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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,- 

162 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

 

VESTOPPLAND 

Postboks 266, 2801 GJØVIK 

Medlemskontingent: kr. 150,- pr. år. 

Lagets tidsskrift kommer fire ganger i året. 

Neste frist for innlevering av stoff er 1. november 

Hjemmeside: http://home. lakenet.no/vshl/ 

E-post adresse: vshl@lakenet.no 

HOVEDSTYRE ARBEIDSUTVALG: 

Formann:                      Ole M. Granum, Camilla Colletsv. 23, 

2800 GJØVIK - tlf. 61 17 67 34 

Nestformann: Jan Eilert Jaatun, 2857 SKREIA 

tlf. 61 16 38 93 

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

Sekretær: Harald Hvattum, 2760 BRANDBU 

tlf. 61 334261 

TIDSSKRIFTSSTYRE: 

Styrer:                   Jan Eilert Jaatun, 

            Fredrik Dyhren 

            Roy Magne Sveen 

           Arne Amundgård 

Varamann:           Terje Tandsether 

ANNONSEPRISER: 1 gang 

Postgirokonto 0802 3001005 

4 ganger 

kr.   500,- 

kr.  1000,- 

kr.  1400,- 

163 

SLEKTSHISTORIELAG 

1/2 side .........................    kr. 150,- 

1/1 side .........................    kr. 300,- 

Bakside ..........................    kr. 500,- 

http://home/
mailto:vshl@lakenet.no


© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

Innhold 

165 Aase Berger: 
Slektshistorie fra Gran på Hadeland 

193 Fredrik Dyhren: 
Vaslien i Land - et supplement 

198 Jan Eilert Jaatun: 
Slekten på Roli i Biri 

211 Hans M. Næss: 
Sjeldne personnavn på Hadeland i 1865 

216 Arne Amundgård: 
Også en Weidemann 

218 Ål kirke i Gran 

219 Fredrik Dyhren: 

Skifter Toten, Vardal og Biri 1673 - 1689 

Del 11 

226 Svar på tidligere spørsmål 

228 Nye spørsmål 

234 Lagsnytt 

164 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

 

Slektshistorie fra Gran på 

Hadeland. 

Av Aase Berger. 

JAKOB EMSES VISE: 

”Det vare Brødre tre.” 

I slutten av 1860- årene eller begynnelsen av 1870- årene 

skrev Jakob Olsen Emse (1797-1874), fra Gran på Hadeland ei vise 

på tolv vers, og satte tone til, til minne om sin sønn Anders som 

druknet. 

Visa levde på folkemunne fra slektledd til slektledd til en 

gang i 1920-årene. Da skrev min far Anders Taaje d. e. (1895-1961), 

ned de fire versene som han husket. 

Ved en tilfeldighet dukket disse fire versene fram igjen i 

1998. En utflyttet hadelending, Ingerid Molstadkvern Berntsen, fant 

disse blant sin fars etterlatte papirer, leste versene og fant dem 

verdifulle og sendte dem til meg. 

Fra dypet av min erindring kalte jeg visa fram igjen, min far 

hadde sunget den for meg en gang, - tonen var mollstemt. 

Den gamle visa og historien bak den er en gripende beretning 

om en fars sorg over sin sønn. Men samtidig forteller den oss om den 

sjelsstyrken faren hadde, om den fine måten han bearbeidet sorgen 

på. Han ville aldri slutte å sørge, men dempet sorgen ved å gi sønnen 

et fint minne. 

Beretningen om hvordan Jakobs vise ble til, fikk min far 

Anders Taaje d.e. (1895-1961) seg fortalt av sin far (min bestefar) 

Erik Taaje d.e. (1864-1938). 

Den gjengis her på Hadelandsdialekt slik som Anders Taaje d.e. 

husket den og skrev den ned. 
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”Emse.” 

Hæn far var litt sjylt tæl faalka i Emse. Eiendommen ligger 

pent tæl oppaat kænten paa markestykjua - mæ go utsikt aaver 

bygda aa Raanaasen paa sørsia. 

Saa var dæ ein gong vi sat aa gvilte mitt i aukta oppi 

Bastuskuten - at hæn far (Erik Taaje) kaam tæl aa førtælja om at hæn 

Jakob Emse hadde dikte ei vise - om saa’n sin da hæn fæk høre at 

hæn hadde droknes i Vaarma i Solør. Dæ var slik at hæn Jakob hadde 

3 gutter Anders, Ola og Pær. Hæn Anders hadde bejynt som skredder 

aa sli sei ner i Skrukkelia som dengong høre Hallan tæl. Mæ’n var 

der hadde dæ vørti no ugreie mæ hænom aa ei jinte der borti 

Skrukkelia - aa dættan tok gutten sei saa ner ta at hæn drog derifraa. 

Hæn kaam aaver aasen om Tufsætera aa hemat tæl Emse. Her la’n i 

skræppa ælle sakene sine aa drog tæl Solør aa bejynte som skredder 

der. Bror has hæn Pær var mæ’n tæl Rænsfjord. 

Ein haustkvæll hæn skulle gaa aaver isen paa Vorma var isen 

saa veik at hæn datt ijønnom aa droknes. 

Faalk der fænt hæn itte att før om vaaren i isløysinga - aa 

maatte da begrava’n i all hast. I klæa has fænt dom ei notisbok som 

itte var mer ødelakt hæl at dom fænt navne aa adressa tæl bror has 

hæn Ola som bodde i Skrukkelia. Dom skreiv da tæl hænnom aa sa at 

gutten var begrøvin paa Brandvall kjørkjegard. 

