder, se neste 
2. Tor Ola f. 1953. 

XI. Eivind Peder Hveem, bruker av Tandberg i dag f. 195 l g 
1976 m Ellen Margrethe Miljeteig f. 1955. Barn: 
1. Gisle f. 1978 
2. Peder f. 198 l 
3. Maien Sofie f. 1984 

Etter å ha presentert denne agnatiske slektsrekka for Tandberg, kan 
det være på sin plass å dvele litt ved gardshistoria ellers til denne 
garden. Språkgranskeren Oluf Rygh var av den oppfatning at 
Tandberg en gang hadde vært Tornberg og der førsteleddet torn 
betydde tornebusk. Etter dette skulle da Tandberg muligens bety et 
berg, et høydedrag der det vokste mye torner. Garden er ellers 
nevnt i 1556 og den er vel sannsynligvis minst fra mellomalderen 
før Svartedauen. Garden var klassifisert som ødegard mellom 1588 
og l 803. Det betydde at brukeren bare betalte ¼ av den skatten 
som en bonde som hadde en fullgard måtte ut med. Ellers ser det ut 
til at Tandberg, så langt en kan se, har vært bondegods Riktignok 
heter det i 16 16 at garden «Bygges af Erich Olsens arvinger udi 
Oslo» men senere er den sjølstendig bondegods. I matrikkelen for 
1669 heter det at Engen er temmelig god, skog til gardsbruk, 
Amunddals setter berettiget til sommerbed, en hommelhage. I 
matrikkelutkastet fra 1723 heter det: Ingen skog, måtelig sæter i 
bygdeutrasten. Måtelig jord, skarplendt til dels. Brukeren fødde 1 
hest, 6 naut og 8 sauer. I 165 7 var de tilsvarende tall 5 fe, 1 hest og 
4 sauer. Vi skal så ta med korte opplysninger om en del av de som 
har hatt denne garden gjennom tidene. 

Olluf var bruker 16 16-24, dernest kom Anders 1628-45 og 
Iffuer i alle fall 1658-6 1. Dernest hører vi om Daniel som var på 
garden blant annet 166 1- 1681 og Jørgen (Hveem?) 166 1-64. Nils 
var bruker 1679-81, Eskild Olsen er nevnt 1682-96. 
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1 705 hører vi om kontrakt om garden mellom Lars 
Gundersen og Halvor Larsen. Jon Olsen er nevnt som bruker i 
matrikkelen av 1 723 ,  døde 1 727, var gift med Mari Pedersdtr, men 
de hadde ingen barn . .  

Peder var eier av garden til 1 760 da han overlot den til 
Elling Knusten, svigersønnen. Anders Larsen Dælin kjøpte halve 
garden 1 762 av Elling Knutsen. og samme året kjøpte Lars 
Andersen Dælin den andre halvparten fra den samme Elling 
Knutsen. Lars Andersen var gift med Kirsti Olsdtr. som det stod 
skifte etter i l 7 64. 

Peder Jensen kjøpte begge delene av garden 1 768 fra Lars 
Andersen og Anders Larsen. En senere bruker var Peder Larsen fra 
Vest Kvern som 1 789 fikk skjøte fra Peder Jensen. 1 789 ble Peder 
Larsen gift med Johanne Pedersdtr.. 

Hans Pedersen Hoel fikk så skjøte 1 803 fra Peder Larsen. 
1 8 1 3  solgte dernest Hans Pedersen garden til Anders Andersen. 
Ole Andersen var bruker blant annet i 1 865, kona hans het Pauline. 
Anders Olsen er nevnt som bruker i 1 866. 

Vi ser således at det har bodde folk på garden av diverse 
slekter, og de har stort sett levd et fredelig liv uten mange prosesser 
men av og til har det oppstått spørsmål som en har måttet finne 
løsninger på. Livet har gått sin jevne gang med endringer i 
redskaper og opplegg etter hvert som dette har vært naturlig og 
nødvendig. 

Rettelse 

I artikkelen om Hveemsgardene i hefte 1 for 1 996 s .  42 skal kona 
til nr. 42 være Sigrid Endrerud og ikke Evenrud. 

Med hilsen Herman Nettum. 
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Innvandring til Østre Toten 

Fortsettelse fra nr. 4 1995 

1853 
1. Enken Oline Guldbrandsdtr. 24 år, tjener, kom fra 

Stange på Hedmark til Smedbystuen i ØT. 
2. Ungkar Hans Olsen Fagernes, 28 år, gardmannssønn, 

kom fra Hurdal til Årsby. 
3. Enkem Andreas Hansen, 36 år, arbeidsmann fra Vardal, 

flyttet til Seierstadeie. 
4. Kari Jensdtr. Rogne, gift med Johannes Båkinn, kom fra 

Øystre Slidre til Båkinn. 
5 - 1 1 : Christian Nil sen 3 9 år, kjøpte seg gard, kom fra 

Askim til Kise i 1 843 med kona Anne Marie Johansdtr. 35 år og 
barna: Anne Helene 10 ,  Johan 9, Caroline 6, Hanna 4 og Hans 
Jakob 3 år. 

1 2. Pernille Larsdtr. 24 år, tjener, kom fra Vestre Toten. 
1 3 . Johan Iversen, 36 år tjener, kom fra Land til ØT. 
14. Pigen Birte Marie Olsdtr. 29 år, gift til Hammerstad, 

kom fra VT til Hammerstad 1 853 .  
1 5. Pigen Anne Olsdtr. Haugsveen, 44 år, tjener, kom fra 

Biri. 
1 6. Pigen Ingeborg Gulbrandsdtr. ,  34 år, gift til Grøtberg, 

kom fra Land til Grøtberg. 
1 7. Pigen Berte Marie Pedersdtr . 25 år, tjener, kom 

flyttende fra K vikstadeie i VT. 
1 8. Pigen Maria Pedersdtr. 28 år, tjener, kom fra Granseie 

i VT. 

1854 
1. Ole Christophersen, 25 år, husmann, kom fra Tofsrudeie 

i Biri til Ruen i Østre Toten. 
2. Ungkar Even Olsen Haug, 23 år, gift til Olsby, kom fra 

Haug i Hurdal. 
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3 .  Pigen Anne Amundsdtr. 26 år, tjener, kom fra Nustad i 
Gausdal 1 852. 

