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KJENN DIN BYGD 
LOKALHISTORISK LITTERATUR I GODT UTVALG 

Totn tidsskrift 1-9 80,- 

Toten årbok innbundet 1979-90 150,- 

Toten årbok 1991 200,- 

Visjon og virke 250,- 

Toten årbok 1992-96 170,- 

Toten årbok 1997 190,- 

Totens bygdebok bind I ( I to halvbind) a  200,- 

Totens bygdebok bind II og III 200,- 

Totens Bygdebok bind IV 350,- 

Gihle: Frå gamalt 100,- 

Gihle: Østre Toten Bondelag 1882-1982 80,- 

Gihle: Østre Toten Skogeierlag 1911-1986 80,- 

Gihle: Hoff kirke 50,- 

Gihle: Fra gamle dager på Toten 80,- 

Totendialekta, form-bruk-framtid 50,- 

Gjestrum: Gårds og slektshistorie 90,- 

Gjestrum: Økomuseumsboka 150,- 

MJØSA årbok 1982-83 100,- 

MJØSA årbok 1984-86 130,- 

Julsrud Berg: Damp og motorbåter på Mjøsa 288,- 

Øyeblikk som var, bind I og II 130,- 

Øyeblikk som var, bind III 170,- 

Totenmål og anna mål, hefte 1-9 40,- 

Totenmål og anna mål, hefte 10-22 60,- 

Toten Almenning     350,- 

Olstad: Spellemann langs vegen 60,- 

Rosseland: Skole i den trivelige bygda 190,- 
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1/1 side  .................. kr. 300,- kr. 1000,- 
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Nesterud - gårdene i Vestre Toten 

og en slekt knyttet til dem 

Av Kolbjørn Sundby 

Nesterud-gårdene ligger nord-øst for Kolbu-krysset, ned mot 
dalbunnen og elven, og har navn etter beliggenheten, den nederste 
rydningen. Opprinnelig dreide det seg om en rydningsplass som 
tilhørte prestebolet. Den første oppsitteren som er nevnt, er en 
Halfuor, og han nevnes allerede i 1657. Han hadde da 3 fe. 

I 1660, den 14. mars, ble det holdt skifte etter ham. Han 
hadde etterlatt seg fire barn: Lauritz, Rasmus, Knut og Marte. På 
skiftet møtte også barnas mor, Inger, med sin nye mann, Kristoffer 
Bjørke, som formynder for barna, eller kanskje bare for datteren 
alene. 

I 1665 og 1666 er det iflg. fogdregnskapene Knut som er 
bruker, mens det fra 1669 og til 1682 er Rasmus. Det ligger nær å 
tro at dette er sønnene til Halfuor. Ved matrikuleringen i 1669 
kunne Rasmus fø en hest og syv fe, altså en betraktelig fremgang 
fra de tre fe i 1657. 

Etter dette følger en periode på 31 år - fra 1682 til 1711 - 
uten opplysninger om hvem som brukte gården. Den mulighet 
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foreligger at Rasmus kan ha vært bruker også etter 1682, og på 
den annen side at en ny bruker kan ha overtatt før 1711. 

Prost Neumann har i sine protokoller under avsnittet 
«forskjellig» ført opp en Lars Sifuersen Nesterud, f. 1656 og 
begravet i 1726 (85 år) uten at han er satt inn i noen 
familiesammenheng. Det har det heller ikke lykkes å gjøre senere. I 
1711 er det så i folketellingen oppført to brukere av Nesterud, 
Knut og Lars. 

Knut er fortsatt oppsitter i 1723 og i 1724. Denne Knut er 
Knut Halvorsen fra Øfstås (1674-1743), gift 29.12.1700 med Siri 
Jonsdatter Prestegarden. Knut er i slektsarkivet ved Toten 
økomuseum oppført som bosatt på Fodstad i 1700 og 1703 og på 
Nesterud i 1743 og 1744. (Han døde i 1743 og skiftet ble holdt 
21.1.1744). Hvorledes han kom til Nesterud er ikke kjent. Heller 
ikke er det kjent om det var noe slektskapsforhold mellom ham og 
dem som tidligere er nevnt som brukere av Nesterud. Det er således 
først med disse brødrene vi med sikkerhet kan si at den slekt som 
omtales i denne artikkel, rykket inn på gården. 

Med hensyn til Lars, finnes det en interessant opplysning i 
Totens bygdebok bind II s. 329. Der er det opplyst at ved 
ekstrarett, satt på Nesterud i 1730, ble behandlet en sak angående 
Lars Øfstås’s selvmord. Det at ekstraretten ble satt på Nesterud, 
indikerer at det var der Lars Øfstås hengte seg. Det ble opplyst at 
han var blitt «rasende» for 12 år siden, altså ca. 1718. d.v.s. ca. syv 
år etter at Knut og Lars var oppført som brukere av gården. Med 
samme opprinnelse, Øfstås, ligger det nær å anta at de var brødre. 

Denne beretningen kan også være forklaringen på at Knut 
er oppført som oppsitter alene i 1723, på et tidspunkt da Lars 
allerede var sinnsyk. Gården kunne da, i 1723, fø to hester, ti naut 
og åtte sauer, altså en betydelig økning i forhold til i 1669. Året 
etter, i 1724, ble forøvrig Knut innstevnet av fogden fordi han 
denne sommeren ikke dro til seters med buskapen, men lot den 
beite hjemme. 

I 1729, den 22. november, skjer den endring, kanskje som 
følge av Lars Øfstaas’s selvmord at sokneprest Ole Hannibal Hoff 
utferdiger bygselbrev på den halve del av Nesterud til Halvor 
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Skaugerud (1699-1767). Hans foreldre er ikke kjent. Han var 
imidlertid svigersønn av Knut Halvorsen, idet han var gift med 
hans datter Christense (f. 1701). 

I 1734, den 15. mars, fikk Harald Larsen fra Moldstad 
(1697-1775) også bygselbrev fra sokneprest Hoff på halvdelen av 
Nesterud. Det var formodentlig den andre halvdelen, som avdøde 
Lars Øfstås kan ha drevet. Harald Larsen var gift med Knut 
Halvorsens andre datter Cathrine (død 1757). Harald Larsen var 
sønn av Lars Hansen Moldstad (1671-1698), som igjen var sønn 
av Hans Hansen Elton (1629-1704). 

Det ser således ut til at Knut Halvorsens svigersønner 
overtok hver sin halvpart av Nesterud. Det er ikke anført hvem 
som fikk hvilken del, Øvre eller Søndre/Nedre. Men hele gården ble 
fortsatt brukt av mennesker tilhørende samme slekt. 

I 1757 inntrådte en ny endring. Da utferdiget prost Hoff 
bygselbrev på halvdelen av Nesterud til dragon Søren Andersen 
(1713-1773) fra Enge, sønn av Anders Hansen Bæren i 
Brennseteren. Søren Andersen var gift med datteren til Halvor 
Skaugerud, Johanne Halvorsdatter (1721-1769), og overtok 
formodentlig driften av sin svigerfars del av Nesterud. 

I 1773 ble det holdt dødsbo-auksjon etter Søren Andersen, 
Hvem som overtok hans del av Nesterud, er usikkert. Uklarhet er 
det også om bakgrunnen for en del andre transaksjoner som ble 
foretatt i de påfølgende år. 

I 1777 utferdiget sokneprest Berg bygselbrev til soldat 
Knut Haraldsen f. 1747, på en fjerding tunge i Nesterud. Knut 
Haraldsen var sønn av ovennevnte Harald Larsen fra Moldstad 
1775, som hadde hatt bygsel på halvdelen av Nesterud fra 1734. 
Iflg. Neumann var Knut gift med Helena, datter av en Hans 
Nesterud. 

En uke senere, den 29. september 1777, opptrer en ny 
mann, Ole Halvorsen Kise fra Skjølstuen, på arenaen. Han utsteder 
da skjøte(!) til Lars Haraldsen, sønn av avdøde Harald Larsen og 
bror av ovennevnte Knut Haraldsen, på halvparten av søndre 
Nesterud. Det kan tyde på at brødrene da har overtatt hver sin del 
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av søndre/nedre Nesterud etter faren, slik at gården da fikk tre 
brukere. 

Lars Haraldsen (1732-1823), gift med Berte Andersdatter 
Bakke (1742-1838) synes imidlertid også å ha eid halvparten av 
søndre Kise i nabolaget, for såvidt som han 15.6.1778 utsteder 
skjøte til Gubrand Olsen Tåsås på halvparten av gården søndre 
Kise. Bildet blir ikke klarere av at Neumann har oppført Lars 
Haraldsen Nesterud under lille Tåsås, selv om disse forholdene 
ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. 

Haraldsen-brødrene Lars og Knut hadde imidlertid en 
tredje bror, Hans (1741-1814), som opptrer litt senere. 

I 1792, den 18. juni utferdiget prost Borchgrevink 
bygselbrev til Johan Olsen (1754-1838) fra Skjøl på den halve del 
av gården Nesterud nedre. Ved folketellingen i 1801 er det oppført 
tre familier på Nesterud. 

1. fam. Johan Olsen, g. br. 47 år, nedre 
2. «  Nils Johansen, husmann uten jord 
3. «  Hans Haraldsen, g. br. 60 år, øvre 

Det mangler opplysninger om hvorledes og når Hans Haraldsen er 
kommet i besittelse av øvre Nesterud en eller annen gang før 1801. 
Det var jo nettopp denne del Søren Andersen hadde brukt før Hans 
Haraldsens brødre Lars og Knut overtok den andre delen 
(nedre/søndre) på deling. 

Et interessant forhold knyttet til Nesterud på denne tid, var 
at de som bodde der var haugianere, og det var fire-fem jenter fra 
Nesterud som ble gift med fremstående haugianere, angivelig til 
dels ved Hans Nielsen Hauges mellomkomst. 

J 1804 utsteder så prost Borchgrevink bygselbrev til Ole 
Johansen (1778-1822), sønn av Johan Olsen, på nedre Nesterud. 
Samtidig utferdiges føderådsbrev til Johan Olsen og hans kone 
Helene Svendsdatter. 

Ole Johansens kone, Berte Paulsdatter (1782-1871) fra 
Norset (Nerset?), giftet seg annen gang med Anders Hansen Kise 
(1796-1882) som er oppført som bruker i 1822 på øvre, mens 
Johan Olsen og hans sønn Ole hadde hatt nedre. 
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I 1815 var imidlertid Hans Hansen (1792-1844), sønn av 
Hans Haraldsen på øvre, oppført som bruker av øvre. Han var gift 
med Helene Pedersdatter fra Hørland f. 1793. Hun blir nærmere 
omtalt senere. 

Det er uklart hvem som i perioden 1815-22 har brukt nedre 
Nesterud. En mulighet er at Hans Hansen kan ha brukt både øvre 
og nedre i denne tiden. 

I 1823 døde iflg. Neumann vilkårskone Margrethe 
Rasmusdatter Nesterud, f. 1746. Det har ikke lykkes å sette henne 
inn i noen familiesammenheng. Det kan imidlertid ha vært hennes 
mann, som overlevde henne, men som for oss er ukjent, som 
brukte nedre i denne tiden. 

I 1844 utstedes skjøte fra Kongen til Anders Hansen 
(1796-1882) fra Kise, på øvre Nesterud, mot pantebrev til 
Oplysningsvesenets fond på 600 spesiedaler. 

1 1845 får på tilsvarende måte Helene Pedersdatter, f. 
1793, enken etter Hans Hansen som døde i 1844 og som tidligere 
synes å ha vært bruker på øvre, skjøte på gården Nesterud. Både 
etter den foranstående og den etterfølgende sammenheng må dette 
dreie seg om nedre. Et spørsmål for seg er om noen av de 
uklarheter som er omtalt tidligere, også kan skyldes slik mangel på 
presisjon ved dokumentutstedelsen. Også Helene Pedersdatter 
utstedte pantebrev til Opplysningsvesenets fond på 600 spesiedaler. 

Først med dette ser det ut til at et klart og endelig skille 
mellom brukerforholdene til de to delene av gården er etablert. Den 
videre utvikling for de to gårdene ble slik: 

Øvre Nesterud 
I 1844, samme året som han selv kjøpte den, solgte Anders Hansen 
gården til Fredrik Johannessen fra Fjørkenstad mot føderåd. I 1853 
solgte Fredrik Johannessen til Hans Skaugerudengen. I 1862 solgte 
Hans Christiansen Skaugerudengen til sin sønn Even Hansen, gift 
med Helene, f. 1833, datter av Hans Hansen og Helene 
Pedersdatter. 
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I 1866 blir Hans Christiansens bo tatt under konkurs- 
behandling. I 1869 selges garden på auksjon til David Paulsen 
Narum. Dog fikk Even Hansen skilt fra et jordstykke, Smestad. 
Der har etterkommerne fremdeles tilhold. Det senere eierforhold 
når det gjelder øvre Nesterud ligger utenfor rammen for denne 
artikkelen. 

Søndre/nedre Nesterud 
Helene Pedersdatter (f. 1793) som etter mannens død i 1844 drev 
gården, var datter av Peder Hågensen på Hørland i Totenvika. 
Hun hadde således røtter både til Skramstad, Balke, Hanestad, 
Askim, Kraby, Majer, Skjefstad, Kobberstad, Tømmerhol og til 
sokneprest Bård Nilssønn i Biri og forøvrig til lagmann Dyre 
Sevaldsson og hans foreldre. 

Åtte år gammel ble Helene foreldreløs. Da hennes eldste 
bror overtok Hørland, hvor hans etterkommere for øvrig ble 
sittende et par hundre år, ble Helene flyttet til sin formynder og 
slektning (antakelig søskenbarn), den barnløse bonden på 
Skaugerud, Thomas Amundsen. Avstanden mellom Nesterud og 
Skaurgerud er ikke lengere enn at den var en rimelig friervei selv i 
den tid da en måtte tilbakelegge den til fots. Som nevnt gikk en av 
sønnene på Nesterud, Hans Hansen (1792-1844) denne veien, og i 
1815 ble han og Helene Pedersdatter gift. 

Paret fikk tolv barn, og forbindelsen med Skaugerud ble 
holdt godt vedlike. Thomas Amundsen og hans kone var faddere til 
de første barna, og ett av barna, Thomas f. 1824, giftet seg med 
Andrine Hansdatter fra Skaugerud. De flyttet til Sivesind. Et annet 
av barna, Helena, giftet seg som tidligere nevnt med Even Hansen 
på øvre Nesterud, sønnen til Hans Christiansen Skaugerudengen, 
som kjøpte øvre Nesterud av Fredrik Johannessen i 1853. 

Helene Pedersdatters sønn Haaken Hansen (1827-1906), 
som var bare 17 år da faren døde, var visstnok den som hjalp sin 
mor med gårdsdriften. Etter 7 år - i 1851 - ble imidlertid gården 
solgt på auksjon til Anders Pedersen Røstøe fra Land. Ved det ble 
gården fortsatt i slekten, for så vidt som Anders Pedersen var gift 
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med Hans Hansens søster Anne f. 1789, altså Helene Pedersdatters 
svigerinne. 

Etter dette tidspunkt foreligger ingen sikre opplysninger om 
Helene Pedersdatter. Det har ikke engang lykkes å finne når hun 
døde. Men det er ikke den eneste gang hun er blitt uteglemt. Hun er 
ikke tatt med i folketellingen i 1801 heller. 