Da hæn Jakob fækk høre dætta vart det stor sørj i Emse - aa 

det var da hæn Jakob skreiv ei vise om gutten sin. Denne visa har i 

dessi aara levt paa folkemunne i slækta aa æller vori nerskrivin. 

I gvila i Bastuskuten fæk vi hæn far tæl aa synge visa. Den 

var lang aa sørjmodig. Hæn Jakob hadde skrivi baade orda aa laga 

tæl tonen. 

Je kæn itte greie mer hæl 4 vers ta visa naa - aa dei var slike: 
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1. 
Det vare brødre tre 

oppvokset ved vaar side 

som oss fornøiede 

men vi andet fikk at vide. 

Det var vaar eldste sønn 

som drog bort herifra- 

nu har vi det faat spurgt 

han kviler i sin grav. 

2. 
Han viler sine bein 

paa Brandvald kirkegaarden 

hans gamle far og mor 

gjenlever udi sorgen. 

De sørger natt og dag 

og aldri mer blir glade 

de sørger til den dag 

de gaar i sine grave. 

3. 

Han gikk ifra sitt hjem 

fra sine foreldres bolig 

han var saa haardt beklemt 

i hjertet ud av sorgen. 

Han vilde gaa avsted 

hans broder fulgte med. 

Han drog fra hjemmet bort 

udi de fremmed egne. 
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4. 

Aa vil de saa ha vide 

hvem visen diktet haver 

mitt navn det er Jakob 

jeg bor i Sørums - Emse. 

Mine evner ere smaa 

aa lite kan forstaa 

men min sorg den er saa stor 

at ingen det kan tro. 

Min bror, Erik Taaje d.y. (1934 - ) spilte melodien på fele, slik han 

husket den sunget. 
Anders Taaje d.y. (1959 - ) (sønn av Erik) har notesatt melodien. 

1 «Det vare Brødre tre» 
folketone fra Moen 

tekst: Jacob-Emse 
mel: Erik Taaje etter sin far Anders 
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“Gammelstua” i Emse 

Fra høyre: Anton Emse, Bernhard Emse, Kari (gift med Ivar Østli, foreldre til Maria Saug), Martha 

Risendal (søster til Anders Risendal), Karen Emse (mor til Kari, Anton, Bernhard og Julius), Julius Emse. 

Bildet fra ca. 1910-1916 
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Jakob Emses nest eldste sønn, Ole (Ola) var ved 

folketellingen i 1865 bosatt i Hurdal, arbeidet som skredder og bodde 

på Elvbakken (Stensrud), Skabland. Det var Ole som mottok det 

triste budskapet om at broren var omkommet. Denne triste hendelsen 

må ha funnet sted en gang i årene 1866-1874, uten at vi har klart å 

tidfeste den helt. Anders Jakobsen var født 1. juni 1831 i Gran. 1 

september 1866 tok han utflytting fra Gran til Hurdal og bodde hos 

sin bror Ole. Vi har ikke funnet ut når han reiste fra Hurdal og 

hvilket år han omkom. Men det må ha vært før juni 1874, da døde 

hans far Jakob. 

Ole var gift med Marthe Marie Larsdtr. (29 år gml. i 1865) 

fra Eidsvoll, (Ole var 30 år gml. i 1865.) 

I Hurdal Bygdebok bd. 2 kan en lese at Ole Jakobsen var 

bruker i Stensrud (Elvbakken) før 1875, og at han reiste til Amerika. 

Ole og Marthe fikk fem barn i tiden 1864-1874, yngste barn ble 

konfirmert i Hurdal i 1889. Amerika-reisen ble muligens foretatt 

efter 1889, har ikke funnet ytterligere opplysninger om familien. 

Den yngste av de tre brødrene, Peder eller Pær i daglig tale 

(1839-1907), ble igjen i Emse og bodde der hele sitt voksne liv. I 

folketellingen for 1865 er han oppført som fiolinspiller. Han var 

kjent som en dyktig bygdespillemann, - som for omkring i bygdene 

og spilte til dans eller underholdning. Det fortelles om ham at en 

gang han var på fisketur til Huldretjern sammen med en av sine 

sønner, kom de ut for et forrykende tordenvær. Lynet slo ned, utløste 

et forferdelig skrall og lyste opp hele området omkring dem. Midt 

under denne "hurlumheien” hørte Pær en fin marsj, han ville gå 

hjem. Vel hjemme satte han seg ned og spilte marsjen, han spilte hele 

natten,- for det var ei "vending" han ikke fikk til. 

Pær var gift med Karen Hansdtr. Gjefseneiet fra Gran (1848 

- 1934). De hadde 10 barn, hvorav seks nådde voksen alder. I 1890 

mistet de tre små barn på ett år, et døde av tyfus og to av difteri. Det 

sies at Pær la fela bort, nesten for godt, efter dette, i hvertfall spilte 

han ikke til dans på lang tid. 

Foruten som bygdespillemann, var Pær kjent som en 

usedvanlig ivrig jeger og fisker. Interessen for jakt og fiske har gått i 

arv til hans barn og barnebarn. Hans fire sønner: Julius (1874 -1963), 

Bernhard (1876 - 1973), Anton (1878 -1952) og Otto (1889 - 1925) 
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Spillemannen Pær (Peder) Emse (1839-1907). 

