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KJENN DIN BYGD 
LOKALHISTORISK LITTERATUR I GODT UTVALG 

Toten tidsskrift 1-9 80.- 
Toten årbok innbundet 1979-90 150,- 
Toten årbok 1991 200,- 
Toten årbok 1992-96 170,- 
Toten årbok 1997-99 190,- 
Totens Bygdebok bind I (i to halvbind) à 200,- 
Totens Bygdebok bind II og III 200,- 
Totens Bygdebok bind IV 350,- 
Totens Bygdebok bind V 590,- 
Visjon og virke 250,- 
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 10-24 60,- 
Toten Almenning 350,- 
Olstad: Spellemann langs vegen 60,- 
Rosseland: Skole i den trivelige bygda 190,- 
Rosseland: Timeglasset 119,- 
Stuldalen: Villroser I og II à 98,- 
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Nøss i Snertingdal 

Av Terje Tandsether 

I følge Oluf Ryghs bok "Norske gardsnavn” skal Nøss komme av 
"Nos - nese, overført om en fremragende, bratt forhøyning. Her er 
det vel på den ås som Tømmeråsen ligger, som navnet sikter til”. 

Nøss er en gammel gard, i hvert fall fra før Svartedauden, men 
hvor gammel er det vanskelig å si noe sikkert om. Første gang den 
er nevnt i skriftlige kilder er i et diplom fra 1344 og er da skrevet 
Nos. Nøss er nevnt neste gang i 1391, og videre i Aslak Bolts 
jordebok fra ca. 1430-åra. Der er Nøss nevnt to ganger, som ”øfra 
Noos” av skyld 1 hud og "nædra Noss” av skyld 3 huder, så Nøss 
var delt allerede den gang. Også i gjengjerden 1528 var det to 
brukere her. 

Det nevnes forskjellige eiere på 1500- og 1600-tallet, men for oss 
slektsforskere så er vel brukerne på garden det mest interessante. 
Nøss ble delt i øvre, som fra 1600-tallet hadde en skyld av 3 huder 
og 3 skinn, og nedre med en skyld av 2 huder og 6 skinn (også 
oppgitt til 1 pund 1/2 hud). På øvre Nøss har det bare vært en 
bruker, men på nedre Nøss var det to. I følge bygdeboka er nedre 
Nøss delt i nedre og midtre. Men betegnelsen midtre har jeg ikke 
funnet nevnt før på 1800-tallet. Bare nedre er nevnt i offentlige 
dokumenter før denne tida. 

Vi skal nå se på brukerne av garden. Det kjennes noen brukere fra 
1500-tallet uten at en vet hvilken del de brukte. 

Gjengjerd 1528: Terckyll Nosz 
Euer Nosz 
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Torkild Torkildsen Snartum er nevnt fra 1560, med skifte 1597. 
Han var gift med Siri Evensdtr. Det er fristende å gjette på at han 
var sønn av denne Torkild Nøss og at kona Siri var datter av Even 
Nøss, men noe mer enn en gjetning blir ikke dette. 

Skatteliste 1557: Enndritt Nes (oppebørsel av Hamar stifts gods). 

Skatteliste 1560: Enndre / Enndritt Nos 
Enngelbrett Nes 

Halvor Synolfsen Nøss var kirkeverge 1575, nevnt ved kong 
Christian IV s hyldning i Oslo 1591 og som lagrettemann i 1597. 

ØVRE NØSS 

1. Iver 

Han var bruker 1606-1643, men er ellers ukjent. 

2. Håver 

gift med Gjøron Hansdtr. som levde 1677. 

a. Hans, var bruker her ei kort tid, se under 
b. Berte, ugift 1660 
?c. datter, gift med Henrik Andersen store Ambjør (1614- ) 

Håver var bruker 1644-ca. 1655, men nevnes i skattelistene fram 
til 1660. Enken Gjøron giftet seg igjen med neste bruker. Det var 
flere barn i dette ekteskapet som var gift før 1660, men disse er 
ukjente. I tingboka 1676 er nevnt Hans Audenstad og Henrik 
Ambjør, og deres mor Gjøron Nøss. Halvbrødre var de neppe, så 
forklaringen er vel at de var hennes sønn og svigersønn. Begge 
hadde døtre som het Gjøron. 

3. Christen Madsen, skifte 24.5.1660 
gift med enken Gjøron Hansdtr. 

Christen må ha vært bruker her i kort tid. Han er nevnt i kveg- 
skatten 1657, men ikke ellers. Christens eneste arving var søsteren 
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Kirsten Madsdtr. gift med Jon Knutsen Rud i Lier. Enken Gjøron 
klaget i 1662 på "hvorledes hennes landherre vil fortrykke henne 
fra hennes påboende gard, henne til største forarmelse". Hun fikk 
bli på Nøss til hun på lovlig måte ble frakjent garden, og fogden 
skulle passe på at ingen urett skjedde. 

4. Hans Håversen øvre Nøss 

Hans var visstnok bruker her 1660-1662, men flyttet så til Auden- 
stad. Han ble i 1661 idømt bot for å ha æreskjelt sognepresten hr. 
Mads Pedersen Ålborg på kirkeveien. Om hans familie, se artikkel 
i tidsskrift 1/99 om Audenstad. 

5. Tor Jensen Bratberg f. ca. 1630, skifte 1.6.1676 
gift med Margrete Olsdtr. Snartum, død etter 1715 

a. Jens f. ca. 1665, seinere bruker 
b. Svend f. ca. 1669, bgr. 19.5.1745. Gift med Marte Knutsdtr. 

Sem (1677-1747), bruker på Hov i Biri og hadde 6 barn. 

Tor var bruker fra 1662. Han lot dette år opplese en kontrakt om 
øvre Nøss datert 14.10.1661. Endre Olsen Kolsrud i Land lot i 
1661 opplese et odelsløsningsbrev utgitt av Tor Jensen barnefødt 
på Bratberg i Biri på halvparten i ødegarden Kolsrud for 25 rdl. 
datert 27.12.1655. 

Margrete stammet kan hende fra Nøss. I et skifte på Snartum i 
1708 får vi greie på at avdøde Svend Nilsen Snartum og Svend 
Hov var søskenbarn. Det er litt fristende å sette opp følgende: 

Torkild Nøss nevnt 1528 
| 

Torkild Torkildsen Snartum, skifte 1597 
| 

Mons Torkildsen Snartum 
| 

Ole Monsen Snartum 

 ________________ | ________________  
| 

Nils Olsen Snartum 1630- 
x 1658 Karen Haldorsdtr. 

| 
Svend N. Snartum 1658-1708 

| 
Margrete Olsdtr. Snartum 

x Tor Jensen Nøss 1630-1676 
| 

Svend Torsen Hov 1669-1745 
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6. Amund Eriksen Berg f. ca. 1645, død 1702-1705 
gift ca. 1677 med enken Margrete Olsdtr. 

?a. Gubjør. Ei Gubjør Amundsdtr. på Nøss er nevnt i 1702. 

Amund var bruker fra 1677. Han ble samme år stevnet av fogden 
fordi han og broren Jens Berg hadde slått hverandre i Tor 
Austdals festensøl (forlovelse). Hvor lenge Amund var her vites 
ikke, men neste bruker overtok i 1698. Det er ingen kjente barn i 
dette ekteskapet. 1 1710 ble tinglyst Margrete Olsdatters inngivne 
brev til Elling Nøss, kanskje et slags føderådsbrev? 

7. Jens Torsen øvre Nøss f. ca. 1665, skifte 20.7.1720 
gift med Aste Larsdtr. Unset f. ca. 1653, bgr. 5.9.1746 

a. Anne f. ca. 1688, gift med neste bruker, Elling Knutsen 
b. Kjersti f. ca. 1696, bgr. 4.3.1736. Gift med Erik Jensen Berg 

(1683-1760). De var brukere på Berg i Snertingdal, 7 barn. 
c. Margrete f. ca. 1695, død 26.1.1782. Gift med Egedius Olsen 

Lunden (1687-1750). Brukere på Lunden og hadde 7 barn. 
d. Anne Marie f. ca. 1701, død 7.3.1765. Gift med Peder Sørensen 

Tømmeråsen (1696-1769). De hadde 11 barn. 

Jens var bruker 1698-1720. I skiftet etter ham er nevnt skjøte fra 
hans bror datert 20.9.1698. 

8. Elling Knutsen Lunde, Etnedal f. ca. 1686, bgr. 8.6.1756 
gift med Anne Jensdtr. øvre Nøss f. ca. 1688, død 1.9.1775 

a. Knut f. ca. 1712, neste bruker. 
b. Ole f. ca. 1714. Reiste bort fra bygda i 1735, og man visste 

ikke hvor han var hen. Ikke nevnt i skiftet etter faren 1756. 
c. Anne f. ca. 1727. Gift 7.10.1745 med Ole Jacobsen Koll fra 

Vardal (1722- ). De hadde 4 barn. Bodde seinere på garden 
Ramstad i Skedsmo. 

d. Amund f. ca. 1730, seinere bruker. 

Elling var bruker fra 1723 eller tidligere og til 1740, da han og 
Anne skiftet i live. Ved skjøte datert 29.2.1740 solgte de garden 
til sønnen Knut for 500 rdl. I 1747 flyttet de til svigersønnen på 
Koll i Vardal «for å nyte varmt hus med mer”, men kom tilbake til 
Nøss og døde der. Elling var sønn av Knut Arnesen Lunde i Etne- 
dal (1638-1699) og Anne Andersdtr. Haugsrud (1644-1728). 
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Han fikk 5.2.1706 skjøte på odels- og åsetesretten til øvre Nøss av 
en Nils Mortensen. Så fikk han 13.12.1706 skjøte fra en Jens 
Eriksen (Berg?) og medarvinger på en del arvemidler i Snartums- 
ekern, Nøss og Øystad i Torpa. Og i 1735 fikk han auksjonsskjøte 
på 3 skinn i Nøss som tilhørte Christiania skoles kommunitet fra 
biskopen over Akershus stift, Peder Hersleb. 

9. Knut Ellingsen øvre Nøss f. ca. 1712 
gift (1) 29.12.1739 med Anne Larsdtr. Klette f. ca 1717 d. 1762 

a. Anne dp. 7.8.1740, bgr. 12.2.1741. 
b. Ole dp. 17.12.1741. Han anla 1766 odelssak mot Jens Bratberg 

om ødegarden Vang og var da bosatt på Borgen i Fet sogn. 
Kom tilbake til Snertingdal og døde ugift på Tømmeråsen 
20.1.1783. 

c. Anne dp. 2.6.1744, bgr. 22.6.1749. 
d. Anne dp. 17.9.1747, bgr. 11.5.1749 (er da kalt Ole). 
e. Elling f. ca. 1747. Bosatt under garden Solberg i Gausdal 1783. 
f. Anne dp. 24.6.1750. Gift med en Ilberg og bodde i Christiania. 
g. Lars f. ca. 1754. Oppholdt seg på Christiania fattighus i 1783. 
h. Eli dp. 14.9.1755 d. 27.3.1817. Gift 2.7.1780 med Jens Johan- 

nesen Sveen (1750-1824). Brukere Sveen og hadde 2 barn. 
i. Berte dp. 6.1.1758 død 21.10.1825. Gift 1.12.1782 med Peder 

Tollefsen Kvisgård (1751-1810). De var brukere av halve 
Onsrud 1785-1799, men var husfolk under øvre Nøss 1801. 
Berte og Peder hadde 4 barn. 

j. Agnete f. ca. 1761 i Fet sogn, død 18.8.1783. Gift 10.11.1782 
med Lars Andersen lille Ambjør (1750-1834). De bodde på 
nordre Skunberg og hadde ingen barn. Lars giftet seg to 
ganger til og ble husmann i Tømmerbrenden under Hovde. 

gift (2) med NN 

k. Petter Andreas f. ca. 1771 
l. Marte Maria 

Andre kona til Knut er ukjent. De to barna i dette ekteskapet var 
bosatt i "Christiania eller deromkring" 1783 da det ble holdt skifte 
etter halvsøstera Agnete. Her er ikke Marte Maria navngitt, hun er 
kalt Anne i formynderprotokollen, men Marte Maria da hun og 
broren kvitterte for mottatt arv i 1795. Da bodde de i Christiania. 
Knut var bruker 1740-1759. Han solgte 29.3.1759 garden til 
broren Amund Ellingsen for 1800 rdl. I 1760 kjøpte Knut garden 
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Borgen i Fet på Romerike for samme sum av Erik Tarvardsen 
Borgen og kona Ragne Andersdtr. Han solgte garden 1766 og 
flyttet deretter til Christiania der han tok borgerskap som høker, 
øltapper og vognmann. Første kona Anne Larsdtr. var datter av 
Lars Gulbrandsen Klette fra Hasselknippe (1699-1763) og Eli 
Jonsdtr. (1686-1759) - søster til Henrik Jonsen Bakke. Flere av 
barna kom tilbake til Snertingdal, og de har sannsynligvis vært 
hos formyndere i bygda. 

10. Amund Ellingsen øvre Nøss f. ca. 1730, skifte 28.6.1813 
gift 2.7.1753 m. Marte Jensdtr. Fossum f. ca. 1736 d. 13.7.1810 

a. Jens dp. 1754, død ung. 
b. Elling dp. 30.11.1755, neste bruker. 
c. Anne f. ca. 1757. Gift 11.10.1778 med Ole Larsen Landåsen i 

Land (1756- ),bosatt på en plass under Landåsen 1801 med 
4 barn. 

d. Agnete dp. 27.12.1759, død 16.9.1761 
e. Jens dp. 1.11.1761, død 13.6.1762 
f. Jens dp. 1.5.1763, død 28.7.1819. Han var kvartermester ved 

det Biri-Vardalske dragonkompani, bodde på Nøss og døde 
som ugift inderst på Nøsseie. Kalt vaktmester i skiftet. 

g. Ole dp. 3.3.1765, død 1813-1820. Gift med Mari Jacobsdtr. 
Lønnumeie (1771- ). De var husfolk under øvre Nøss 1801, 
og under Snartum 1813. De hadde 4 barn. 

h. Agnete dp. 30.11.1766, død 19.2.1769 
i. Anne Maria dp. 27.11.1768, død som husmannsenke på plassen 

Bøle under Kirkerud 28.2.1847. Gift 24.4.1821 med Lars 
Jacobsen Segardeie (1774-1837). De hadde ingen barn. 

j. Agnete dp. 19.1.1771, konfirmert 1789 men død før 1801. 
k. Marte dp. 14.3.1773, død 10.5.1780 
l. Kjerstine dp. 21.4.1776, død før 1801 

Familien var bosatt Fossum i Vardal 1753-1760. Amund var da 
kvartermester ved oberstløytnant Zepelins kompani. Han lot 1758 
tinglyse sin odels- og løsningsrett til ødegarden Vang av skyld 6 
skinn, men overdro samtidig retten til Jens Hansen Bratberg. 
Samme år lot også svogeren Ole Jacobsen Ramstad i Skedsmo 
tinglyse samme rett på kona Anne Ellingsdatters vegne. Amund 
solgte 14.4.1760 Fossum med underliggende husmannsplass Bak- 
åsen til Elling Torsen Skårstad for 1200 rdl. Han var da bosatt 
Fossum, men skrev seg Nøss. Amund var bruker her på øvre Nøss 
1760-1784. Han solgte 28.2.1766 garden til mora Anne for 3750 
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rdl, men hun solgte alt 29.7. samme år garden tilbake til Amund, 
nå for 3800 rdl. Hva kunne hensikten være med dette? Så har vi 
et skjøte fra 1768 som sier at Lars Pedersen Fossum selger garden 
Fossum til Amund Ellingsen, garden er hans kones odel. Amund 
var også eier av søndre Austdal og solgte garden i 1789 til Ole 
Pedersen Skøyen fra Land. I følge en matrikkel fra 1782 var 
Amund da bruker av Austdal. I 1801 var han og kona føderåds- 
folk på Nøss. Marte Jensdatters foreldre var Jens Eriksen Fossum i 
Vardal (1706-1752) og Anne Jørgensdtr. Sveen i Redalen (1702- 
1771). Anne var inderst på Nøss 1766 og døde her hos dattera 
26.12.1771. Amund var lensmann i bygda 1767. 

11. Elling Amundsen øvre Nøss dp. 30.11.1755 død 27.6.1828 
gift 22.1.1789 med Johanne Olsdtr. Mustad, Vardal dp. 1768 
uten dato, død 13.8.1843. 

a. Anne Mathea dp. 19.9.1788, død 1855. Gift 23.7.1812 med 
fullmektig Anders Olsen Sukkestad, seinere lensmann og 
bruker på øvre Alm i Vardal. 