4. Pigen Anne Mathea Hansdtr. ,  27 år, tjener, kom fra 
Kyset i VT 1 853 .  

5. Anders Jørgensen, 32 år, gift til Olsby, kom fra Flesvik i 
Hurdal til Olsby. 

6 .  Paul Nilsen, 29 år, tjener, kom fra Napstadeie i Vardal. 
7. Martin Mathiassen, 25 år, tjener, kom fra Alm i VT. 
8 .  Martin Christiansen, 28 år, tjener, kom fra Lie i VT. 
9-1 l :  Baker Martin Egeberg, 30 år, håndverker, kom fra 

V ang, Hedmark til Kremerbakken med kona Agnete Tomasdtr. 3 8 
år og sønnen Ole Amt 3 år. 

1855 
1 .  Johannes Andersen, 32 år, snekker, flyttet til Kise. 
2-8 : Gardbruker Syver Nilsen, 44 år, kom fra Askim til 

ØT med kona Elisabeth Toresdtr . 43 år og barna Hans Christian 
20, Caroline 1 8 , Theodor 14, Thorine Thea 1 1 , Birte Sofie 9 og 
Johan 6 år . 

9 .  Ungkar Gunder Christophersen, 63 år, kom fra 
Christiania til Sandbakken 1 85 3 ,  «Kapitalist, vil boe hos 
Broderen. »  

1856 
l .  Pigen Johanne Nilsdtr. ,  25 år, tjener som kom fra 

Narumseie til ØT 1 852.  
2. Pigen Petrine Andersdtr., 23 år, kom fra Gardsjøeie i 

Hurdal til Seierstad 1 856, gift til Seierstad. 
3 .  Pigen Oline Christophersdtr. , 2 1  år, tjener, kom fra 

Bråstadeie i Vardal. 
4. Ungkar William Nilsen, 27 år, gift til Rise, kom fra 

Storhamareie i Vang, Hedmark til Rise. 
5 .  Pigen Helene Evensdtr. , 3 3  år, tjener, kom fra Holjeeie i 

VT. 1 854. 
6. Pigen Magrete Olsdtr. 26 år, tjener, kom fra Limbodalen 

i Hurdal til Sullestad 1 85 1 .  
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7. Pigen Karine Christiansdtr. , 24 år, tjener, kom fra 
Hubred i VT til Prøven i ØT 1855. 

8. Pigen Antonette Andersdtr. 27 år, tjener, kom fra 
Tromsåseie i Vardal. 

9. Ungkar Christian Tostensen, 30 år, tjener, kom fra 
Sæter i VT 185 1. 

10. Ungkar Mathias Thostensen 27 år, tjener, kom fra 
Kvikstad i VT 185 1. 

1 1. Ungkar Ole Bredesen, 2 1  år, tjener, kom fra 
K vaksrudeie i VT. 

12. Ungkar Anders Christianisen, 24 år, tjener, kom fra 
Skjølåseie i VT. 

13. Ungkar Even Evensen, 30 år, tjener, kom fra Haug, 
Nes, Hedmark til Østre Toten. 

TURKJØRING 
på inn- og ut land 
utføres med de mest moderne og 
komfor table busser 
Godstranspor t  - rimelig, s ikker og hur tig 
Skal De til hovedstaden ? 

Benytt Landekspressen! 

Kontakt oss om Deres transpor tbehov 
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Utdrag fra "Norske kongebrev" 

Del IIl 

Ved Rune Alander 

s. 109, 28/72: 29. 1 . 1 672. ÅB R XII 526b-527a. 
Bevilling for Laurits Jacobsen på Bragernes til årlig å kjøpe 60 tylfter 
loddbjelker i Sigdal, Land, Hadeland og Ringerike, og selge dem til 
engelskmenn eller andre tiltross for at det er utstedt forbud mot åhogge 
loddbjelker i disse distriktene. 
NI: Søknad, dat. Kbh. 10/ 1 672, fra Laurits Jacobsen. Han viser til 
bestemmelsene i reglementet av 1670 ang. skoghogsten i Norge og 
nevner forbudet mot hogst av loddbjelker i Land, Hadeland, Sigdal og 
Ringerike. Dette vil medføre at den handelen som hittil har vært med 
England, ikke kan fortsette. Hans søker om tillatelse til å kjøpe opp 
enten et visst antall loddbjelker årlig på de nevnte steder eller så 
mange som bøndene skaffer til veie. 
Stattholderens påtegning, dat. Kbh. 22/ l  1 672, hvor han foreslår et 
årlig kvantum på 60 tylfter. 

2 19 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1997-3



s. 128, 160/72: 23. 10. 1672. ÅB R XII 610b-6l la. 
Kallsbrev for kapellan Jørgen Jacobsen Grell som sokneprest i Vang i 
Valdres, istedenfor sokneprest Thue Auchesen som har avstått sitt 
embete til Grell .  
NI:a. Søknad, dat. Fron prestegard 29/10 167 1 ,  fra kapellan Jørgen 
Jacobsen Grell i Fron om å bli prest i Vang prestegjeld etter Thue 
Auchesen. 
b. Thue Auchesens kallsbrev, dat. Vang prestegard 12/ 1 0  1 67 1 . 