Sønnen, Haaken Hansen Nesterud, er registrert som bosatt 
på Nesterud også en tid etter at gården ble solgt. Senere bodde han 
en stund på en plass under Skjøl, før han flyttet til småbruket 
Storsveen i Østre Toten, som han leide til sin død i 1906. Det vil si 
at han tilbrakte størstedelen av sitt liv der. Han var gift med 
Andrine Andersdatter fra Birkebakken under Stenberg (1825- 
1909). Hennes slektsrøtter gikk bl.a. tilbake til vaktmester Jon 
Christensen Burul, lensmann Michael Friederich Nimb og 
sokneprest Hans Hanssønn Sommerfeldt i Vardal, samt til 
Kobberstad, Berg i Lien, Hveem, Tømmerhol, Kjølset m.v. 

Den nye eieren av nedre Nesterud, Anders Pedersen 
Røstøe, og hans kone, Anne Hansdatter Nesterud, hadde gården til 
1868. Da ble den solgt ved auksjon til lensmann Erik Bratlie. Etter 
mer enn 150 år var også nedre Nesterud dermed ute av den gamle 
Nesterud-slektens besittelse. Senere eierforhold blir ikke omtalt her. 

Det har vært vanskelig å bringe full klarhet i 
brukerforholdene på Nesterud gjennom tidene. Det skyldes bl.a. at 
det flere ganger er «Gården Nesterud» som er anført, også når det 
er helt på det rene at det må være bare én av gårdene det dreier seg 
om - øvre eller søndre/nedre. 

Vanskelighetene fremgår tydeligst av det forsøk på en 
skjematisk oversikt som er inntatt nedenfor. Det er imidlertid 
tydelig at hele Nesterud-området stort sett har vært et 
familieforetagende i denne perioden, giftermål og genera- 
sjonsoverføringer av brukerretten, også av og til i kryss, viser 
dette. 

Nedenfor er tatt med en ane-liste for Haaken Hansen 
Nesterud (1827-1906), den siste i mannslinjen i denne slekten som 
var knyttet til garden. 
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Ei tilsvarende ane-liste for hans kone, Andrine 
Andersdatter, vil bli gjengitt og kommentert i en senere artikkel. 

Kilder: 

Toten økomuseum: Neumanns protokoller, slektsarkivet, 
kirkebøker, folketellinger m.v. 

Vestoppland slektshistorielags tidsskrift, nr. 1 1995 og nr. 4 1994. 
TOTN 1970 og 1976. 
Totens bygdebok II og IV 
Norsk slektshistorisk forenings tidsskrift, bind XXXV hefte IV. 

ANE-LISTE 

1. Haaken Hansen Nesterud 1827-1906. 

Foreldre: 
2. Hans Hansen Nesterud 1792-1844 
3. Helene Pedersdatter Hørland 1793- 

Besteforeldre: 
4. Hans Haraldsen Nesterud 1741-1814 
5. Margrete Madsdatter Ensrud 1756-1822 
6. Peder Haagensen Hørland 1743-1801 
7. Mari Tomasdatter Fodstad 1749-1795 

Oldeforeldre: 
8. Harald Larsen Molstad 1697-1775 
9. Cathrine Knutsdatter Nesterud 1709-1757 
10. Mads Larsen Ensrud 1722-1797 
11. Abelone Trulsdatter Torgunrud 1727-1770 
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12. Haagen Madsen Skramstad død 1774 
13. Magnhild Olsdatter Balke V. 1705-1797 
14. Tomas Olsen Øverby 1711-1770 
15. Mari Olsdatter Skjefstad 1720-1800 

Tipp-tipp-oldeforeldre: 
16. Lars Hansen Moldstad 1671-1690 
17. Boel Haraldsdatter Flikkeshaug 
18. Knut Halvorsen Nesterud 1674-1743 
19. Siri Jonsdatter Prestegården 1664-1743 
20. Lars Torkelsen Gårdløs 1680-1762 
21. Marthe Jonsdatter Hval 1690-1723 
22. Truls Nilsen Torgunrud 1681-1742 
23. Mari Pedersdatter Rise 1687-1768 
24. Mads Ellingsen Balke 1650-1731 
25. Berte Haagensdatter Askim 
26. Ole Andersen Balke vestre 1673-1739 
27. Eli Hermannsdatter Hanestad 1677-1763 
28. Ole Hansen Berg 1665- 
30. Ole Gulbrandsen Skjefstad 1667-1745 
31. Sofie Nilsdatter Kvikstad. 

Tipp-tipp-oldeforeldre: 
32. Hans Stensen Elton 1629-1704 
33. Rønnaug Larsdatter 1637-1700 
34. Harald Tordsen Flikkeshaug 1625-1693 
35. Anne Jensdatter 1632-1703 
36. Halvor Halvorsen Øfstaas 1650-1720 
37. Christense Knutsdatter Nesterud 1646-1705 
38. Ukjent 
39. Ukjent 
40. Torkel Pedersen Gårdløs 1648-1737 
41. Ingeborg Larsdatter 1643-1729 
42. Jon Paulsen Hval 1637-1717 
43. Kari Tordsdatter Ner-Rustad 1653-1715 
44. Nils Trulsen Hegernes 1647-1723 
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45. Tora Simensdatter. Strande 
46. Ukjent 
47. Ukjent 
48. Elling Hermanrud 
49. Ukjent 
50. Haaken Guttormsen Askim 
51. Mari Olsdatter Majer død 1707 
52. Anders Gundersen Kraby 
53. Marte Tjøstelsdatter Bredsvold, Stange 1648-1719 
54. Herman Larsen Hanestad 
55. Kirsti Olsdatter død 1720 
56. Hans Pedersen Berg (i Lien) 1610- 
57. Angerd Olsdatter Tømmerhol 
58. Hans Monsen 1639-1711 
59. Sissel Jeremiasdatter 
60. Gulbrand Haraldsen Skjefstad 1635-1707 
61. Maren Andersdatter 1640-1720 
62. Nils Pedersen Kvikstad 1654-1717 
63. Ukjent 

3-tipp-oldeforeldre: 
64. Sten Hansen Bjerke 1605-1674 
65. Eli Halvorsdatter død 1681 
66-71: Ukjente 
72. Halvor Halvorsen Evang 
73. Aase 
74. Knut Pedersen Grimstad 1605- 
75. Magnhild Gulliksdatter Øfstaas død 1674 
76-87: ukjente 
88. Truls Olsen Hegernes 1590-1666 
89. 
89. Simen Gudbrandsen Strande, ca. 1599-1665 
90. Ingeborg Pedersdtr. Sodstad 
92-99. Ukjente 
100. Guttorm Askim 1575-1665 
101. Aase Andersdatter Kobberstad død 1674. 
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102-103: Ukjente 
104. Gunder Halvorsen f. 1703 
105 Tora Karlsdatter Skramstad 
106. Tjøstel Olsen Bredsvold, Stange 1613-1686 
107. Magnhild Rasmusdatter store Ree død 1696 
108. Lars Bårdssønn Hof (/Laurits Hoff), Biri 
109. Karen Pedersdatter Stuve 
110-123: ukjente 
124. Peder Andersen, sorenskriver 
125. Karen Clausdatter Stabel 
126-127: Ukjente 

4-tipp-oldeforeldre: 
128. Hans Bjerke død 1626 
129. Liv 
130-141: Ukjente 
142. Halvor Evang. 
143-147: Ukjente 
148. Gullik Øfstaas død 1616 
149-207: Ukjente 
208. Halvor Pedersen Skjefstad 
209. Ukjent 
210. Karl Larsen Skramstad 
211. Ukjent 
214. Rasmus Dyreson, Stange 
215. Ukjent 
216. Baard Nilssøn, sokneprest i Biri 
217. Eline Lauritzdatter Stabel 
218-249: Ukjente 
250. Claus Bastiansen Stabel (fogd på Romerike, levde ca. 1600- 

ca. 1675. 
251. Margrethe Olufsdatter. 
252-255: Ukjente 

5-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
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420.  Lauritz Skramstad 
428. Dyre Monssøn på store Ree, fogd i Tønsberg 
429. Mette 
432.  Nils Tjøstelsen 
500.  Bastian Stabel 
502.  Oluf Lauritsen, sokneprest i Solør. 

6-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
856. Mons Evenssen 
857. Magnhild Dyresdatter på Hanestad. 
864. Tjøstel Nilssønn 
1104. Lauritz Christoffersen, sokneprest i Eike. 

7-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
1712. Dyre Sevaldsson på Hanestad, lagmann på Opplandene 
1713. N. Bjørnsdatter. 

 8-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
3424. Sevald Dyressøn på Lunner 
3430. Bjørn Bjarnessøn på Hove i Fåberg 
3431. Marit Gautesdtr. 

9-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
6848. Dyre Erlandsson 
6849. Sigrid Jonsdatter. 
6862. Gaute 
6863. Torun Nikulasdatter 

10-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
13.690. Erland Baardssønn. 
13.726. Nikulas 

16 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1998-1



 

HESTERUD I  VESTRE  TOTEN 
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13.727. Åse Sveinsdatter (Hove). 

11-tipp-oldeforeldre: 
De eneste kjente er: 
26.454. Svein (Sunnulfsson?) på Gautestad (væpner) 
26.455. Hustru Såleig. 

12-tipp-oldeforeldre: 
Den eneste kjente er: 
52.908. Sunnulf Ivarsson (sysselmann i Sør-Hedmark). 
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Litt om Sigstad 

Av Terje Tandsether 

I følge bygdeboka var Lars Syversen Sigstad og hans kone Guri 
Andersdatter tremenninger og måtte derfor ha kongelig bevilling 
for å kunne gifte seg. Det samme får vi bekreftet i artikkelen 
"Utdrag fra norske kongebrev" i forrige tidsskrift: 
Ekteskapstillatelse datert 23.2.1689 for Laurits Sivertsen Sigstad 
og Guri Andersdatter fra Biri. De er beslektet i tredje ledd. Det 
er sikkert flere enn meg som har lurt på hvordan slektskapet var, 
eller hvor Guri kom fra. 

Det ble holdt skifte etter Guri på Sigstad 29.6.1729, men da 
kirkeboka for Biri først begynner i februar 1730 får vi ikke vite 
hvor gammel hun var da hun døde. Ved å kikke litt i 
skifteprotokollene finner jeg et skifte på Skøyen i Redalen den 
30.10.1677 etter avdøde Anders Olsen Skøyen. Han var gift, 
konas navn er ikke nevnt, og han etterlot ei datter Guri som var 9 
år (f. 1668). Tidsmessig passer dette bra og hun er den eneste 
Guri Andersdtr. jeg har funnet, men det er selvsagt ikke noe 
bevis for at det er den rette. Hvis vi ser på navna til Lars og Guri 
Sigstad sine barn så het eldste sønn Anders etter morfar, andre 
sønn heter Nils og tredje sønn Syver etter farfaren. Dette 
stemmer ikke med vanlig navneskikk, nemlig at eldste sønn 
skulle bli kalt opp etter farfar. Eldste datter het Marte etter 
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farmora, den andre het Agnete (som da skulle ha navn etter 
mormora), den tredje het Boel og den yngste Berte. 

Det er et notat i tingboka som jeg mener gir svar på hvor Guri 
kom fra. På høsttinget i Biri 3.11.1690 ble Jens Skøyen skiftet ut 
som lagrettemann da han var stefar til Lars Sigstad. som var en 
av partene i saken. Siden Jens var stefar til Lars må han ha vært 
gift med mor til Lars, det høres jo greit ut. Men begynner vi å 
forske på det så er det ikke så enkelt likevel. Foreldrene til Lars 
var Syver Larsen Sigstad som det var skifte etter i 1684, og hans 
første kone Marte Larsdtr. fra Melby som døde ca. 1680. Jens 
Skøyen kan derfor ikke ha vært gift med mor til Lars i 1690. 
Som enkemann giftet Syver Larsen seg igjen med Maren Nilsdtr. 
Rustad fra Toten, som da var stemor til Lars. Da Maren ble 
enke, giftet hun seg igjen etter noen år med Ole Olsen fra Løten, 
og de hadde barna Berte f. 1689, Syver f. 1691 og Ole f. 1693. 
Jens Skøyen var derfor heller ikke gift med stemor til Lars i 
1690. Men en slags forbindelse må det jo være mellom Jens 
Skøyen og Lars Sigstad. 

På høsttinget i Biri 16.11.1709 ble det tinglyst en bygselseddel 
datert 9.9.1678 fra Anna Aagaard(?) til Jens Mortensen på 
Skøyen, og min teori er at han ble gift med enken etter Anders 
Olsen som døde 1677. Av andre kilder går det fram at kona til 
Anders var Boel Gulbrandsdtr. Mæhlum fra Ringsaker. Som før 
nevnt het den tredje dattera til Lars og Guri nettopp Boel, og selv 
om det ikke er et sjeldent navn så er det heller ikke blant de mest 
brukte. Dermed er Jens Skøyen stefar til Lars Sigstads kone. 
Noen annen forklaring kan det ikke være. 

Jens var fra garden Ringsaker lille på Ringsaker og f. 1644. Han 
ble bgr. fra Drogset 17.1.1734. Jens var gift første gang med 
Karen Pedersdtr. som det var skifte etter på Kolberg i Vardal 
24.10.1678, og i dette ekteskapet var det ei datter Klara f. 1674 
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som ble gift med Peder Andersen Drogset. Andre kona må altså 
ha vært enken Boel Gulbrandsdtr. Skøyen, og etter hennes død 
giftet Jens seg for tredje gang (før 1706) med Marte Knutsdtr. 
Jesnes øvre fra Furnes. Vi kjenner ikke flere barn enn dattera 
Klara. 

Men hvordan var slektskapet mellom Lars og Guri? Siden de var 
tremenninger så hadde de ett par oldeforeldre felles. Lars og 
kona var født i 1660-åra, og deres oldeforeldre er da født i andre 
halvdel av 1500-tallet. Vi kan begynne med å sette opp 
slektstavler for begge. 

1. Lars Syversen Sigstad f. 1666 bgr. 21.2.1751 

Foreldre. 
2. Syver Larsen Sigstad f. 1630, skifte 3.4.1684 
3. Marte Larsdtr. Melby d. ca. 1680 

Besteforeldre: 
4. Lars Syversen Sigstad f. 1583, skifte 27.11.1668 
5. Berte Andersdtr. Hegge østre 
6. Lars Olsen Melby f. 1603, skifte 29.7.1671 
7. Agnete Nilsdtr. Ålstad, Vang d. 1679/80 

1. Guri Andersdtr. Skøyen f. 1668, skifte 29.6.1729 

Foreldre: 

2. Anders Olsen Skøyen f. 1634, skifte 30.10.1677 
3. Boel Gulbrandsdtr. Mæhlum, Brøttum f. før 1636 

Besteforeldre. 
4. Ole Andersen Skøyen skifte 2.11.1658 
5. Anbjør 
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6. Gulbrand Rasmussen Mæhlum skifte 25.10.1636 
7. Guri Syversdtr. 

Slektskapet kan gå gjennom Anbjør Skøyen som vi ikke kjenner 
farsnavnet til, og dem vi kjenner farsnavnet til kan ha vært 
halvsøsken med felles mor. Berte Andersdtr. Hegges far Anders 
Olsen Hegge hadde riktignok en sønn Ole Andersen f. 1606, men 
han ble bruker på Hegge østre. Det mest sannsynlige er 
imidlertid at det er Lars Syversen Sigstad og Guri Syversdtr. gift 
til Mæhlum på Brøttum som er søsken, men det blir det vel 
vanskelig å bevise. De felles oldeforeldrene er da Syver Sigstad 
som er nevnt i begynnelsen av 1600-tallet og hans ukjente kone. 
Dette får bli den foreløpige konklusjonen, men jeg er åpen for 
andre løsninger. Så skal vi til slutt se på den nærmeste etterslekta 
(barn og barnebarn) til Lars og Guri Sigstad. 