Elling fikk 28.6.1785 auksjonsskjøte på garden som da var utlagt 
kjøpmann Steen for 1610 rdl. Solgte 1.10.1787 til Håvel Mustad, 
lensmann i Vardal for 2500 rdl. Elling var bruker på Brusveen i 
Vardal 1801 og lensmann. Han er nevnt på øvre Gryte 1806-1825 
og på øvre Alm fra 1825. Elling var altså her på øvre Nøss bare et 
par år, og fra nå av kommer garden på handel. 

12. Håvel Olsen Mustad, Vardal f. 1750 

Håvel var eier av garden 1.10.1787 - 1.3.1790 da han solgte til 
neste for 2600 rdl. 

13. Ole Olsen østre Hegge f. 1755 

Ole var eier 1.3.1790 - 20.9.1793, solgte da til neste bruker for 
2799 rdl. Ole skrives Hegge ved salget og har sikkert ikke bodd 
her. Han var korporal ved det opplandske dragonregiment. I 1801 
bodde han på Hegge og var kvartermester ved samme regiment. 

14. Lars Jensen Snartum f. 1769 
gift ca. 1793 med Ingeborg Pedersdtr. Lønnum f. 1771 

Eier 20.9.1793 - 5.3.1800, solgte da garden til sine svigerforeldre 
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for 1900 rdl. Lars skrives Snartum både ved kjøp og salg av 
garden, så kanskje han ikke har bodd her men bare vært eier. Han 
var husmann under Lønnum 1801 med 3 barn. 

15. Ole Olsen Lønnum f. 1754 
gift med Karen Nilsdtr. f. 1748 

Ole var eier 1800-1806. Bruker her i 1801, men bodde ellers på 
Lønnum. Ole solgte garden 28.2.1806 til neste for 4230 rdl. 

16. Syver Hansen nordre Fossum, Torpa f. 1781 

Eier 1806-1810. Syver solgte videre til Even Monsen Gjøvik fra 
Vardal i 1810 for 5000 rdl. 

NEDRE NØSS 

Nedre Nøss hadde en skyld av 1 pund 1/2 hud. Garden ble delt 
før 1666 i de to delene som het nedre og midtre, selv om "midtre" 
som tidligere nevnt også ble kalt nedre fram mot 1800-tallet. 

1. Lars 

Lars er nevnt i skattelistene 1612-1660, altså i vel 50 år. Han 
betalte koppskatt i 1645 for seg, kone, 2 drenger og 2 piker. 

2. Magnhild 

Ei Magnhild var bruker her 1628-1630 i følge gardspakka for 
nedre Nøss på Eiktunet. Hun må da ha vært enke. Nå ble visstnok 
ikke nedre Nøss delt før nærmere 1660. Men er det her snakk om 
feiltyding av kildene? På garden Neråsen i Biri var nemlig ei 
Magnhild bruker 1618-1632. Kan det tenkes at de som har 
skrevet av fra lensregnskapene har lest f.eks. "Neraas" som 
"Nernøs"? I hvert fall ser det ikke ut til at det er plass til Magnhild 
i brukerrekka her. 
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3. Jens Johannesen f. ca. 1624 

a. Reier f. ca. 1655, trolig død ung. 
b. Johannes f. ca. 1661, neste bruker. 
c. Tora. Gift (1) med Egedius Østensen Austdal (1645-1696), 6 

barn. Gift (2) med Østen Amundsen Hov (1675-1733), 2 
barn. Begge var brukere på Austdal. 

d. Gunhild, bgr. fra Børstad i Vardal 27.1.1709. Gift (1) med Se- 
vald Andersen Alstad, Vardal ( -1699), 2 barn. Gift (2) med 
Jon Evensen Børstad (1657-1712), 4 barn. 

e. Berte. Ei Berte Jensdtr. Nøss er nevnt i skiftet etter søstera Gun- 
hilds mann Sevald Ålstad i 1699. 

f. Anne f. ca. 1658, bgr. 20.8.1708. Gift med Harald Hansen 
søndre Kinn i Torpa (1648- ), bruker der. De fikk 6 barn. 

g. Mari. Gift med Søren Pedersen Tømmeråsen (1660-1709). De 
hadde en sønn Peder som tok over Tømmeråsen. 

?h.Siri f. ca. 1658, bgr. 30.10.1712. Gift med Ole Ansteinsen 
Kvisgård (1660-1729). De var brukere på Glestad i Vardal 
og fikk 6 barn. 

Jens var bruker ca. 1661-1682. Det er ikke skifte etter Jens eller 
kona så det kan ha vært flere barn. Opplysninger om barna er 
hentet fra andre skifter. Dattera Siri hører kanskje ikke til her, 
men på skiftet etter Anne Jensdtr. Kinn i Torpa 25.9.1708 hadde 
boet penger tilgode hos Ole Glestad i Vardal og det kan tyde på 
slektskap. Det opplyses også at barnas morbror var Johannes 
Jensen nedre Nøss av Biri prestegjeld. Så var det skifte etter Mari 
Haraldsdtr. Finni i Torpa 6.2.1733. Hun var gift med Peder 
Mikkelsen og etterlot 5 barn. For barna verget deres mors søsken- 
barn Peder Sørensen Tømmeråsen av Biri. Dermed kan en sette 
opp følgende: 

Jens Johannesen nedre Nøss f. 1624 
 ______________________ I ___________________  
I I I 

Anne Jensdtr. + 1708            Mari Jensdtr. Johannes Jensen 
x Harald Hansen Kind         x Søren P. Tømmeråsen      nedre Nøss 

I I 
Mari Haraldsdtr.+ 1733       Peder Sørensen 
x Peder Mikkelsen Finni     Tømmeråsen 
           I 

barn 
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4. Johannes Jensen nedre Nøss f. ca. 1661, bgr. 2.12.1742 
gift med Sofie Hansdtr. død etter 1733 

a. Kari f. ca. 1687, bgr. 7.6.1740. Gift med Amund Narvesen 
(1670-1740). Kari og Amund ble begravd samme dag. De 
var husfolk under nedre Nøss. En datter er kjent. 

b. Johanne. Gift med Gunder Henriksen, bosatt Sveen i Fluberg 
1719-1721 men ellers ukjent. 

c. Mari f. ca. 1697, bgr. 26.11.1719. Gift med Ole Amundsen 
Østrønningen i Fluberg (1700-1768). Mari døde trolig i 
barselseng, og det er ingen kjente barn fra dette korte ekte- 
skapet. Ole giftet seg igjen med ei Kari Falkorsdtr. 

d. Marte f. ca. 1700, død. 18.8.1773. Gift (1) med Peder Olsen 
Kalverud (1689-1736), 6 barn. Gift (2) 10.6.1737 med en 
Knut Håvelsen (1703-1773), 3 barn. Begge var brukere på 
Kalverud i Biri. 

e. Henrik f. ca. 1701, neste bruker. 
f. Margrete f. ca. 1708, død 8.9.1779. Gift med Ole Gulbrandsen 

Mæhlum (1709-1742). Bruker på Mæhlum i Biri, 6 barn. 

Johannes var bruker fra ca. 1688. 1 1719 skiftet han i live og 
overlot vel da garden til sønnen Henrik. Johannes ble sammen 
med naboen Torgeir Haraldsen stevnet av Arne Klette i 1697 på 
grunn av et gjerde (”hafeld”) som de hadde satt opp i Arne sin 
skog. De innstevnte trodde de hadde gjerdet i sin egen skog og at 
det ikke var til noe hinder for Arne. Johannes fikk 18.2.1713 
skjøte på 1 hud 3 skinn i nedre Nøss av rittmester Hans Adam 
Stockmann for 175 rdl. og ble sjøleier. Han vitnet i en sak mellom 
Sigstad og Prestegarden i 1732 og opplyser da at han hadde tjent i 
Prestegarden for vel 50 år siden. 

5. Henrik Johannesen nedre Nøss f. ca. 1701, død 6.7.1732 
gift med Anne Olsdtr. Kalverud f. ca. 1696, død 11.3.1762 

a. Jens f. ca. 1722, seinere bruker 

Bruker i 1723, men helst fra 1719. I et bryllup på Skonnord 
sankthansdag 1732 ble Henrik slått i hodet med en krykke så han 
døde 12 dager seinere. Enken stevnet seinere Arne Klettestuen og 
hans sønn Ole Arnesen for denne gjerningen, men de ble frikjent. 
Anne Olsdatters foreldre var Ole Pedersen Kalverud (1644-1714) 
og Kari Christoffersdtr. Hvatterud fra Jevnaker (1654-1739). Da 
hun ble enke giftet hun seg igjen med neste bruker. 
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6. Ole Jonsen nordre Bjørnstad f. ca. 1700, død 1.5.1761 
gift 21.6.1733 med enke Anne Olsdtr. 

I dette ekteskapet var det ingen barn. Ole og Anne var brukere fra 
1733 og til 5.6.1748 da de skiftet i live og overlot garden til 
sønnen Jens Henriksen. Ole var sønn av Jon Johannesen Bjørnstad 
(1663-1739) og Sønnev Olsdtr. Huskelhus (1660-1739). 

7. Jens Henriksen nedre Nøss f. ca. 1722, død 1806 
gift (1) 6.7.1747 med Gunhild Pedersdtr. Rønne, Fåberg f. ca. 
1722, bgr. 25.6.1752. 

a. Anne dp. 10.11.1748, skifte 14.6.1776. Forlovet 25.3.1770 og 
gift i Gausdal med Ole Simensen Brudal. De var bosatt på 
Brudal i Gausdal og hadde en sønn. 

b. Marte dp. 4.7.1751, død før mora. 
c. Kari f. mai 1752 (tvilling), død 1.2.1762 
d. Mari f. mai 1752 (tvilling), død 12.7.1776. Gift 12.7.1772 med 

Hans Syversen Rognholt, Torpa (1744- ). De var brukere på 
Rognholt og hadde 2 barn som begge døde små. 

Gunhild døde antagelig i barselseng etter tvillingfødselen. Hun var 
datter av Peder Christensen og Anne Torsteinsdtr. Rønne. 

gift (2) 28.12.1752 med Kari Larsdtr. Ligarden f. ca. 1722 

e. Henrik dp. 29.7.1753, neste bruker 
f. Lars dp. 15.2.1756, død 24.3.1825. Gift 26.6.1782 med Gun- 

hild Olsdtr. Toftelien (1742-1811). Lars var husmann under 
Toftelien fra 1801 til han døde. Han hadde ingen barn. 

g. Gunhild dp. 16.5.1758, død 1.2.1762 
h. Gunder dp. 2.2.1761, død 25.11.1824. Gift (1) 30.5.1783 med 

Marit Olsdtr. Toftelien (1750-1792), 4 barn. Gift (2) 11.6. 
1793 med Berte Andersdtr. Hvattum (1755-1822), 2 barn. 
Familien var bosatt Toftelien og Hvattumeie. 

i. Johannes dp. 23.1.1763, død 1.2.1763 - 2 uker gammel. 

Jens var bruker fra 1748-1776. Han solgte garden 26.7.1776 til 
sønnen Henrik for 700 rdl. Jens og Kari skiftet i live 1777 og var 
føderådsfolk på garden 1801. Kari var datter av Lars Andersen 
Ligarden (1690-1770) og Åste Pedersdtr. Kirkerud ( -1748). Lars 
Andersen døde her på Nøss hos dattera 3.2.1770, 80 år gammel. 
Jens eide også en del av Bratlien i årene 1773-1777. 

15 



 © Vestoppland slekthistorielags tidsskrift 2000-1 
  

8. Henrik Jensen nedre Nøss dp. 29.7.1753, død 6.11.1837 
gift 6.10.1776 med Else Olsdtr. Kvernvolden u/nedre Nøss dp. 
14.12.1755 død 4.7.1828. 

a. Jens dp. 19.1.1777, neste bruker 
b. Anne dp. 13.6.1779, død 18.1.1847. Gift med Engebret 

Tollefsen Segard (1773-1854). De var brukere på øvre 
Segard og hadde 7 barn, men av disse døde 4 små. 

c. Berte dp. 10.3.1782, død 21.6.1783 
d. Ole dp. 28.3.1784, død 1.4.1784 - 14 dager gammel 
e. Ole dp. 28.3.1785, død 30.4.1870. Gift 18.4.1831 med enken 

Marie Hansdtr. Skøyen fra Hov i Biri (1798-1867). De var 
brukere på Skøyen 1831-1851 og hadde en sønn som døde 
ung, men kan ha hatt flere barn. 

f. Johannes dp. 2.12.1787, død 1791 
g. Johannes f. ca. 1794, død før 1814 
h. Lars f. ca. 1796, død 21.8.1854. Gift 13.12. 1827 med enken 

Sønnev Hansdtr. Bjerke fra Hov i Biri (1792-1874). Hun 
var søster til broren Oles kone Marie Hansdtr. Lars var 
bruker på Bjerke fra 1827 og hadde 3 sønner. 

Henrik var bruker 1776-1807, da han solgte "sin tilhørende del av 
nedre Nøss" til sønnen Jens for 1000 rdl. Gardens skyld er nå 
oppgitt til 10 lispund tunge og 3 skinn. Else var datter av Ole 
Torsen Kvernvolden (1731- ) og Berte Johannesdtr. (1732-1823). 

9. Jens Henriksen nedre Nøss dp. 19.1.1777, død 10.3.1825 
gift (1) med Berte Olsdtr. (midtre Nøss?), skifte 16.7.1811 

a. Henrik, død 1807 
b. Ole Jacob f. 1811, død 12.10.1811 

Berte var kan hende datter av Ole Larsen og Eli Olsdtr. midtre 
Nøss. Disse hadde dattera Berte dp. 14.9.1788 og som levde 1801, 
men hun døde barnløs før 1813. Og på skiftet etter Berte i 1811 
nevnes bare sønnen Ole Jacob som døde seinere samme år. 

gift (2) med Eli Jensdtr. Ålset dp. 15.7.1787, død 20.2.1852. 

I skiftet etter Jens 1828 nevnes følgende barn fra dette ekteskapet: 
Beret f. 1814, Ingeborg f. 1816, Helene f. 1817, Else f. 1822 og 
Ole Jacob f. 1824. Enken Eli giftet seg igjen 8.4.1828 med Ole 
Olsen midtre Nøss (1798-1873) som nå ble bruker. 
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NEDRE (MIDTRE) NØSS 

Dette er antagelig den yngste av de tre Nøss-gardene. Øvre og 
nedre er de to eldste, og så er midtre skilt ut fra nedre. Når vites 
ikke, men i hvert fall før 1661. 

1. Amund Larsen Roterud f. ca. 1635, skifte 16.3.1686 
gift med enke Ragnhild Jensdtr. Markeng f. ca 1618, levde 1688 

a. Marte 

Ragnhild var enke etter Gunder Larsen Markeng. Amund var 
bruker ca. 1661-1686. Han var sønn av Lars Olsen Roterud og 
Ingeborg Finboesdtr. Hasli. Da han døde i 1686 var det Ragnhilds 
datter Kari fra første ekteskap og hennes mann som overtok. 
Barna til Ragnhild vokste opp her på Nøss. Sønnen Torbjørn 
Gundersen som i manntallet 1666 er oppført som Amunds 
stesønn kom til Bjerke i Veldre. 

2. Torgeir Haraldsen Hovde f. ca. 1661, skifte 29.12.1698 
gift med Kari Gundersdtr. Markeng (Nøss), skifte 13.1.1714 

a. Amund f. ca. 1696, tjente på Nøss 1715, levde 1721 
b. Ingeborg, ugift 1715 
c. Ragnhild, ugift 1715 

Torgeir var bruker 1686-1698. Hans foreldre var Harald Pedersen 
Hovde og Damme Torgeirsdtr. Hasli. På skiftet etter ham var boets 
netto 96 rdl. Enken Kari giftet seg igjen med neste bruker. 