Bildet fra ca. 1900 

171 

 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

 

Skogsbilde ovenfor Emse. Fra høyre: Ola O. Hoff, Tingelstad, ukjent, Anton Emse, Otto Emse, 

Bernhard Emse, Julius Emse 

Bildet fra ca. 1910-1916 
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bodde i Emse. De levde det gode liv i pakt med naturen. Jaktet, fisket 

og hogg tømmer. Anton og Otto spilte også litt fele. 

Det finnes mange jegerhistorier om Bernhard. Han tok ikke 

jaktloven så høytidelig og bokstavelig. På sine jaktturer lå Bernhard i 

"gapahytte." En gang var jaktoppsynsmannen efter ham for å ta ham 

for ulovlig jakt. Han hørte et skudd og løp dit skuddet kom fra. Men 

da han ikke fant Bernhard, gikk han tilbake til "hytta", og fant en 

tiurstjert fint spikret opp på hytteveggen. Plutselig hørtes et skudd i 

en annen retning og oppsynsmannen la på sprang igjen i 

skuddretningen. Han fant ingen skytter denne gangen heller, men da 

han kom forbi hytta igjen, var hytteveggen ”pyntet” med nok en 

tiurstjert. 

De to døtrene til Pær og Karen, Ragna og Kari, førte slekten 

videre. Peder Sandholt (1928 - ) er sønn av Ragna Emse (1884 

-1960), gift med Petter Sandholt (1884 - 1972) Nannestad. Peder 

husker han var med sin mor Ragna til Emse. Han var da åtte år 

gammel. De gikk til fots om Hellem og Surka til Ål kapell i Gran. 

Der rastet de, hvilte og spiste. Ragna hadde med sekk, husker han, de 

hadde med melk og godt med niste. Ragna stelte for brødrene sine 

når hun var på besøk, hadde med votter og sokker som hun hadde 

strikket til dem. 

Peder husker også at han var med sin onkel Bernhard på 

fisketur til Lustjernet. De lå ute om natten i barhytte, og fikk 

regnvær. Men Bernhard tettet taket med kvister på en slik måte at de 

fikk ikke en regndråpe på seg. Han beundret onkelen for dette, og for 

alt det han visste om skogen og dyrelivet som rørte seg der. 

Peder Sandholt (1928- ) er gift med Ester Fjeldberg (1931-). De 

har fire sønner og to døtre (og ti barnebarn.) Den yngste 

datteren, Unni Sandholt ( 1966 -      ) fører felespiller tradisjonen 

videre. Hun er en dyktig felespiller, oldebarn av Pær Emse og 

tippoldebarn av Jakob, som skrev visa, i rett nedadstigende linje. 

Eiendommen Emse har forblitt i slekten. Jakob (1797-1874) 

skriver i visa at han bor i Sørumsemse. Emse lå under Nordre Sørum, 

og må være utskilt fra denne en gang mellom 1886 og 1904. Jakob 

hadde bodd på flere steder i Moen før han kom til Emse : i Gulstuen, 

Løvlien og Holterbakken. Men han må ha flyttet til Emse før 1865.1 

folketellingen for 1865 er Jakob oppført som husmann med jord og 
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Peder Sandholt (1928- ) i sitt hjem i Nannestad 

Bildet fra 1999 
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Unni Sandholt spiller opp en frisk “Hadelandsspringdans“ 

Bildet fra 1999 
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bor i Emse, og han bodde i Emse da han skrev visa. (Navnet 

Sørumseiet brukes også om eiendommen.) I matrikkelen fra 1904 

står Anton Emse (1878 - 1952) oppført som eier. (Sønn av Pær.) 

Pær og Karens yngste datter Kari (1891 - 1928) var gift med 

Ivar Østli, Gran (1894 - 1986). De hadde barna : Maria (1916 - 

2000), gift med Jens Saug ( 1913 - 1979), Peder (1918 - 1937), Hans 

( 1920 - ) gift med Inga Jonsebråten (1927 - ). To døtre. Barnebarn. 

Kristian (1923 - ) gift med Ingrid Jonsebråten ( 1924 - ). To sønner. 

Barnebarn. 

Karis datter Maria overtok Emse efter onkelen Anton i 1952. 

Maria og Jens Saug hadde barna : Ivar ( 1943 - 2000) og Kari Saug 

Nergård ( 1946 - ). Kari Nergård, oldebarn av Pær og tippoldebarn 

av Jakob er i dag eier av Emse. (2000) 

Skyldskapen til "folka i Emse" som Anders Taaje d.e. 

(1895-1961) nevner i begynnelsen av beretningen om hvordan 

Jakobs vise ble til, hadde sitt opphav i de to søstrene Berthe 

Andersdatter og Ingeborg Andersdatter Almseiet. Berthe 

(1799-1887) giftet seg i 1827 med Jakob Emse (1797-1874) som 

skrev nevnte vise, og i 1827 bodde i Gulstuen i Moen, flyttet senere 

til Emse. Ingeborg (1803-1874) giftet seg i 1827 med Erik Jakobsen 

Svendsrud (1799-1847), da oppgitt å bo i Rosendalseiet. Men Erik 

må ganske snart ha flyttet til Svendsrud, en plass under 

Svendsbakken, muligens omkring 1838. Erik ble ingen gammel 

mann, han døde allerede i 1847, 48 og et halvt år gammel, og er da 

oppført som gårdmann. Hvorvidt han var selveier av Svendsrud på 

den tiden er tvilsomt, gårdmann blir også brukt om gårdskar. - Erik 

var smed, og smidde blant annet messinglysestaker, hvorav fire 

fortsatt er i slektens eie som et minne om ham. 

Ingeborg satt igjen som enke med tre ukonfirmerte barn. 