1. Marte Larsdtr. Etnestad, skifte 19.6.1733. Hun giftet seg 
med Ole Nilsen Etnestad f. 1679 bgr. 12.2.1763 som var bruker 
på Etnestad i Redalen. De fikk 7 barn: 
a. Anne Olsdtr. f. 1715, gift 1747 med Jon Arnesen Segard 
b. Nils Olsen f. 1717, gift ca. 1750 med Eli Hansdtr. Ekern fra 
Snertingdal f. 1729. De ble brukere på Etnestad. 
c. Guri Olsdtr. f. 1720, gift 1744 med Ole Larsen Skunberg f. 
1726 
d. Lars Olsen f. 1723, gift 1749 med Berte Olsdtr. Skavdalen f. 
1722, bruker på Skavdalen. 
e. Kari Olsdtr. f. 1726 bgr. 23.11.1742 
f. Boel Olsdtr. f. 1729 bgr. 8.6.1755, vanfør og skrøpelig. 
g. Jens Olsen f. 1733, gift 1756 med Marit Jonsdtr. Markeng f. 
1736, bruker Markeng søndre. 

2. Agnete Larsdtr. Audenhus, Fåberg. Gift med Ole 
Amundsen Båberg f. 1692 bgr. 27.8.1737 Ole fikk i 1718 
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bygselseddel på Båberg av generalmajor Brochenhus. Ved skjøte 
datert Sigstad 17.2.1721 kjøpte han Audenhus nordre i Fåberg 
og flyttet dit. Men i 1736 solgte han garden og flyttet visstnok 
tilbake til Sigstad der han dør 1737 som Ole Andersen Sigstad. 
45 år. Og høsten 1737 blir Agnete Sigstads barn døpt ved Biri 
kirke. Blant fadderne var søstera Berte Skumsrud og svigerinna 
Anne Sigstad. De skal ha fått noen barn mens de bodde i Fåberg, 
men disse er ukjente. Vi kjenner bare ei datter: 
a. Maria Olsdtr. dp. 1.11.1737 

3. Boel Larsdtr. Fagstad, Fåberg f. 1701 d. 4.6.1769. Hun 
giftet seg med Ole Olsen Sigstad f. 1693 d. 2.12.1787. De var 
først bosatt Svennes, men fikk auksjonsskjøte på Nes i Land 
1739 og var brukere der til 1742. Seinere flyttet de til Fagstad i 
Fåberg der de nevnes fra 1740-åra. Boel og Ole døde begge på 
Fagstad, og de hadde 6 barn som vi vet om. 
a. Ole Olsen f. 1725, gift 1753 med Sønnøv Iversdtr. Tråset fra 
Fåberg f. 1734, bruker på Fagstad i Fåberg. 
b. Maria Olsdtr f. 1730, gift 1757 med sitt søskenbarn Nils 
Larsen Hummer på Melby f. 1728, bruker på Hove i Fåberg. 
c. Lars Olsen dp. 11.1.1733 bgr. 6.6.1734 
d. Guri Olsdtr. dp. 19.7.1735 bgr. fra Sigstad 21.10.1742, 7 år? 
e. Lars Olsen f. 5.11.1738, gift 1776 med Rønnaug Olsdtr 
Hauklien fra Fåberg f. 1757, bruker på Hauklien i Fåberg. 
f. Nils Olsen dp. 31.3.1745, foreløpig ukjent. 

4. Anders Larsen Sigstad f. 1704 d. 10.4.1752. Han giftet seg 
med Anne Svendsdtr. Freng søndre fra Ringsaker. De tok over 
Sigstad og fikk 7 barn: 
a. Guri Andersdtr. dp. 26.12.1730, d. barnløs 1781/1801 
b. Berte Andersdtr. dp. 27.9.1732, gift 1757 med Anders 
Andersen Kluke f. 1730 
c. Marte Andersdtr. dp. 28.5.1734, gift med Lars Evensen 
Neperud f. 1726, bruker på Myre. 
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d. Lars Andersen dp. 6.11.1736, gift 1772 med enke Eli Olsdtr. 
Båberg f. 1726, bruker på Båberg. 
e. Siri Andersdtr. dp. 6.5.1739 bgr. 14.5.1746 
f. Svend Andersen dp. 5.2.1741, gift 1786 med enke Gubjør 
Knutsdtr. Klomstein f. 1743, bruker på Klomstein. 
g. Ole Andersen dp. 16.6.1743, gift 1787 med Anne Johannesdtr. 
Båbergsbakken f. 1734, bruker på Skarset. 

5. Nils Larsen Myre f. 1707 d. 31.3.1768 på Biri Glassverk. 
Han giftet seg (1) 1732 med Agnete Olsdtr Feiring som døde 
14.1.1747. Hun ble arrestert pga. "hennes udi raseri begangne 
drap på sitt barn" og døde i arrest på Melby. Nils giftet seg (2) 
ca. 1749 med Berte Larsdtr. Huskelhus søndre f. 1725. Han var 
bruker på Myre og hadde 9 barn, 6 i første ekteskap og 3 i det 
andre: 
a. Guri Nilsdtr. dp. 22.6.1732 
b. Ole Nilsen dp. 2.2.1735 
c. Syver Nilsen dp. 27.10.1737 
d. Siri Nilsdtr. dp. 11.12.1740 
e. Lars Nilsen dp. 26.3.1744, ble drept av mora desember 1746 
?f. Ole Nilsen f. 1741, bgr. fra Myre 10.2.1743, 2 år. 
g. Christoffer Nilsen dp. 12.4.1750, konf. 1766 
h. Marte Nilsdtr. dp. 23.5.1754 
i. Boel Nilsdtr. dp. 22.4.1756, konf. 1772 

6. Berte Larsdtr. Skumsrud f. 1708 d. 19.10.1784. Hun giftet 
seg i 1729 med Mons Olsen Skumsrud f. 1698 d. 8.6.1765 som 
var bruker på Skumsrud. De fikk 10 barn, men 8 døde små og 
bare 2 vokste opp: 
a. Ole Monsen dp. 8.2.1730, gift 1762 med enke Ragnhild 
Syversdtr. Lunde, bruker på Lunde søndre i Ringsaker. 
b. Maria Monsdtr. dp. 31.1.1734 bgr. 5.5.1734 
c. Boel Monsdtr. dp. 29.5.1735, gift 1775 med Christen 
Christensen Rollefsby f. 1740. 
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d. Guri Monsdtr. dp. 5.7.1738 bgr. 1.5.1739 
e. Lars Monsen f. 1741 bgr. 3.6.1742 
f. Lars Monsen dp. 9.8.1743 d. ung 
g. Hans Monsen dp 3.1.1746 d. ung 
h. Lars Monsen f. 1746 bgr. 3.11.1748 
i. Lars Monsen f. 1748 bgr. 2.3.1749 
j. Lars Monsen f. 1750 bgr. 15.3.1750 

7. Syver Larsen Klomstein f. 1714 d. 30.5.1759. Han giftet 
seg (1) med enke Johanne Hansdtr. Klomstein d. 1752 og (2) 
1753 med Marit Nilsdtr. Korsvegen f. 1724. Syver var bruker på 
Klomstein. Han fikk en sønn med Johanne og hadde 4 barn i 
andre ekteskap: 
a. Knut Syversen dp. 12.4.1748, han var husmann under 
Klomstein og var gift 3 ganger. 
b. Lars Syversen dp. 13.1.1754 
c. Nils Syversen dp. 9.2.1755 bgr. 10.8.1755 
d. Nils Syversen dp. 31.3.1756 
e. Ole Syversen dp. 5.11.1748, var kanskje husmann under 
Svennes 1801. 
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Slektsgransking i skolen 

Av Eli Staxrud Brenna 

Høsten 1997 fikk jeg som leder av slektshistorielaget i Valdres, en 
oppringing fra Hedalen skole. Det var lærer Eldor Bråten som 
spurte om vi kunne hjelpe. Noen av jentene i i 9. og 10. klasse 
hadde tatt et valgfag som ikke lot seg gjennomføre. Som erstatning 
foreslo læreren at de skulle forsøke seg på slektsgransking. De 
hadde startet, men kunne vi hjelpe dem videre? 

Jeg ringte til Mona Dalen. Hun har vært slektsgransker 
helt siden skoledagene. Hun er nå en av de fire som skriver 
bygdeboka for Nord-Aurdal. Hos oss i slektshistorielaget har hun 
hatt slektsgranskingskurs de to siste vintrene, og det kommer et 
kurs til etter nyttår. Nå ligger Hedalen langt sør i Valdres, men 
timeplanen kunne legges om slik at jentene og læreren kunne bruke 
noen timer til slektsgransking en dag. Mona ville stille opp, og på 
spørsmål om hvordan det hadde gått, fortalte hun: 

"Onsdag 26. november var eg i Hedalen og førelas litt i 
slektshistorie for jentene i 9. og 10. klasse, som hadde valgt dette 
som valgfag. Det var en positiv og lydhør gjeng med Eldor Bråten 
som lærar. Deira største problem såg ut til å vera mangel på 
kjelder og mangel på kjeldekunnskap. Det fyrste kunne eg ikkje 
gjera så mykje med, utan å oppmode dei til å ta ein heil måndag på 
museet på Fagernes. 
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Eg valde å fortelja om dei tre viktigaste kjeldene, 
kyrkjebøker, folketellingar og skifteprotokollar, og ga ei kort 
innføring i kva desse kjeldene står for. Eg fortalde kvar dei finst og 
korleis me får tak i dei, kva tidsrom dei dekkjer og kva type 
opplysningar dei gjev. Dessverre inneheld alle orginalkjelder også 
feil, så eg sa ein del om pålitelegheit og kva for feil som går att så 
ofte at me kan kalle dei typiske feil. 

Ei anna side av saka er korleis opplysningane skal 
forståast. Her er det m.a. viktig å ha gode kunnskaper om dei 
gamle namnetradisjonane. For eksempel er det mange jentenamn i 
dag som var gutenamn før, og omvendt, og mangel på kunnskap 
om dette kan gje stopp i granskinga vår. 

Til slutt snakka me om arbeidsmetoder, hjelpemiddel og 
system me kan ordne materialet vårt i. Eg kom også litt inn på data 
i den samanhengen, og her kom det fram at skulen ynskjer seg eit 
dataprogram for slektsgransking, men manglar pengar. Eg hadde 
elles med folketellingane for 1801 og 1900, som dei fekk bruke i 
matfri." 

Valdres Slektshistorielag så det som veldig positivt, både at 
Hedalen skule ville tilby slektsgransking som valgfag, og at lærer 
Eldor Bråten tok kontakt med oss. Vi sa oss derfor villig til å 
sponse Monas tur til Hedalen ved å betale henne for de timene hun 
brukte. Kommunen i Sør-Aurdal betalte reiseutgifter. 

Som Mona sier, dette er noe som alle ungdomsskolene 
burde tilby med en time i uka over et skoleår. Det ville gi elevene 
interesse for å se bakover i slekta, og det ville gi foreldre og 
besteforeldre høve til å fortelle det de vet, og å få det skrevet ned. 
Hvor ofte har ikke vi som nå selv er besteforeldre ønsket at vi 
hadde spurt mere og fått greie på mer den gangen vi var yngre. 
Slektshistorie som valgfag burde få en sjanse i flere skoler. Det 
sies at det er økonomien som er grunnen til at det ikke har latt seg 
gjennomføre, dessverre. Men vi håper i Valdres Slektshistorielag at 
dette kan rettes på. 

Vi har i slektshistorielaget heller ikke for mange penger, 
men vi synes at denne kontakten med Hedalen skole var så positiv 
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at vi i vårt styre har besluttet å gi dem som julegave en utgave av 
dataprogrammet "Slekt og Gård", som en oppmuntring til å 
fortsette granskingen. Dette fordi det var vår første skolekontakt. 
Vi ønsker lykke til! 
Til jul fikk vi brev fra Hedalen skole med takk for 
dataprogrammet og for pengestøtte. De var begeistret for 
responsen blant elevene, og nå ville fire gutter også være med på 
valgfaget i tillegg til de seks jentene. Og Hedalen b- og u-skole 
melder seg inn i Vestoppland Slektshistorielag! 
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Christopher Olsen Brateng 
(1772-1849) 

En kystens handelsmann 

Av Trond Elveos 

Forord 

Det er sikkert noen av slektshistorielagets medlemmer som husker 
artikkelen i «Vestoppland Slektshistoriske Tidsskrift» nr. 1, 1996 
om «Christopher Olsen Brateng fra Biridalen som ble herre til 
handelsstedet Løvøen i Nordland». Den var i all hovedsak basert 
på «S. K.’s artikkel, trykket i Samhold/Velgeren den 3 april 1964». 
Jeg er selv født og oppvokst i Steigen, og fikk ganske tidlig høre 
om bl a. denne mannen som kom fra flatbygdene på Østlandet og 
slo seg ned på Løvøya. 
Han var bare en av mange som etter hvert satte kursen nordover til 
«fattigfolks Amerika», som Nord-Norge gjerne ble kalt. Men han 
var en av pionerene, og er nok en av dem man kan takke mest for at 
så mange fra Biri og Land - spesielt i første halvdel av 1800-tallet - 
fulgte etter og slo seg ned nettopp i Steigen. 
Denne artikkelen er ment som et supplement til forannevnte 
artikkel. Forhåpentligvis er det av interesse for andre å vite mer om 
Hr. Olsen Brateng’s liv der oppe i Nordlandene. 

Først et par små korrigeringer til artikkelen om Christopher Olsen 
Brateng som var gjengitt i Vestoppland Slektshistoriske Tidsskrift 
nr. 1, 1996.: 
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Geografisk er det forsåvidt riktig at Løvøy ligger «litt ut og sør for 
Steigen», men det er kirkestedet Steigen. Løvøy ligger - og har 
alltid ligget - i Steigen. 
Det var gode gamle «Prinds Gustav», og ikke «Prinds Oscar» som 
«for over 130 år siden klappet til kai ved Løvøen med post, gods 
og passasjerer, ...................... ». 
Det store kaianlegget som Brateng fikk oppført var etter all 
sannsynlighet et forsøk på å få tilbake anløpet av «Prinds Gustav», 
som han mistet i 1839 til fordel for handelsstedet Grøtøy noen mil 
lenger sør (det gikk ikke), og ikke for å kunne ta imot 
hurtigruteanløp. Hurtigruten, slik en kjenner den idag kom ikke i 
drift før i 1893, og - såvidt jeg kjenner til - anløp aldri denne 
Løvøy. Når artikkelforfatteren skriver at Løvøy var blandt de 
første anløpssteder da hurtigrutefarten tok til på Nordlandskysten 
må vedkommende ha ment den før nevnte «Prinds Gustav». 
Bare små detaljer, men rett skal være rett! 

Min artikkel er i hovedsak basert på «Steigen Bygdebok I og II» av 
Svein Fygle. 
M. B. Hansen’s «Slekter og gårder i Steigen Prestegjeld - Folk og 
slekter i Leiranger og Steigen» er basert på kirkebøkene. I tillegg til 
de kirkebøkene jeg har hatt til rådighet, har jeg benyttet denne i 
personsammenheng. Dette med forbehold av evt. feil, da jeg pr. 
d.d. ikke har hatt muligheter for å sjekke opplysningene i boka. 

Til orientering: 
Nåværende Steigen kommune består av tre tidligere kommuner, 
Steigen, Leiranger og Nordfold. Disse ble slått sammen i 1964. 
Leiranger het før Ledingen og var et anneks under Stegen 
hovedsogn. 