3. Mikkel Monsen Markeng f. ca. 1671, skifte 23.8.1740 
gift (1) med enke Kari Gundersdtr. midtre Nøss 

Ingen barn. I skiftet etter Kari 1714 blir det opplyst at garden var 
pantsatt til Jon Boro i Fåberg for 160 rdl. 

gift (2) med Ingeborg Arnesdtr. Øveråsen, skifte 16.10.1715 

Det var heller ingen barn i dette ekteskapet. Ingeborg døde i 
barselseng, og hun ble arvet av brødrene Lars og Jacob Arnes- 
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sønner Åsen, søstera Marte Arnesdtr. gift med Ole Skumsrud og 
søstersønnen Christen Gulliksen Vottestad i Fåberg. 

gift (3) i Aurdal 20.6.1716 med Marit (Marte) Larsdtr. Midt- 
Strand, Aurdal f. ca. 1696, bgr. 8.10.1743 

a. Ingeborg f. ca. 1719, død 3.11.1812. Gift 10.10.1746 med 
Jens Eriksen Berg (1719 - etter 1801). De var brukere på 
Berg i Snertingdal og hadde 2 barn. 

b. Anne f. ca. 1721, bgr. 27.10.1781. Gift 7.1.1750 med Peder 
Eriksen Berg (1727-1784). Bosatt Nerløshaugen under 
midtre Nøss 1751-1758, brukte halvparten av Onsrud 1761 - 
1766, seinere husfolk i Vibergstuen i Vardal der de døde. 

c. Lars f. ca. 1726, seinere bruker 
d. Ole dp. 30.5.1730, bgr. 28.12.1738 
e. Mons dp. 22.8.1734, bgr. 15.3.1788. Han er nevnt som skole- 

holder i ekstraskatten 1766. Gift 29.12.1777 med enken på 
Ånnerud i Vardal, Pernille Andersdtr. (1733-1812). Mons 
var bruker på Ånnerud. Han hadde ingen barn. 

f. Mari, bgr. 24.7.1740 uten alder 

Mikkel var bruker fra ca. 1700. Han fikk skjøte på garden 18.2. 
1713 av rittmester Hans Adam Stockmann på 1 hud 3 skinn og 
dreiv garden til han døde. Enken Marit giftet seg igjen med neste 
bruker. Hun var datter av Lars Eriksen Midt-Strand (1656-1698) 
og Kari Olsdtr. Haugsrud (1662-1696). 

4. Jens Christensen Brateng f. ca. 1716 
gift 2.10.1741 med enken Marit Larsdtr. 

Jens var bruker her 1741-ca. 1743. Det var ingen barn i dette 
ekteskapet. Jens giftet seg igjen 1745 med Marte Olsdtr. Tofsrud 
og overtok Tofsrud. I 1743 lånte han penger og pantsatte garden. 

5. Lars Mikkelsen midtre Nøss f. ca. 1726, død før 1801 
gift med Ingrid Gulbrandsdtr. Nettåsen f. ca. 1715, d. etter 1801 

a. Marte dp. 28.9.1755, bgr. 20.4.1756 
b. Ole dp. 11.3.1759, neste bruker 

Når Lars tok over garden vites ikke, men han eide garden i 1753 
(en halvdel av skyld 1 hud 3 skinn). Lars og kona overlot garden 
20.9.1784 til sønnen Ole mot vilkår. Ingrid var enke og 
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føderådskone på Nøss 1801. Hennes foreldre var Gulbrand 
Monsen Nettåsen (1685-1740) og Åste Olsdtr. (1694-1759). 

6. Ole Larsen midtre Nøss dp. 11.3.1759, skifte 12.10.1813 
gift 4.1.1784 med Eli Olsdtr. Brateng dp. 1.9.1765 d. 11.9.1839 

a. Lars dp. 27.11.1785, neste bruker 
b. Berte dp. 14.9.1788, død barnløs før 1813, var kanskje gift 

med Jens Henriksen nedre Nøss. 
c. Ingeborg f. ca. 1791, død 30.12.1846. Gift ca. 1813 med Jens 

Egediussen søndre Lunden (1791-1846). De hadde 2 barn. 
d. Ole dp. 8.7.1798, død 14.11.1873. Gift (1) 8.4.1828 (og er da 

kalt gardbruker på midtre Nøss) med enken Eli Jensdtr. 
nedre Nøss (1787-1852). Etter hennes død giftet han seg 
igjen 10.10.1853 med Lisbet Henriksdtr. nordre Sveen f. 
1827. Ole brukte midtre Nøss 1827-1831, seinere nedre 
Nøss. 

Ole var bruker 1784-1807, da han solgte "sin tilhørende del av 
nedre Nøss” til sønnen Lars for 1000 rdl. Eli døde som føderåds- 
kone på Lunden hos dattera Ingeborg. Hennes foreldre var Ole 
Christoffersen Brateng (1738-1823) og Berte Fredriksdtr. Ambjør 
(1739-1812). I bygdeboka er hun feilaktig kalt Eli Larsdatter, 
men skiftet etter Berte Fredriksdtr. Brateng i 1812 viser at Eli var 
datter av Ole Brateng. 

7. Lars Olsen midtre Nøss dp. 27.11.1785, død 21.2.1818 
gift 24.10.1815 med Karen Pedersdtr. Skulhus dp. 6.1.1793, 
død på Nettåsen 10.4.1860 

a. Ole f. 1816 

Lars var bruker 1807-1818. Enken Karen giftet seg igjen 
13.4.1819 med Ole Olsen Nettåsen f. 1795 og flyttet dit. Sønnen 
Ole Larsen fikk skjøte på garden 17 dager før faren døde. I følge 
bygdeboka brukte enken garden til 1827, men da var hun jo 
forlengst attgift. Midtre Nøss ble da solgt på auksjon til Lars 
Olsens bror Ole Olsen, som i 1831 solgte videre til Hans Andersen 
Ulland fra Fåberg. 

19 



 © Vestoppland slekthistorielags tidsskrift 2000-1 
  

Hvem var Abraham Muven? 

Av Terje Tandsether 

I tidsskrift 2/1998 er det en artikkel om navnet Muven på Toten. 
En av personene som er nevnt der er Abraham Muven som hadde 
barn til dåpen i 1708 og 1709. Ved å studere de eldste kirke- 
bøkene for Toten tror jeg det er mulig å si hvem denne Abraham 
var. Han er nemlig nevnt flere ganger enn ved de to barnedåpene. 

En Abraham Kremmer hadde sønnen Torkild døpt 16.1.1707. Av 
fadderne merker vi oss Anders Grøtberg og Pernille Torgersdtr. 
Grøtberg. Abraham Kremmers barn ble begravd 30.1.1707, 15 
dager gammel. Så blir Abraham Muvens kvinne introdusert i 
kirken 13.2.1707. Abraham Kremmer er da den samme som 
Abraham Muven. 

Paul Pedersen Sørlien og Ingeborg Torgersdtr. Grøtberg giftet seg 
8.1.1708. Forlovere var Elling Stikbakke og Abraham Muven. 

Abraham Jonsen Muven er 2.6.1709 fadder til et uekte barn som 
het Marte, datter av Nils Mikkelsen Hammerstad og Mari Mads- 
datter (som ikke er nevnt med bosted, men er kalt Muven da hun i 
1712 sto åpent skriftemål i kirken). Her får vi farsnavnet: Jonsen. 

Abraham Jonsen giftet seg 26.12.1704 med Abelone Torgersdtr. 
Lund. Forloverne var Paul Alfstad og Nils Sogstad. Det er ikke 
oppgitt noe bosted ved vielsen, men siden han var kremmer er det 
ikke sikkert han var fra Toten en gang. Abraham Jonsen var f. ca. 
1658 og ble begravd fra Alm 20.10.1756 i en alder av 98 år. 
Abelone var f. ca. 1669 og ble begravd fra Bjerke i Kolbu der hun 
var i legd 16.1.1746. 

Etter 1709 forsvinner Abraham Muven fra kirkebøkene. Men den 
10.5.1711 har Abraham Brunsberg sønnen Torkild til dåpen. Og 
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som før nevnt hadde Abraham Muven sønnen Torkild født og død 
i 1707. Disse to må derfor være identiske. Abraham Brunsberg 
hadde også et barn til dåpen 15.12.1715 som ikke er innført med 
navn i kirkeboka. Fadderne i 1715 var hr. Thomas Arøe, Anders 
Grøtberg, Hans Andersen Grøtberg, Berte Grøtberg, Mari 
Prestbord (?) og Anne Grøtberg. Blant fadderne til dattera Anne i 
1708 og sønnen Paul i 1709 var Anders Grøtberg, Berte Grøtberg 
og Eli Torgersdtr. Grøtberg. 

Alle disse forbindelsene til Grøtberg kan ikke bety annet enn at 
Abelone var datter av Torger Nilsen Grøtberg. Han var f. ca. 1630 
og må være død før 1695 ettersom han ikke finnes blant de 
begravede i kirkeboka. Torger var kanskje gift med Gollou Grøt- 
berg f. ca. 1638 bgr. 25.6.1699 eller Marte Nilsdtr. Grøtberg f. ca 
1635 bgr. 10.5.1704. Det er ikke skifte etter Torger eller kona, 
men de hadde trolig disse barna: 

1. Jon Torgersen f. ca. 1664. En Jon Torgersen Prestegarden f. ca. 
1661 ble bgr. 26.1.1743. Om han var gift vites ikke. 

2. Abelone Torgersdtr. (Lund) f. ca 1669 som altså ble gift med 
Abraham Muven. 

3. Eli Torgersdtr. Grøtberg f. ca. 1681 bgr. 31.12.1741. Gift 
29.10.1711 med Daniel Andersen Seierstad f. ca. 1686 bgr. 16.4. 
1771. De var brukere på Seierstad og hadde 5 barn. 

4. Eli Torgersdtr. Grøtberg f. ca. 1682 bgr. fra Ronnerud 
14.7.1743. Gift (1) 24.8.1710 med Morten Svendsen Ronnerud 
fra Kjølset f. ca. 1666 bgr. 7.9.1731. 4 barn. Gift (2) 28.12.1731 
med Ole Jørgensen Hattebøl f. ca. 1685 bgr. fra Fjørkenstadstuen 
25.9.1760. Ingen barn. 

5. Ingeborg Torgersdtr. Grøtberg. Gift 8.1.1708 med soldat Paul 
Pedersen Sørlien. Disse er seinere ukjente. 

6. Pernille Torgersdtr. Grøtberg. Fadder 1707. Ikke gift på Toten. 

Muven har antagelig vært navnet på en husmannsplass på Toten, 
men under hvilken gard vet vi ikke i dag. Til slutt skal det nevnes 
ei Ragnhild Christoffersdtr. Muven som ble begravd 30.12.1722, 
84 år gammel. 
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Peder Stenseth 

av Heljar Westlie 

Peder ble født 27.03.1850 av husmannsforeldre Peder Nicolaussen 

og Maria Larsdatter på gården Storgryte like nedenfor Vardal kirke 

og ble døpt 28.04. Faddere ved dåpen var Christian Gryte, Ole 

Sjaaheim, Martin Urterset og Lene Larsdatter Gillerhaugen. 

Livets harde skole fikk han tidlig stifte bekjentskap med, 

allerede som åtteåring måtte han være med faren ut i skogen på 

tømmerhogging. Kveldene brukte familien til hjemmeindustri, de 

produserte karder og de måtte lage flere dusin for å få nok til å 

kjøpe en tønne sild av Kristian Myrengen. Han og søsknene fikk 

derfor små muligheter til å slenge bort tiden på lek og andre 

fornøyelser. I tillegg til karder laget de også sopelimer som de gikk 

til Gjøvik og solgte og fikk noen skilling ekstra å rutte med. 

Faren døde i 1862 og situasjonen for familien ble ennå 

trangere, og i 1865 blir de betegnet som fattigfolk. Peder arbeidet 

rundt på flere gårder og i 1872 flyttet han til Snertingdal og giftet 

seg med Beate Olsdatter som var født 14.01.1852 av husmannsfolk 

på Fladsrudeie i Snertingdal. 

De ble som sine foreldre også husmannsfolk og 

dagarbeidere på gårdene Lønnum, Seegård og Snartum. Dette 

medførte at familien til stadighet var på flyttefot rundt i bygda. Av 
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Anton Kjelsrud lærte han å bli sagarbeider og Peder arbeidet på 

ikke mindre enn åtte av Snertingdals bygdesager. Ungeflokken 

vokste jevnt denne tiden og frem til i 1887 hadde de fått syv barn. 

Datteren Petra Beate ble født 04.04.1887, men denne fødselen tok 

nok så hardt på kona at hun døde allerede den 18. Det er sikkert 

vanskelig å forestille seg den situasjonen som Peder plutselig 

befant seg i som alenefar med syv barn i alderen 0-14 år, samtidig 

måtte han tjene til livets opphold. 

Han traff raskt Sophie Hansdatter født 12.07.1863 på 

Narumseie i Fluberg. De giftet seg, og allerede i oktober 1888 ble 

deres første barn, Helga, født. 

Omkring 1890 bygget han opp sitt eget hjem Stenseth som 

lå på eiendommen til Skundberg. Her bodde hele den tallrike 

familien og det tyder også på at Sophies mor, som var enke, flyttet 

hit. Etter hvert som ungene vokste opp, måtte de ut på arbeid. Det 

ble helst at de fikk seg arbeid på gårdene i nærheten og de aller 

fleste har i kortere eller lengre tid fått sitt daglige innkomme på 

Lønnum. Peder var kurvmaker og hele familien deltok i dette 

hjemmearbeidet, og hans kurver og meiser ble godt kjent både i 

Snertingdal og i nabobygdene. Den 6. oktober i 1910 døde Sophies 

mor, Jørand Simensdatter av slag på Stenseth og ble begravet ved 

Seegård kirke. 

Ungene fortsatte å komme, den siste ble Anna som ble født 

i 1904. Da hadde det blitt åtte barn i dette ekteskapet. Alle vokste 

opp bortsett fra Martin som ble født i 1893 og døde av 

hjernebetennelse 6 måneder gammel. Sophie ble syk, hun fikk kreft 

og døde 26.05.1906. Hun ble begravet 1. juni. Noen av barna ble 

tatt hånd om av eldre søsken som allerede var gifte og etablerte, 

mens datteren Martha tok seg av de som var igjen hjemme. 

På Stenseth levde de under trange kår og omkring 1915 

gjorde Peder avtale om å kjøpe noen mål jord fra Skundberg og 

bygget opp sitt nye hjem, Lundgård. Stenseth ble solgt. Lundgård 

ble etter hvert et pent småbruk med en lun atmosfære. Peder ryddet 

og arbeidet opp flere mål jord. Nå kom familien i en relativt god 
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situasjon, de var selvforsynte av både melk og kjøtt. I tillegg var 

det sikkert mulig å selge litt når det var overproduksjon. I 1919 

kjøpte sønnene Stener og Oskar Lundgård med jorden for 700 

kroner av Johan Lønstad på Skundberg. Skjøtet fikk de 16.02.1920. 

Peder hadde en ualminnelig god helse, og var så å si aldri 

syk. Han arbeidet ute på jordene med tungt arbeid helt fram til i 

slutten av 1920-årene. Han ble syk og måtte gjennom en operasjon. 

Denne operasjonen tok slik på den gamle arbeidsmannen at han 

deretter for det meste ble sengeliggende. Til tross for sin høye alder 

så han allikevel ut til å være i fin form og beholdt fremdeles sitt 

gode humør. 14.05.1932 sovnet han inn. Et slitsom liv hadde 

kommet til veis ende. 

Ved begravelsen deltok alle hans barn som fremdeles 

bodde i landet, samt deres respektive ektefeller og barn. De eneste 

familiebildene av eldre dato ble tatt denne dagen. Han ble bisatt fra 

hjemmet med hest og begravet ved Seegård kirke. Pr. januar 2000 

finnes det omkring 1000 etterkommere av Peder Stenseth. 

Peder fikk mange barn og i sitt første ekteskap med Beate 

Olsdatter ble disse født: 

Stenseth, Mathilde Pedersdatter f. 30.10.1872, gift 

Finsveen. Raufoss. 

Stenseth, Olaf Pedersen f. 29.11.1874, tok navnet Fruseth, 

Snertingdal. 

Stenseth, Oline Pedersdatter f. 08.06.1877 gift Granum, 

Snertingdal. 

Stenseth, Julie Pedersdatter f. 17.01.1880 gift Bakkum, 

Amerika. 

Stenseth, Petter Pedersen f. 15.05.1882, Snertingdal. 

Stenseth, Berte Agnete Pedersdatter f. 10.12.1884, gift 

Nybakk, Amerika. 

Stenseth, Petra Beate Pedersdatter f. 04.04.1887, gift 

Bradal Raufoss. 
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I sitt andre ekteskap med Sophie Hansdatter, ble disse født: 

Stenseth, Helga Pedersdatter f. 23.10.1888, gift Ellingsen, 

Elverum. 

Stenseth, Inga Pedersdatter f. 26.09.1890, gift Skumlien 

(Linberg), Vardal. 

Stenseth, Martin Pedersen f. 12.06.1893 d. 28.12.1893. 

Stenseth, Martha Pedersdatter f. 09.03.1895, gift Krislok, 

Snertingdal. 

Stenseth, Olga Marie Pedersdatter f. 24.01.1897, gift 

Martinsen, Orkanger. 

Stenseth, Stener Pedersen f. 12.06.1899, Øyer 

Stenseth, Oskar Pedersen f. 14.03.1902, Snertingdal. 

Stenseth, Anna Teoline Pedersdatter f. 23.11.1904, gift 

Sellæg, Lier. 