Anders Eriksen, eldste sønn, var 12 år gammel da faren døde. Men 

Anders tok fatt, han ble lenge husket i slekten for hvor arbeidssom 

og iherdig han var. Sammen med moren Ingeborg klarte han seg i 

Svendsrud. Efterhvert som Anders vokste til, begynte han som 

"lægger", laget trebutter og trespann som han solgte, han arbeidet 

senere som murer. 

Anders giftet seg med Randi Andersdatter Framstadeiet, 

Tangen, Gran. I folketellingen for 1865 er Anders oppført som 
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Maria Østli Saug (1916-2000) t.v. eier av Emse: 1952-2000, og 

datter Kari Saug Nergård (1946- ), eier av Emse i dag. (År 2000) 

Bildet fra 1999 
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Emse, Gran 

 

Eiendommen Emse, Gran, Hadeland. 

Våningshus fra 1916, restaurert. 

Bilde fra 1999 
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Anders Taaje d.e. ved de tider han hørte “Jacobs vise“ og 

beretningen om den. 

Bildet fra ca. 1920 
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Messinglysestaker, smidd av Erik J. Svendsrud, 

(1799-1847). De er fortsatt i slektens eie. 

Bildet fra 1999 
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selveier i Svendsrud, og er da 30 år gammel. Randi, hans kone, 31 år 

gammel. Erik, deres sønn f. 1864 (min bestefar). Ingeborg 

Andersdatter, enke, føderådskone 62 år. Johan Eriksen, hennes sønn, 

21 år gammel. (Johan ble blind i ung alder, hadde muligens svakt 

gangsyn, mer om ham senere.) 

Randi og Anders hadde åtte barn. 

1) Erik (min bestefar) (1864-1938) gift med Berthe Hansdatter 

Nygård (1865-1955). Barn: Martha (1892-1921), Anders 

(1895-1961) gift med Ingeborg Bakke, Elverum (1894-1959). To 

døtre, en sønn. Barnebarn. 

2) Hans Christian (1866-1953) skredder i Oslo, gift med Marie 

Louise Amundsen, Nøtterøy (1860-1912). Barn: Henry (1898-1970) 

gift med Julie Fodstad (1899-1981). To sønner. Barnebarn. Anders 

Ragnar (1900-1982) gift med Ingrid Dorthea Jensrud (1907-1992). 

En sønn, en datter. Barnebarn. 

3) Anne (1868-1899). Gift med Anton Pedersen. 

4) Emil Edvard (1871- ?). Emil Edvard reiste til Amerika den 4. juli 

1904, med båten "Island" til Minnesota. Han hadde med sin kone 

Karine, født Hella i Sør-Aurdal i 1878, og to døtre: Ragna Torine, f 

.7. januar 1899 og Anna Dorthea f. ?. Ved folketellingen i 1900 var 

familien bosatt på bruket Nybo i Ådal i Buskerud. Det har ikke 

lykkes å oppspore slekt i Amerika. 

5) Ingeborg (1872-1910). 

6) Kirsti (Kjersti) (1874-1920) gift med Peter Sibilrud Hurdal (han 

tok senere navnet Svensrud) (1877-1966). Barn: 1) Ragna 

(1898-1988), gift med Olaf Sydbakken (1889-1982). 2) Paul Aksel 

(1904-1985) gift med Oddlaug Kristensen (1906-1989). En datter. 3) 

Kristian (1910-1973) gift med 1) Inger Løvhaug (1916-1990), 2) 

Judith Johanne Magnussen (1918-1984). Fire døtre. Barnebarn. 4) 

Anna (1911-1972), gift med Karl Bomann (1910-1965) 

5) Bergljot (1912-1990) gift med Iver Snuggerud (1910-1980). En 

sønn. Barnebarn. 6) Nelly (1914-1996), gift med Peder Snuggerud 

(1900-1963). En sønn, en datter. Barnebarn 

7) . Johanne Maria (1877-1933), gift med Torstein Pedersen. Barn: 

Emma (1897-1971), gift med Bjarne Svarttjernssveen, Nordre Land. 

Ragna (1900-1995). 
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Brødrene Erik Taaje d.e. (1864-1938) t.v. og Hans Christian 

Svendsrud (1866-1953), på fisketur. 

Bildet fra ca. 1920 
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8) Otto (1881 -1961) gift med Berthe Løvlien (1893-1963). 

Fortsatt Anders Eriksen (1836-1909) og Randi Andersdatter 

(1834-1909) bodde i Svendsrud. De to levde et strevsomt og langt liv 

i Svendsrud. De så sine åtte barn nå voksen alder, og de forlot det 

jordiske liv på samme dag, den 31. oktober 1909. 

Anders Eriksen hadde en eldre søster Johanne (1834-1909.) 

Hun giftet seg med Brede Andersen Framstadeiet, Tangen, Gran, 

bror til hans kone Randi (dobbelt søskenbytte). Brede kjøpte 

Ellefsrudtaaje (Taaje) i 1874. (Han brukte Taaje i 41 år.) Da 

Johanne og Brede var barnløse, flyttet Erik Svendsrud, Anders' eldste 

sønn (Erik Taaje d.e. (1864-1938) min bestefar) til Johanne og Brede 

som deres fostersønn og arving. Han var da 12 år gammel. I mange 

år fremover skrev Erik seg for Erik Svendsrud, men gikk over til 

navnet Taaje etterhvert som årene gikk, og han slo rot i Taaje. Hans 

efterkommere kom også til å anta navnet Taaje, men tilhører 

Svendsrudgreina. Brede var murer og han lærte opp Erik til dette 

håndverket. Brede Andersen Taaje (1836-1923). 