s. 1 32, 183/72: 4. 12. 1672. ÅB R XII 620b-625a. 
Stadfesting av 2 dokumenter: Et testamente dat. 1 6/9 1659 hvorved 
Jacob Hansen, forrige sorenskriver i Toten, Vardal og Biri, bosatt på 
Hallingstad på Toten, med sin hustru Anniche Henriksdatter Salings 
samtykke, innsetter piken Mette lversdatter som sin enearving. Hun er 
datter av kaptein Iver Pedersen i Jemtland og hustru Margrete 
Henriksdatter Saling. Sorenskriveren har 5/ 1 1 659 stått foran kir
kedøren i Hofs kirke og "holdt paa baagen med saadanne ord. Jeg giør 
denne hoesstaaende erlig piige Mette lfversdatter til min arving, med 
videre ord . . .  " Han nevner at han er født i Riga i Livland og ikke har 
slektninger i Norge. Mette Iversdatter har tjent ekteparet lenge og 
trofast. Testamentet er tinglest på Hofvangens tingstue 31/8 1668. 
Ved det annet dokument, dat. 17/ 1 167 1, bekrefter Jacob Hansen 
ovennevnte testamente og overdrar garden Lille Jerstad i Kolbu
fjerdingen hvor han nå bor, av skyld 5 fjerdinger, til kvartermes1er 
Christoffer Svager og hans hustru Mette lversdatter på deres 
bryllupsdag på betingelse av at de flytter dit og pleier ham "som er en
kemann og blir skrøpeligere fra år til annet". 
NI:a. Erklæring, dat. Akershus 16/11  1672, fra visestattholder Ove 
Juul om at framstillingen i de to etterfølgende dokumenter er riktige. 
b .  Tinglest erklæring, dat. Jerstad 17/ 1 167 1, fra oberstløytnant Knut 
von Hadeln i det Opplandske-Akershusiske regiment, rittmester 
Andreas Trunck i det Brockenhusiske regiment og sokneprest Knut 
Sevaldsen på Toten om at de på oppfordring fra Jacob Hansen, 
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tidligere fogd og sorenskriver samme sted, møtte på Jerstad 17/1 
1671. Jacob Hansen bekreftet det han og hans hustru Anniche 
Henriksdatter bevilget deres datter, Mette lversdatter og deres 
svigersønn, Christoffer Svager, som var kvartermester under Andreas 
Trunck, da de giftet seg. Datteren og svigersønnen får odelen til Lille 
Jerstad i Kolbu. De skal til gjengjeld flytte til garden og la Jacob 
Hansen som er gammel og svak, bo der på kår som det sømmer seg 
hans stand. 
c. Søknad, dat. Jerstad 14/9 1672, fra Christoffer Svager om at han 
og hans hustru, som Jacob Hansen oppfostret og seinere gjorde til sin 
livsarving, må få nyte godt av den arven som ble tilbake etter Jacob 
Hansen. De har oppfylt forpliktelsene i kontrakten av 17/l 1671. Nå 
krever imidlertid fogden, Bendik Jørgensen, på kongens vegne ham for 
den arv som var på garden ved Jacob Hansens død. Denne arven 
overstiger ikke 902 dir. 3 ort og 4 sk. 
d. Jacob Hansens gavebrev av 16/9 1659, med erklæring om at Mette 
Iversdatter er hans rette arving. 

s. 136, 13/73 : 4.2.1673. ÅB. 
Kallsbrev for Ludvig Stud som sokneprest i Gran kall på Hadeland 
etter den avdøde sokneprest. (Kassert.) 

s. 141, 57/73 : 22.4.1673. ÅB R XII 672b. 
Kallsbrev for Christoffer Mortensen som kapellan i Gran prestegjeld. 
Sokneprest Anders Hammer trenger hjelp. 
NI:a. Brev, dat. Gran 29/3 1673, fra sokneprest Anders Hammer om å 
få ta Christoffer Mortensen til sin medtjener og om at han må få 
suksesjon på kallet . 
b. Christoffer Mortensens søknad dat. Kra. 4/4 s.å. og biskop Hans 
Rosings erklæring. 
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s. 1 43 ,  67/73 : 14.5 . 1673. NM. 
Befaling til Ove Juul og biskopen i Kristiania. De skal foreta 
undersøkelse og sende innberetning i forbindelse med en klage fra 
allmuen og soknemenn i Aurdal over soknepresten Peder Pedersen. 
Han vil pålegge dem avgifter som strider mot ordinansen og gammel 
skikk. De skal irettesette soknepresten og kunngjøre i stiftet, at om 
noen innlater seg på å kreve avgifter som ikke er i overensstemmelse 
med forordningene, skal vedkommende miste sitt kall. (Kassert.) 

s. 1 49, 1 1 3/73 : 7.8. 1673. ÅB R XII 708b-709b. 
Bestalling for Michael von Schønberg som sorenskriver over Toten og 
Biri, etter den avdøde sorenskriver Peder Andersen. Toten og Biri skal 
slås sammen med Hadeland og Valdres når sorenskriveren der, Bent 
Pedersen, dør, og von Schønberg skal da være sorenskriver over hele 
området, som også tidligere har utgjort ett sorenskriveri. 
NI :  Søknad, dat. Akershus 30/7 1673, fra tidligere hoffi:jener Michael 
von Schønberg om å bli sorenskriver over Toten og Biri. Samtidig 
søker han om at han må bli sorenskriver over Hadeland og Valdres så 
snart stillingen etter Bent Pedersen blir ledig. Han ber om skrivergard. 
Vedlegg l :  Stattholderens anbefaling, dat. Akershus 3 1/7 1673, med 
bekreftelse på at Toten tidligere hørte med til Hadeland og Valdres 
sorenskriveri. 
2. Ove Juuls erklæring, dat. Akershus 26/7 s.å. Han bekrefter 
søkerens dyktighet. von Schønberg er gammel hoffi:jener og er på 
denne tid håndskriver hos Juell. 
3 .  Søknad, dat. Akershus 26/7 s.å. fra von Schønberg. Likelydende 
med ovennevnte søknad. 

s. 1 6 1 ,  59/74: 1 3 .4. 1674. ÅB R XIII 3 la. 
Benådningsbrev for Peder Madsen Lyche, kapellan i Jevnaker og 
Lunner sokn. Hans hustru er kommet for tidlig i barselseng etter 
bryllupet. Han far lov til å beholde sitt embete som han fikk ved 
kallsbrev av 22/3 167 1 (nr. 70, 167 1). 
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s. 1 77, 8/75 : 19.1.1675 .  ÅB R XIII 100b-10 la. 
Stadfesting av kallsbrev for Nils Johansen Brinck, som kapellan i Biri. 
Han rar ekspektanse på kallet etter nåværende sokneprest. 