 

Peder Stenseth 
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En prat med Herman Nettum 

f. 1931 
av Arne Amundgaard 

En kveld gikk ferden til Herman Nettum på Bilitt for å stille ham 

noen spørsmål vel vitende om at en her har å gjøre med en aktiv 

og dyktig slektsgransker. Og ett av de første spørsmålene var om 

når interessa for lokalhistorie og slektshistorie tok til. 

Og til dette svarte Herman at det begynte så smått da han 

var ti år gammel. Programbladet for NRK hadde den gang en serie 

”Og den saganatt som senker” der en fikk opplysninger om 

gammel norsk historie. Lærer Syver Lunde fra Vang i Valdres 

hadde sitt virke ved Smitborg skole der Herman var elev og han 

greidde å gjøre historiestoffet interessant til glede blant annet for 

den unge Herman Nettum. I 14-årsalderen fikk han Snorres 

kongesagaer, ei bok som ble lest fra perm til perm. Da var det 

verre å få tak på verdenshistorien. 

Interessen for slektshistorie økte på utover i 1960-åra, og 

det ble etter hvert mange besøk i arkivene på Stenberg og seinere 

på Kapp. Læreboka "Slekten. Innføring i ættegransking” av Fin 

Michalsen ble flittig brukt. 

En av anene har blitt et vanskelig problem; nemlig 

Johannes Olsen Høvern f. i Hurdal 1801. Han har vært vanskelig å 

plassere. Men kanskje er han identisk med Johannes Olsen 

Breiskallbakken som ble konfirmert i 1816 og bodde da hos 
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Herman Rustad, og sannsynligvis var det således navnet Herman 

kom inn i slekta, slik at Herman Nettum egentlig heter etter den 

kjente haugianeren Herman Rustad. Men helt sikker på dette er en 

vel ikke. 

Ellers er jo Herman Nettum kjent for sin store artikkel i 

Totn 1976 ”Harald Hårfagres etterkommere på Toten” et tema 

som han stadig har arbeidet med, og disse slektsrekkene kan en 

stole på, derimot kan en jo ikke stole på at Kong Sverre var av 

Hårfagreætta, selv om han kanskje trodde det sjøl og oppførte seg 

deretter. Men i alle fall viser artikkelen at det er svært mange 

totninger som kan føre sine aner tilbake til den første norske 

rikskongen. 

Mellom 1973 og 1982 holdt Nettum ca. 15 kurs i 

slektsgransking på Gjøvik og Toten. Her fikk en prøve seg på 

gammal skrift og fikk høre hvordan en skulle gå fram for å 

granske sin slekt, sine aner, sine slektninger. Disse kursene kom 

til å bety mye og gjorde sitt til at Vestoppland Slektshistorielag ble 

etablert da flere av kursdeltakerne senere ble med i 

slektshistorielaget. Hyggelig var det også å få arrangere tur til 

Statsarkivet i Hamar der en fikk se arkivet bak skranken og fikk 

nyttig informasjon fra ansatte ved arkivet. 

Som slektsforskere flest er Nettum nøye med at det som 

kommer på trykk skal være så riktig som mulig. Og dersom en har 

gjort en eller flere feil, så bør en ikke være redd for å innrømme 

det. Han sier at når det gjelder avskrifter for eksempel av 

dokumenter, skifter etc. er det viktig at minst to personer går i 

gjennom for å luke vekk eventuelle skrivefeil, slik som de gjør det 

i Statsarkivene for eksempel. 

Han nevner slektstavler fra Amerika som går veldig langt 

bakover i tida, ja, kanskje helt til bibelske personer og som han er 

overbevist om er særdeles tvilsomme og aldri burde ha kommet på 

trykk. Men det er lov å komme med hypoteser men da skal de 

ikke utgis for noe annet enn nettopp det. 

Tre ganger, 1978, 1982 og 1987 har ferden gått til 

Amerika for å treffe slektninger og andre folk med aner på Toten. 
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Og dette har vært interessant, hyggelig og lærerikt. Mottakelsen 

var alltid strålende og det ble minnerike turer, og det ble da også 

avsatt tid til foredrag. 

I 1988 gikk turen til Vest-Tyskland for å besøke 

middelalderborgen Schweinsberg i Hessen der en av anene, Anna 

Zeitloze Schenk ble født i 1630 og hvor hun ble gift i 1649 med 

oberstløytnant Knud von Hadeln. Også Plettenberg i Sauerland, 

slottet Gemen, det utbombede Julich, Kleve, Heinsberg og 

selvfølgelig domkirken i Aachen sto på programmet. 

I en del år dreiv Herman Nettum salg av kjøtt og fiskemat til 

kjøpmenn, men 1961-62 gikk han Fengselsskolen og var 

fengselsansatt i Oslo og på Gjøvik i 32 år mellom 1962 og 1993. 

Og så ble han pensjonist. Herman Nettum ble født i Aspelund på 

Bilitt 28. sept. 1931 og bor i dag bare noen meter fra 

barndomshjemmet i et hus høyt oppe og med ganske bratt veg opp 

bakken. Foreldrene var Harald Nettum og hustru Jenny Sofie f. 

Johansen fra Nes på Romerike. Herman ble gift 27.11.1954 med 

Ingrid Nybo f. 26.5.1931 i Grue i Solør og de har tre barn og sju 

barnebarn: 

1. Elisabeth f. 24.6.1955 gm Thomas Lawrence Abramson f. 

1950 i Illinois, USA. 

2. Tom f. 31.7.1957 gm Synøve Nordal fra Nordre Finni i Aust 

Torpa. 

3. Inger Johanne f. 22-9.1959 var gift med Sturlar Lævmo. 

Så var besøket over og en hyggelig kveld gikk mot slutten. 

Hjemmet til Herman og Ingrid har preg av at her bor det folk 

som har interesse for historie og sammenhengen i historien 

gjennom generasjoner. Og vi takker for oss og drister oss 

forsiktig utover den bratte kneika som ikke var så farlig som 

vi trodde... 

A.A. 
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Herman Nettum studerer slektsrekker noe han har gjort i mange år. 
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Årbøker 

I tidsskrift nr. 4 for 1999 skrev vi om noen av de årbøkene som til 

da var utkommet, og her fortsetter vi med noen til. 

Årbok 1999 for Ringsaker, Veldre og Brøttum 

Historielag er på 192 sider og inneholder 24 artikler. 5 av 

artiklene var på mellom 11 og 28 sider, ti på mellom 5 og 9 sider 

og 9 på mellom 1 og 4 sider. Den lengste artikkelen er på 28 sider, 

er skrevet av Per Granberg og tar for seg Aktieselskapet Moelven 

Brug 100 år. Den nest lengste var skrevet av Ottar Jøsang og tok 

for seg hovedvegen gjennom Ringsaker som krysser 

Smedstadbekken. Der er i alt 85 illustrasjoner, tabeller, alle i 

svart/kvitt. Omslaget er i grønt og viser to elger fra en 

helleristning. 

Av artikler som kanskje er av spesiell interesse for en 

slektsforsker kan nevnes artikkel om presten Gerhard Gunnerus 

Garmann Bergh, som kanskje var bedre enn sitt rykte, mer om 

embetsgarden Dusgard i Ringsaker, artikler om Svelykkja, om 

klokkergarden i Veldre, seterminner og artikkel om Post-Mathea 

for å nevne noen. 

De lokalhistoriske skriftene har et betydelig opplag og 

kjøpes og leses av mange. De er greie å ta fram fra bokhylla ved 

forskjellige anledninger, og der vil en som regel alltid finne noe 

av interesse. Det gjelder også denne boka som er innbundet og har 

et hendig format. 
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Nes og Helgøya mot år 2000 

er tittelen på årets årbok fra Nes Historielag. Formatet er 

denne gangen ekstra stort nemlig på 30 cm x 21.5 og er på 

207 sider. Bildene er ordnet etter tema, alle er for øvrig i 

svart-kvitt. Temaer som er brukt er for eksempel jordbruk, 

skogbruk, handverkere, elektrisk lys og kraft, sang og 

musikk, glede og sorg for å nevne noen av temaene og bildene 

spenner over tidsrommet 1900 til 1945. Bilder er ”in” for tida 

og denne boka vil sikkert bli studert flittig av mange og trolig 

kommer det flere, for denne omtales som ”del 1”. 

Årbok for Hadeland 1999 er på 128 sider og stikkord for boka er 

skolehistorie, posthistorie og utvandringshistorie. De fleste 

bidragene er på mellom 1 og 5 sider, 6 artikler er på mellom 6 og 

8 sider og to av bidragene på 15 og 17 sider. Her er mye 

interessant lokalhistorisk stoff fra Hadeland. Vi nevner spesielt de 

to lengste artiklene nemlig ”Oppland fylkes fogderiarkiver”. Av 

tilfang som en finner i disse store arkivene i Statsarkivet på 

Hamar er pass, handelsbrev og firmaregistre og fengselsoppsyn, 

for å nevne noe. Den andre lange artikkelen heter ’Hos Hansine 

og J. A. Schiong på Larshus”. Av mindre tilfang kan nevnes en 

oversikt over en del gardsnavn på Hadeland med den lokale 

uttalen og bokmålsformen. 3 sider er brukt til å presentere 

Hadelandslitteratur fra 1998 som viser at det skrives mye på 

Hadeland, og ett av de viktigste bidragene er uten tvil Årbok for 

Hadeland som i år kom ut for 32. Gang. 

TOTN Årbok 1999 er på 175 sider med mange bilder. De fleste 

artiklene er på mellom 4 og 20 sider og to av artiklene er på 26 og 

44 sider. Hovedartikkelen heter "Husmannskontrakten og dens 

rettslige regulering” av Pål Prestesæter, en meget grundig og 
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instruktiv artikkel. En artikkel på 26 sider heter ”... til hvile 

kalder mitt klare malm” og tar for seg klokkestøyping i Norge og 

på Toten. Videre finner en artikler om tre dyktige klokkemakere 

på Toten, teater i Totenvika, den norske nattergalen Nora 

Fauchald, hesten i våre hjerter, Rødfos Landhandleri og Ås 

kyrkjestad og svar på en artikkel om latinskpregede gardsnavn på 

Toten og en artikkel fra gårdmenn til husfolk. 

Alt i alt en årbok med mange gode og instruktive artikler 

til glede for mange ikke minst for de mange medlemmene i Toten 

Historielag som får årboka i posten eller ombrakt på annen måte. 
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Genealogen medlemsblad for Norsk 

Slektshistorisk forening - 

ER ET HENDIG TIDSSKRIFT med mange artikler og 

illustrasjoner. Utgavene for 1999 var den 13. årgangen og en 

ønsker å dvele ved nr. 2 1999. Per Reidar Bjørnerud Christiansen 

er ansvarlig redaktør og Tore Vigerust medredaktør. De fleste 

artiklene er på mellom 1 og 6 sider og en artikkel på 13 

tettskrevne sider. Denne artikkelen heter forøvrig Et storskifte på 

Dåreid i Spind i Vest-Agder og er skrevet av Per Reidar B. 

Christiansen og er forsynt med en mengde fotnoter for å 

underbygge teksten. Av andre artikler nevner vi en om islandsk 

slektsforskning, på sporet av gamle slektninger er en annen 

artikkel. Videre er det skrevet om verdens største slektsarkiv i Salt 

Lake City. Tore H. Vigerust skriver om adelsnytt forsynt med 

klargjørende illustrasjoner av familievåpen. Han skriver videre om 

Kvål-ætten fra Melhus og en ættlegg fra Trondhjem 1612. Om 

billedhuggeren Peder Hoff i Jönköping er det stoff og om norske 

innvandrere i Brasil 1885-1931 og om folk og slekt i gamle 

Trondenes, for å nevne en del av innholdet i dette heftet som var 

på 64 sider og forsynt med fargeillustrasjoner på omslaget. Flere av 

artiklene har klargjørende slektstavler. 

Dersom en er medlem i Norsk slektshistorisk forening, får 

en tidsskriftet og medlemsbladet i posten til avtalt tid. Og som 

kjent er det visstnok Per Braastad i Vardal som er den som har 

vært medlem lengst i denne foreningen, og han har da også en 

komplett samling av tidsskrifter fra første nummer som kom i 

1928 og framover. Pål Gihle forærte i sin tid alle årgangene i 

innbundet stand til Toten økomuseum til og med bind 34, en flott 

gave!   (AA) 
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Norsk slektshistorisk 

forening 

BLE STIFTET HØSTEN 1926 og lever i beste velgående og gir ut 

skriftet «Norsk slektshistorisk tidsskrift» og «Genealogen». 

Tidsskriftet er nå inne i sin 28. årgang, og det er klart at gjennom 

årene er det her publisert mye nyttig slektshistorisk tilfang. Pr. 1. 

mai 1999 hadde foreningen 1829 medlemmer derav 247 offentlige 

institusjoner og 81 foreninger. Formann er Tore Stenberg Falch. 

Redaktører for tidsskriftet er Terje Gudbrandson og Tor R. 

Weidling. 

I hefte 2 for 1999 fortsetter Birger Kirkeby sin artikkel om 

romerikinger på 1600-tallet. Artikkelen er blant annet forsynt med 

en mengde fotnoter, så det ikke er noen tvil om hvor de forskjellige 

opplysningene kommer fra. Tore Hermundsson Vigerust skriver 

om Familienotiser av Ulf Grip til Birkebjergegård i Skåne (død 

1644). Halvard Bjørkvik har en lang og grundig anmeldelse av ei 

bok som Alf R. Bjerke har gitt ut på tysk om husmannssønner som 

var med i Slesvig-Holstein 1758-62. Her er mye verdifullt stoff 

også for slektsgranskerne. De mange nordmenn som deltok i denne 

krigen, lærte sikkert en god del om forholdene der de var 

utkommandert og tok kanskje med seg noen ideer tilbake til 

hjemstedet. Et sted har undertegnede lest at soldatene i denne 

krigen fikk kjennskap til potetdyrking, tok med seg noen poteter 

som ble satt i jorda hjemme og gav avkastning. 

AA 
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Skifter - Toten, Vardal og Biri. 

Protokoll nr. 2 1673 - 1689 

av Fredrik Dyhren 

Del 9 

194 

Dorthe Joensdtr storGryte, Vardal 20.07 1685 

x Ole Engebrechtsen 

Barn: 

Østen 4 år 

Karen 8 år 

Anna 6 år 

Tilstede den sl. qvindes faderbroder Ole Braastad, og han ble barnas 

fierdeholdsmand. 

195 

Anna Nielsdtr Heim, Gran 22.08 1685 

x Ole Heim 

Barn: 

Nils 12 år 

Ifuer 6 år 

Jens 5 år 
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Karen 13 år 

Ragnild 

Tilstede den sl. qvindes broder Niels Sommer Aschim. 

Gods: 1 skippund m/b i Mitberg i Land dertil Ole Heim var 

odelsberettiget men av felles bo innløst. 

Gjeld: Gunder Søfrensen ved Hønefossen, Iffuer Iffuersen Kløfstad, 

Karen Olufsdtr(lønn), Elli Harlsdtr(lønn), Ole Larsen(lønn), 

Magdalene Nielsdtr(lønn) 

Formyndere: Nils Sommer Askim og Lars Madsen Bilden. 

196 

Aasten Biørnsen Rønnerud, Jevnager 31.10 1685 

x 

Barn: 

Poul gift 

Aase er død x Harald Greftegreff 

sønn 

dtr 

Anna 

Ellen 

Tilstede den avdødes broder Engebrecht Olum 

Gjeld: Paul Pedersen i Hønefossen, Lars Pedersen(lønn), Ellen 

Gulen, Rangnild Oluffsdtr, Helge Svendsen(lønn), Ole Pedersen ved 

Hønnefossen, Jesper Gregersen i Hønnefossen 

197 

Siffuer Henriksen Hielpsteen, Toten 08.10 1685 

x Magdalen Guttormsdtr 

Barn: 

Knud 13 år 

Gunder 5 år 

Jens 3 år 

Birdte 7 år 

Gjeld: Ole Guttormsen 

Peder Christensen Aas svarer som fierdeholdsmand for barnas arv. 
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198 

Anders Gulbrandsen Holen, Toten 10.10 1685 

x 

Barn: 

Christen 21 år 

Ole 2 1/2 år 

Marthe 18 år 

Margrete 15 år 

Maren 11 år 

Karen 9 år 

Birdte 5 år 

Tilstede den sl. mands søskendebarn Ouden Poulsen Balche, og han 

svarer som formynder for barnas arv. 

Gjeld: Joen Klafstad, Svend Kølset, Ole Fossen 

199 

Siri Hansdtr Holter, Toten 21.10 1685 

x Ellen Christophersen 

Barn: 

Jens? 10 år 

Ole 8 år 

Tilgode hos Hans Schølaas 

Christopher Gulbrandsen som er Ellens fader har ei holt skifte etter 

sin sl. qvinde og tilkommer hannem den halve del. 