Trond Elveos 
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Innledning 

Høsten 1800 kom Hans Nielsen Hauge (1771 - 1824) til Biri etter 
en reise på Hedmarken, Fåberg og Gausdal. I Biri ble Hauge 
arrestert og satt inn i lensmannsarresten på Svennes. Oppholdet i 
arresten ble kortvarig, for allerede dagen etter ble han satt på frifot, 
og han vandret videre til Snertingdal (eller Biridalen som det den 
gang het). 

Det ble bare holdt et eneste møte i Biri/Snertingdal. Det skjedde på 
Brateng øverst i dalen. Dette møtet brakte resultater. Mange kom i 
personlig samtale med Hauge, og flere ble vakt til nytt liv den 
kvelden. En av dem var Christopher Olsen Brateng, brukeren på 
Brateng. Kort etter sin omvendelse begynte Brateng å forkynne 
Guds ord, og ble snart leder for den nye venneflokken i bygda. Han 
var en god forkynner, og begynte snart å virke vidt omkring. 

Det var på på sin store Nord-Norgesreise i 1803 at Hauge kom til 
handelsstedet Løvøy i Steigen. Den forrige eieren var død og 
konkursboet var til salgs. Hauge skrev i den anledning følgende: 
«Løvøen ansaa jeg for et beqemt handelssted, og da samme var til 
salgs, saa skrev jeg til Christiania derom, og en af mine venner, 
Christoffer Brateng, reiste dit og kjøpte samme, er der endnu og 
driver handel ...  ».Han skrev altså til Christopher Olsen Brateng 
og rådet han til å selge Brateng, og kjøpe handelsstedet. 

Christopher Olsen Brateng (døpt 6/9-1772 - d. 29/10. 1849), gift 
2/1-1795 i Vardal med Kari Olsdtr. Kolberg øvre (1768 - 1845). 
Christopher Olsen Brateng var sønn av Ole Christoffersen Brateng 
(1738 - 1823) og hustru Berte Fredriksdtr. store Ambjør (1739 - 
1812). 
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Steigen kommune slik geografien fortoner seg i dag (innfelt), med 
fjerdingsgrenser anno 1800 for Steigen og Ledingen. 
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Kari Olsdtr. Kolberg øvre var datter av Ole Olsen Kolberg i 
Vardal og Anne Jørgensdtr. Lehne, Ringsaker. 

Den 31 år gamle Christopher Olsen Brateng fra «Biridalen i 
Oplandene» kom til Stegens Præstegield i 1804, etter at han året 
før hadde kjøpt handelsstedet Løvøen på Hans Nielsen Hauge’s 
oppfordring (Hauge’s hensikt var å gjøre den lille øya til et 
haugianersentrum i nord). 
Den 21 desember 1804 fikk Christopher Olsen Brateng utstedt 
skjøte på gården som han betalte 5800 rdl for. Gårdens størrelse 
var på 4 våg, 1 bp.1) 

Løvøy var et glimrende utgangspunkt for å spre Hauges lære 
utover den nordlige landsdel. Her var det stor trafikk. Det var et 
stort sted med mye folk og mange gjennomreisende. De første årene 
ble det utfoldet en intens kristelig virksomhet på Løvøya, med 
stadige besøk av haugianske predikanter 

Handel 

Allerede i 1806 betalte han en gjestgiverskatt på 16 rdl. En av 
grunnene til at Løvøy så snart hadde blitt et betydelig handelssted 
på Nordlandskysten, var at haugianere bl.a. i Troms sendte sin 
tørrfisk, tran og sine jordbruksprodukter dit for å få tilbake andre 
ting de trengte. Hos Brateng på Løvøya fikk de, etter egne utsagn, 
bedre betalt for varene enn hos den lokale kjøpmannen. Det kan vel 
tenkes at det også rådet en viss solidaritetsfølelse haugianerne seg 
imellom ........ ?! 
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Foruten tradisjonell handel sendte Christopher Olsen Brateng skip 
nordover til Tromsø for å handle med russerne - fisk oppover og 
mel i retur. 
Brateng hadde forholdsvis store jordeiendommer med en rekke 
underbruk og gårder rundt omkring i hovedsognet. Det økonomiske 
overskuddet han fikk av disse satte han etterhvert inn i jektefarten. 
Men dette var neppe tilfelle da han bare ett år etter at han 
overtok Løvøya kjøpte jekta «Boletha Chatarina» på 15½ 
commercelester2) for 1900 rdl. 
Han hadde nettopp overtatt det konkursrammede handelsstedet, så 
det kunne nok være så som så med kassabeholdningen. Dette får en 
bekreftet når en ser at samme år gikk fattigkassa i hovedsognet til 
det skritt å låne Brateng 150 rdl.. Etter regnskapsoppgjøret hadde 
den et overskudd på 248 rdl.. Det er sannsynlig at dette lånet gikk 
med til jektekjøpet. Ei stund eide han to jekter. Den ene føringsjekt, 
og den andre bygdefarsjekt.3) Han eide også en slupp4) - «Forsøget» 
som han solgte for 1200 rdl i 1811. 
Christopher Olsen Brateng eide også en rekke fiskebåter, samt buer 
og hjellbruk5) i Lofoten. I 1808 eide han hele tre åttringer og to 
fembøringer,6) i tillegg til en tendring7) som ble brukt til vedføring. 
I 1823 eide han så mye som tre buer og fem fiskehjeller5) i Skrova. 
Siden går tallet ned til to buer og fire hjeller.5) 

I det hele tatt, Brateng var en holden og rik mann. I 1815 sjenket 
Brateng en gave til Steigen fattigkasse i form av to tønner korn til 
en verdi av 60 rdl.. Det forannevnte lånet var allerede tilbakebetalt 
i 1812. 

At Brateng var blitt en rik og holden mann får en også bekreftet 

utifra en uttalelse gitt av ligningskommisjonens medlemmer i 
forbindelse med en klage Brateng kom med angående ekstraskatten 

i 1821/22: «Men vi tror at den mann som på en tid kan gjøre så 

stort anlegg til Vaaningshuser som Brateng og tillige bygge Jægt, 

maa dog visst have god Credit…..». 
". .... 
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De tenkte nok på grunnarbeidet til den store hovedbygningen som 

stod ferdig i 1823. Den var 44 alen lang, 10 ½ alen bred og 8 ¾  
alen høy til åsene og bestod av to etasjer. Ellers fantes det følgende 

bygninger på handelsstedet: Borgstue: en bygning som bestod av 

bakerhus, kammers, ildhus og sjå, videre snekkerstue, stabbur og 

en 3-etasjes brygge 281/2 alen lang, 161/2 alen bred og 8 alen høy. 

Alle disse bygningene var verdsatt til 2387 spd, hvorav 

hovedbygningen hele 1500 spd. Det er tydelig at oppgangen hadde 

startet allerede i 1820-årene for Brateng. 

Hovedbygningen stod ferdig i 1823. (kopi fra Steigen Bygdebok Bd. 1) 
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Christopher Olsen Bratengs virke som 

handelsmann på handelsstedet Løvøen i Steigen, 

Nordland 1804 - 1849. 

Skyss og post 

Løvøya var også skyss-skafferstasjon fra ca. 1816. I to perioder i 
Brateng’s epoke, var det også poståpneri på Løvøya. Den første 
var fra 1816 da Løvøy overtok for Laskestad prestegård i en 
periode, før det igjen ble flyttet tilbake. Den andre perioden var fra 
1835 til 1839. Da overtok Grøtøy handelssted. 
I disse to periodene hadde Brateng ansvaret for postbefordringen 
til Lofoten og Vesterålen. Skyss-skafferansvaret hadde han helt til 
sin død i 1849. Den første han ansatte som skysskar var 
sambygdingen Bersvend Johansen fra gården Hov (Haav). Han 
kom nordover ca. 1812-13. Han var da 20 år gammel. 
I 1839 var Hans (f. 6/8-1808), Christopher Olsen Brateng’s nest 
yngste sønn skysskar. 

« Utvandringsmål» 

Det tyder på at kontakten med sin gamle hjembygd aldri ble brutt. 
Denne slutning kan en trekke når en ser at det kom en jevn strøm 
av folk fra Biri og Land den første halvdel av 1800-tallet. Av dem 
som søkte lykken i «fattigfolks Amerika», med Løvøy som 
transittmål, kan nevne navn som Arne Halvorsen Nysætersveen m 

/familie fra Sn.dal, Rasmus Mikkelsen Biri/Land, Rasmus Johnsen 
fra Biri, Johannes Larsen m/ familie, Halvor Olsen og sønnen 
Bottolf Halvorsen fra Land m /flere. Disse kjøpte seg bruk i Steigen 
eller Ledingen (Leiranger). 
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I 1818 er to andre sambygdinger å finne i Brateng’s tjeneste - 
Peder Haav og drengen Lars Olsen. 
Det er sansynlig denne Lars Olsen som i 1818 fikk en uekte sønn - 
Johannes - med pige Ellen Johansdatter. De hadde bosted på 
Løvøy. 

En vel ansett mann 

Brateng vant etterhvert stor aktelse i bygda. Bl.a. når det ble holdt 
ting på Steigen var alltid autoritetene gjester hos Brateng. 
Han fikk mange tillitsverv innen bygda. Bl.a. fungerte Brateng i 
perioden 1832 - 35 som valgmann. (Det ble hvert tredje år valgt to 
eller tre valgmenn som ble innkalt av amtmannen til et fellesmøte 
for amtet for valg av det antall stortingsrepresentanter som amtet 
skulle sende til Stortinget. Valgmennene for Steigen og Ledingen 
møtte i Bodø). 
Han ble endog valgt som tredje stortingsvaramann for Nordland i 
1818. Han kom ikke inn da, og heller aldri senere. 

Familien 

Christopher og kona Kari levde et godt liv på Løvøya, så langt fra 
den bygda de engang reiste ifra. De fikk mange venner, og var vel 
ansett blandt allmuen. Da de kom til Steigen hadde de med seg en 
datter på fire-fem år. Til sammen fikk de tre sønner og to døtre. 
Christopher døde 29 oktober 1849, gravlagt 11 november i 
Steigen 
kirke. 
Deres barn var: 

Anne (f. ca. 1799 - d. mellom 1801-1804 ) 
Berit (f. ca. 1797) 
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Ole (f. 2/8. 1805 - d. 7/2. 1853) 
Hans Fredrik (f. 6/8. 1808) 
Christian (f. 11/4. 1812-d. 15/2. 1840) 

Anne (f. ca. 1799, d. mellom 1801-1804) er ikke oppført i 
kirkeboken da familien kom til Steigen i 1804. 

Bare den ene av jentene, Berit (f. ca. 1798), levde opp. Den 25 april 
1825 giftet hun seg i Steigen kirke med styrmann Peder Hartviksen 
(f. ca. 1793). Han var fra Gyldenmark i Steigen. De fikk to barn, 
Kristianna Karoline (f. 25.10.1825), og Hans Olai (f. 14.09.1827). 
De flyttet senere til nabosognet Hamarøy. 

Ole (f. 2/8. 1805 - d. 17/2. 1853), var eldste sønn. Han ble døpt den 
11 august 1805 i Steigen kirke. Han var gårdbruker,  
jekteskipper og, en kort periode, også handelsmann. I kirkens 
regnskap for 1838 kan en lese at skipper Ole Brateng fraktet 
kirkens tiendefisk til Bergen til en verdi av 14 Spd, 2 ort, og 12 sh.. 
I 1839 fikk han gjestgiverbevilgning på Løvøy. Han tok da over 
etter sin far, som antakelig følte seg for gammel til å drive videre. 
Men det ble ingen langvarig karriere for den nye handelsmannen på 
Løvøya. Allerede rundt 1850 var de fleste tradisjonelle 
handelsstedene langs Nordlandskysten nedlagt. Det samme gjaldt 
også Løvøya. Årsakene er mange, men det blir for langt å komme 
inn på her. 
Både Ole og drengen Ole Fredriksen (16 år gammel, opprinnelig 
fra Gudbrandsdalen) omkom den 17 februar 1853, under en seilas 
fra Løvøy til Husøy, antakelig for å besøke Oles bror Hans 
Fredrik. Han ble senere funnet på en holme ved Husøy. 
Ole ble gravlagt den 22 mars samme år i Steigen kirke. 
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Hans Fredrik (f. 06.08.1808), bodde på Løvøya så lenge faren 
levde. Deretter kjøpte han Husøy i Leiranger av Steigen og 
Ledingen fattigkasser. Husøy var da det betydeligste fiskeværet i 
prestegjeldet. Hans drev der som bonde og fisker. Hans Brateng 
var en dypt religiøs mann, og hans hus på Husøy var et 
haugianerhjem, og mange oppbyggelsesmøter ble holdt der. 
Gården ble allerede i 1856 solgt til Johan Pedersen fra Stemland i 
Valnesfjord. Hans Fredrik og hans kone tok da føderåd. Der levde 
de også resten av sitt liv. Hans døde mellom 1865 og 1875. Hans 
kone, Johanna, var født i Hemnes sogn på Helgeland i 1806. Hun 
var også en dyp og varm kristen med et stille, sympatisk og fint 
vesen. Hun døde i 1893. De hadde ett barn, Christopher (f. 1835 d. 
16/8. 1835). Han døde bare et halvt år gammel. Senere tok de til 
seg en fosterdatter, Johanne Henriette Eliesen (f. 1865). 

Hans Bratengs hus på Husøy i Ledingen var et haugianerhjem, og 
mange oppbyggelsesmøter ble holdt der. 

(Illustrasjon av Arnt 

Paulsen, hentet fra Steigen Bygdebok I) 
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Christian (f. 11/4. 1812 - d. 15/2. 1840), vet en veldig lite om. 
Han ble døpt den 19 april 1812 i Steigen kirke. Den 15 februar 
1840 døde han av tæring. Han ble gravlagt i Steigen kirke den 23 
februar samme år. 

 

Handelsstedet Løvøy, slik det så ut på slutten av 1800-tallet. Den store 
hovedbygningen (a) stod ferdig i 1823. En ser videre en 3-etasjes  
brygge (b), Sørnaustet (c), borgstua (d) og ei sjøbu (e). 

(Kopi fra 
Steigen Bygdebok II) 
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Handelsstedet Løvøy tegnet av P.M.Vosgraf 5 juli 1838. Dette var i 
Christopher Olsen Brateng ’s velmaktsdager. Vi ser brygga, 
hovedbygningen, stabbur, naust, og noen småhus. Til høyre et 
jektelignende fartøy trukket på land. 

(kopi fra Steigen Bygdebok Bd. II) 

Kilder: 

Svein Fygle: Steigen Bygdebok Bd.I og II 

«Hans Nielsen Hauges Reiser og vigtigste Hændelser», s. 44 - 45 

Militære ruller. Amtarkivet (STA) 

M.B.Hansen: Slekter og gårder i Steigen Prestegjeld - Folk og
Slekter i Leiranger og Steigen
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Hallvard Tjelmeland: Med posten inn i ei moderne tid - Nordnorsk 
posthistorie 1665-1850 

Folketellingene 1865 og 1875 

Aschehoug og Gyldendals STORE NORSKE leksikon 

Kirkebøker 1776-1813, 1800-1820, 1821-1835, 1852-1864 

Noter: 

1) Landskyld. I dette tilfelle skatteskyld. 

Fisk: 1 våg = 3 bismerpund = 72 mark. 1 Våg fisk = 18,52 

kg. 

Til sammenligning: 

Smør: 1 spann = 3 pund = 72 mark. 1 spann smør = 15,43 

kg. 

 2 våg fisk tilsvarer 1 spann smør. 