Som tidligere nevnt, hadde Anders Eriksen en yngre bror 

Johan (1844-1918.) Han ble blind i ung alder, og nærmest 

arbeidsufør. Men han drev med kurvfletting, et arbeid han kunne 

klare tross sitt dårlige syn. Et visst gangsyn må han likevel ha hatt, 

for han gikk til fots fra Svendsrud til Ellefsrudtaaje (Taaje) for å 

besøke sin søster Johanne, svoger Brede og nevø Erik. Det er ikke 

lett for den som ikke er lokalkjent å følge hans rute: Den gikk over 

"Damma", ikke langt fra Svendsrud, gjennom skogen til Løvlihagen 

(det er sti her i dag også, men noe gjengrodd), ned til elva Skjerva, 

krysset denne og gikk gjennom en skogteig igjen, krysset 

Gunhildbekken og rett til Ellefsrudtaaje (Taaje). I distanse en 2,4 km, 

cirka en halv mil frem og tilbake. I dag er Johans sti nesten 

igjengrodd og ødelagt av et par nye veier, og kan bare følges i 

erindringen av oss som husker landskapet før det grodde til og de nye 

veiene skar det i stykker. 

Anders Taaje d.e. (1895-1961) husket Johan. Han hadde 

alltid en god stokk, som han støttet seg på og prøvde seg fram på 

veien med. Johan må ha gjennomført disse turene helt opp til 70-års 

alderen. 
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På trammen i “Gammelstua” i Svendsrud, dessverre revet i 1930-årene. 

Fra v. foran: Hans Christian Svendsrud (1866-1953) og broren Erik 

Taaje d.e. (1864-1938). Bak fra v.: Aksel Svendsrud (1904-1985) og 

Peter Svendsrud (1877-1966). Erik og Hans er svogere til Peter og 

onkler til Aksel. Aksel er sønn av Peter. 

Bildet fra ca. 1920 
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Taaje (Ellefsrudtaaje) Gran, Hadeland 

 

Bildet fra ca. 1920. På den tiden var Brede Andersen Taaje (1836-1923) 

fremdeles eier og bruker. 1
8

5
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“Slåttonn” i Taaje. Hans Christian Svendsrud (1866-1953) drar slipesteinen, Peter Svendsrud (1877-1966) t.h. 

og Aksel Svendsrud (1904-1985) sliper. “Rakstejenter” er t.v. Berthe Taaje (1865-1955) og Mathilde Løvlihagen 

Korneliussen (ca. 1900-1990). 

Bildet fra ca. 1920 
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Eiendommen Svendsrud er ikke i slektens eie lenger. Peter 

Svendsrud (1877-1966) enkemann efter Kirsti (Kjersti) Svendsrud 

(1874-1920) var den siste i familien som brukte eiendommen. Peter 

var opprinnelig fra Hurdal og het Sibilrud, men tok navnet Svensrud. 

Han arbeidet mange år på Bergensbanen som baneformann. I 1931 

tok han over Svendsrud på sin eldste sønn Aksels odelsrett og drev 

eiendommen til 1950, den ble da solgt ut av slekten. Sammen med 

sin kone Bergljot født Hagerup (1902-1979) arbeidet han Svendsrud 

frem til et mønsterbruk. De bygde nytt våningshus og ny låve. Barn: 

Bjørg Elvira (1924- ), gift med Noralf Jensrud (1921-). En datter, to 

sønner. Barnebarn. 

Fra de to søstre: Berthe Andersdatter (1799-1887) og 

Ingeborg Andersdatter (1803-1874.) utviklet det seg da to 

slektsgreiner. Emse-greina og Svendsruds-greina. Skyldskapen har 

blitt mindre med åra, men som Julius Emse alltid sa når han en gang 

i blant traff Anders Taaje d.e. : ''Jammen, Ænners, vi er 'a sjylte". 

Interessen for sang og musikk lå til begge slektsgreiner. Jakob Emse 

diktet vise og laget tone til, sønnen Pær var bygdespillemann, et par 

av hans sønner spilte også litt på fele og Pærs oldebarn Unni 

Sandholt spiller fele. På Svendsrudsiden er Jakobs vise bevart, 

husket og sunget av Erik Taaje d.e. og Anders Taaje d.e., begge var 

med i sangkor, og Anders d.e. var god til å spille munnspill. Henry 

Svendsrud, sønn av Hans Christian Svendsrud (og Anders Taaje 

d.e.'s fetter) spilte også fele. Erik Taaje d.y. (1934- ), sønn av 

Anders d.e. har spilt fele fra ung alder, og hans sønn Anders Taaje 

d.y. (1959-) fikk sitt første trekkspill fem år gammel, og har gått helt 

inn for musikken i voksen alder. 

Så møtes da de to slektsgreiner og to felespillere ved en 

gammel vise, Jakob Emses vise, da Erik Taaje d.y., som har satt 

melodi til den, er i slekt i femte ledd med Unni Sandholt, 

tippoldebarn av Jakob som laget visa. 

187 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

Svendsrud, Gran, Hadeland 

 

Våningshus bygget 1932. Låve, fjøs, vedskjul, 

vognskjul og sauehus bygget 1933. 

Bildet fra ca. 1950-1955 
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Fra v.: Bestefar Erik Taaje d.e. (1864-1938). 