200 
Gurri Nielsdtr Harestuen, Jevnager 06.02 1686 

x Tornes Trap 

Barn 1. ekt.: 

Mads Pedersen Tømmeaal, Toten 

Margareta Schramstad, Toten 

Peder Biøralt på hans vegne Hans Olufsen Biørge 

Mogens Hofland er død 

dtr 13 år 

Fredrich Schiager 

Erik Harestuen 

Margareta var ikke til stede, hennes broder Mads svarer på hennes 

vegne. Peder Biøralt var ikke tilstede, laugrettesmanden Hans Olsen 
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Børge var begierendes paa hans vegne. Fredrich Schieager var 

varslet, men ei tilstede. 

Gjeld: Lars Jacobsen kiøbmand i Christiania fordrer på hans sl. 

faders vegne. Lars Andersens enke i Christiania, ass. Anders 

Simensen, hr. Jørgen Philipson Claus Jokumsen schomager i 

Christiania, Maren sl. Oluff Gaarmands, Jurgen Pedersen borger i 

Christiania, Ellen Østensdtr, Poul og Rolf Hualbye, Dag 

Morstad, Dorthe Hydten, Kari Ousbye og Christen GrienEcker, Axel 

Jensen(lønn), Helge Svendsen(lønn), Martha Oluffsdtr(lønn), Kirsten 

Nielsdtr(lønn), Thomas Christensen Sund 

201 
Jens Udal, Biri 01.03 1686 

x 

Barn: 

Erich 17 år 

Peder 

Effuen 

Inger 

Karen 

Ingeborg 

Marthe 

Tilstede den avdødes broder Peder Øffuerbye af Land 

Garden Udal er innpantet i 1680 

Gjeld: Lars Pedersen Øfuerby, Erik Øfuerby, Peder Øfuerby, Helge 

Jensdtr, Joen Bratlien, Erik og Peder Jenssønner. 

Ole Ruud i Snertingdal ble fierdeholtsmand for barnas arv sammen 

med Peder Øfuerbye. 

202 
Amund Larsen Neder Nøss, Snertingdal 16.03 1686 

x Ragnild Jensdtr 

Barn: 

Marthe 

Av den sl. mands slekt ansees ingen skikket til formynder, tilordnes 

derfor Ole Arnesen Lunde 
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Gjeld: Torgier Harlsen hennes (enkens) datters mann, Martha 

Amundsdtr rester hjemmegave imod de andre søsken. 

203 

Sten Larsen Huemb, Toten 13.04 1686 

x Valborg Larsdtr 

Barn: 

Karen 6 år 

Birte 3 år 

Marthe 1 år 

Tilstede enkens broder Poul Larsen Schelfue boende på Nes og den 

sl. mands broder Ole Giele, som svarer for de umyndige barns arv. 

Gjeld: Joen Larsens barn rester deres faderfaders og bestemoders 

arv, Kirsten Pedersdtr(lønn), Birdte Engebrechtsdtr(lønn), Karen 

Jensdtr, serg. Lars Joensen 

204 

Johannes Svendsen sønder Septon, Vang 02.09 1686 

x Marthe Nielsdtr 

Etterlatt seg ingen barn, arvinger ? 

Gjeld: Innestående enkens barnearv etter deres sl. fader, Allis 

Nielsdtr har i boet hennes sl. foreldres arv. 

Eyner Kios, Halfuor Betov, Martha Remmen på hennes barns vegne, 

Gulbrand Skoustad, Tolluf Quien, Niels Knudsen Nordland, Rachel 

Michelsdtr, Tollef Mosager, Engebrecht Aslachsen(lønn), Iffuer 

Veffle, Iffuer Tvedt, Paul Øffuerstad, Joen Kadtevold 
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Johannes Biørnsen Berger, Vang 03.09 1686 

x Ragnild 

Det ble vist til skiftebrev dat 24/5 1660 om utlegg til Birte Knudsdtr 

som hennes formynder Engebret Garstad begierte. Johannes 

Biørnsen har pantsatt 3 skind gods i Betou til Hans Engebretsen Beto 

som han ey var megtig til at pantsette samme gods, før enn den 

skyldige børnearv var betalt. Saa utlegges bemelte Birdte Knudsdtr 

de 3 skind gods til betaling, som til Hans Engebrechtsen Beto er 

pantsadt. 
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206 

Erich Nielsen fra Christiania boende hos Knud Svendsen Nærløs, 

Land 15.09 1686 

Tilgode hos: Halfuor Helleland på Hadeland, Hans nordre Børge på 

Hadeland, Joen Houg på Hadeland, Ifuer Horgen på Hadeland, Erich 

Grime, Lars Madsen Bilden på Hadeland, Lisbeth Delen på 

Hadeland, Ragnild Røchen ibid, Ole Jørgensen Egge på Hadeland, 

bemelte Oles begge søstre, Anders Joensen Raae på Hadeland, 

207 

Den 10.10 1686 Toten, en registrering av Engebrecht Olsen Narums 

bo som har begått leiermål i ekteskap. 

Gjeld: Ole Buruld, Ole Skavang på Øen, Engebrets fader 

208 

Gurri Efuensdtr Røse, Toten 04.10 1686 

x Torsten 

Barn: 

Efuen 14 år 

Niels 12 år 

Martha 18 

år 

I Torstens hage har Torsten kiøbt 1 husverelse. 

I Røshaugen gaard har Torsten kjøbt 1 fierding gods og på 3 

fierdinger i bemelte utlagt (en del penger) 

I Røse har den sl. qvinde odelsgods 1 1/2 skippund m/b, i ligemåde 

har Torsten i bemte gard kjøbt 1 fierding u/b. 

209 

Siffuer Efuensen Bren, Ourdal 18.11 1686 

x2 Sidsel Arnesdtr 

Barn 1. ekt.: 

Hofuer 

Erich 

Anders 

Anna 

Barn 2. ekt.: 
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Knud 20 år 

Ole 13 år 

Ellen 16 år 

Sigri 10 år 

Martha 8 år 

Tilstede enchens broder Knud Arnesen Lunde, og han ble formynder 

for de umyndige barn. 

Tilgode hos: Knud Tollufsen Gielde, Thomes Fodnes, Tore Fodnes, 

Ole Fodnes, Knud Strand, Anders Sørumb, Henrich Børgum, 

Gulbrand Soelberg, Ole Midtfield, Haldor Field, Knud Espelien, Ole 

Espelien, Sifuer Espesedt, Engebrecht Berg, Joen Kleffgaard, Dorthe 

Hestekind, 

Gjeld: Dorthe Olufsdtr(lønn), 

210 

Anders Gundersen Krabye, Toten 06.12 1686 

x2 Marthe Tystelsdtr 

(xl Birte Paulsdtr) 

Barn 1. ekt.: 

Birte 

Barn 2. ekt.: 

Ole 14 år 

Jens 7 år 

Gunder 5 år 

Peder 2 år 

Anders 1 år 

Pernille 11 år 

Magnild 9 år 

Tilstede den sl. mands broder Erich Sulestad og enkens svoger fra 

Hedemarken Halfuor Bredsvold, saa og Efuen Olsen Rise. 

Gjeld: Birte Andersdtr hennes moderarv etter contructen dat, 15/11 

1671. 

Sl. Anders Gundersen haver odelsgods udi Opsall 1 skind på Toten 

beliggende. Nok har han odelsgods udi Molberg 1 skind. 

Madthis Hermanrud ble formynder for den eldste datter. Erich 

Sullestad og Even Olsen Rise er nærmest beslektiget og besvogret til 

Anders Krabyes barn og verger for de umyndige barn. 
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211 

Kirsten Pedersdtr Ulsrud, Toten 14.12 1686 

x Ole Enertsen 

Barn: 

Hans 

Nils 20 år 

Peder 18 år 

Marthe 24 år 

Maren 17 år 

Margrethe 16 år 

Barbara 11 år 

Den sl. qvindes broder Daniel Faarlund var ikke tilstede men hans 

sønn Joen Danielsen på faderens vegne nærværende. 

Gjeld: Eyner Joensen rester for faderarv og Ole var hans formynder, 

Maren Joensdtr det samme. 

Daniel Faarlund skal ha tilsyn med barna. 

212 
Kirsten Jensdtr Harestuen, Jevnager 22.12 1686 

x Erik Pedersen 

Arvinger: ? 

Tilstede den sl. qvindes søster Maren Jensdtr. Hennes festemand var 

Torkild Hansen (Hans fader Hans Torkildsen). 

Gjeld: Ass. Anders Simensen, Lars Jacobsen i Christiania, Michel 

Borvold? i Nannestad, Gulbrand Biøralt, Jacob Hansen som tiener 

hos fogden, Peder Paulsen, Maren Jensdtr(lønn), Helge 

Svendsen(lønn), Johannes Paulsen(lønn), Maren Helgesdtr(lønn), 

Fredrich Fredrichsen(lønn), Peder Biøralt, Tomas Trap, Martha 

Jensdtr, Maren Jensdtr 

213 

Nils Arnesen Mellum, Vardal 12.01 1687 

x Gurri Siffuersdtr 

Barn: 

Siffuer 12 år 

Arne 9 år 
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Lars 1 år 

Ingrie 7 år 

Inger 4 år 

Den sl. mand hadde ingen nær slekt som var tilstede. 

Gjeld: Inger Oudensdtr, Anders Gulbrandsen, Peder Schonhovd, 

Ole Ringelien i Land, Biørn Odnes i Land, Tarl Muestad, Gulbrand 

Mellum, Peder Brusveen, Frands Hund, Martha Grydte(lønn), Ellen 

Scherfuen, Kield Hage, Peder Aasen(lønn), Hans Kold(lønn), 

Paul Onnerud ble formynder for barnas arv. 

214 

Gunild Larsdtr Bye, Vardal 13.01 1687 

x Amund Olesen 

Barn: 

Gulbrand 

Gunnild 

Tilstede den sl. qvindes broder Mogens Roesedt fra Toten, og han 

verger for barnas moderarv. 

Gjeld: Karen Schonhovd, Ole Larsen Roesedt, Johannes Roesedt, 

Kield Roesedt, Johannes Sougstad, Joen Askimb, Niels 

Sørensen(lønn), Ellen Pedersdtr(lønn) 

215 

Christopher Engebrechtsen Hexum, Toten 07.04 1687 

x Anne Poulsdtr 

Arvinger: 

Ihri? Joensdtr hans moder, tilstede. 

Gjeld: Christopher Larsen fordret arv etter sin sl. fader Lars 

Christophersen Stikbakke som Christopher Hexum var formynder for 

(ny verge for Lars, Joen Aas), Christen Huemb, Hans Biørnsen 

Nysetter(lønn), Birdte Gundersdtr(lønn), Halfuor Larsen 

Gregersbøl(lønn), Gunder Hexum, Karen Pedersdtr(lønn), Johan 

Pedersen 
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Peder Amundsen Schonhovd, Vardal 15.04 1687 

x Inger Nielsdtr 
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Arving: 

Søster Gubør Amundsdtr 

Tilstede på arvingens vegne Amund Gundersen Østbye. 

Tilgode: Lars Hørstad, Mogens Kattestad, Joen Markeng i Redalen, 

Lars Scharstad, Nils Øfuerset, Gunder Drengsrud paa Toten og 

Amund Wieg? av Ringsager. 

Gjeld: Olug Pedersdtr rester hennes sl. faders arv i boet, Nils 

Gilderhaug fordrer for sig og 2 søstre etter skiftebrev av 21/10 1678 

Gulbrand Toersen(lønn), Johannes Egediusen(lønn), Boel Harlsdtr, 

Ole Jacobsen(lønn), Birdte Erichsdtr(lønn) 

Fortsettelse i neste nr. 
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Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 348 

I Bygdebok for Lesja 3 side 454 kan ein lesa om bruket 

Valdersholen - Midtre Hovaukholen som kom til kring 1760 og der 

fyrste brukaren heitte Ola Pedersen frå Valdres gift med Brit 

Andersdtr. ca. 1727-1808. Plassen fekk altså namn etter Ola 

Pedersen frå Valdres. Dei fekk tre barn: 

1. Anders 1758 overtok og vart gift med Rønnaug Jonsdtr. ca. 

1763-1850 

2. Sigrid 1760- 

3. Johannes 1763-63 

Er det nokon av lesarane som kan identifisere Ola Pedersen frå 

Valdres? 

Med helsing Arne Amundgård. 2846 Bøverbru 

Spørsmål nr. 349 

Spørsmålet gjelder et ektepar Peder Hallingstad og hustru 

Cecilie Henriksdtr. som i 1792 fikk sønnen Henrik. Hvem var 

Peder og Cecilie og hvem var deres foreldre? Det vi vet er at Peder 

var død før 1801, for det året bodde Cecilie og sønnen Henrik på 

Grøtberg og hun var da innerst, enke og levde av arbeid, som det 

heter og skulle etter aldersoppgaven være født ca. 1746. Den 

2.6.1818 døde ei Sedsel Henriksdtr. i Seierstadstuen 70 år, 

«Tillægd paa nordre Kiise». Dette er sannsynligvis den Cecilie som 
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vi er på jakt etter, og det er den eneste mulige vi kan finne i 

arkivene ved Toten økomuseum. Sønnen Henrik Pedersen ble gift 

1813 med Magdalena Embretsdtr. Burull og de fikk tre barn: 

1. Pernille f. 4.3.1814 

2. Helena f. 29.3. 1816 

3. Even f. 29.3.1816 død 1877 gift 1842 med Agnete Andersdtr. 

Kisestuen. 

Henrik Pedersen døde trolig den 21.11.1815 24 år gammel på Lille 

Høyen, altså noen måneder før tvillingene kom til verden. Henrik 

kaltes Fodstadhagen ved vielsen og bodde i Evangstuen 1814 og 

familien bodde i Hvalstuen 1816. Henrik var trolig innerst og 

skomaker. Enka Magdalene eller Malene Engebretsdtr. ble gift 

for annen gang i 1826 med Ole Christiansen Evangstuen og de fikk 

en datter: 

1. Marte Maria i 1828. 

Magdalene døde i 1865. 

Svar kan sendes til skriftstyret. 

Spørsmål nr. 350 

Mitt navn er Morten Mathiassen, jeg er 28 år og er født og 

oppvokst i Hokksund. Jeg har fått vite at mitt «egentlige» 

slektsnavn er Rustestuen og stammer fra Torpa i Oppland. Mine 

forfedre er disse (har jeg blitt fortalt): 

Far Roy Eilif Mathiassen 

Farfar Eilif Mathiassen 

Oldefar Lauritz Mathiassen 

Tippoldefar Mathias Rustestuen 

Jeg lurer på om noen av dere vet noe om disse. Jeg er i slekt med 

for eksempel Magnar Rustestuen. Så lurer jeg på en ting til: Jeg 

har veldig lyst til å skifte tilbake til dette etternavnet (dersom det 

stemmer), og lurer i den forbindelse på om hvordan jeg må gå fram 

for å få dette til, og om det i det hele tatt er mulig. Jeg har hørt noe 
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om regler som kan gjøre det vanskelig. - Med hilsen Morten 

Mathiassen. 

Svar kan sendes til skriftstyret 

Svar: 

Magnar Rustestuen i V. Torpa, 2870 Dokka har gitt følgende 

anerekke for: 

1. Mathias Johannessen Rustestuen 1855-1941 

Foreldre: 

2. Johannes Johannesen Rustestuen f. Stadsvoldeie i V. Torpa, 

1819-1889 

3. Johanne Olsdtr. f. Sæter i Vest Torpa, 1821-1910 

Besteforeldre: 

4. Johan Lennertsen Storøygardseie 1781-1855 

5. Anne Hansdtr. Harstadeie f. Frøyslieie 1788-1874 

6. Ole Johansen Sæter f. Bardalseie, Nordsinni 1798-1881 

7. Marit Johannesdtr. f. i Rustestuen 1795-1861. Hun var langt uti 

av Telebondeslekta. 

Skriftstyret har fått opplyst at folkeregisteret kan avgjøre «enkle» 

spørsmål når det gjelder navneendringer som f.eks. når 

vedkommende stammer fra en gard gjennom foreldre og/eller 

besteforeldre, men når slektskapet er fjernere, må det avgjøres av 

fylkesmannen. Gjerne er det også slik at personer som bærer det 

aktuelle etternavnet må spørres om de har noe i mot at andre også 

bruker det. - I dette tilfellet må altså spørreren kontakte 

fylkesmannen i det aktuelle distrikt. 

Spørsmål nr. 351 

Jeg er på leiting etter en av mine forfedre som jeg ikke har funnet 

opplysninger om, slik at jeg kan komme lengre tilbake, ønsker 

derfor hjelp til dette. Og den personen det gjelder er Johannes 

Larsen f. ca. 1794 i Søndre Land, død på Toten 21.2.1881. Han 
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kjøpte garden Ripe i Vestre Toten 25.4.1836. Han var gift med 

Marte Pedersdatter Øykåsen, Vardal, født 1802. Håper at noen kan 

hjelpe meg med dette. - Med hilsen Bente Tøftum Frydenlund. 