2) Commercelest, eller lest, var bl.a. et gammelt nordeuropeisk 
mål for skips drektighet (rominnhold) og for 
betraktning. I Norge (før 1873) ble skips drektighet målt i lester a 
80 norske kubikkfot = 2,471 m3. 
 

3) Jekt, eller Nordlandsjekt, var et halvdekket lastefartøy. De 
hadde alltid hus, veng, akterut. Masten var uten stang og var 
rigget med råseil (storseil og toppseil). Nordlandsjekten ble mest 
brukt til å føre fisk fra Nord-Norge til Bergen, og var mange 
steder i bruk helt inn i dette århundre. 
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Føringsjekta ble brukt som lasteskute langs kysten. M.a.o. 
Foringsjekt = lastejekt. 

By gde fa r sjekta var den som gikk til Bergen med fisk. Et 
bygdefar var i Nordland og Troms et distrikt (skipperdistrikt), 
der bøndene i fellesskap fraktet ei jekt. Den hørte hjemme ved fast 
skipperleie og hadde fortrinnsrett (og plikt) til å frakte 
bøndenes varer til og fra Bergen og til og fra fiskeværene. 

4) Slupp menes i dette tilfelle et en-mastet seilfartøy med 
klyverbom. 

5) Rorbuer ble i Nord-Norge gjerne kalt sjybuer eller boder. 
Med hjeller menes fiskehjeller. Dette er en anretning som brukes 
til å henge fisk til tørk. På begynnelsen av 1800-tallet var bare et 
fåtall av vanlige bønder som hadde råd til å leie bod og hjell i 
Lofoten. Og langt færre var i den posisjon at de eide boder 
og hjeller. De som hadde midler til det var for det meste 
handelsfolk og geistlige. 

6) Åttringer og Fembøringer er begge båter av typen som 
gjerne blir kalt nordlandsbåter. Fembøringen er den største. Av 
den var det igjen tre typer. Størrelsen kunne være fra 36 til 50 

fot. Fembøringen hadde fra midten av 1800-tallet en løfting - 
et hvelvformet overbygg - i akterskotten. Åttringen var en noe 
mindre båt. Den hadde ikke løfting. Størrelsen var mellom 28 og 
34 fot. Alle nordlandsbåtene forte råseil. 

7) Sannsynlig en mindre type nordlandsbåt 
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Litt om noen landinger som utvandret 

Av Åge J. Myhrestuen 

Ingeborg Knudsdatter Høgberget (1790-1863) var født på gården 
Brenna (Brænden) i Søndre Land, av foreldre Knud Olsen Brænden 
f. Rustan-eie (Ådal) (1741-1815) og hustru Gunhild 
Gulbrandsdatter f. Lunde (Ådal (1747-1829). 

Ingeborg ble først (1812) gift med Hans Larsen Trondslien 
fra Horns-eie (1788-1817) og paret slo seg ned i Trondslien, hvor 
de fikk sønnen Lars Hansen Bredviken (1812-1894) og dattera 
Berthe (f. 1814). Da Hans døde i ung alder, ble Ingeborg gift igjen 
i 1818 med Mads Abrahamsen Sands-eie (1790-1833), - sønn av 
Abraham Madsen Sands-eie f. Brænden-eie (1761-1809) og hustru 
Gunhild Hovelsdatter f. Hofslien-eie (1754-1814). 

Ingeborg og Mads bodde først på Horns-eie, siden en stund 
i Hollingdalen, før de fra omkring 1822 var husmannsfolk på 
plassen Høgberget under Brenna. Ekteparet fikk syv barn sammen, 
men det er sønnene Abraham og Ole vi skal stifte mest bekjentskap 
med her. 

Abraham Mason (1822-1904), som ble nevnt til Volla da 
han ble konfirmert i 1836, kjøpte i 1849 Bruhellingen (tidligere 
utskilt fra Horn) av Lars Olsen Hollingdalen. Han solgte imidlertid 
bruket igjen i 1852 til Hans Olsen Toløkken. 

Den 7. januar 1848 ble Abraham gift med Ingeborg 
Tordsdatter Bergestuen fra Horns-eie i Brandbu. Hun var født på 
plassen Skogen under Nordre Lomsdalen, men familien meldte 11. 
oktober 1840 flytting til Horns-eie (Bergestuen) på Hadeland. 
Hennes bror Andreas Ringen (f. 1824) var gift med søstra til 
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Abraham, - Gunhild (1819-1892) (se forøvrig "Landingen" 1989, 
side 80-81. Søstra Maren Thorine Thordsdatter (1831-1916) var 
gift med Mikal Madsen Høgberget (siden Sagmesterstuen - 1826- 
1900), (oldeforeldre av undertegnede, slik at tre søsken fra 
Høgberget var gift med tre søsken fra Skogen/Bergstuen). 

Ingeborg og Abraham bodde først på Brenna-eie 
(Høgberget?), siden muligens i Bruhellingen, men var også innom 
Hollingdalen en tur. Ekteparet fikk fire sønner som alle ble født i 
Land. (Hadde også ei dødfødt jente i 1857). Mads Mason f. 1849, 
Thor Mason (1852-1926), Johan Mason (1855-1931) og Andreas 
(Andrew) Mason f. 1859. 

Det kan synes som familien en stund har bodd i Esperum, 
vel i forbindelse med at hans bror Hans Madsen Esperum (1818- 
1898) var eier av en fjerdedel av denne gården, - da de ble nevnt dit 
i 1861. Den 5. april dette året meldte de fra til presten at de ville 
reise til Amerika. Abrahams bror Ole, som vi skal kikke nærmere 
på siden, var også med på flyttelasset. 

Ingeborg og Abraham med familie bodde først en tid i 
Coon Valley i Vermon County i Wisconsin, men våren 1863 flyttet 
de til en dal 6 miles nord for Galesville i Trempealeau County og 
drev en farm der. Stedet ble senere kalt "Abrahams Coulee", etter 
ham. Ingeborg og Abraham er gravlagt ved den lutherske kirkes 
gravlund i French Creek. 

Ole Madson (1828-1907) kjøpte sammen med brødrene 
Mikal (se tidligere) og Knud Madsen Høgberget (1831-1879), - 
halvdelen av ødegården Esperum av Hans Larsen Skude og 
Christen Torgersen Fall. Skjøtet ble datert 17. feb. 1848. De solgte 
imidlertid gården igjen i 1852 til Harald Olsen Viker, og Ole 
utvandret som tidligere nevnt, til Amerika i 1861 sammen med sin 
bror og hans familie. 

Fra 1864 var Ole kjøpmann i Sand Creek i Wisconsin. 
Han ble omkring 1872 gift med den norskfødte Olive Halderson 
(1852-1926). De fikk syv barn: Julia Marie Eyk (1873-1957), - 
Herman Madson (1875-1952), - Oschar f. 1878, død som barn, - 
Martin Oschar f. 1879, død som barn, - Mina Colyer (1882-1966), 
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-Nora Emelia Madson (1885-1960) og Clara Otelia Brown (1888- 
1962). 

Abraham og Ole hadde mange slektninger hjemme i Norge 
og Land. På plassen Sagmesterstuen i Lomsdalsroa hadde de åtte 
nieser og nevøer. I 1880 sendte Ole og Abraham tre billetter hjem til 
Norge og inviterte tre av søsknene fra Sagmesterstuen hjem til seg. 
Først var det meningen at min bestefar Ole Andreas Mikalsen 
(siden Bredviken) (1865-1954) skulle reise sammen med sine to 
søstre Cecilia og Anne. Men av en eller annen grunn ble ikke dette 
noe av, så 11 år gamle Karl (Charles Melvin Mason (1869-1951) 
ble utpekt til å være med i stedet. Da de skulle reise, ble de rodd 
over fjorden av svogeren Mads Siribraaten (1846-1940). til Enger, 
men da de ankom brygga der, satte Karl i å gråte og sa at han ikke 
ville dra. Mads tok ham med seg over til Klevodden igjen, men der 
stod det imidlertid noen andre gutter som begynte å erte Karl. De 
spurte ham hvordan det hadde vært i Amerika. Da utbrøt Karl. "Vil 
du ro mæj åver fjor'n att Mass?" Det ble gjort og gutten kom 
tidsnok til båten som fraktet de tre søsknene fra Enger til 
Røykenvik. Herfra tok de tog til kysten og reiste med 
emigrantskipet "Angelo" til Amerika. 

Cecilia Sagmesterstuen (Johnson) (1859-1936), bodde 
først ei tid hos onkelen Abraham i French Creek og ble i 1882 gift 
med Tollak Johannesen (Tom Johnsen) (1854-1921). De fikk ni 
barn. 

Anne Sagmesterstuen (Linberg) (1863-1939) arbeidet først 
hos onkelen Ole som hadde forretning i Sand Creek. I 1882 ble 
hun gift med Andreas (Andrew) Linberg (1849-1904) fra 
Ringsaker. Ekteparet drev en farm ved Northfield i Wisconsin og 
hadde 11 barn. 

Karl Sagmesterstuen (se ovenfor) ble i 1896 gift med den 
svenskfødte Ena Nystrøm (1884-1958). De var bosatt i Grasston i 
Minnesota og fikk ti barn, hvorav ei jente døde som liten. 
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Skifter - Toten, Vardal og Biri. 

Protokoll nr. 2 1673 - 1689 

Forord: 
Fra forrige protokoll for området er det en lakune på 4 år, det vil si at 
noterte skifter er gått tapt. 
Skiftene som er innført i denne protokollen mangler tildels opplysninger 
om arvingenes navn, boets formue og omfang og arvingenes arvelodder. 
Fra 1687 inneholder protokollen også skifter fra Hadeland, Land og 
Valdres. 
I utdraget som gjengis her er det kun lagt vekt på opplysninger som kan 
være av interesse i slektssammenheng. 

1 
Find Lauritsen Lunden, Toten 04.11 1673 
Barn: 
Laurits 
Nils 
Peder 
Maren 
Karen 
Tjenestefolk: Botilld Ibsen, Ellen Hagensen, Karen Andersdtr, Karen 
Toresdtr, Paul Mogensen, Karen Joensdtr, Magnild Jensdtr, Rachel 
Joensdtr, Gunild Stensdtr, 
Formyndere: Farbroren Oluf Gilo, barnas morbroder Dyre Storæd fra 
Hedemarchen, farbroderen Tore Rustad, Tiøstel Oluffsen Bredsvold fra 
Hedemarchen som har sl. Finds kones søster til ekte. 
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2 
Ingborg Gregoriesdtr Foss, Toten 14.01 1674 
x Elling Bergsvendsen 
Barn: 
Hans 2 år 
Gjeld: Oluff Pedesen(lønn), Birdte Oluffsdtr(lønn). 
Formynder: Mandens broder Hans Bergsvendsen 

3 
Aase Andersdtr Aschimb, Toten 14.01 1674 (i live?) 
Barn: 
Erland Alfstad er død - barn 
Anders Gran er død - barn 
Peder Hjelpstein 
Haagen Aschim 
Jens Aschim 
Siri Bjørnstad 
Angier Hammerstad 
Birdte Innrodstad 
Marte Fauchall 
Ragnild Alm 
Tilgode hos 
Odelsgods i Dulsrud 2 lispund 

4 
Peder Andersen Qvigstad, Toten 10.03 1674 
x dtr av Claus Bastiansen 
Barn: ? (ikke oppregnet) 
Christen 
Tilgode hos: Broren Oluff Andersen etter obligasjon dat. 10/4 1672, Jacob 
Madsen forige fogd, 
Gjeld: sl. Johan Garmand for obligasjon dat. 91 1672. Fogden Bendix 
Jurgensen for obl. dat. 1/1 1671 mot pant i sin paaboende gard synder 
Quegstad med underliggende øde Fielstad m.b. 1 skpd og 15 lispd, samme 
pand som er tinglysat 18/7 1673. Henrich Michelsen i Christiania, gammel 
Oluff Totsensen i Christiania, Knud Sevaldsen, Madthias Hermandrud, 
Torsten Rose, Lars Brandt i Christiania, Jeppe Buruld, Niels Tangen, 
hr Mogens paa Onsøsen for resterende landskyld, Peder Molstad. 
Vermoderen, sl. Claus Bastiansens enke, for obl. dat 28/6 1672. Erich 
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Nielsen(lønn), Find Erichsen(lønn), Anders Knudsen(lønn), Olug 
Jensdtr(lønn), Ingborg Troensdtr(lønn), Ingborg Jensdtr(lønn) 

5 
Abraham Huemb, Toten 02.04 1674 
x2 Birte Nilsdtr 
Barn: 
Elling 16 år 
Amund 13 år 
Anders 11 år 
Lars 8 år 
Ingeborg 5 1/2 år 
Marthe 3 år 
Maren 1/2 år 
Det vises til skiftebrev etter sl. Abrahams forrige kone dat. 30/91657. 
Enkens 5 stifbørn er myndige og gift, Nils og Bottel er tilstede. 
Gjeld: Oluff Fosen, Birdte Halfuersdtr(lønn), Kari Halfuersdtr(lønn), 
Formynder Amund Hannestad. 

6 
Jens Oluffsen Holge, Toten 06.04 1674 
x Aase Rasmusdtr 
Gjeld: Christopher Svager fordrer på hans sl. verfar Jacob Hansens vegne 
etter sl. Jenses afdøde kone Elli Oluffsdtr. Morten Soelberg, Iffuer 
Nøgelbye, Birdte Nyegard, Mads Huem, Jacob Erichsen(lønn), Amund 
Gulbrandsen(lønn), Anna Rasmusdtr, Joen Ronnebye. 

7 
Magnild Gullichsdtr Øfstaas, Toten 09.04 1674 
x Knud 
Barn: 
Hans Schedten 
Peder Gaarder 
Kari Aas 
Marthe Sivesin 
Christense Øfstaas 
Ragnild ugift 
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8 
Torsten Andersen Narum; Toten 25.04 1674 
x Elli Steensdtr 
Barn: 2 sønner og 3 døttre nesten myndige 
Gjeld: Mandens broder Johannes Andersen 

9 
Johannes Dalborgen, Vardal 25.04 1674 
x (en blind gammel qvinde) 
Barn: (ikke nevnt) 
Gjeld: Stesønnen Peder Dalborgen innestår av sin faderarv. Niels 
AmundRudstad. 

10 
Oluff Larsen Roli, Redalen 23.05 1674 
x Kari Toersdtr? 
Barn: 
Lars 17 år 
Kari 14 år 
Dorthe 
Magdelen 7 år 
Gjeld: Gammel Lars Findsen Lund, Niels Quisgaard, Martha Oluffsdtr, 
Mads Borsen(lønn), Ouden Jurgensen(lønn), Sidsel 
Torbiørnsdtr(lønn),Gubør Svendsdtr(lønn), Anna Torstensdr(lønn), 
Birdte 
Nielsdtr(lønn). 

11 
Anders Gleserud, Toten 01.06 1674 
x Aase Torgersdtr 
Døde uden liffsarfuinger, arving: 
Mads Gleseruds kone Martha Nielsdtr 
Gjeld: Niels Tangen 

12 
Anna Oluffsdtr Buxrud, Toten 06.06.1674 
x Jens 
Barn: 
Martha 
Gertrud 
Tilstede barnas morbroder og formynder Joen Klafuestad. 
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Gjeld: Offun Balche, Michel Tarlud 

13 
Gunder Andersen Ligard, Snertingdal 26.06 1674 
x 
Barn: 
Anders 15 år 
Guri 26 år 
Aase 18 år 
Gubør 13 år 
Anna 2 1/2 år 
Tilgode hos Gunder Aalsedt 
Gjeld: Niels Quisgaard, Rangild Oluffsdtr, Gurri Biørnsdtr, Ingri 
Andersdtr, Gurri Jensdtr, 
Til barnas formynder forordnet Henrich Ambør, som er disse børns 
faderbroder. 