s. 235, 47/80: 2.6.1780 . ÅB R XIII 382b-384b. 
Stadfesting av et makeskiftebrev, dat. Akershus 7/8 1673, hvorved 
Johannes Sommer i Vikersund rar 1/2 skpd. tunge med bygsel i Østre 
Vike som ligger til Heggen prestebol i Modum, med underliggende 
ødeplass Øde Vike av skyld 6 skinn, mot at Modum prestebol rar l 
skpd. salt med bygsel i Olnes i Asker og 1/2 skpd. malt med bygsel i 
Alm på Toten. Det vises til en erklæring fra soknepresten i Modum, 
Hermann Paulsen, om at prestebolets gods økes ved dette makeskiftet. 
Videre vises det til en søknad fra Maria Sommer, enke etter Herman 
Paulsen. Hun ber om konfirmasjon på makeskiftebrevet mellom 
hennes avdøde far, Johannes Sommer og Modum prestebol . 
NI: Søknad, dat. 3/3 1680, fra Maria Sommer om konfirmasjon på 
makeskiftet mellom stattholderen på kongens vegne og sokneprest 
Johannes Sommer. 
Bilag l .  Makeskiftebrevet, dat. Akershus 7/8 1673. 
Bilag 2. Kanselliets anbefaling, dat .  26/5 1 680 . 

Norske kongebrev (Ill - 1681-1684) 

s. 3, 13/81: 25.1.1681. ÅB R XIV l 2a- l 3a. 
Brev fra assessor i Høyesterett og borgermester i København, Titus 
Bulche og hustru Anna Lauritsdatter, på beholdningen og de årlige 
renter og inntekter av Toten hovedkirke og annekser i Akershus stift 
på livstid, mot vedlikehold. Det vises til brev av 19/1 1669 (nr. 7, 
1669) hvorved ekteparet fikk bevilget nevnte inntekter. De har hatt 
store og mange omkostninger med reparasjon av kirkene. Derfor blir 
bevilgningen utvidet. 
NI : Søknad, dat. 15/12 1679 fra Titus Bulche om konfirmasjon på 
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kongebrev, dat. 19/ 1  1 669 og brev dat. 1 /2 1669. 
Påtegning: Stattholderens anbefaling. 
Bilag I :  Kopi av kongebrev, dat. l 9/ 1 1669. Titus Biilche bevilges 
renter og inntekter av Toten kirke og anneks. 
Bilag 2: Kopi av kongebrev, dat. 1 /2 1669. Titus Biilche bevilges 
kongens del av Nedenes fogderis tiende på livstid. 

s. 4, 23/8 1: 1 5 .2. 168 1 .  NM T XII 23 l a-b. 
Befaling til stattholderen om å utnevne kommissærer. Det gjelder 
søknad fra Laurits Christensen om stadfesting av en sorenskriverdom. 
Saken gjelder noen tømmerhengsler i Land prestegjeld. 
NI: Søknad, dat. 30/7 1680, fra assessor Laurits Christensen om 
stadfesting av en kontrakt som han har inngått med grunneieren om de 
hengsler han har bygget i Land. Han ber videre om tillatelse til åbygge 
flere dammer ovenfor den nevnte og om forkjøpsrett til tømmer hos 
bøndene. 
Påtegning: Stattholderens anbefaling, dat. Kbh. 2/ 1 1  1680. 

Fortsettelse neste nr. 

224 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1997-3



Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 305 
Hvem var Martin Smidt som den 22. august 1863 fikk 

sønnen Helmer med piken Helene Christiansdtr. Andreasbakken? 
Martin Smidt var kontrollør ved Narum Brenneri og enkemann da 
sønnen kom til verden. Sønnen Helmer Martinsen ble den 18. 
september 1893 gift med Kari Olsdtr. Skartsæterbakken og de 
kjøpte garden Nederud i Vestre Toten der de bodde i alle fall fra 
1897 og utover. De fikk tre sønner nemlig: Ole i 1893, Fredrik i 
1897 og Ivar i 1908. Men hvem var Martin Smidt, kom han fra 
Oslo, bodde han bare en kort tid på Toten? Han er for eksempel 
ikke nevnt i noen av folketellingene for Totenbygdene i 1865 og 
1875. 

Med hilsen redaksjonen. 

Spørsmål nr. 306 
Spørsmålet gjelder Christopher Nielsen (f. ca. 1802) og 

Agnete Jensdatter (f. 1804) som giftet seg 13. noevmber 1828 i 
Biri. Christopher var ungkar og soldat, kaltes Schøienseie og var 
26 år ved vielsen. Agnete var pige og husmannsdatter, kaltes Gryte 
og var 24 år gammel. En kjenner til 9 barn og når og hvor de ble 
født, nemlig: 

1. Nicoline f. 1829 i Schøienseie. 
2. Johannes f. 1830 i Schaudalseie 
3. Peder f. 1831 i Schaudalseie 
4. Mathea f. 1833 i Schaudalseie 
5. Mathias f. 1836 i Schaudalseie 
6. Lars f. 1836 i Schaudalseie (nr. 5 og 6 var tvillinger). 
7. Mathea f. 1837 i Schaudalseie 
8. Anne f. 1840 i Nedre Amundrud 
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9. Niels ( 1847- 1928), f. på Stenberg, Ålkyterudeie. Han 
dro til Ådalen og giftet seg i 1876 med Torine Haraldsdtr. 
Aueren . 

Ved folketellingen for 1875 bodde Christopher og Agnete på 
Stenberg på Ålkytrudeie . Han var da husmann med jord. 
Konfirmasjonslisten for Biri i 182 l har Agnete Jensdtr . Hoff f. 
1804 . Pleieforeldre var Even og Anne Hoff. Dette er sannsynligvis 
den riktige Agnete . 

Er det noen som kan hjelpe meg med opplysninger om 
Christopher og Agnetes forfedre? Av interesse er det også å få 
opplysninger om hvem barna ble gift med og når de døde . 

Spørsmål nr. 307 

Med hilsen Jan 0. Helness, Narums vei 37, 
3430 Spikkestad, telefon 31 28 47 82. 