Svar kan sendes til skriftstyret. 

Svar: 

Av Per Braastad i Vardal har vi fatt følgende anerekke for: 

1. Marte Pedersdtr. Øykåsen f. 1802. 

Foreldre: 

2. Peder Pedersen Øykåsen 1758-1834 

3. Agnete Pedersdtr. fra Nedre Gjøvik 1768-1861 

Besteforeldre: 

4. Peder Jakobsen Hunn fra Dalborgen 1720-1762 

5. Johanne Jonsdtr. fra Øykåsen. 1719- 

6. Peder Olsen på Nedre Gjøvik 1735-1811 

7. Anne Larsdtr. Mæhlum 1736-1807, enke på Nedre Gjøvik etter 

Nils Dafindsen Kastad som kjøpte Nedre Gjøvik i 1761. 

Flere slektsopplysninger kan finnes i boka «Slekter og garder i 

Vardal» som Per Braastad har laget og som finnes på Gjøvik 

bibliotek. 

Birger Olsen på Odnes har lett etter Johannes Larsen og funnet 

en som ble døpt i Hov kirke 4.1.1795 av foreldre Lars Olsen og 

hustru Helene Larsdtr. Røstøe. Faddere i 1795 var Elling Volla og 

Qvinde, Kari og Ole Eyd og Johans Volla. Det ser ikke ut til at 

Johannes Larsen og frue ble gift i Land. 

Spørsmål nr. 352 

Jeg heter Erik Fremstad og er sønn av Viles Kervensal 

Fremstad. Hans foreldre kom fra Norge til USA kort etter forrige 

århundreskiftet. Jeg prøver å granske min familiehistorie. Kjenner 

noen til noen av familien Fremstad som drog til Amerika på denne 

tida? Onkel Joseph og tante Hazel var antagelig født i Norge. Men 
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min far Viles og onkel Hensel ble født i Wisconsin. Onkel Joe 

fortsatte å bo på familiegarden i Wisconsin, mens de andre flyttet 

til California. - Med hilsen Erik Fremstad i California. 

Svar kan sendes til skriftstyret. 

Som utfyllende opplysninger kan skriftstyret si at navnet Fremstad 

er kjent fra Biri, gardsnr. 80.4. Framstad er kjent fra disse stedene, 

gardsnr, 273, 276 og 278 i Gran på Hadeland, 43.4 i Hov i Søndre 

Land og nr. 102 i Hurum sogn i Vang i Valdres, i følge Oluf Ryghs 

«Gaardnavne i Kristians Amt» 2. halvdel (1902). 

Spørsmål nr. 353 

Jeg bor i Wisconsin i USA og søker opplysninger om mine 

forfedre fra garden Horn i Søndre Land. Det aktuelle ekteparet het 

Peder og Gudbjør Horn. Deres tre sønner emigrerte til Wisconsin 

og bestefaren min, Mons Pedersen var en av dem. Jeg er medlem i 

Landingslaget i USA og håper å komme til Norge og Land museum 

en gang. 

Med hilsen Diane Peterson Northup 

Svar: 

Nevnte familie er nevnt i Boka om Land III s. 425 og viser at det 

fulle navnet på Peder og Gudbjør var Peder Larsen Horn og hustru 

Gudbjør Olsdtr. I følge spørreren hadde disse tre sønner som dro til 

Amerika, men de hadde også ei datter Gudbjør f. 1843. Hun ble 

gift i 1867 med Ole Johannesen Hornslien f. 1833. De ble eiere av 

bruksnummer 4 av Horn fra 1877 og fikk fem barn: 

1. Johannes 1873, skredder. Han kjøpte br.nr. 4 av Horn 1924 av 

mora Gudbjør Hornslien og solgte videre 1938 til Jenny Horn. 

2. Gulbrand f. 1877 

3. Maren Lovise f. 1878 

4. Ellen Marie f. 1881 
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5. Oluf 1883 

Skriftstyret 

Spørsmål nr. 354 

Jeg driver med slektsgransking av min bestemors slekt. Det jeg 

lurer på er om noen kan fortelle meg hvordan jeg kan spore opp 

min bestemors søster Anna Palmine (Røisli) Jonsrud. Hun 

emigrerte til Nord Amerika. Hun er født 11.10.1894, døpt 

18.11.1894 på Jonsrud på Eina. Utvandringsattesten hennes er 

skrevet ut 07.05.1916 og der brukte hun navnet Jonsrud, Hun dro 

til Nord Amerika 17.05.1916. De opplysningene jeg har i dag er at 

hun giftet seg med en Mac Knight og at de skal ha tre barn 

sammen. Barna heter Phyllips, Constance og Georg og at de skal 

ha bodd i Crookstien i Minnesota. En annen opplysning jeg har fatt 

er at hun kanskje dro til sin mors onkel som heter Paul Jonsrud 

som er født 28.05.1865 og bodde i USA. Dette er det jeg har om 

min bestemors søster. Det jeg lurer på er om noen kanskje vet noe 

om henne og hvor hun dro, eller vet hvor jeg kan få opplysninger 

om hennes etterkommere i USA. Jeg ville bli takknemlig om noen 

kunne sende svar til meg. 

Med hilsen Marianne Hagebakken 

(Svar kan sendes til skriftstyret) 

Spørsmål nr. 355 

En av mine forfedre, Peder Kristian Andersen Holmstadsveen 

ble døpt 19.04.1813 i Hoff kirke på Toten. Peders foreldre var 

Anders Knutsen Holmstadsveen og Kari Halvorsdtr. Anders 

Knutsen Holmstadsveen og Kari Halvorsdtr. Kiise giftet seg 

27.11.1811. Anders Knutsen Holmstadsveen er registrert død som 

enkemann 25.05.1831. 82 år gammel. Kari Halvorsdtr. er registrert 

som føderådskone og enke på Holmstadsveen når hun dør 

06.11.1849, 80 år gammel. Hun begraves 17.11.1849. 
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Etter dette skulle Anders være født ca. 1749 og Kari ca. 1769. 

Jeg er klar over at oppgitt alder ved død ikke alltid er så mye å 

stole på, så jeg vektlegger ikke dette altfor mye. Dersom disse 

skulle være korrekte, så ville Anders og Kari vær hhv 64 og 44 år 

gamle når de får sønnen Peder Kristian. Dette er ingen umulighet, 

men — Har jeg kommet på feil spor? Dersom jeg er på rett spor, 

hvem er da foreldrene til Kari og hvor kommer hun fra? 

Med hilsen Knut J. Buskum, Rugsvea 5, 2821 Gjøvik 

Svar: 

En har funnet en mulig Kari Halvorsdtr. som ble døpt 26. januar 

1772. Hennes foreldre var Halvor Christensen Evang og Marte 

Olsdtr. Kvikstadstuen. Kari er født i Kvikstadstuen i Kolbu. Faren 

var f. ca. 1748 og døde 21.8.1830. Mora var født ca. 1747 og døde 

21.4.1827. Halvor Christensen og Marte Olsdtr. ble gift 2. 

november 1770 og Kari var den førstefødte i en søskenflokk på 7 

mellom 1772 og 1788. 

AA 

Spørsmål nr. 356 

I folketellingen for 1865, Østre Toten, Viberg krets, er det bl.a. 

opplyst følgende om bruket Jemtland: 

Halvor Johannessen, føderådsmann, gift, 72 år, født i Østre Toten 

Marit Olsdatter. hans kone, gift, 74 år, født i Aurdal 

Johannes Olsen, inderst, dagarbeider, gift, 32 år, født i Østre Toten 

Marie Halvorsdatter, hans kone, gift, 40 år, født i Østre Toten 

Edvard Johannesen, deres sønn, ugift, 8 år, født i Østre Toten. 

Til disse opplysningene kan jeg gi følgende kommentarer: 

Halvor og Marit var foreldrene til Marie som bodde på Jemtland 

sammen med bl.a. svigersønn og barnebarn. Fra annet hold har jeg 

fått oppgitt at far til Johannes var Even og ikke Ole. Videre at 

Halvor var født i Hurdal. 
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I folketellingen for 1875 samme sted, finner vi disse 

opplysningene: 

Johannes Evensen, husfar, gift, husmann med jord, født i 1830 i 

Hoff i Østre Toten. 

Marie Halvorsdatter, gift, hans kone, født 1826 i Hoff, Østre Toten 

Halvor Johansen, føderådsmann, enkemann, født 1787 i Hurdalen. 

- Halvors kone Marit er da død. 

I følge kirkeboka for Hoff er ei Marit Andersdatter død 

11.8.1868 og begravet 19.8. Hun var da føderådskone på Jemtland. 

Kan dette være Halvors kone Marit som i tellingen i 1865 var 

registrert som Olsdatter? I så fall var det den tredje ukorrekte 

opplysningen som ble ført inn i denne tellingen for denne familien. 

I den samme kirkeboka er ei Marit Andersdatter Brænna 

kommet fra Nord Aurdal til Toten i 1819 som tjenestepike, 28 år 

gammel. Dette skulle tilsi at i 1865 var hun ca. 74 år som er 

samsvarende med tellingen. Ut fra opplysningen i kirkeboka skulle 

Marit Andersdatter altså være født ca. 1781. 

Dersom vi kikker mer i denne kirkeboka vil vi finne at Halvor 

Jonsen Majer, tjener, 26 år, ble gift 7. april 7. april med Marit 

Andersdatter Majer, tjener 30 år. Forlovere var Ole Olsen og Ole 

Evensen Majer. Det kan legges til at Jemtland er et bruk utskilt fra 

Majer. Videre kan det legges til at Johannes Evensen Jemtland 

hadde en bror Ole. Var det denne Ole Evensen som var forlover 

her? I så fall var forloverne brudgommens onkel og søskenbarn. 

Ut fra dette kan det med stor sannsynlighet påvises at han som 

foretok tellingen i 1865 har gjort tre registreringsfeil for denne ene 

husstanden. Mye tyder på at det er Marit Andersdatter fra Aurdal 

som er den som skal oppspores. Mitt spørsmål er derfor: Er det 

noen som har ytterligere opplysninger å gi meg? I så fall er jeg 

takknemlig for alle de små eller store brikkene jeg kan få for å få 

dette puslespillet på plass. 

Med hilsen Knut J. Buskum, Rugsvea 5, 

2821 Gjøvik. Telefon 61 17 29 33. 
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Spørsmål nr. 357 

Jeg heter Steinar Ulsaker og jeg er tretten år gammel og har lyst 

til å komme i kontakt med noen som har etternavnet Ulsaker. De 

kan helst være fra Oppland, for det er der jeg kommer fra, men 

hvis jeg har slektninger fra andre steder i landet, så tar jeg gjerne i 

mot svar fra dem også. Med hilsen 

Steinar Ulsaker. Rute 532. 2870 Dokka 

Spørsmål nr. 358 

Aner fra Etnedal i Valdres søkes: Spørsmålet gjelder Anne 

Østensdatter f. 1837 i Bruflat i Etnedal som ble gift med Ole 

Gudbrandson f. 1837 på Flatøygarden i Etnedal. Oles slekt er lett å 

finne bakover i Etnedal, men Annes slekt bakover er vanskelig. 

Kan noen hjelpe å sette meg på rett spor. Henvendelse kan skje til 

Toril Sørli. Gran eller Marianne G. Kultom. Torpa 

Svar: 

En anetavle kan settes opp slik: 

1. Anne Østensdtr. f. 20. juli 1836, døpt 21. august samme år i 

Bruflat. 

Foreldre: 

2. Østen Østensen Espelien, Nordre Solbergeie, 26 år ved vielsen, 

22 år i 1817 og 7 år i 1801. Han ble gift 6. mars 1821 med: 

3. Ingri Knudsdtr. Nordre Solberg 22 år i 1821, 3 år i 1801. 

Besteforeldre: 

4. Østen Syversen Brejen Espelien, 47 år i 1801, ble gift 3. 

november 1775 med: 

5. Aase Christophersdtr. Jucam. 47 år i 1801, døde 1817, skifte 

20. febr, 20. aug. 1817 

6. Knud Olsen Lie som ble gift 5. oktober 1796 med: 

7. Anne Julsdtr. Solberg, nordre, 28 år og enke i 1801. 

Oldeforeldre: 

8. Syver NN 

9. Anne Eriksdtr. 81 år i 1801 bodde da hos en sønnesønn. 
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10-13: ukjent 

14. Juel Helgesen Nordre Solberg, 57 år i 1801 

15. Ingeri Andersdtr. 54 år i 1801. Hennes mor var Kari 

Amundsdtr. som var enke og 74 år i 1801. 

Med hilsen Jan Eilert Jaatun. 2848 Skreia 
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Svar på tidligere spørsmål 

Spørsmål nr. 326 

Paul Vesteraas, 2843 Eina, spør m.a. om aner til John Ellevsøn 

(Ellefsen) f. 1832 i Østre Gausdal. Han var gift med Mari 

Østensdatter som var født 1834 i Fron. I 1865 bodde han på 

Hjelmstad i Gausdal. - Ellev Johansen var bruker på Sygard 

Hjelmstad og gift med Rønnaug A. Mæhlum. De hadde 7 barn: 

Amund, Jon, Ole, Berthe, Randine, Ane og Ingeborg. Amund tok 

over garden. - Foreldrene til Ellev var Johan (han var fra Forrestad 

og hadde vært sjømann) og Ane Olsdtr. Rud. De hadde 2 barn 

Ellev og Marte. Marte ble gift med børsemaker Engebret Olsen fra 

Fron og kom til Gryte i Gausdal og hadde sønnen Ole Engebretsen 

gryte. - Dette er iflg. notater etter Audun Kjos. - Dersom Paul 

Vesteraas ønsker mer informasjon om aner og etterkommere så bes 

han ta kontakt med undertegnede. 

Punkt 2 av spørsmål 326: 

Paul Vesteraas spør videre m.a. om aner til Fredrik Knudsen f. 

1828 eller 1830 i Øyer. Han var gift med Guri Johannesdatter f. 

1817 i Fåberg. De hadde 5 barn: Karoline f. 1854, Marthinius f. 

1857, Laurits f. 1858, Ferdinand f. 1860 og Petter f. 1862. - I 

kirkeboka for Øyer 1827 finner jeg følgende under døpte som nr. 

313: Fridrik ægtef. 29/4. døbt 11/5. Foreldre: Knud Fransen og 

Elisabet Fridriksdtr. Løvlien. Faddere Christen Olsen Bryn, Lars 

Engebretsen Bagstad, Peder Fransen Løvlien, frøken G. Dybdahl 

og Marie Fridriksdtr. fra Biriværket. 

Med hilsen Jan Olav Skaug. Hovdskogen 4a, 

2652 Svingvoll 
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Spørsmål nr. 327 

En anetavle for: 

1. Johan Henriksen f. 1751 utenfor ekteskap. 

Foreldre: 

2. Johan Henrik Rye f. 11. mars 1722 i Kristiansand døde 1790 i 

Bragernes og ble begravet 28. mai 1790 fra Bragernes kirke. 

3. Gunild Guldbrandsdtr. Sønstebystuen f. 1725 døpt 7. oktober 

1725. 

Besteforeldre: 

4. Paul Christiansen Rye f. 11. mars 1684 i København, ble gift 

15. oktober 1720 i Christiania og døde 14. juli 1733 i Vik i 

Sogn 

5. Anna Catharina von Lillienpalm født i Trankebar i India døde 

19. august 1747 i Bergen og ble begravet fra Korskirken i 

samme by. 

6. Guldbrand Pedersen Sønstebystuen f. på Øykåsen 1700, ble 

gift 1724 og begravet 16. februar 1752. 

7. Pernille Jonsdtr. f. på Smørstad i Kolbu 1699, begravet 16. 

februar 1752. 

Oldeforeldre: 

8. Henrick Sørensen Rye, død 1701 begr. fra Bergen domkirke 

1701. 

9. Margaretha Pauli, begr. fra Bergen domkirke 1706. 

10. Johan Sigismund Hassius ble adlet 17. januar 1718 under 

navnet Lillienpalm 

11. Anna Lauritsdtr. Undahl 

12. Peder Guldbrandsen Slagsvoldstuen f. på Øykåsen 1673 gift 

13. november 1700 begr. 13. jan. 1742. 

13. Kirsti Pedersdtr. Dotset f. 1670 begr. 26. febr. 1741. 

14. Jon Pedersen Smørstad f. 1666 gift 9. august 1699. 
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15. Eli Pedersdtr. Molstad f. 1672 død 1796. 