14 
Birdte Siffuersdtr Biørnstad, Biri 26.06 1674 
Arvinger er søsknene: 
Lars Biønstad 
Olluf 
Ingeborg og Sidsell Berg 
Sidsel Benerud 

Fortsettelse neste nr. 
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Sørum kirke i Bjoneroa 

Av Kjell H. Myhre 

Året 1861 markerte praktisk talt innledningen av en ny epoke for det 
vesle kommunikasjonsløse bygdesamfunnet på vestsida av 
Randsfjorden i Gran. Innvielsen av Sørum kirke innebar at sognets ca. 
250 sjeler ikke lenger var henvist til middelalderkirken på Næs i 
Røykenvik, som i århundrene forut. Fortsatt var en i mangel av 
bekvemmeligheter som landhandleri og poståpneri, men dette var 
forhold som tross alt delvis kunne avhjelpes etter at de rutegående 
dampfartøyene sporadisk anløp Bjoneroa fra 1830-åra av. Vanskeligst 
var forholdene for de bosatte inne på Bjonskogen; en mils vei eller mer 
gjennom de veiløse, snørike skoger for først å komme til "bygds", 
deretter skulle fjorden forseres i mange kilometerlang strekning, 
nærmest uansett vær og føreforhold. Vår og høst forekom det dog at 
den måtte gi tapt for naturkreftene. Opptil flere uker med "meinis" 
gjorde den absolutt uforbar. Historien verserer den dag i dag om 
avdøde som ble oppbevart ukevis på hjemstedet før de kunne føres til 
jordfestelse, og de håpløse forholdene for konfirmantene som nettopp 
på disse tidene av året gikk for presten. Problemene for disse ble 
fortrinnsvis løst ved å søke opphold hos slektninger eller bekjente på 
østsida for den perioden undervisningen varte. 

Initiativtageren til oppførelse av kirke på garden østre Sørums 
grunn, var sogneprest til Gran, Søren Bugge. Etter å ha innhentet 
lovnad om vederlagsfri grunnavståelse, utsendte han et opprop til 
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sognets egne innbyggere om å yte økonomisk bidrag. Dette resulterte i 
et innsamlet beløp på ca. 700 spd. samtidig som det ved kongelig 
resolusjon ble bevilget i overkant av 500 spd. av "Oplysningsvæsenets 
Fond." Gårdbruker Lars J. Hvinden i Vestre Gran, som var en 
betydelig loddshaver i Hadelands vestre almenning, bidro med gratis 
tømmer. Han valgtes også som byggekomiteens formann, og ble i 
ettertid berettiget heder til del for sin energiske innsats. Da Hvinden 
avla endelig regnskap i desember 1861, kunne han i tillegg vise til at 
kostnadsrammene var holdt, med nøyaktigst mulig margin; 1197 spd, 
69 sk. beløp de totale utgifter seg til. 

Kirkebygget i Bjoneroa er en tradisjonell øst-vest orientert, 
enskipet langkirke, og altså oppført i laftet tømmer. Tegningene ble 
utarbeidet av arkitekt Jacob W. Nordan. Til oppførelsen ble benyttet 
både lokal og innleid arbeidskraft. Dørlås og nøkkel, hengsler, en del 
utsmykningsarbeider i jern samt all benyttet spiker ble håndsmidd av 
bygdesmeden Mons. L. Holmen på Bjonskogen (1825-1896). 
Utvendig er kirken som bildet viser bordkledd og hvitmalt, med en 
sekskantet, skifertekket takrytter. Denne rommer de to klokkene, som 
begge er samtidige med kirken, og støpt av A. O. Holte på Toten. 
Innvendig har kirken malte tømmervegger. 

Altertavlen som har nattverden, korsfestelsen og den 
oppstandne Kristus som motiv, kan dateres til tidlig 1700-tall, og 
hadde sin opprinnelige plass i Grinaker stavkirke i Tingelstad (ca. 
1170-1867). Kirkens første orgel ble levert av Kristianiafirmaet Olsen 
& Jørgensen i 1898, men nytt orgel ble installert 1979 av orgelbygger 
Øystein Gangfløt. Kirkebygningen med galleriet har 150 sitteplasser, 
og betjener i dag en menighet på ca. 500 personer. 
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Tillegg og rettelser 

Oudenstadslekta 

Tilføyelser 

Jeg viser til mine tilføyelser til Oudenstad-boka i nr. 4/1997. I tavle 
nr. 3 har det sneket seg inn en grov feil. Der gjøres Henrik Skarset 
til sønn av Jon Henriksen Bakke, noe som sjølsagt er feil. Han må 
være sønn av Johannes Jensen Sveen og Anne Anstensdtr. 
Kvisgård, fordi han heter «Johannessen» i alle kilder og ikke 
«Jonsen» som det feilaktig står i Oudenstad-boka. Jeg beklager så 
mye! 

Dermed bør alle etterkommere av Andreas Austdal m.fl. 
rette opp denne feilen. Ættetavle III kommer herved ajourført (nok 
en gang). Halvard Oudenstad døde for kort tid siden, og jeg vil få 
rette en stor takk til ham, for hva han gjorde og stod for 
lokalhistorisk og slektshistorisk. 

Jeg tar forøvrig imot kommentarer til øvrige tavler i forrige 
hefte. Ros og ris mottas med takk! Flere revideringer vil komme 
etterhvert, men nå er ihvertfall denne ættetavla rettet opp! 

Ærbødig hilsen fra Hans Tomter 
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Johannes Jensen Sveen 
1718 - 1777 

Jens Larsen Sveen 1690-1768 Lars Olsen Røstad ca.1650-ca.1695 ?  

Marte Jensdtr.Lunden 1664 - 1743 ?  
Anne Larsdtr. Sveen 
1689 - 1767 

Lars Arnesen Sveen 1657 - 1733  

Maren Erlandsdtr.Sveen 1665 - 1736  

Anne Anstensdtr. 
Kvisgård 1722 - 

Ansten Tollefsen Kvisgård 
1684 - 1743 

Tollef Anstensen Kvisgård 1655 - 1704  

Ragnhild Henriksdtr.Ambjør - e.1717  

Berte Amundsdtr. Lunde 
1694 - 1764 

Amund Pedersen Lunde 1648 - 1701  

Kari Kjeldsdtr. - 1697  
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Erik Olsen Skonnord 
1728 - 1784 

Ole Eriksen Skonnord 
1706 - 1786 

Erik Torsen Hoff (Skonnord) 1681 - 1721  

Mari Eriksdtr.Lønnum 1677 - 1709  

Sissel Pedersdtr. Kirkerud 
1700 - 1775 

Peder Knutsen Kirkerud 1669 - 1729  

Kari Syversdtr. Skjønsby(?) 1661 - 1746  

Anne Pedersdtr. 
Tømmeråsen 1732 - 1794 

Peder Sørensen Tommeråsen 
1695 - 1769 

Søren Pedersen Tømmeråsen 1660 - 1709  

Mari Jensdtr. N-Nøss  

Anne Marie Jensdtr. Ø-Nøss 
1701 - 1765 

Jens Torsen Ø-Nøss 1664 - 1720  

Aste Larsdtr. Unset 1653 - 1746  
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Kristian Larsen 
Bratlien 1733 - 1789 

Lars Tollefsen Kvisgård Tollef Nilsen Kvisgård 1662 - 1731  

Mari Mortensdtr. 1659 - 1742  

Ingeborg Ellingsdtr.Skjervum 
1700 - 1744 

Elling Gulliksen Skjervum 1663 - 1718  

Ingrid Eriksdtr.Kongelstad - 1725  

Berit Larsdtr.Glæstad 
1738 - 1816 

Lars Henriksen Glæstad 
1691 - 1743 

Henrik Kjeldsen Haug 1665 -  

Gunvor Evensdtr. (Alm?)  

Eli Pedersdtr. Glæstad 
1710 - 1781 

Peder Jensen Glæstad - 1746  

Ingeborg Olsdtr. nordre Braastad  
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Amund Eriksen Berg 
1729 - 1766 

Erik Jensen Berg 
1683 - 1760 

Jens Eriksen Berg 1656 - 1731  

Marit Torgersdtr. Skonnord(?) - 1731  

Kjersti Jensdtr. Ø-Nøss 
1687 - 1736 

Jens Torsen Ø-Nøss 1664 - 1720  

Aste Larsdtr. Unset 1653 - 1746  

Berte Gulbrandsdtr. 
Netåsen 1718 - 

Gulbrand Monsen Netåsen 
1685 - 1740 

Mons Bjørnsen Netåsen 1654 - e.1713  

Ingrid (Gulbrandsdtr.?)1647 - e.1707  

Aste Olsdtr. Rud 
1694 - 1759 

Ole Helqesen Rud 1673 - 1748/50  

Berte Olsdtr.Brenner 1672 - 1761  
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Om B. J. Rustads dagbok 

Av Hallvard Buraas, Raufoss 

Etter mitt innlegg i tidsskrift nr. 4/1997, har jeg fått henvendelse 
fra flere som er interessert i ovennevnte dagbok. Jeg tenkte derfor 
det ville være formålstjenlig med en nærmere omtale av boka og 
dette kunne gjøres ved at tidsskriftet tok inn et utdrag av bokas 
forord som er forfattet av daværende formann i Hurdal historielag, 
Erling Morten. Kopi av nevnte forord følger vedlagt i fotostatkopi. 
Jeg har henvist de interesserte til et bokforlag på Espa, hvor boka 
har vært til salgs like til det siste. 

Så langt Buraas. 

Og så til forordet i boka som er datert 10.2.1976: 

I 1952 fikk lærer og redaktør Olav Tveter oversendt denne dagbok 
fra en slektning av Børger Johnsen. Tveter forsto at boka fortjener 
å bli kjent utover, da den er av stor kulturhistorisk verdi. Boka er 
skrevet med gotiske bokstaver, slik som alt ble skrevet i den. Den 
er omskrevet av Olav Tveter, Martin Tandstad og Erling Morten, 
men den rettskrivning forfatteren brukte er beholdt. 

Børger var født i 1801 på gården Lillerustad (Viken) i 
Hurdal. Hans foreldre var John Børgersen fra Ømark og Ingeborg 
Frantsdatter fra Almli, begge av gamle Hurdalsslekter som kan 
føres tilbake til 1600-årene. 10 år gammel ble han farløs. Den 
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eldste broren, Gullik, var da ute i krigen, men kom senere hjem og 
overtok gården. Børger gjennomlevde således de harde år med krig 
- da barkebrødet ble brukt i Lillerustad som overalt ellers. Da 
kostet en tønne korn på «børsen» 260 riksdaler - 2-3000 kroner. 

Han var en sjelden evnerik gutt - noe som gjorde at både 
lærer og prest la merke til han, og like etter sin konfirmasjon ble 
han utvalgt til omgangsskolelærer, ennå ikke fylt 14 år. Så han er 
sikkert en av landets yngste tilsatte lærere. Til å begynne med 
hadde han hele bygda unntatt «Kirkebygden» som fikk fast skole i 
1815 med Per Johansen som lærer og klokker. 

Børger fartet da rundt i de mange roder som bygda var delt 
i. På den måten fikk han god greie på alt som hendte, ikke bare i 
Hurdal, men også i bygdene rundt om og har kort skrevet dette ned. 
Vi får verdifulle opplysninger om ulykker, drukningsulykker, 
lynnedslag, om alle slags farsotter som raste i den tid, om ekteskap, 
fødsler og dødsfall. Det er neppe en slekt i Hurdal som han på en 
eller annen måte ikke er innom. Dette gjelder også for en stor del 
nabobygdene. Vi får høre om skolen, eksamen og fremmøte på 
kirkegulvet, om prestene, om proste- og bispevisitaser, om 
lærerforeningen som ble stiftet i 1848, om årsveksten og uår, om 
storm og uvær. Kort sagt om alt som hendte og rørte seg den tid i 
bygda. 

Ellers var det trange tider, der mange tok sitt liv, det var 
tyveri og arrestasjoner. Men da mange av disse slektninger lever 
ennå, har vi her bare brukt fornavn. Han forteller om postrøveriet 
på Morskogen og Hurdal Glasverk og Eidsvoll verk og mye mer. 

Den unge lærer ble snart en kjent mann, klok og veltalende 
som han var og god til å synge. Ikke bare skolebarna, men også de 
voksne flokket seg om han når han kom til gards og begynte å 
fortelle. 

Snart ble han midtpunktet i alle slags lag, brylluper, barsel 
og gravøl. Ikke bare i Hurdal, men også i Nannestad og Eidsvoll 
satte de pris på han som kjøkemester. Han tok seg av gjestene, 
sang og talte. Det ser ut som de ikke kunne holde et gjestebud med 
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mindre Børger var med. Han ble også hentet både til Eidsvoll og 
Nannestad, og overalt fikk han ros for «behagelig og god omgang 
med gjestene». Flere hundre slike «gilder» nevner han. 

Børger Johansen Rustad var uten tvil et geni. Han mestret 
norsk og tysk språk på en måte som er sjeldent, og hans etterlatte 
håndskrevne verker, særlig hans dagbok på 460 sider er enestående 
i sitt slag: «Merkverdige hendelser eller tildragelser som er 
passerede i min levetid». Den har som nevnt interesse langt utover 
Hurdals grenser. 

Børger var sekretær for sognepresten, manntallsfører og 
regnskapsfører for Kornmagasinet, vikarierte som klokker og mye 
mer. 

Han gjorde hver dag fra 1826- til 1859 opptegnelser om 
vær og føreforhold, termometer og barometer hadde han ikke: 
Snøen var skodyp, rakk til knærne og opp på låret, det var koldt og 
bitterlig koldt og slikt. Vi kunne ikke ta med alt dette om vær og 
føre. Boka har vi fått innbundet, og den oppbevares i 
skolekontorets arkiv. 

Hurdal historielag står som utgiver av boka og vi ønsker at 
mange vil kjøpe og lese den. 

Skriftstyret tar gjerne i mot 
opplysninger om lignende publika- 

sjoner av allmenn interesse. 

58 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1998-1



Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 312 
Jeg sitter med et problem angående en av mine forfedre 

som muligens har forbindelser til Vestoppland (Biri og Vestre 
Slidre). Har der noen muligheter for å hjelpe meg eller kan dere 
henvise meg til kilder hvor jeg kan finne mere informasjon? 

Mitt problem er å finne ut hvor foreldrene til Nils Juel Nes 
var. Han er født omkring 1726 og døde i 1766 på garden Ukustad i 
Nannestad. (Jeg vet (fra skiftet etter Nils Juel i 1766) at hans 
morbror var Gunder Kristensen Nes i Eidsvoll. Nils var i en kort 
periode lensmann i Vestre Slidre (ca. 1753-1756/57), senere også i 
Nannestad. 

Han ble gift med Anne Jakobsdatter Ukustad i november 
1753 og var da lensmann i Vestre Slidre i henhold til kirkeboka i 
Nannestad. To av deres barn ble forøvrig født i Vestre Slidre. De 
flyttet så omkring 1756/57 til Nannestad. Han er såvidt nevnt to/tre 
steder i Gards- og ættehistoria for Vestre Slidre (Nordre Einang, 
Stee og Klomjordet. 