Undertegnede søker opplysninger om Ernst Torstensen 
Stuve, kone og barn, hvor det ble av dem, hvem de ble gift med 
osv. Ernst Torstensen Stuve ble født i Skjeberg sogn 1837 og ble 
gift med Karen Amalie Paulsdtr. f. ca . 1863. De hadde følgende 
barn: 
1. Alvhilde Emilia f. 1885 . 
2. Jenny Caspara f. 1886, døde 1887 . 
3. Johan Kasper f. 1888. 
4. Petra f. 1890. 
5 .  Torvald f. 1893. 
6. Johanne f. 1895 
7 .  Olga f. 1898 gift 1922 med Alfred Andersen. 
8. Otto f. 1900. 
Ernst er registrert som maler 18 7 5-1900 og familien bodde på disse 
stedene i Østre Toten: Øvre Fjellstuen 1875, Breilibakkeie 1885-
1890 og Meieribakken i Nordlia 1895-1900. En har ingen 
opplysninger om dem etter 1900. Er det noen som kan hjelpe til 
med flere opplysninger så skriv til: 

Harald Stuve, Kronvagen 46, 1 7561 Jarfalla, Sverige. 
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Spørsmål nr. 308 
Er det noen som kjenner til om Juel Eriksen, registrert i 

folketellingen fra 180 I på garden Rekstad i Gran prestegjeld bodde 
her hele sitt liv, og om når kona hans Marte Larsdtr. døde. Jeg 
søker etter Juul Eriksen som døpte sønnen Anders i Lavik 
prestegjeld i Sogn og Fjordane i 1823 , bare tre dager etter hans 
fødsel. Anders var forøvrig født og vokste opp i Øn sogn i 
Hyllestad. Ved dåpen i Lavik 23 .2. 1823 opplyste faren at "Han 
ikke visste sin kones faders navn . . . " 

Fra folketellingen i 1801 finnes 1 Juul Eriksen i Hole 
prestegjeld samt 2 Juel Eriksen på Gran i Hadeland, en på Eid og 
en på Rekstad. Min far har gått gjennom kirkebøkene for Hole for 
å se om det kan være denne Juul som flyttet til Sogn, men det ser ut 
som om han levde og døde i Hole. 

Når det gjelder Juel Eriksen på garden Eid i Gran har jeg 
fått opplyst at han er det ikke. Så foreløpig står jeg igjen med Juel 
Eriksen fra Rekstad, også på Gran. Men han er 45 år i 180 l .  Da er 
han altså 67 år i 1823 , men man skal jo aldri si aldri . . .  

Det er også en Juel Andersen fra (Nest)Egge på Gran som 
har gjort seg bemerket i Sogn og Fjordane. I 1809 ble han utlagt 
som far til en Jørgen som ble født på Myklebust i Lærdal mens han 
fremdeles var gift i Gran. Det kan se ut som om han giftet seg med 
mor til barnet etter at han ble enkemann, for i 1818 fikk de et nytt 
barn sammen, Gulbrand. 

1819 ble det videre døpt ei jente i Askvoll, hvis far var 
Juul Arnesen og mor var en annen enn mor til Jørgen og 
Guldbrand, men altså ingenting om Juul Eriksen. Begge oppgir de 
at de er arbeidsmenn. 

Skulle ellers noen av medlemmene i Vestoppland 
slektshistorielag trenge hjelp i forbindelse med Sunnhorda
landsregionen, så kan jeg kanskje hjelpe. Min far har skrevet en 
rekke av bygdebøkene her og er fortsatt "arbeidende" til tross for 
sine 85 år. Med hilsen : Sigmund Steinsbø. (Redaksjonen sender 
svar videre). 
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Lagsnytt 

Rundtur i Torpa 14.  iuni 1997 

15 slektsinteresserte personer møtte opp på Nordre Finni hos Kari 
Nordal. Vi fikk aller først en orientering om gardens historie, før vi 
satte oss inn i minibussen som tok oss med Torpa rundt. Ferden 
gikk først oppover Aust-Torpa på gammel Finni-grunn. Ved 
Grønnvold bru tok vi av til Vest-Torpa og opp Feide-lia, en bratt 
strekning som neppe er lett framkommelig på vinterføre. Ved 
Sjåheim tok vi til venstre og fortsatte forbi Feide-gardene og videre 
mot Rud.  De bratte jordene på Rud er tidlig bare om våren, men 
også de første som blir rammet av tørke. Ved Gårder speidet vi 
etter mulig tomt for den gamle gavekirka som sto der i 100 år, og 
så kom vi til Lunde kirke. Her hadde vi en liten stopp og så litt på 
kirka som ble bygd i 1769 som gavekirke. Gardbrukeren på Lunde 
ga tomt, og han og kona sto for at kirka ble malt innvendig av 
Peder Aadnes. Tormod Grønland som har vært prest i Torpa i flere 
år, ga oss en fin orientering om kirkas historie. 

Etter stoppen ved lunde kirke dro vi videre mot Stadsvoll, 
Grøtåsen, Frøysli, Myhre og Klette, før vi kom til Ulsakerbygda 
med den fine Ulsjøen. Videre dro vi forbi Haukdalen, Røstegardene 
og Sæter før vi igjen kom tilbake til Sjåheim. Turen nedover Feide
lia er jeg glad jeg slipper å oppleve daglig med holke-føre 
vinterstid. Landskapet rundt Dokka-elva ved Grønvold-bru må 
oppleves. Det kan ikke beskrives. 

Fra Grønvold gikk ferden videre mot Nord-Tropa. Siden de 
fleste nå begynte å bli ganske kaffetørste gikk dette nokså fort. Vi 
passerte Mo, Valhovd, Frøisland, Åmot, Øistad, Koll, Åsen, Røste, 
Fossum, Synstelia og Nørslia før kafferasten på Hugulia. På turen 
tilbake tok vi oss bedre tid nedover Nord-Torpa. En avstikker 
oppover Øverbygdveien fikk vi lagt inn. Her passerte vi Myre, 
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Goplen, Bratlien og snudde ved Strøm. På tilbaketuren stoppet vi 
ved Åmot kirke. Det er et imponerende bygg denne kirken, 
åttekantet og tre etasjer høy, rommer den mange. Prekestolen er så 
høyt på veggen at enkelte prester har kviet seg for å preke derfra. 
Etter en periode å ha vært okergul har kirken nå kledlig hvit farge. 