Aase (Veslemøy) Taaje Berger (1925- ) 

Tremenning Leiv Svendsrud (1925- ), 

sønn av Henry Svendsrud (1898-1970) og 

sønnesønn av Hans Christian Svendsrud, 

(1866-1953) (bror av Erik Taaje). 

Bildet fra 1931 
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Familien Taaje på trammen i Taaje (Ellefsrudtaaje). 

Erik Taaje d.e. (1864-1938) t.v. og Anders Taaje d.e. (1895-1961) spiller 

på selvlagede seljefløyter. Bak t.v. Berthe Taaje 

(1865-1955) (kona til Erik og mor til Martha og Anders), 

og Martha Taaje (1892-1921). 

Bildet fra ca. 1916-1918 
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Erik Taaje d.y. (1934- ) 

Bildet fra 1980-1990-årene 
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Unni Sandholt (1966- ) 

Bildet fra 1999 
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Vaslien i Land 

- et supplement 

Av Fredrik Dyhren 

I bind 7 for Lands bygdebok, som omhandler garder og 

slekter i Nordsinni, omtales Vasslien. Boka nevner blant 

annet brukere og eiere av garden på slutten av 1600-tallet, 

men i en slektssammenheng kan det være grunn til å se 

nøyere på dette. Størrelsen på Vasslien var i følge 

skattematrikkelen for 1647, 2 huder bondegods. Godset 

synes i tidligere tider å ha blitt delt i 2 like parter. Den ene 

huden tilhørte personer som hadde slektstilknytning til og eide 

gods i Roli i Redalen, de bodde utenbygds. Den andre 

huden kan trolig knyttes til Land, selv om vi ikke kjenner alle 

eierne før i 1642. 

Opplysninger fra odelskattelister: 

1615:     Knud Nes, ? 

Land 4 skind 

1624:     Knud Nes, 
4 skind 

(?N.N. 8 skind) 

Gulbrand Enge, 

Redalen 6 skind 

Gulbrand Enge, 
6 skind 

Oluf Berg, 

Ringsaker 6 skind 
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1642:    Knud Nes, 

4 skind 

Gulbrand Enge, 

6 skind 

Syver Vasslien 

8 skind 

Finboe Enge, 

Redalen 4 skind 

Sønnov Solberg, 

Toten 3 skind 

Godset til Knud Nes sies i 1615 å være i Vasslien øde, det 

er for så vidt i overenstemmelse med bygdeboka, der 

garden kalles nylig opprøddet i 1616. 

Ut i fra senere kjente eiendomsforhold, synes det som Syver 

Vasslien har kjøpt de utenbygds eide parter. Vi kan anta at 

arven etter ham besto av 20 skind. Av dette vet vi Engebret 

Mælum og Arne Helgesen Nordråk før 1661 eide 5 skind 

hver. De hadde begge en sønn Syver, og var nok 

svigersønner i Vasslien. Sønnen Hans arvet en brorlodd i 

Vasslien, og sammen med pantet på 4 skind fra Gulbrand 

Olsen Løken fra Bye eide han i 1669 14 skind i garden. 

Det foreligger ingen opplysninger om når Hans Syversen 

døde eller hvem han var gift med, fra skifter eller andre 

kilder. Trolig var han i live det meste av 1600-tallets siste 

del. Vi kan se at flere av hans barn hadde ei datter 

Ingeborg, det het også hans yngste datter. I lignende 

tilfeller, når moren døde i barsel ble barnet ofte oppkalt etter 

henne, men om det det kan ha skjedd her er det umulig å si 

Gjennom 2 brev i panteboka fra årene 1700 og 1701 får vi 

vite at Ole Gulbrandsen Hougsrud i Aurdal kjøper gods i 

Vasslien. Det første omhandler 3 skind av de 10 skind 

Engebret Mælum tidligere eide. Alt var pantsatt til Arne 

Olsen Lunde i Etnedalen, og hans svigerdatter Anne 

Andersdtr og hennes barn pantsatte sin del. Det andre 

brevet forteller at Hans Syversens barn selger deres gods 

samt odel og åsetesrett i Vasslien til svogeren Ole 

Gulbrandsen (Jfr utsnitt fra bygdeboka). Hvor stor part dette 

gjelder er ikke oppgitt. Men skiftet etter Ole Hougsrud i 
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1709 opplyser at han etter de 2 brevene eide 1 hud 2 1/2 

skind i Vasslien, (og med det hadde han bygselsretten til 

garden). 

I følge bygdeboka bygslet han i 1702 sitt eiende gods, 7 

skind og noen stenger, i Vasslien til Reier Ellingsen fra øvre 

Skeager (som senere brukte hele garden). Dette gjaldt 

egentlig halvparten av Ole Gulbrandsens gods i garden, og 

det kan derfor være grunn til å vurdere om det på samme 

tidspunkt fantes en bruker på garden? Videre virker det 

som parten barna på Vasslien solgte gjennom brevet i 1701 

ikke var alt gods faren eide tidligere. Hvis vi antar det er en 

sammenheng mellom disse forholdene, kan det være at 

faren hadde inngått et ekteskap nr. 2, og at enken etter 

mannens død hadde rett til å nyte 1/2 garden?? Er det også 

grunnen til at ingen Hans Syverens barn overtok bruken av 

Vasslien.??? 

Kanskje ligger det noe i dette, for i Kirkeboka for Land som 

begynner i 1708, finner vi flere Hans-barn som ved 

giftemålet sies å være fra Vasslien. 