Imidlertid har jeg store vansker med å finne informasjon 
om hans fødsel, foreldre etc. da kirkebøkene for Eidsvoll, Feiring 
og Hurdal er gått tapt for denne perioden. Det ser også ut som om 
en viktig skifteprotokoll for Øvre Romerike for tiden 1740-1744 
også er forsvunnet. 
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Jeg har dog en svak mistanke om at han kan være i slekt 
med presten Even Olsen på Biri, eventuelt hans kone Siri og en av 
hennes to andre ektemann, eller Niels Juel Nes i Brandbu. Det jeg 
søker er derfor opplysninger om disse tre personenes etterkommere 
for å se om det kan være noen forbindelser her. Grunnlaget for min 
teori om at det kan være forbindelser til disse personene er som 
følger. 

1) . Sokneprest Even Olsens datter, Else, var mor til løytnant Ole 
Olsen Hval på Toten som siden kom til Hurdal. Ole Olsens datter, 
Else, giftet seg inn i Ømark-slekta i Hurdal via sitt ekteskap med 
Gullik Evensen Ømark. 

2) . Både Gunder og hans far, Kristen Sørensen, forekommer som 
kaveringsmenn og formyndere i Ømark-slekta. 

3) . Anne Jakobsdatter tok Gullik Evensen som sin laugverge i 
skiftet etter Nils Juel, men dette er muligens ikke av vesentlig 
betydning. 

4) . Et av barna til Gullik og Else hadde forøvrig også navnet Nils 
Juel Nes. Det er i Romerike slektshistorielags årshefte nr. 2 fra 
1934 antydet at dette muligens var for å ære Niels Juel på Nes i 
Brandbu som var en frende av han mor. 

Håper at dere kan hjelpe meg med dette. 

Vennlig hilsen Rune W. Wiik 
Bispeveien 78 

Tlf. privat 67146350, jobb 66841685  1347 Hosle 
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Spørsmål nr. 313 
Jeg vil gjerne høre om noen av leserne kan hjelpe meg med 

min oldemors foreldre, deres bosted osv. Den 15.6.1869 ble det 
inngått ekteskap mellom ungkar Petter Iversen Sandsæter, 26 år og 
pike Marte Maria Gulbrandsdtr. Kalvøen, 19 år. Hun ble født i 
Norderhov 20.8.1850 og døpt 6.10.1850. Hva het hennes foreldre 
og hvor ligger Kalvøen? På forhånd takk! 

Vennlig hilsen Jorunn Norland, Bassengvn. 6, 
2800 Gjøvik, telefon 611 72 411. 

Spørsmål nr. 314 
Siri Baardsdatter og Oluf Bay har etter det jeg har forstått, 

en stor etterslekt. Spørsmålet mitt er om det finnes noen form for 
oversikt over slekter, som har Siri Baardsdatter som stammor. 

Hilsen Fredrik A. Wassenius, 
Gauteideveien 81, 

2045 Leirsund 

Svar 
Såvidt en vet finnes det ikke noen samlet oversikt over Siri 

Baardsdatter og Oluf Bays etterslekt. Det ville bli et svært 
omfattende arbeid. Så en må nok lete fram etterkommere 
møysommelig for eksempel i arkivene ved Toten økomuseum og 
ved andre arkiver/museer. Slektsboka for familien Bay bringes 
også i erindring. Det finnes også flere artikler som toucher inn på 
disse slektene. Oluf Bay på Rise i Lensbygda i Østre Toten er 
stamfar for alle Bayene i Norge. 

Med hilsen redaksjonen 
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LAGSNYTT 

Årsmøtet 1998 

Årsmøtet i Vestoppland Slektshistorielag var på Ankaltrud gård i 
Nordre Land søndag 8. februar. Formannen i Lands avdeling av 
laget Sigmund Rosenberg ønsket vel møtt og leste også et par 
morsomme fortellinger. Eier av Ankaltrud gård i dag, Margit 
Rognerud, fortalte om garden og slekta der. Dernest var det 
servering av kaffe, kaker og smørbrød for de 20 som var møtt fram 
til årsmøtet. 

Formannen i Vestoppland Slektshistorielag Ole M. Granum 
ønsket vel møtt til årsmøtet. Dagsordenen ble godkjent, Kari 
Nordal ble valgt til møteleder og Birger Olsen og Sigmund 
Rosenberg til å underskrive protokollen. 

Dagsorden var slik: 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av dagsorden. 
3.  Møteledelse  a. Valg av årsmøteleder 

 b. Valg av to til å underskriv protokollen 
4. Årsberetninger 
5.  Regnskap  a. Hovedlaget 

 b. Tidsskriftet. 
6. Valg 
7. Forslag til statuttendringer. 
8. Vestoppland Slektshistorielag i 1998 og framover. 
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Formannen i laget Ole M. Granum leste så opp årsmeldinga for 
hovedlaget skrevet av sekretæren Ingeborg Klundby, som ikke 
kunne være tilstede. Årsmeldingen var som følger: 

Hovedlaget 
Styre og tillitsvalgte har vært: Ole M. Granum, formann, Jan Eilert 
Jaatun, nestformann, Hans M. Næss, kasserer, Ingeborg G. 
Klundby, sekretær, samt lederne i lokallaga; Valdres: Eli Staxrud 
Brenna, Land: Sigmund Rosenberg, Toten-Gjøvik: Frank 
Solbakken og Hadeland, Kjell Henrik Myhre. 
Tidsskriftstyre: Jan Eilert Jaatun, formann, Fredrik Dyhren, Arne 
Amundgård, og Magne Sveen og vararepresentant: Inger Berit 
Østby Deglum. 
Revisorer: Gunvor Hilden og Lars Staxrud (oppnevnt av styret 
etter fullmakt fra årsmøtet). 
Valgkomite: Fredrik Dyhren, formann, Eli Sælid, Berit Hvalby 
Jørgensen og Birger Olsen. 
Årsmøtet 1997 var på Valdres folkemuseum 16. februar fra kl. 
13.00, 21 stk. deltok. Det var vanlige årsmøtesaker og det ble 
vedtatt å få hjemmeside på Internett. Det var kveding ved Rolf 
Kvarberg m.fl. og Jahn Børe Jahnsen kåserte om valdriser i 
Amerika. Det var bevertning. 
Styremøter: styret har hatt 3 styremøter, to på Lands Museum og 
ett på Gjøvik bibliotek. Saker som har vært behandlet var 
lokallagenes virksomhet, tidsskriftet, investering i datautstyr og 
lagets nye internettsider. Det har vært bra deltagelse på 
styremøtene. Økonomien er stabil. 
Det har blitt kopiert en del kirkebøker fra Vestoppland og 
distribuert til lokallaga. Lagets internettsider kom på nettet 12 mai 
1997 og har vært besøkt av ca. 1000 stk. 
Laget har investert i nytt datautstyr som er tatt i bruk til scanning 
av arkivmateriale og brenning av cd plater som vil bli distribuert til 
alle lokallag. Vi samarbeider i første omgang med Eiktunet på 
Gjøvik om dette. 
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Hovedlaget har planer om et seminar om husmanns vesenet. Det vil 
antagelig bli avholdt på Granavollen høsten 1998. 

Ingeborg G. Klundby, sekretær 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Fredrik Dyhren leste dernest opp Årsmelding for tidsskriftet 1997. 
Tidsskriftkomiteen har i 1997 bestått av: Jan Eilert Jaatun, styrer, 
Fredrik Dyhren, Arne Amundgård og Roy Magne Sveen. Inger 
Berit Østby Deglum har vært vararepresentant. 
Komiteen har i 1997 gitt ut 4 nummer av tidsskriftet hvert på 80 
sider. Stofftilgangen har vært bra og variert, men vi oppfordrer 
fortsatt medlemmene til å sende artikler til tidsskriftet. Vi vil 
spesielt oppfordre slektsgranskere i Valdres til å sende sine bidrag. 
Ellers har spørsmål og svar spalten vært en populær del av 
tidsskriftet. Mange av lagets medlemmer har fått nyttige 
opplysninger og svar på sine forespørsler. 
Tidsskriftkomiteen takker Arne Amundgård for god hjelp med 
innskriving og redigering av artikler til tidsskriftet. Hans M. Næss 
skal også ha stor takk for arbeidet med å skaffe annonser. 
Tidsskriftet har pr. 31.12.1997 et overskudd til tross for økte 
tryknings- og portoutgifter. Dette skyldes annonseinntekter for 3 
år. 

Jan Eilert Jaatun, styrer. 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Årsmelding for Toten/Gjøvik avdeling 1997 ble lest av Fredrik 
Dyhren. Styret har i 1997 bestått av Anne Ma Hasselknippe, Frank 
Solbakken, Terje Tandsether og Fredrik Dyhren med Roy Magne 
Sveen som varamann. 
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Laget har i år holdt 9 medlemsmøter, med et kåseri. Frammøtet har 
vært 25-35 personer. Laget har mottatt støtte fra Østre Toten 
kommune. Videre har laget hatt inntekter av bokinnbinding, men 
innkjøp av et parti permer gjør at dette totalt ikke gir et positivt 
økonomisk resultat i år. Den største inntektskilden for laget har 
vært utbytte fra spilleautomaten som laget deler med 
Emigrantprosjektet for Toten. 
Laget har også fått kjøpt en del slektsbøker, kirkebøker samt en del 
filmer og et mikrofishapparat. Den stadige økningen av 
boksamlingen fører til et behov for mer plass. Laget har derfor 
inngått en avtale med Gjøvik bibliotek om flytting av vår samling 
til et nyopprettet studierom for lokalhistorieforskning. Vi skal der 
dekke kostnaden av leseapparater og en datamaskin. Avtalen 
medfører at lagets materiell blir tilgjengelig for bibliotekets 
brukere. 
Vi vil takke biblioteket for den meget gode bistand og 
samarbeidsvilje de har vist oss i løpet av året. 

Fredrik Dyhren. 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Eli Staxrud Brenna leste dernest Årsmelding for Valdres 1997: 
Styret har i 1997 vært. Eli Staxrud Brenna, leder, Eli Sælid, 
styremedlem, Harald Rolandsgard, kasserer, Andres Bakke, 
vararepresentant. 
Møtelokaler er i Studiesenteret på Valdres Folkemuseum. Vi har 
møter hver andre mandag i måneden, 4 etter jul og 4 før jul. Vi har 
hatt lite besøk på våre lagsmøter, muligens fordi vi ikke har 
spesielt interessante kåserier å by på, og kanskje også på grunn av 
lange avstander i Valdres. 
Valdres Slektshistorielag var 16. februar vertskap for Vestoppland 
Slektshistorielags årsmøte på Valdres Folkemuseum. 
Vi hadde fra januar et slektsgranskerkurs over 10 kvelder med 
Mona Dalen og Bjørn Østgaard som forelesere: Kurset ble delvis 
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finansiert av Bygdefolkets studieforbund. Kurspris for deltagerne 
var kr. 450.- 
I mai hadde vi et dagskurs i bruk av dataprogrammet «Slekt og 
Gård». Kurset ble støttet av Vestre Slidre kommune som holdt 
lokale og ga tilskudd i samband med kulturåret. Foreleser var Liv 
Marit Haakenstad. Deltagerne kom fra alle Valdreskommuner 
unntatt Etnedal. 
I høstsemesteret ble vi forespurt av lærer Eldor Bråten ved Hedalen 
skolen om vi kunne være behjelpelig med gode råd til noen jenter 
som hadde begynt med slektsgransking som valgfag. Vi tilbød oss 
å sende en representant og Mona Dalen reiste dit en dag etter avtale 
med skolen, Hun ble imponert over jentenes iver. Laget sponset 
turen og skolen betalte reiseutgiftene. Til jul forærte vi skolen et 
eksemplar av «Slekt og Gård». Både Monas undervisning og 
dataprogrammet ble mottatt med begeistring av skolen. 
Valdresavdelingen har fått kopier av kirkebøkene for Valdres i 
tiden 1815-70, de er i bokform og står i studiesenteret. Vi takker 
giveren, som er hovedlaget. 
Våre planer for 1998: Vi vil igjen holde kurs i slektsgransking og 
Mona Dalen vil igjen være foreleser, siden Bjørn Østgaard driver 
slektsforskning i USA, vil Grete Klevebråten ta hans plass. 

Eli Staxrud Brenna. 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Sigmund Rosenberg leste dernest Årsmelding for Land for 1997. 
Styret har bestått av Sigmund Rosenberg, formann og representant 
i Opplandsarkivet, Robert Jørgensen, kasserer, Birger Olsen, 
vararepresentant i hovedstyret, Odd H. Lundby, representant i 
årbokkomite, Bodil Smeby, revisor, Kari Nordal, valgkomite og 
Birger Olsen, valgkomite. 
Møter: der er holdt 6 møter. På møtet 27. januar kåserte 
bygdebokforfatter Svein-Erik Ødegaard over «Bruk av litt mer 
uvanlige kilder i slektsforskningen». Tre av møtene ble benyttet til 
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bare slektsforskning. Tilslutningen på møtene er heller dårlig, mens 
bruken av vårt slektsmateriell og museets arkiv er meget bra. 
Arkivaren sier at bruken av arkivet har økt en god del siste året. 
Laget var representert på Bygdedagen ved Lands Museum 
1.6.1997. 
Turen «Torpa Rundt» ble arrangert 14.6.1997 med Kari Nordal 
som guide. 
Nytt materiell: «Nøkle-Sedal» og «Slekta Haugstadsveen» av 
Birger Olsen, «Slekta Odnessveen» av Sigmund Rosenberg, 
«Vardal-slekter» av Brer Braastad og «Slektsmateriell på disketter 
fra Biri, Snertingdal og Vardal» av Bjørn Alund. Det er laget en 
reol til lagets materiell på Lands Museum 

Sigmund Rosenberg. 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Kjell H. Myhre leste dernest årsmelding for 1997 for Lands avdeling 
av Vestoppland Slektshistorielag. 
På Hadeland kjører vi stadig konvensjonelt, med månedlige 
arbeidsmøter på Jevnaker og Gran. Oppslutningen er jevnt stabil; 
jamfør forøvrig de ti siste årsberetninger. Der vil en også finne 
opplysninger om at møtene holdes hver 2. og 3. tirsdager i måneden 
på henholdsvis Gran og Jevnaker. 
Årsmøtet ble avholdt 9. desember på Gran med tre tilstedeværende. 
Disse var foruten undertegnede de øvrige styremedlemmene 
Gunvor Hilden og Hans M. Næss. Styret gjenvalgte seg selv 
enstemmig. 
I løpet av 1997 er vi blitt tilgodesett med en pengegave fra Gran 
sparebank pålydende kr. 500,- skriver femhundrede. Dette var 
svært kjærkomment, ikke minst ettersom vi sist høst fattet vedtak 
om å foreta en ikke ubetydelig investering. Således gikk vi til 
anskaffelse av stempel, påført lagets navn. Dette er primært tenkt 
benyttet til merking av lagets eiendeler, som for en stor del 
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Status for hovedlaget: 1996: 1997: 

Kasse 2.282,83 3.241,83 
Postgiro nr 0802.30.01005 . 73.857,94 75.642,13 
Gran Sparebank 2020.08.04148 40.157,96 51.154,00 
Avdeling Gjøvik-Toten 11.994,42 61.291,02 
Avdeling Hadeland 4.389,10 4.869,10 
Avdeling Land 17.660,55 14.242,05 
Avdeling Valdres 8.947,52 6.259,72 
Tidsskriftkasse -3.922.65 14.070.35 
 

155.367.67 230.770.20 
Egenkapitalen er økt med 75.406,53 kroner. 