Turen gikk videre mot Vinjar og den "nye" veien forbi 
Engeseth, Rud i Aust-Tropa, Røste, Haug, Opsahl og til Kinn 
kirke. Her var det ingen kirke i mange år da meningen var at Åmot 
kirke skulle betjene hele området. Gravplass var det imidlertid her 
og i 1950-åra ble det satt opp et kapell som nå er blitt kirke. Denne 
rødmalte bygningen har en noe fremmed stil til kirke å være. Min 
egen farmor som vokste opp litt lenger øst, fortalte en gang at hun 
ikke trodde sine egne øyne når hun kom tilbake til barndomsbygda 
og fikk se Kinn kirke for første gang. Hun var ganske sikker på at 
dette måtte være en ny låve! 

Tilsist gikk ferden videre forbi Frøysåk, Væle, Hogne og 
Kjensjord før vi snudde ved Snertingdals-grensa . Her viste Per 
Kristenstuen oss en typisk jemutvinningsplass fra ca. 1500 år 
siden. Dette var en fin avslutning på turen før bussen snudde og vi 
dro tilbake til Finni. Her avsluttet vi med en trivelig kaffe-prat på 
veranden. 

Kari Nordal var med som guide og slekstshistoriker på hele 
turen, og lokalkunnskapen var enorm. Ingen skulle tro at hun er 
innflytter til bygda hun er så stolt av og godt kjent i .  

En  stor takk til Kari og til Sigmund Rosenberg som tok 
initiativet til turen. Takk til arrangørene som delte ut kart med 
mange gardsnavn inntegnet . Det gjorde at det ble lettere å følge 
med og ikke minst huske hva en hadde sett. 

Til sist har jeg et stort ønske, nemlig at flere kan stelle i 
stand slike turer. Min ønskeliste er lang, og kan kortest 
oppsummeres som hele Vest-Oppland. 

Mona Løndalen Taralrud 

229 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1997-3



Arbeidsoppgaver! 

I hefte nr. 2 for 199 7  ble det ytret ønske om at slektshistorie/aget 
skulle registrere og gjøre kjent navn på personer som har samlet 
opplysninger om slekter i sitt og andre områder. Vi har fått en 
reaskjon på disse tankene nemlig fra Jan 0. Helness, Narums vei 
3 7, 3430 Spikkestad, tlf. 31 28 4 7  82, og han skriver: 

Jeg har kunnskaper om slekter i Røyken kommune i Buskerud fra 
1600-tallet til ca. 1865. Jeg har navn på døpte, viede og begravede 
fra kirkebøkene, samt manntallene fra 1 664 og 1666, 
folketellingene i 180 I og 1865 lagt inn på EDB slik at søking på 
navn er lett . Dersom noen av lagets medlemmer har behov for 
hjelp, står jeg med glede til tjeneste. 

Tidsskriftet formidler gjerne .flere slike kontakter. 

M.  CARLSEN & SØNN A/S 
2760 BRANDBU, Tlf. 61 33 41 96 

og 

AVD .  GRAN , HALFDAN LYSEN 
2750 GRAN , TLF. 6 1  33  0 1  42 

Elektromarked-
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Oversikt over slektsgransknings
pros i ekter som det er blitt bøker av 

siden 1975 

Av Paul-Arve Buskum 

Forord 

Kopi av dette registerheftet er sendt til : Fylkesbiblioteket i Gjøvik, 
Toten økomuseum, Vestoppland Slektshistorielag, Fylkes
biblioteket på Lillehammer, Fylkesbiblioteket i Hammerfest og 
andre interesserte. Alle slekter fra og med nr. 1 til og med nr. 22 er 
blitt ferdige bøker . De andre slekter fra og med nr. 23 til og med 
nr. 3 0 er beregnet ferdig i bokfom1 i løpet av 1998. Håper de tar 
Dem tid til å lese dette heftet. Fra januar 1988 har jeg sittet mellom 
3 og 4 timer hver eneste dag, 365 dager pr. år med slektsgransking 
og oversettelser. Fra 1975 til 1986 brukte jeg 5-7 timer på dette pr. 
uke, året rundt. Når 1998 er ute har jeg gransket i alt 30 slekter 
siden 1975, så da blir det stopp på slektsgransking fra min siden. 
Jeg blir glad hvis andre som driver med de samme slekter som jeg 
tar kontakt for det er jo dumt at flere driver med samme slekt. 

Nr. 1) Hoel-slektene på Toten. 
Med blant annet alt som har med forgreninger bakover og etterslekt 
på Hoelstuen, Hoelstuehagen, alle Hoel-garder. Alle barn til hver 
generasjon, svigerbarn, barnebarn, svigerforeldre m.m. ca. 450 
sider fra perioden ca. år 1600 til ca. 1900. Også alle eventuelle 
husmannsbruk. 
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Nr. 2) Kubberud-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, svigerbarn, svigerforeldre til hver 
generasjon m.m. og barnebarn. Ca. 200 sider, fra ca. 1600 til ca. 
1900. Også alle eventuelle husmannsbruk. 

Nr. 3) Høvern-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, svigerbarn, barnebarn, svigerforeldre til 
hver generasjon m.m. ca. 200 sider. 

Nr. 4) Alt om Hubrei-slektene på Toten. 
Med forgreninger blant annet fra Ensrud, Skaugerud m.m. En har 
tatt med alle barn, barnebarn, svigerforeldre m.m. til hver 
generasjon, fra perioden ca. 1600 til ca. 1900, ca. 120 sider, også 
alle husmannsbruk. 

Nr. 5) Alt om Opsal-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, barnebarn, svigerforeldre til hver 
generajson. Fra ca. år 1600 til ca. 1900, ca. 120 sider. En har også 
tatt med alle eventuelle husmannsplasser. 

Nr. 6) Opdal-slektene i Torpa. 
En har tatt med alle barn, svigerbarn, svigerforelde til hver 
generasjon fra ca. 1650 til ca. 1900. 

Nr. 7) Hansen-slekten på Trevatn. 
Med foreninger fra blant annet Oslo, Sverige m.m. En har tatt med 
alle barn, barnebarn, svigerforeldre til hver generasjon. m.m fra ca. 
1700 til ca. 1950. 100 sider. 