Barnas mor synes å være Marit Østensdtr. som var bosatt 

på Vasslien ved sin død i 1735 78 år gl. Samme navn 

hadde ei datter av Østen Broner i følge et skifte på Jensvold 

i 1703, men hun var i følge bygdeboka ugift. Det vi bør 

merke oss er at det i et skifte på Jensvold året før opplyses 

at Østen Endresen Broner i sitt første ekteskap med ei 

datter av Erik Deli, hadde ei ikke navngitt datter gift med 

Reier Vasslien. Hun må være denne Marit Østensdtr, som 

først giftet seg til Vasslien med Hans Syversen. 

Av Hans og Marit Østensdtrs barn kjenner vi trolig: 

1. Anders Tomleeie 1680-1742 x 1717 med Kari Olsdtr. 

(Fadderne til deres første barn var knyttet til Røen, kanskje 

hadde moren en viss tilknytning til garden) 

2. Østen Hognemoen 1688-1753 x 1727 med Aaste 

Knudsdtr Hognemoen. Ved skiftet etter Østen i 1753 ble 

Syver Østensen Baggerud verge for barna. Vergemålet 

bekrefter slektskapet til Broner, i det Syver Østensens far 

også var dattersønn av Østen Endresen Broner. 

195 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

 

Hustruen Aaste Knudsdtr var datter av Knud Jørgensen 

Hognemoen fra Lier og Kirsti ?. Disse hadde også en datter 

Lisbet gift med Johans Johansen, og en sønn Gulbrand 

døpt i 1713. 

3. Ole Rånemoen x 1728 med Anne Christophersdtr 

Kolterud. Datter av Christopher Tollefsen nordre Kolterud 

og ?Anne (Toresdtr nordre Kolterud). 

4. Arne Vasslien -1732 43 år x 1732 med Berte Knudsdtr. 

5. Mari -1739 46 år x 1713 med Mikkel Knudsen Ankaltrud. 

Mikkel var sønn av Knud Mikkelsen Ankaltrud (-1735 83 år) 

og Siri Iversdtr. Ankaltrud (-1719 60 år). Hun var antakelig 

datter i Iver Haraldsen Ankaltruds første ekteskap med 

Randi Syversdtr. Jensvold. 

?6 Marit -1709 14 år 

Reier overlot Vasslien til sin svigersønn Hans 

Christophersen fra Kolterud. I og med han var sønnesønn 

på Vasslien fikk han greit kjøpt odelsretten til garden og 

kunne sitte trygt der, til han solgte garden helst av 

økonomiske årsaker. 
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Utsnitt fra Boka om Land, Nordsinni 

Vasslia - gnr. 9 

1. Marit, reg. som bruker 1616-18. 

Garden er «nylig oppryddet» heter det i 1616, men 

Marit har ihvertfall rukket å bli enke her. 

2. Sigurd (Syver) 

Barn: 
1. Hans, f.ca. 1627, neste bruker.    

Sjur registrert som bruker 1620-1647.1 1624 eide Gud- 

brand Enge i Biri hovedparten i Vasslia med bygselrett 

til, 6 skinn, som sitt odelsgods. Han eide ellers 2 skinn i 

Roli, Biri, samt eiendom i 4 Ringsaker-garder. En 

annen part på 6 skinn eide Oluf Berg i Ringsaker (Stor- 

berg i Brøttum) i 1624. Ifølge odelsjordeboka 1642 eide 

Gudbrand Enge fremdeles 6 skinn, mens Finnbo Enge 

også eide 6 skinn, og brukeren Sjur eide 8 skinn med 

bygsel. Finnbo Enge var gift med Marte Gudbrands- 

datter som i Biri bygdebok antas å være datter av Gud- 

brand Enge. 

3. Hans Syversen Vasslia, f ca 1627 

Barn: 

1. Syver. f ca 1661-63. gin Marit Syversdatter Bar- 

dalen, enke etter Finnbo(ge) Gudmundsson, se: 

Fossum. Torpa. Han solgte sin odels- og åsetesrett 

til svogeren Ole Gudbrandsen Haugsrud i 1701. 

2. Kristoffer, gm Helga Endresdatter, se: Kolterud. 

Deres sønn Hans senere bruker, se nedenfor. 

3. Embret (Engebret). f ca 1673, levde 1701 

4. Sigrid, gm Ole Gudbrandsen Haugsrud søndre, 

Sør-Aurdal 

5. Olaug, gm Bottolf Kristoffersen, se: Bondli 

6. Berit, levde 1701 

7. Ingeborg, levde 1701 

Hans Vasslia lot i 1670 tgl. et pantebrev fra Guldbrand 

Olsen Løken på 4 skinn odelsgods i Vasslia, datert 

11.10.1660. Engebret Madsen Mælum tgl. i 1661 et 

pantebrev fra Arne Helgesen Nordråk på 5 skinn i Vass- 

lia, datert 9.4.1660. Engebret Mælum eide ifølge odels- 

jordeboka 1661 tilsammen 10 skinn i Vasslia, og Enge- 

bret pantsatte disse 10 skinn til Arne Lunde, Etnedal, 

datert 20.10. 1664. I 1669 ser vi at Arne Lunde fremde- 

les har nevnte eiendom i pant, mens brukeren Hans Sy- 

versen eide resten på 1 hud 2 skinn, begge med bygsel- 

rett. Ifølge skifte på Haugsrud i 1709 eide boet 1 hud 2 

1/2 skinn i Vasslia etter brev av 10.2. 1700 og 4.7. 1701. 
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4. Reier Ellingsen Øvre Skiaker, f ca 1655-59, d 1728 

gm datter av Østen Endresen Broner iflg. skifte Jensvoll 

1702. 