Resultat for hovedlaget 1997   

Kontingent  53.700,-  

Tjente renter   2.054,69  

Gaver   3.000,-  

Solgt tidsskrifter   2.023,25  

Lotteri inntekter 129.368,39  

Overskudd i Tidsskriftkassa  17.993,-  

Innbinding G/T 6.310,- 8.258,65 

Slektskurs i Valdres 1.325, _ 4.486,30 

Tilskudd til tidsskriftet  35.000,- 

Slektsmateriell - 
kopiering 

 26.491,1
7 Møteutgifter  6.329,- 

Internetutgifter  4.688,50 

Scanner-utstyr  41.800,- 

Porto og gebyr  330,50 

DIS-kontingent  350,- 

Postboksleie  100,- 

Diverse utg. i laga  3.006,33 

Gjeld i Gjøvik/Totenlaget  9.527,35 

Overskudd  75.406.53 

 215.774,33 215.774.33 

Regnskap for Tidsskriftet: 

Saldo .1. januar  
3.922,65 

Tilskudd fra Hovedlagskassa 35.000,-  

Annonser i tidsskriftet  21.250,-  

Solgt tidsskrifter 7.026,-  

Trykking  34.970,- 
Porto  10.313,- 
Saldo 28. desember  14.070.35 

 

63.276.- 63.276,- 

 

Regnskapet for Tidsskriftet er avsluttet 28. desember, så renter 

for 1997 er ikke kommet med. De må føres til inntekt i 1998. 
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oppbevares ved Gran bibliotek i Brandbu. Selvsagt håper vi 
nyerhvervelsen vil komme oss til ytterligere nytte og glede i mange 
år framover. 
Det er registrert en nyinnmelding i lagets avdeling på Hadeland 
siste år. 

Kjell H. Myhre 

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 

Så gikk en over til regnskapet. Kassereren i hovedlaget registrerte 
regnskapet for hovedlaget og det ble enstemmig godkjent. Fredrik 
Dyhren refererte regnskapet for tidsskriftet og også dette 
regnskapet ble enstemmig godkjent. 

Så gikk en over til valg. Fredrik Dyhren fra valgkomiteen refererte 
forslagene som ble enstemmig godkjent. Og de viser: 
Formann Ole M. Granum, Gjøvik valgt 1997 
Sekretær: Ingeborg Klundby, Bøverbru gjenvalg 
Kasserer: Hans M. Næss, Gran   valgt 1997 
Vararepresentant: Åge Myhrestuen, Bjoneroa  gjenvalg 

Harald Rolandsgard, Heggenes  gjenvalg 

Tidsskriftstyret 
Formann Jan E. Jaatun, Skreia   gjenvalg 
  Arne Amundgård, Bøverbru  gjenvalg 
 Fredrik Dyhren, skreia gjenvalg 
 Roy Magne Sveen, Snertingdal gjenvalg 
Vararepresentant Berit Østby Deglum, Gjøvik  gjenvalg 

Revisorer: Gunvor Hilden, Brandbu  gjenvalg 
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Lars Staxrud, Brandbu gjenvalg 
Vararepresenantant: Frank Stenslie, Jaren ny 

Valgkomite:  Fredrik Dyhren, Skreia valgt 1995 
Berit Hvalby Jørgensen, Gran  valgt 1996 
Birger Olsen, Odnes valgt 1997 
Eli Staxrud Brenna, Røn ny 

Eli Staxrud Brenna orienterte om forslag til vedtektsendringer: 

Paragraf 6: styre og tillitsvalgte 
Paragrafen foreslås delt i tre mer presise deler slik at 
a) blir markert som  A) Hovedstyret 
b) som B) Lokallagene 
og i tillegg C) Tillitsvalgte 
og D) Valgkomiteen 

Nå står det: A) Foreningen ledes av et styre som består av 
formann, sekretær, kasserer og tidsskriftstyrer, pluss en 
representant fra hvert av lokallagene. Styret velger selv 
nestformann. 
Det står ikke hvem som velger de fire førstnevnte. 
Et annet spørsmål. Det faste styret har to vararepresentanter. Hva 
er det faste styret? 

Vi foreslår at det står: 
A) Hovedstyret 
Dette består av et arbeidsutvalg på fire som velges av årsmøtet, 
pluss en representant fra hvert av lokallagene. Arbeidsutvalget 
består av formann, sekretær, kasserer og tidsskriftstyrer. Disse 
velges for to år av gangen, slik at formann og kasserer velges det 
ene året og sekretær og tidsskriftstyrer det andre året. Styret 
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velger selv nestformann. To representanter til arbeidsutvalget 
velges av årsmøtet, for 1 år av gangen. 

C) Tillitsvalgte 
Foreningens tillitsvalgte er: 3 medlemmer av tidsskriftkomiteen 

1 vararepresentant til tidsskriftkomiteen 
2 medlemmer til revisorer og vararepresentant 

De tillitsvalgte velges av årsmøtet for 1 år av gangen av årsmøtet 
Alle har plikt til å motta valg til styre, utvalg eller tillitsverv. 
Styremedlemmer og tillitsvalgte kan etter 2 års virke be seg fritatt 
for verv for like langt tidsrom 

D) Valgkomiteen består av fire representanter, en fra hvert lokallag, 
Hvert år velger årsmøtet en ny fra samme lokallag som formannen, 
som går ut etter fire år. 

Paragraf 7. Nest siste setning foreslås endret til: Protokollen 
godkjennes på neste styremøte og referatet sendes 
styremedlemmene. 

Paragraf 9. Siste setning foreslås endret til: Biblioteket/Museet i 
regionen bruker midlene til innkjøp av slektshistorisk materiale. 

Forslagene ble enstemmig godkjent. 

Siste post på programmet var om Vestoppland Slektshistorielag 
i 1998 og framover. 
Her ble det nevnt mange tanker og ideer således: 
Tidsskriftet bør kanskje komme på Internett. Det er nye regler for 
inntekt av spilleautomater. For tida går alle inntektene fra automaten 
til Gjøvik/Toten avdelingen. 
Det kan bli aktuelt med mer materiell til lokalavdelingene. 
På siste styremøtet ble det vedtatt å gi tidsskriftstyret kr. 40 000 
for i år. Utgiftene for 1998 er beregnet å bli ca. 37.500 kroner til 
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trykking 12.500 til porto og 2000 til diverse utgifter. En regner 
med å få inn 8700 i annonser og 3300 av salg av hefter. Årsmøtet 
ga hovedstyret lov til å øke bevilgningene til tidsskriftstyret til 
40.000 kroner. Et forslag om 50.000 ble nedstemt mot en stemme. 
Aktivisering av lokallagene ble nemnt. Må en tenke nytt? Ønskelig 
med flere medlemmer, særlig er det behov for flere yngre 
medlemmer. Det ble også nevnt å arrangere fellesmøter for alle 
lokallag og alle medlemmer. 
Videre ble det nevnt at laget har kjøpt scanner-utstyr som er 
stasjonert på Gjøvik. Det kan bli aktuelt med å kjøpe et nytt 
scanner-utstyr senere. Det kan kopiere på to sider og brukes blant 
annet til innscanning i fotoarkivet på Eiktunet. 
Fosmo-prosjektet ble nevnt. Han har laget sammendrag av gamle 
dokumenter fra Toten, Gjøvik, Vardal og Biri helt fra 1200-tallet 
og til cirka 1700. Det blir nå lest korrektur på oppsettet og det er 
tanken å få det trykt. 

Dermed var årsmøtet for 1998 slutt og alle tilstedeværende ble bedt 
om å skrive navnet sitt i protokollen. Birger Olsen og Sigmund 
Rosenberg sammen med referenten, Arne Amundgård, går god for 
referatet. 
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Fra lokallagene: 

Gjøvik-Toten avdeling av Vestoppland Slektshistorielag 
hadde medlemsmøte på Gjøvik bibliotek torsdag den 4. desember 
1997 og med tjue personer tilstede. Terje Tandsether fra Raufoss 
var kveldens foredragsholder. og han orienterte om slekter fra 
Biri, og mest da fra Feiringsgardene mellom 1600 og 1800. Han 
hadde funnet fram mye interessant stoff, ikke bare navn og årstall 
på brukerne og deres familie, men også en del opplysninger om 
dem og ting de ble delaktige gjennom livet. Foredraget ble framført 
på en profesjonell måte blant ved hjelp av bilder på skjerm av kart 
og slektstavler. Vi fikk også høre at Tandsether arbeider mye med 
garder og slekter i Biri fram til 1800 og har tenkt etter hvert å fa 
med alle brukene på den tida. Dette vil bli et verdifullt materiale for 
ettertida. Men alt om alt og alle vil en aldri finne, og det viste seg 
også at enkelte av tilhørerne hadde opplysninger som touchet inn 
på det som som fram i foredraget. Og det er jo slik forskningen går 
videre nemlig ved felles anstrengelser. 

Etter kåseriet var det anledning til å granske slekt i 
materiale som finnes på biblioteket. Og ikke nok med det: denne 
gangen var det også kaffe og kaker for alle og enhver. Og rundt et 
kaffebord går praten livlig om både det ene og det andre. 

Det synes å være god interesse for lokalhistorie, 
slektshistorie og annen historie i distriktet, og Vestoppland 
Slektshistorielag betyr mye som en pådriver, en katalysator. Ikke 
minst tidsskriftet er viktig, og i det vil Terje Tandsethers glimrende 
foredrag bli trygt med tid og stunder. Et nytt nr. av tidsskriftet er 
forøvrig på beddingen nå om dagen. 

A.A. 
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Vestoppland Slektshistorielag avd. Gjøvik/Toten hadde sitt første 
møte i 1998 på Gjøvik bibliotek torsdag 8. januar. Fredrik Dyhren 
kunne ønske vel 30 frammøtte velkommen. 

Årsmeldinga for 1997 ble så opplest. Vi har hatt 9 
medlemsmøter med 25-35 personer tilstede på hvert møte. Vi har hatt 
noe inntekter ved innbinding av bøker og støtte fra Østre Toten 
kommune, men den største inntektskilden har vært utbytte fra 
spilleautomater. I løpet av året har vi skaffet oss en del 
slektsbøker, folketellinger og mikrofilmer, samt et 
mikrofishapparat. Laget har også gått til innkjøp av en PC, og der 
vil det bli lagt inn forskjellige opplysninger etterhvert. Det er 
inngått avtale med Gjøvik bibliotek om flytting av vårt materiale til 
nytt studierom for lokalhistorie og slektsgransking. Det betyr at 
vårt slektsmateriale nå blir tilgjengelig for bibliotekets brukere, da 
det tidligere bare har vært lagets medlemmer som har kunne bruke 
det. 

Så var det valg. Anne Marie Hasselknippe går ut av styret 
etter 6 år og erstattes av varamann Roy Magne Sveen, mens Frank 
Solbakken, Terje Tandsether og Fredrik Dyhren fortsetter. Ole 
Granum tok ordet angående Gjøvik Historiske Samlinger, og det var 
flere som orienterte om Eiktunet, Gjøvik gård og fotosamlingene. 

Til slutt var det foredrag, som vi har på hvert møte. Denne 
gangen hadde vi fått en ny kåsør, nemlig Hans Tomter fra 
Snertingdal. Tomter er spesielt interessert i gamle 
Snertingsdalsslekter og fortalte oss om familiene som har bodd på 
garden Kvisgård som ligger like ved Seegård kirke. Slekta 
begynner med en Nils Kvisgård som døde i 1584, og han fulgte 
etterkommerne fram til første halvdel av 1700-tallet. 

Tidsskrift nr 4/1997 var noe forsinket, men kom ut til 
nyttår. Det inneholder blant annet en artikkel om garden Dullerud i 
Redalen, historien rundt et gotisk brev, innflyttere til Østre Toten, 
utdrag av norske kongebrev, spørsmål og svar med mer. 

74 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 1998-1



Neste møte blir på biblioteket torsdag 5. februar. Da vil 
Svein-Erik Ødegaard fortelle om den nye bygdeboka si for 
Nordsinni, som nylig er utgitt. Møtene er som vanlig åpne for alle 
slektsinteresserte. 

T. T. 

Vestoppland Slektshistorielag avdeling Gjøvik/Toten hadde møte 
på Gjøvik bibliotek torsdag 5. februar med 30 frammøtte, og 
kveldens kåsør var bygdebokforfatter Svein-Erik Ødegaard. Vi 
hadde fått ham hit for å fortelle litt om arbeidet med den nye 
bygdeboka for Nordsinni som ble utgitt før jul. Ødegaard har 
tidligere skrevet bygdebok for Totenvika og satte også igang 
arbeidet med bindet om Eina, men da han sluttet ved Toten 
økomuseum, var det andre som tok over. Bygdebok for Eina som 
kommer ut i løpet av 1998 vil derfor ha tre forfattere. 

Ødegaard kunne fortelle at en bygdebokkomite i Land ble 
etablert allerede i 1914, og meninga var å starte utgivelse av bøker 
i midten av 1920-åra. Imidlertid tok det lenger tid enn som så. Det 
første bindet kom i 1948. Bind 3 med gardshistorie for Søndre 
Land ble utgitt i 1962. Bygdeboka for Nordsinni er på 750 sider og 
inneholder 370 illustrasjoner. Den er lagt opp på samme måte som 
boka om Totenvika, med grendeinndeling og med slektsregister 
etter omtalen av gardene i hver grend. Slektstavlene er ført fram til 
i dag, og manuskriptet har ligget ute til gjennomsyn i noen 
måneder 
slik at evt. feil og mangler kunne rettes. 

Svein-Erik Ødegaard vil nå starte arbeidet med Torpa og 
forventer å være ferdig med dette om 4-5 år. Til slutt vil han ta for 
seg Østsinni sogn. Da vil hele Nordre Land ha fått bygdebøker. 

Etter foredraget var det som vanlig gransking av egen 
slekt, og det var muligheter for å søke slektsopplysninger i Land på 
en bærbar PC som Ødegaard hadde med seg. På neste møte den 5. 
mars vil Otto Adolf Fosmo holde foredrag. 

T. T. 
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Kirkebøker for Vardal prestegjeld 

For interesserte kan Gjøvik/Toten avdelingen tilby innbundne 

datautskrifter (BD 87) av døpte og viede, med register på 

fornavn, farsnavn og stedsnavn. En må kjøpe hele serien fra A6 

til A 10. Og serien er: 

Kirkebok A6 Vardal 1854-1866 

" A7  « 1867-1878 

" A8 Gjøvik 1878-1890 

" A9 Hunn 1878-1892 

" Al0 Vardal 1878-1893 

Pris: Samlet for alle kr. 950 - 

Bestilling kan skje til Vestoppland Slektshistorielag, 

Postboks 266, 2801 Gjøvik innen 1/6 1998, _____________  
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Lokalavdelingene 

i Vestoppland 

Slektshistorielag 

Gjøvik/Toten: 
Styret består av Fredrik Dyhren, Frank Solbakken, Terje 
Tandsether og Roy Magne Sveen. Harald Sveen er vara. Det er 
medlemsmøter på Gjøvik bibliotek den første torsdagen i månedene 
september-mai kl. 18.30-21.30. Først er det kåseri/foredrag, så 
eventuelle spørsmål og kommentarer og dernest private 
granskinger. Avdelingen har ca. 120 medlemmer. 

Land: 
Styret består av: Sigmund Rosenberg (formann), Arve O. Gjeile 
(sekretær), 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 kl. 19 og 21. 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, sekretær Kjell Henrik Myhre og 
kasserer Gunvor Hilden. Medlemsmøter på biblioteket ved Gran 
ungdomsskole den 2. tirsdagen i måneden og i drengestua ved 
Jevnaker prestegarden den 3. tirsdagen i hver måned mellom 
september og mai. Avdelingen har ca. 50 medlemmer. 
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