Nr. 8) Skjønberg-slekten på Trevatn. 
Med forgreninger fra Finmark, Oslo m.m. En har tatt med alle 
barn, svigerbarn, svigerforeldre m.m. til hver generasjon fra ca. 
1700 til 1950. 100 sider. 
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Nr. 9) Fredrikstad-slekten i Land. 
En har tatt med alle barn, svigerbarn, svigerforeldre m.m. til hver 
generasjon, fra ca. 1 700 til ca. 1 950. 

Nr. 10) Hallingstad-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, barnebarn, svigerforeldre til hver 
generasjon m.m fra ca. 1 600 til 1900. 1 20 sider. 

Nr. 11) Frodal-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, barnebarn, svigerforeldre m.m. til hver 
generasjon, fra ca. 165 0 til ca. 1 900. 1 00 sider. 

Nr. 12) Narum-slektene på Toten. 
En har tatt med alle barn, barnebarn, svigerforeldre m.m. til hver 
generasjon, fra ca. 1 650 til ca. 1900, ca. 400 sider. En har også 
med alle eventuelle husmannsbruk til Narums-gardene i Kolbu. 

Nr. 13) Skiefstad-slektene på Toten. 
En har fått med alle barn, barnebarn, svigerforeldre m.m. til hver 
generasjon fra ca. 1 450 til ca. 1900, ca. 500 sider. En har også 
med alle eventuelle husmannsbruk til Skjefstadgårdene. 

Nr. 14) Lunde-slekten på Toten 
Med forgreninger fra blant annet Rognstad, Røise, Snipstad m.m. 
En har med alle barn, barnebarn m.m. til hver generasjon, fra ca. 
1650 til 1950. Ca. 1 60 sider. 

Nr. 15) Røise-slekten, Toten 
Med forgreninger fra blant annet Narum, Nøkleby, Holte m.m. En 
har tatt med alle barn, barnebarn m.m. til hver generasjon, fra ca. 
1650 til 1950, ca. 160 sider. 
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Nr. 1 6) Mikkelstue-slekten i Søndre Land. 
Med forgreninger fra blant annet Skattebu, Robøle, Hegge m.m. 
Tatt med alle barn, svigerbarn m.m. til hver generasjon, fra ca. 
1650 til ca. 1950, ca. 200 sider. 

Nr. 17) Skeiten-slekten på Toten. 
Med forgreninger blant annet til og fra Smeby, Hoel, Snipstad, 
Ruen m.m. Fått med alle barn, svigerbarn m.m. til hver generasjon, 
fra ca. 1470 til ca. 1950, 37 1 sider. 

Nr. 18) Galgerud s. Lier slekten 
Med forgreninger fra blant annet Huseby, Bjørnstad m.m. En har 
tatt med alle barn, svigerbarn m.m. til hver generasjon, fra ca. 
1700 til ca. 1950. 1 15 sider. 

Nr. 19) Blisten-slekten på Hadeland 
Med forgreninger blant annet fra Munkerud, Raastad m.m. Tatt 
med alle barn, svigerbarn m.m. til hvert ledd. fra ca. 1700 til ca. 
1950. I 50  sider. 

Nr. 20) Skuterud-slekten i Modum. 
Med forgreninger blant annet fra Fåberg, Vardal m.m. Tatt med 
alle barn, svigerbarn m.m. til hvert ledd. fra ca. 1570 til ca. 1950. 

Nr. 21) Aamodteie-slekten i Land. 
Tatt med alle barn, svigerbarn m.m. med forgreninger til blant 
annet Lofoten m.m. Fra ca. 1700 til ca. 1850. 60 sider. 

Nr. 22) Holte-slekten på Toten 
Med eventuelt alle husmannsbruk m.m. med forgreninger blant 
annet fra Dyste, Tollefsrud, Moldstad m.m. Tatt med alle barn, 
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svigerbarn m.m til hver generasjon. Fra ca. år 1600 til ca. 1 900. 
Ca. 230 sider. 

Nr. 23) House-slekten på Toten 
- med forgreninger til blant annet fra Hoel - Sivesind - Nestrud 
m.m. Går fra ca. 1 650 til ca. 1900 og er på 70 sider. 

Nr. 24) Moldstad-slekten på Toten 
- med forgreninger fra blant annet: Hammerstad - Holte - lgelsrud 
m.m. Fra ca. 1 650 til ca. 1 900 og er på ca. 300 sider. 

Nr. 25) Faukald-slekten på Toten 
- med forgreninger blant annet fra Baakinn - Hekshus - Braastad 
m.m. Fra ca. 1650 til ca. 1900. Ca. 100 sider. 

Nr. 26) Olsby-slekten på Toten 
- med forgreninger blant annet fra Kvern - Panengen - Lie -
Frogner m.m. fra ca. 1650 til ca. 100. Ca. 100 sider. 

No. 27) Drengsrud-slekten på Toten 
- med forgreninger blant annet fra Flikkeshaug - Enge m.m. fra ca. 
1650 til ca. 1 900. Ca. 100 sider. 

Nr. 28) Valle-slekten på Toten 
- med forgreninger fra blant annet Hallingstad - Jerstad m.m. fra 
ca. 1600 til ca. 1900. Ca. 150 sider. 

Nr. 29) Rogneby-slekten på Toten 
- med forgreninger blant annet fra Haagenstad - Kraby .- Evang 
m.m. fra ca. 1 600 til ca . 1900. Ca. 1 00 sider. 

Nr. 30) Fiørkenstad-slekten på Toten 
- med forgreninger blant annet fra Oppegard - Trogstad - Riise 
m.m. Fra ca. 1 600 til ca. 1900. ca. 100 sider. 
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Nr. 31) Grense for Hadelands almenning. 
Oversettelse av "Grendse-skjell betreffer for Hadeland Almenning 
år 1781 ". Oversettelse og kopi av originalen. 40 sider. Ferdig 
1992. 

Nr. 32) Diverse brev. 
Oversatt ca. 250 diverse brev/dokumenter fra perioden 1750  til år 
1890. Alle originalsider er kopiert. Gjennomsnitt 7 sider tettskrevet 
A 4 sider pr. brev/dokument, pluss oversettelsen. Jeg har 150 av 
disse i original selv og har ellers hjulpet andre. 