Tippoldeforeldre: 

28. Peder NN Smørstadf. 1636 gift ca. 1663 begr. 16.12.1696 

29. Gjertrud Eriksdtr. f. 1629 begr. 15.4.1709 

En del av de eldste årstallene kan være usikre. Den viktigste kilden 

til denne artikkelen er opplysninger i boka «Militærslekten Rye» av 

Didrik Rye Heyerdal. 

Med hilsen Jarle Olstad. Eina 

Spørsmål nr. 345 
Slekta til Hanna Agnete Solhaug, Vardal. 

Hans Hansen Askvigengen f. ca. 1758, Askvigengen gift med Kari 

Ellingsdtr. f. 1768 på Ringelien-eie, døde 1858. Hans døde ca. 

1815. 

I. Johannes Hansen Askvigengen f. 1794 i S. Land, gift med Mari 

Amundsdtr. Grime-eie 1821 f. ca. 1798, bosted Askvigengen, 

Søndre Land. Johannes døde 1826, bosted Askvigengen, S. 

Land. 

A. Kobberslager Hans Johannessen f. 4. jan. 1822, 

Askvigengen, Søndre Land, gift med Olava Petrine 

Pedersdtr. Ødegårdseie, 18. jan. 1854 i Fluberg kirke, f. 

17.2.1828, døde 7.2.1892, bosted: Ødegårdshagen. 

Kobberslageren døde 30.10.1895, bosted Ødegårdshagen. 

1. Inger Pauline Hansdtr. Ødegårdshagen f. 16.6.1856, 

Ødegårdshagen (Kåppårhågan), gift 1. m Jens Martin 

Andreassen Vattum 4.11.1874, Fluberg kirke, f. 

7.11.1852, Vattum, Landåsbygda, døde 23.11.1885. 

Begr. 5.12.1885, Fluberg kirke, bosted Vattum, 

Landåsbygda, gift 2. m Oluf Aleksander Mikkelsen 

Vasenden, 27.9.1887, Fluberg kirke, f. 1860 
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Nordengen i Vardal, døde 1933, Vasenden, bosted 

Vasenden i Landåsbygda. Inger døde 4.6.1910, 

Vasenden, bosted Vasenden, Landåsbygda. Jens: Han 

var sønn av Andreas Amundsen og Karen Jensdtr. 

Vattum. 

a. Hanna Agnete Vattum f. 7.11.1874 Vattum i 

Landåsbygda. Hun ble gift til Solhaug i Vardal. 

Peder Olsen Nøkle-Sedal døpt 27.2.1788, Sveen-eie, gift med Berte 

Olsdtr. 11.2.1818, døpt 6.3.1791 i Østsinni kirke, døde 4.3.1876. 

Bosted: Ødegårds-eie (Kåppårhågan). Peder døde 22.3.1840. 

Bosted Ødegårdseie (Kåppårhågan). 

I. Ole Pedersen Ødegårds-eie f. 20.5.1819, døde 12.6.1825, 

bosted: Ødegårds-eie. 

II. Andreas Pedersen Ødegårds-eie f. 6.6.1821, bosted: 

Ødegårds-eie. Andreas Pedersen ble gift 28.11.1844 med Ingri 

Olsdtr. Raaums-eie f. 17.8.1818. De utvandret til Amerika i 

1870 fra Sagsveen. 

III. Berte Marie Pedersdtr. Iversveen f. 20.3.1823, gift med Niels 

Hansen Haugstadsveen 20.6.1855, født 24.6.1832, døde 

21.6.1911. Bosted: Haugstadsveen. Berte døde 30.9.1855. 

bosted: Haugstadsveen. Berte Marie ble gift 20.6.1855 med 

Niels Hansen Haugstadsveen. 

IV. Olina Pedersdtr. Ødegårds-eie født 9.12.1825, døde 16.6. 

1829. 

V. Olava Petrine Pedersdtr. Ødegårds-eie f. 17.2 .1828 gift med 

kobberslager Hans Johannesen 18.1.1854, Fluberg kirke, født 

4.1.1822, Askvigengen, S. Land, døde 30.10.1895. Bosted: 

Ødegårdshagen. Olava døde 7.2.1892. Bosted Ødegårdshagen. 

Med hilsen Birger Olsen 
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Rettinger 

I artikkelen «Berthold von Plettenberg» i tidsskrift nr. 4 for 1999 

har det sneket seg inn et par trykkfeil som hermed rettes. På side 

279 står det: «I vårt herrens år 1400» men det skulle stått 1490. 

Grevskapet Looz/Loon/Loen er dessverre ved et par høve skrevet 

Loooz. 
Med hilsen Herman Nettum 
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Grua kirke i Lunner 

Grua kirke er bygget ved frivillige gaver, innsamlet ved en komite, 

Særlig var Grua kvinneforening virksom ved basarer, tilstelninger 

o.l. Enkelte større bidrag. Allmenningen gav gratis materialer. 

Kapellet er oppført på en tomt for en hjelpekirkegård i nærheten av 

Grua stasjon hvortil var gitt tillatelse ved kongelig resolusjon av 8. 

juni 1923. Kirken er bygget av tømmer etter tegning av arkitekt 

Alfred Kristian Dahl. Utvendig er den malt rødbrun med hvite 

vinduer. Til kirken hører et mindre forsamlingsrom for 

søndagsskole etc., forbundet med kirken ved store dører. Alterparti 

med kors og to mindre glassmalerier er malt av Rolf Klemetsrud. 

Disse samt døpefont og lysekrone er gaver. Kirken har en 

kirkeklokke. Byggekomiteen bestod av Ole Strand, Hans Godli, 

Lars Ødegård,. Anders Tvetmarken, Oscar Oulie med frivillig 

bistand av ingeniør Reidar Molstad. Byggmester var Peter Haugen. 

Kirken ble innviet 21. desember 1924 ved biskop Bjønnes 

Jacobsen. 
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Lagsnytt 

Fra Lands avdeling 

På grunn av det dårlige frammøtet har vi sluttet med våre møter. 

Hvis det er noen av lagets medlemmer som ønsker et møte, f.eks. et 

kåseri om en sak, valg av representanter, eller andre ting, kan de 

henvende seg til undertegnede, så skal jeg gjøre så godt jeg kan. 

Museets arkiv har dessverre sluttet med sitt kveldsåpent på 

mandager. Åpningstidene er nå tirsdager og onsdager fra 09.00 til 

15.00. Da kan en også benytte vårt arkiv. Der har vi stoff, ikke 

bare fra Land men også fra Valdres, Toten, Vardal, Biri og 

Snertingdal. Kanskje du er med i en av våre mange slektsbøker 

også? 

Laget vedtok på årsmøtet 1998 at vi midlertidig skulle gå 

inn under Gjøvik/Toten hvor jeg representerer «Land» som 

kontaktperson. Vi har beholdt vår egen «kasse», så hvis det er 

ønske om noen ny-investeringer kan jo dette diskuteres. Vi arbeider 

stadig med å få tak i mer arkivmateriale, så har du noe av interesse, 

så si i fra. 

Avdeling Gjøvik-Toten har sine møter på Gjøvik bibliotek 

hver første torsdag i månedene september-mai kl. 18.30 med 

kåserier og let etter slekt. Ellers er lagets arkiv tilgjengelig i 

bibliotekets åpningstider. Se ellers opplysninger i tidsskriftet. Det 

er også luftet en tur til Riksarkivet i Oslo i nær framtid, følg med. 

Med hilsen Sig. Rosenberg, Furuvn. 41, 

2870 Dokka, telefon 61111007 
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Slektshistorie fra Amerika. 

På Valdres’ Sambands stevne juni/juli i 1999 var medlemmer av 

Valdres Slektshistorielag med som hjelpere på de dagene det var 

åpent for slektsforskning i kongressalen på Fagernes hotell. Pål 

Prestesæter var leder med flere lange bord fulle av materiell til 

hjelpemidler. Og vi andre gikk rundt ved bordene og tilbød hjelp. 

Det var virkelig artig å hilse på disse ivrige norskamerikanerne som 

forsket i slektene sine. De fleste var i vel voksen alder. En dame 

hadde med både datter, datterdatter og datterdatters datter til 

stevnet. Alle var begeistret over å være av norsk avstamning, og 

det var en fornøyelse som vi klarte å hjelpe dem. 

Av dem jeg møtte der var ekteparet Mary Picard og Hugh 

Embertson. De hadde begge skrevet slektsbøker, han hadde sin ene 

oldefar fra Vang, hun hadde begge sine besteforeldre fra Vestre 

Slidre. Det jeg kunne hjelpe dem med var å peke ut på kartet de 

stedene som deres forfedre hadde bodd på. 

Resultatet av våre samtaler var at de begge ga et eksemplar 

av sin slektsperm til Valdres Historielag. De skal stå på 

Studiesentret, i lesesalen på Valdres folkemuseum. De er skrevet 

på engelsk, men anetavlene er på norsk. Bøkene viser slekten 

tilbake, og følger familiene derover framover i årene mens 

familiene øker og livet går videre. Interessant er også at samtidig 

med at vi får følge med i utviklingen der, får vi også høre hva som 

hender med familiene hjemme i Norge. Vi får også høre om reisen 

over, om dagligliv på farmen og moro i tettstedene. Det fortelles 

om strev og arbeid, glede, opera og fest. 

Marys besteforeldre var Iver Haagensen Hamre f. 

26.10.1851 og Gjertrud Haagensdatter Rudlang f. 10.3.1867. De 

ble gift i Røn kirke 10. jan. 1888 og reiste sammen til Amerika 

høsten 1888, da datteren Kari var 4 mnd. gammel. De reiste til 

Willow City, Bottineau county i Nord Dakota. Der hadde de et 
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godt liv og fikk ni barn til, Mary er datter av barn nr. 9, Delia 

Irene. 

Hughs oldeforeldre var Knud Christophersen Berge fra 

Vang f. 29.11.1856 og Birgitta Pålsdatter Skjeldestad fra Sogndal 

f. 8.4.1845. Birgittas far var fra Ål i Hallingdal, hennes mor var 

fra Vang. 

Birgitta reiste til Amerika da hun var 22 år gammel. Knud 

reiste over da han var 18. De møttes i Freeborn county, Minnesota 

og giftet seg da hun var 34 og han 22. Birgitta brukte navnet 

Betsey i Amerika. 

De drev en farm i Hamlin county. Knud var også smed. I 

1888 hadde de en farm i Brookings county, Dakota. Her bodde de 

til i 1899, da sluttet de å emigrere til Canada, til Wetaskiwin i 

North West Territories med sine 5 døtre. 

Det rimelige landet Canada, med god plass, lokket 

valdriser og andre nordmenn som et land med store muligheter. Et 

av de største «Valdres-områdene» ligger rundt Millet og 

Wetaskiwin i Alberta. Innsjøen Coal Lake ligger her. Det var et 

godt tilbud på jord der, og her bygget folk, de fleste fra Vang og 

Slidre, sine hjem og en Vang kirke og et Vang skoledistrikt. Knud 

C. Berg med familie var blant de første som slo seg ned her. 

Vi hadde her faktisk en norsk utvandring fra USA til 

Canada ved forrige århundreskifte. Reisen tok dem mere enn en 

uke på jernbanen fra Sør Dakota, og de hadde med seg kuer, 

hester, maskiner og alt annet de eide. Toget måtte stoppe rett som 

det var for at dyrene skulle ha stell, og kuenes melk var et godt 

tilskudd til reisenisten som alle spiste i fellesskap. Det høres ut til å 

ha vært en organisert fellesutvandring. 

Stedet de kom til het Wetaskiwin som er indiansk av Cree- 

stammenens språk og som betyr stedet der fred ble besluttet. Hugh 

Embertsons mor var datter av Clara, yngste datter til Knud og 

Betsey. Hugh og Mary Picard Embertson bor nå i San Diego i 

California. De har lagt ned et stort arbeid på å utarbeide 
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slektslistene, samle bilder og skrevne kilder og på å systematisere 

opplysninger. 

Hennes slekt har tilknytning til disse steder i Vestre Slidre: 

Kvisseleie, Hausaker, Lomen, Holimoen/Vik, Einang, Vik/Rebne, 

Eikerbakke, Trosvigeie, Hauge, Vesle Vika, Hamre, Hodne, 

Skrøviken, Steine, Vollen/Hamre, Lomen, Nesteeie, Landsrudeie, 

Rudlang (NA). Hans slekt har tilknytning til disse steder i Vang. 

Kvien, Røvang, Hagen, Nedre Kjøs, Bø, Ellingbø, Kvien/Torpe, 

Torpe/Fuglen, i V. Slidre: Hjelle, Hjelle/Kvåle, Ellestad. 

Eli Staxrud Brenna 

To our American members 

When you pay your membership in Vestoppland 

Slektshistorielag please use the name of: 

Union Bank of Norway 

UBNONOKK 

2020.08.04148 

Vestoppland Slektshistorielag 

by/Hans M. Næss, 

Fortenvegen 49 

2750 Gran 

Norway 

You must pay all the expenses both in Norway and in foreign 

countries! Thank you! 

Swiftaddress: 

Accountnumber: 

Name: 
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Gjøvik-Toten-avdelingen 

Toten-Gjøvik avdeling av Vestoppland Slektshistorielag hadde 

møte på Gjøvik bibliotek torsdag 3. februar. Først fikk en 

demonstrert bruken av en ny lese- og kopieringsmaskin for 

mikrofilm og mikrokort. Denne har sikkert kostet biblioteket mye, 

og gir muligheter for å kopiere f.eks. ei side fra tingboka eller 

kirkeboka eller hva som helst av materiale på mikrofilm eller 

microfiche. 

Etterpå var det foredrag av statsarkivar på Hamar Per- 

Øivind Sandberg som kåserte interessant og levende om den 

dømmende makt, dens arkiver og hva en slektsforsker kan finne 

der. 

Vi fikk høre om storverket Diplomatarium Norvegicum 

som til nå er kommet i 23 bind og som inneholder historiske 

dokumenter fra 1540 og framover. Her er det virkelig mye å finne. 

Ellers kom han inn på Herredagene og ikke minst tingbøkene som 

startet i 1610 og der en vil finne saksreferat, vitneavhør, alder på 

vitnene og arbeidsforhold. Tingbøkene på 1600-tallet kan være 

lettere å forstå enn de på 1700-tallet. Er en så uheldig å skulle 

studere tingbøker etter sorenskriver Heide i Sør Østerdal, får en et 

vanskelig arbeid. Hans skrift er svært problematisk å skjønne. 

Videre fikk vi innblikk i ekstrarettsprotokoller, 

justisprotokoller og åstedsprotokoller. Og fra 1797 av ble det også 

holdt månedsting på skriverkontoret i tillegg til de vanlig høst-, 

vinter- og vårtingene. 1797 ble også forlikskommisjoner opprettet 

der en kan finne mange skifter, skilsmisser og andre ting. 

Statsarkivaren var også innom fogdarkivet der en blant annet finner 

opplysninger om kriminelle og om pass som er utstedt. 
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I det hele tatt ble dette en svært hyggelig kveld. Det ble 

også opplyst at det kanskje blir tur til Riksarkivet på slutten av 

vinteren dersom interessen for en slik tur er tilstrekkelig. 20 

personer var møtt fram og etter foredraget var det mange som 

utvekslet opplysninger om aner og slektskapsforhold. 

AA 

Møter i vår 

6. april: Kåseri av Fredrik Dyhren 

4. mai: Pål Prestesæter: Adopsjon og slektsforsking 
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Årsmøtet 20.2.2000 

VAR PÅ TOTEN ØKOMUSEUM PÅ KAPP MELKEFABRIKK 

søndag 20. februar fra kl. 13.00. 25 personer var tilstede. 

Formannen Ole Granum ønsket vel møtt og gav ordet til Erik 

Langedal som fortalte om ljåsmia på Raufoss som snart er ferdig 

oppbygd og om personer i tilknytning til denne. Dernest var det 

servering oppe i dok-senteret, men først orienterte Fredrik Dyhren 

om hva som finnes der av materiale. 

Selve årsmøtet tok til kl. 14.55. Dagsordenen ble godkjent, 

Hans M. Næss ble valgt til ordstyrer og Birger Olsen og Randi 

Slettum til å skrive under protokollen. Dagsordenen var slik: 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Møteledelse 

Valg av årsmøteleder 

Valg av to til å underskrive protokollen 

4. Årsberetninger 

5. Regnskap 
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Hovedlaget 

Tidsskriftet 

6. Valg 

7. Medlemskontingent 

8. Tanker rundt tidsskriftet og lagets hjemmeside. 

9. Styrets forslag om bruk av midler: 55.000 kr. til tidsskriftet 

samt en overføring til Valdres og Hadeland hver på 5.000 kr. 

Sekretær i hovedlaget, Ingeborg Klundby leste årsmeldinga for 

hovedlaget. Den ble enstemmig godtatt og ser slik ut: 

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, Gjøvik/Toten: Fredrik Dyhren 

og Hadeland: Kjell H. Myhre. Vara til styret: Åge Myhrestuen og 

Harald Rolandsgard. 