Nr. 33) Fra skifteprotokollene. 
Jeg startet med å oversette ordrett side for side, linje for linje fra 
skifteprotokollene, rettsprotokollene ca. år 1650 for Toten-Land
Hadeland-Vardal-Biri-områdene. Jeg lager register med navn, sted 
og sidehenvisninger. Oversettelsen viser til hvilken side i 
protokollen stykket står slik at alle kan sjekke at en ikke har 
oversatt ord galt. Finnes et ord galt på f.eks. 100 sider er det ikke 
bra. Planen er å lage bøker på 50 års spennvidde fra hver 
protokoll . Pr. i dag er en ferdig med de 30 første årene fra hver 
protokoll. Planen er å oversette fram til 1850. Jeg skal prøve å bli 
ferdig med dette til min 50  årsdag i april 2001. Vi får se. - Det 
hadde vært bra om interesserte hadde sagt i fra om de er interessert 
i dette. 

Nr. 34) Dagbøker fra Amerika 
Ca. l 00 originale kopier av dagbøker fra utvandrede nordmenn 
med en spennvidde fra år 1855 til år 1890. Dessuten ca. 300 
originale bilder med skrevet navn/data bak på av utvandrede 
opplendinger, fotografert før 1895. Det er planer om å skrive av og 
kopier fra dagbøkene, samle bilder og lage bøker av dette. En har 
hatt brevlig kontakt med 123 slekter i USA med røtter fra Land, 
Toten, Valdres og Hadeland. 
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Alle produktene jeg har laget er jeg i ferd med å gi til 
Fylkesbiblioteket i Gjøvik gratis, tre eksemplar av hver slekt etter 
forespørsel fra biblioteket, i alt 22 forskjellige slekter. Det er klart 
at helt perfekt slektsarbeid gjør jeg ikke, men tror ikke det er store 
feilen, men kanskje så store feil at noen vender tommelen ned til det 
jeg gjør. Det må man bare leve med. Jeg har levert gjennomsnittlig 
15 bøker til private som synes at det er et imponerende arbeid. Som 
sagt har jeg levert ca. 15 bøker av hver slekt til private så langt, 
men det kunne jo hende flere ble interessert om det ble bedre kjent, 
og en hører gjeme fra interesserte. Prisen på bøkene er mellom 
200 og 450 kroner, for de tykkeste. Men prisene kan diskuteres. 
Ved bestillinger trenger jeg 3 ukers levering fordi jeg må kj øre ut 
av datamaskinen og binde inn. Min adresse er : Elsrud, 2864 Fall. 

Fra venstre Jerry Kvid fra Nord-Daktoa, Paul-Arve Buskum 
og Arne Brekke fra Nord Dakota. Ektefellen til Jerry har 
røtter fra Tranholdt i Søndre Land. Arne Brekke er 
opprinnelig født og oppvokst på Vestlandet men har bodd 
USA de siste 40 år. 
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LOKALAVDELINGENE 
I VESTOPPLAND 

SLEKTSHISTORIELAG 

Gjøvik/Toten : 
Styret består av Anne Ma Hasselknippe, Frank Solbakken, Fredrik 
Dyhren, Terje Tandsethcr og Roy Magne Sveen (vara) . Det er 
medlemsmøter på Gjøvik bibliotek den tørste torsaagen i månedene 
september - mai kl . 18 .30-2 1 . 30. Først er det kåseri/foredrag, så 
eventuelle spørsmål og kommentarer og dernest private 
granskinger. Avdelingen har ca 1 20 medlemmer . 

Land : 
Styret består av : Sigmund Rosenberg (formann), Arve 0 .  Gjeile 
(sekeretær), Robert Jørgensen (kasserer), Magnar Rustestuen 
(styremedlem) og Bodil Smeby (revisor). Det er møter på Lands 
museum den siste mandagen i hver måned mellom september og 
april mellom 1 9  og 2 1 .  Avdelingen har ca. 30 medlemmer. 

Valdres : 
Formann er Eli Staxrud Brenna, sekretær Eli Sælid og kasserer 
Harald Rolandsgard. Det er møter på Valdres Folkemuseum 2 .  
mandag i månedene september - mai. Avdelingen har ca. 25 
medlemmer. 

Hadeland:  
Formann er Hans M. Næss, styremedlemmer Kjell Henrik Myhre 
og Gunvor Hilden. Medlemsmøter på biblioteket ved Gran 
ungdomsskole den 2. tirsdagen i måneden og i drengestua ved 
Jevnaker prestegard den 3. tirsdagen i hver måned mellom 
september og mai . Avdelingen har ca. 50 medlemmer. 
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H A D E L A N D  

NL Hadeland Kornsilo og Mølle 

KRAFTFOR • TI LSKUDDSFOR 
SÅVARER • GJØDSEL 

KORNMOTTAK 

Adr. : 2770 Jaren 
Tlf.: 6 1  32 80 1 6  Fax: 6 1  32 90 86 

Vi har alle typer reiser! 

- dine reiser bestiller du hos 

REISES YR4ET 

EISER 
2760 Brandbu - Tlf. : 61  33 59 20 

Fax : 61 33 59 51 
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ltid 
beredt 

hvorsomhe!st - nårsomhelst 

Tjenester du har bruk for - uten gebyrer 1�4 Toterls
Sparebank Ill\\ 
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Sikker 
strømforsyning 
med m�O ENt
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HADELAND 
EN ERGIVERK 
2770 JAREN - TLF. 61 32 73 00 

Handelsbyen på Hadeland 
Vi ønsker deg velkommen og t i lbyr :  

70 forretn inger innen de 

fleste bransjer, samlet på 
ett sted ved RV 4 ,  m idt 
me l lom Oslo og Gjøv ik 

To kjøpesentere ; 
Smietorget og Granstunet. 
Bank - Post - V inmonopol 

Jernbane - Rutebi lstasjon 
Helsesenter - Apotek mm 
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V I  TAR VARE 
PÅ DAG ENS 
VERD I ER 

VESTOPPLAN D SLEKTS
H I STOR I ELAG TAR VARE  
PÅ H I STOR I SKE VER D I ER 

� 
�m& GR An S PAR E BAnu 

2770 JAREN - TELEFON 6 1  32 80 00 

SPAREBANKEN $JEVNAKER ff LuNNER I 
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