Tidsskriftstyre: Jan Eilert Jaatun, styrer, Fredrik Dyhren, Roy 

Magne Sveen og Arne Amundgård. Vara: Terje Tandsether. 

Revisorer: Gunvor Hilden og Lars Staxrud. 

Valgkomite: Berit Hvaleby Jørgensen, Birger Olsen, Eli Staxrud 

Brenna og Inger-Berit Østby-Deglum. 

Årsmøtet 1999 var på Ringvoll pensjonat på Hadeland 21 februar 

1999. Ca. 20 deltok. Det var vanlige årsmøtesaker etter en 

omvisning i søsterkirkene. Det var god bevertning. 

Styret har siste året hatt 3 styremøter. 2 på Bjørnen i Odnes og 1 

på Gjøvik Bibliotek. Laget hadde tur til Norsk slektshistorisk 
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forening for omvisning i deres møtelokaler. Saker som har vært 

behandlet er: lokallagenes virksomhet, tidsskriftet og lagets 

internettsider. Det har blitt innkjøpt folketellinger for 1900 samt 

programvare for redigering av lagets hjemmesider og en ekstern zip-

drive for lagring av data. Lagets hjemmesider er oppdatert 2 ganger 

dette året. Det er lagt ut informasjon om laget, litt om lokallaga, 

spørsmål som er kommet inn i 1999, litt om tidsskriftet med noen 

eksempler på artikler og koblinger til slektskilder og private 

hjemmesider. Det er fint om noen kan sende kommentarer og ønsker 

om innhold på hjemmesiden. 

Ingeborg Klundby, sekretær 

Årsmeldinga for tidsskriftet ble lest opp av Jan Eilert Jaatun, og 

ble enstemmig godkjent og ser slik ut: 

Tidsskriftkomiteen har bestått av: Jan Eilert Jaatun, styrer, Fredrik 

Dyhren, Arne Amundgård og Roy Magne Sveen. Vararepresentant: 

Terje Tandsether. 

Komiteen har i 1999 gitt ut 4 nummer av tidsskriftet, hvert på 80 

sider. Men vi oppfordrer fortsatt medlemmene til å sende oss 

artikler, slik at vi fortsatt kan gi ut et tidsskrift med godt og variert 

stoff fra hele distriktet. Spørsmål og svar - spalten er fortsatt nyttig 

og viktig for medlemmene. Ellers har vi fortsatt med skifteserien 

fra Toten, Vardal og Biri 1673-1689. 

Tidskriftskomiteen takker ellers Arne Amundgård for god hjelp 

med innskrivning og redigering av artikler til tidsskriftet. Hans M. 

Næss har også i år gjort en god og viktig jobb med å skaffe oss 

annonsører og takkes herved for innsatsen. Økonomien for 

tidsskriftet er bra, selv om den for 1999 vil ende opp med et mindre 
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underskudd. 

Jan Eilert Jaatun, styrer 

Årsberetning for Gjøvik og Toten 1999 ble lest opp av Fredrik 

Dyhren. Her kom det spørsmål om en planlagt tur til Oslo, om 

kopiering av kirkebøker og dataprogram på diskett. Årsmeldinga 

ble enstemmig godkjent og ser slik ut: 

Styret har bestått av Roy Magne Sveen, Fredrik Dyhren, Hans Egil 

Helland og Arne Amundgård med Harald Sveen som varamann. 

Videre inngår Sigmund Rosenberg fra Land- avdelingen i styret, da 

denne avdelingen har redusert sin aktivitet. Det er i året holdt 9 

medlemsmøter med kåsører med noe vekslende fremmøte. Laget 

har ved et par tilfeller mistet deler av datautstyret, som var 

installert "på vårt rom" på Gjøvik bibliotek. Det er investert i nytt 

utstyr, men som en følge av omstendighetene er vår pc for 

øyeblikket innelåst på et eget rom i huset og mindre tilgjengelig for 

brukere. Laget ønsker å samle slektsopplysninger i denne, for at 

brukerne lettere kan søke i kildene. Det er nå lagt inn folketellinger 

for 1865, 1875 og 1900 vesentlig fra Biri, Vardal og Land, 

ekstraskatt for Biri 1766 m. fl., kirkebokavskrifter for Vardal, 

Biri, Snertingdal og Redalen, utvandrere fra Vardal, Gjøvik og 

Biri, skifter og annet avskrevet slektsmateriell. Arbeidet med 

dataregistrering av kirkebøker for Vardal fortsetter, og i år 

foreligger begravde i perioden 1854-1894. 

Etter invitasjon fra Norsk Slektshistorisk forening var noen av 

lagets medlemmer i høst i Oslo hvor vi ble orientert om deres 

virksomhet. Spesielt kan nevnes deres bytteforbindelser av 

slektstidsskrifter fra mange land i flere verdensdeler. 

Av slektsmateriell har laget kjøpt mikrofilmer av kirkebøker fra 
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nabodistrikter. Gjennom hovedlaget har vi fått folketellinger for år 

1900 for noen av våre nabodistrikter i bokform. Laget har for 

tiden god økonomi. Sammen med Emigrantprosjektet for Toten har 

laget også i år nytt godt av utbytte fra spilleautomater. Som en 

følge av dette vedtok styret i høst å bevilge penger til virksomhet 

for barn og ungdom, de vil bli kanalisert gjennom historielagene i 

vårt område. Laget vil også i år takke Gjøvik Bibliotek for deres 

meget velvillige innstilling til vår virksomhet. 

Fredrik Dyhren 

Årsmelding for Hadeland 1999 ble referert av Kjell H. Myhre, ble 

godkjent og ser slik ut: 

Det er lite nytt å melde om fra "vestfronten" også i år. Styret har 

hatt samme sammensetning som de foregående 12 år. Vi er i 

prinsippet uavsettelige! Vår filosofi: "Never change a Winning 

team!" Undertegnede foruten Gunvor Hilden, Brandbu, og Hans 

Næss, Gran, har altså fungert. Vi har også siste år hatt 8 

medlemsmøter i hver av de to kommunene Gran og Jevnaker, hhv. 

hver 2. og 3. tirsdag i måneden. Møtene er stort sett godt besøkt, 

spesielt i Gran. De to divisjonene avholdt et felles 

"avslutningsmøte" før jul, tirsdag 14 desember. Blant våre 

medlemmer er innehaveren av Bislingen Fjellstue i Lunner, Inger 

Buan. Hun hadde invitert oss, og vi hadde en riktig hyggelig 

sammenkomst der verten hadde lagt forholdene til rette på beste 

måte, ikke minst sett med kulinariske øyne. Sammenkomsten 

samlet medlemmer fra Nesbakken i sør til Nes på Hedmark i 

Nord. Hjertelig takk til Inger! Suksessen vil bli forsøkt gjentatt. 

Som følge av at deler av styrets medlemmer vinterstid i regi av 

Bygdefolkets Studieforbund holder kurs i slektsgransking, foruten 

at vi bedriver litt foredragsvirksomhet m.v., synes interessen for 
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lagets arbeid å holde seg stabil, eller svakt tiltagende. I hvert fall 

har denne virksomheten avstedkommet ca. 25 ny-innmeldelser i 

Hadelandsavdelingen siste år. Investeringer av betydning har vi 

ikke foretatt, dessverre. Vi ble i fjor tilgodesett med midler fra 

hovedlaget til innkjøp av kopimaskin, men dette var et usedvanlig 

langt lerret å bleke. Av de databehandlede utgavene av 

folketellinger fra våre naboregioner, som ble bestilt sist vår, mottok 

vi dessverre altfor få i og med at store deler av restopplaget viste 

seg utsolgt. 

Kjell H. Myhre 

Årsmelding for Land 1999 ble referert av ordstyreren, ble 

enstemmig godkjent og ser slik ut: 

Det er ikke blitt holdt medlemsmøter i dette året på grunn av dårlig 

fremmøte i lengre tid. Formannen har deltatt på to møter i arr. for 

2000 års - jubileet og ett møte i N. L. kulturforum, dessuten på 

årsmøtet i Opplandsarkivet avd. Land. Lagets virksomhet har 

vesentlig bestått av å forsterke vårt slektsarkiv. 

Som det ble vedtatt på årsmøtet for 1998, har Land-avdelingen nå 

midlertidig gått inn i avd. Gjøvik/Toten. Kontaktperson for avd. 

Land er Sigmund Rosenberg, Dokka med varamann Birger Olsen, 

Odnes. Da vi har beholdt vårt eget regnskap, har vi fortsatt som 

kasserer Robert Jørgensen, Dokka. Odd H. Lundby er representant 

i Årbokkomiteen "Landingen". Det er dessverre slutt med 

kveldsåpent på Lands Museum på mandager. Arkivets åpningstider 

er nå på tirsdager og onsdager fra kl. 9.00 til 15.30. 

Sigmund Rosenberg 
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Årsmelding for Valdres 1999, ble referert av Eli Staxrud Brenna. 

Det kom spørsmål om lesemaskin på Valdres Folkemuseum til 

55.000 kr. som laget har fatt anskaffet. Årsmeldinga ble godkjent 

og ser slik ut: 

Møtesesongen jan-mai i 1999 hadde vi program på alle våre møter. 

Vi hadde årsmøte den 11 januar og da fortalte Norodd Bergene om 

slektsforskning på internett. Den 8 februar kom Fredrik Dyhren og 

fortalte om gamle Valdres-slekter. Den 8. mars fortalte Harald 

Hvattum om prestearkivene. Den 12. april fortalte Pål Presteseter 

om adopsjon og slekt. 

Mandag 10. mai ble laget informert om Valdres sambands stevne 

30. juni – 6. juli. Vi ble spurt om frivillige til å hjelpe amerikanerne 

de tre dagene det var satt opp slektsgranskning på programmet. 

På grunn av stevnet hadde vi vinteren 1999 ikke noe 

slektsgranskerkurs, men valgte å ha program på våre møter. Dette 

var populært og trakk inn endel folk vi sjelden ser. Vi har søkt om 

midler fra alle banker og kulturkontor om tilskudd til ny 

lesemaskin. Vi har også fatt midler fra Sørlis legat 8000,- kr., fra 

Valdres historielag kr. 20000,- og fra hovedstyret kr. 15000,-. 

Resten betalte Valdres Folkemuseum. 

Høsten 1999 har våre møter vært rene arbeidsmøter og sosialt 

samvær ved kaffekoppen. Vi prøver å ha fire møter om høsten og 

fire møter om vinteren, den andre mandagen i måneden. 

Styret har bestått av Eli Staxrud Brenna, Eli Sælid og Harald 

Rolandsgard. 
Eli Staxrud Brenna 

Regnskapene for hovedlaget og tidsskriftet ble referert av Hans M. 

Næss og Fredrik Dyhren og ble enstemmig godkjent og ser slik ut: 
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VESTOPPLAND SLEKTSHISTORIELAG. OVERSIKT OVER REGNSKAPET 1999 

Status for hovedlaget: 1998: 1999: 

Kasse 
Postgiro nr. 0532.10.83260 
Gran Sparebank 2020.08.04148 
Avdeling Gjøvik-Toten 
Avdeling Hadeland 
Avdeling Land 
Avdeling Valdres 
Tidsskriftskasse 

1.402,83 
130.398,55 
53.365,83 
72.561,49 
4.283,10 

12.778,13 
8.460,12 

13.617,55 

2.060,83 
117.918,19 
54*810,40 

150.958,69 
5.298,75 

10.608,67 
4.256,72 

13.036,45 

296.867,60 358.948,60 

Egenkapitalen er økt med 62.081-kroner. 

Resultater for hovedlaget 1999: 

Kontingent 57.046,57 
Tjente renter 3.511,64 
solgt tidsskrifter 1.650,- 

Slektsmateriell 24.771,- 
P C-materiell 1.942,- 
Møteutgifter 4.151,- 
Porto og gebyr 837,- 
Andre utgifter 885,- 
Tilskudd til Tidsskriftskassa 40.000,- 

Underskudd 10.377,79  _________  
72.586.-- 72.586,— 

At det er underskudd i hovedlaget, men at egenkapitalen økt, skyldes 
den store økningen i kassa til Gjøvik-Toten-laget. 

Regnskap for tidsskriftet: 

Saldo 1. januar 1999 13.617,55  

Tilskudd fra hovedlaget 40.000,—  

Annonseinntekter 10.300,—  

Solgt hefter 1.100,—  

Renter 67,—  

Trykking  37.120,— 
Porto  14.096,50 
Andre utgifter  831,60 
saldo pr. 31. desember  13.036,45 

 
65.084,55 65.084,55 

underskudd i tidsskriftkassa 581,10 
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Leder i valgkomiteen Berit Hvaleby Jørgensen presenterte oppsett 

for innstilling i forbindelse med valget og ble enstemmig vedtatt og 

ser slik ut: 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE 2000 

HOVEDSTYRE: 

Formann: Ole Granum, Gjøvik 

Tidsskriftsstyrer: Jan Eilert Jaatun, Skreia 

Kasserer: Hans Næss, Gran 

Sekretær: Harald Hvattum, Gran 
VARAREPRESENTANTER: 

Valgt 1999 

Gjenvalg 

Valgt 1999 

Ny 

Harald Rolandsgard, Heggenes 

Åge Myhrestuen, Bjoneroa 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

TIDSSKRIFTSTYRE: 

Arne Amundgård 

Fredrik Dyhren 

Roy Magne Sveen 

VARAREPRESENTANT: 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Terje Tandsether Gjenvalg 

REVISORER: 

Gunvor Hilden 

Lars Staxrud 
VARAREPRESENTANT: 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Frank Stenslie Gjenvalg 

VALGKOMITE: 

Birger Olsen, Land 

Eli Staxrud Brenna, Valdres 

Berit Østby Deglum, Gjøvik 

Inger Buan Kristiansen, Hadeland 

Valgt 1997 

Valgt 1998 

Valgt 1999 

Ny 
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Medlemskontingenten fortsetter å være kr. 150 for nordmenn og 

250 for amerikanere. Enstemmig vedtatt. 

En av de siste postene var tanker omkring tidsskriftet. Det er 

ønskelig å ruste opp tidsskriftet og gi det en mer profesjonell 

utforming i samarbeid med trykkeriet. Det kom også fram et ønske 

om å lage en folder for Vestoppland Slektshistorielag, og dette vil 

hovedstyret ta seg av. Det ble også orientert om lagets hjemmeside 

på internett som mange besøker. En har fått inn spørsmål gjennom 

internett og også nye medlemmer. Det kom fram en tanke om at 

tidsskriftstyret kan velge ut stoff og at det kanskje bør bli en 

komité for hjemmesiden. 

Siste post på programmet gikk ut på at det ble bevilget 55.000 

kroner til tidsskrift og 5000 kroner til lokalavdelingen i Valdres og på 

Hadeland. 

Dermed var årsmøtet over. Formannen takket Hans M. 

Næss for ledelsen av møtet og Ingeborg Klundby for tiden som 

sekretær og ellers alle 25 for frammøtet. 

Referent: Arne Amundgård 

Vitner: 

Randi Slettum og Birger Olsen 
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Om lokalavdelingene i Vestoppland 

Slektshistorielag 

Gjøvik/Toten: 

Styret består av Inger-Berit Østby-Deglum formann, Fredrik 

Dyhren kasserer, Arne Amundgård sekretær og styremedlemmer 

Hans Egil Helland, Sigmund Rosenberg (for Land) og Heljar 

Westlie. Varamann er Hans Tomter. Det er medlemsmøter på 

Gjøvik bibliotek den første torsdagen i månedene september-mai kl. 

18.30-21.30. Først er det kåseri/foredrag og dernest eventuelle 

spørsmål og deretter privat gransking og utveksling av 

opplysninger. Avdelingen har ca. 120 medlemmer. 

Land: 

Denne avdelingen er midlertidig slått sammen med Gjøvik/Toten. 

Sigmund Rosenberg er kontaktperson, Robert Jørgensen kasserer 

og Odd H. Lundby kontaktperson for årboka Landingen. Lagets 

bibliotek er på Lands Museum og der åpningstidene er på tirsdag 

og onsdag 08.30-15.30 og ellers etter avtale. Det er ca. 30 

medlemmer i Land-regionen. 

Valdres: 

Eli Staxrud Brenna er leder, Eli Sælid sekretær og Harald 

Rolandsgard kasserer. 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. Det er medlemsmøter på biblioteket ved 

Gran ungdomsskole den 2. tirsdagen i måneden og i drengestua ved 

Jevnaker prestegard den 3. tirsdagen i månedene september - mai. 

Avdelingen har ca. 50 medlemmer. 
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Returadresse: 

Jan Eilert Jaatun 

Postboks 99, 2857 Skreia 

 