Barn: 

1. Åse, gm neste bruker 

2. Kirsti, f ca 1699, gm Ole Larsen Bardalen 

Ole Gulbrandsen Haugsrud bygslet det han eide i Vass- 

lia til Reier, nemlig «7 skinn og noen stenger» 26.5. 

1702. Ifølge skifte Haugsrud 1709 eide boet 1 hud 2 1/2 

skinn i Vasslia etter brev av 10.2. 1700 og 4.7. 1701. 

5. Hans Kristoffersen Kolterud 

g 1726 m Åse Reiersdatter Vasslia 

Barn: 

1. Kristoffer, dp 1728 

2. Reier, dp 1731 

3. Hans, dp 1732. d 1738 

4. Ole, dp 1735. d 1737 

5. Engebret, dp 1737, d 1737 

6. Hans, dp 1739 

Hans Syversen Nørstelien, sønn av Syver Hansen 

f. Vasslia. solgte sin odelsrett til Vasslia i 1725 til «sitt 

søskenbarn» Hans Kristoffersen Kolterud, og han bo- 

satte seg på Vasslia. Hans solgte garden til Ole Halvor- 

sen i 1741 - med unntakelse av husværet Dørstaden 

som var skyldsatt for 3 skinn. 

6. Ole Halvorsen d 1785 

g 1738 m Barbro Eriksdatter Endrerud, dp 1718 

Barn: 

1. Marit, dp 1740 

2. Anne. dp 1742 

3. Anne. dp 1743 

4. Erik, dp 1746, g 1777 m Ingeborg Mogensdatter. 

se: Øvre Skiakereie, Østsinni 

5. Gunild, dp 1748, g 1780 m Hans Hansen, se: 

Vienseie. Østsinni 

6. Ole, dp 1753 

7. Halvor, dp 1757 

Ole solgte Vasslia i 1759 til Kristoffer Hansen Ting- 

vold. I 1752 hadde Ole kjøpt Søndre Øvre Skiaker som 

han solgte igjen i 1774 til Kristoffer Reiersen Råum. 

Familien bosatt Gjuveeie 1740, Vasslia 1741-52, 

Søndre Øvre Skiaker f.o.m. 1752. 

7. Kristoffer Hansen Tingvold 

gm Marit Andersdatter 
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Slekten på Roli i Biri 

Av Jan Eilert Jaatun 

Jeg hadde i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr 1- 

1993 en artikkel om Gamle Markeng-røtter. Jeg antydet der at 

slekten på Markeng måtte ha forbindelse med den gamle Roli - 

slekten i Biri og lovet å skrive om den senere, -hvilket jeg herved 

gjør. 

De eldste slektsleddene på Roli nevnte jeg alt i artikkelen om 

Markengslekten og tar med en rask repetisjon av disse: 

Tollef Amundsen 

En Eyvind Håkonsson kunngjør at han den 14. oktober 1376 

har solgt 6 øresbol i Djupdal i Redalen til Tollef Amundsen 

(Diplomatarium Norvegicum bind 1 nr 439 = DN I 439). 

Pergamentbrevet er skrevet på Roli. Det kan være selgeren som har 

bodd der, men da vi senere har en Ogmund Tollefsen på Roli, er det 

fristende å tro at denne er sønn av Tollef Amundsen som da i 1376 

har bodd på Roli, selv om han senere nevnes på Markeng i Redalen. 

Den 9. juni 1392 selger en Jens Olavsson og konen Ranveig 

Ellingsdtr. 7 øresbol i Dovre til Tollef Amundsen og hans arvinger 

(DN VIII 218). Diplomet er skrevet på Markeng. 

I et jordeskifte på Markeng datert 21. januar 1405 (DN VII 

341) er ikke Ogmund Tollefsen nevnt, bare førnevnte Elling og 

broren Gunnar. Det kan bety at Ogmund er av et 1. ekteskap eller alt 

har overtatt sitt arvegods, kanskje da han giftet seg. Det må ha funnet 

sted før 1390. 

Elling Tollefsen arvet gods i Markeng, Langset i Nordre 

Djupdal i Redalen og Lønnum og Smedsberg i Snertingdal. 

Gunnar Tollefsen fikk også gods i Nordre Djupdal og i 

Langset og i Dovre. 

Det kan se ut som om Gunnar dør barnløs og at godset hans 

arves av brødrene. 
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Det er verdt å merke seg at Djupdal på 1600-tallet lå under 

Markeng, mens Dovre kalles ødegard og senere engeland under Roli. 

Ogmund Tollefsen 

Ogmund Tollefsen er nevnt som lagrettesmann fra 1403 (DN 

VI 362, IV 729, 730). Den 23. september 1413 inngår han 

makeskifte med svigersønnen, Odd Tovesson. Odd og konen, Ingrid 

Ogmundsdtr., hadde tidligere, sikkert da de giftet seg, fått jord i 

Dæhlin og Finni i Torpa. Dette godset ber nå Ogmund om å få 

tilbake. Til gjengjeld gir han datteren og svigersønnen det han eier i 

Roli med kverndalen og kvernene som lå der og ”Hatterud” i 

Redalen med alle de rettigheter som lå til denne jorden og de 

kvernene. (DN VI 387). 

Noen gård Hatterud finnes ikke i Redalen senere og kan være 

en feil lesing for Huattumb (kvatum) eller Dullerud. 

Har Ogmund Tollefsen i 1413 gått med planer om å inngå 

nytt ekteskap, kan det forklare det nevnte makeskifte, for alt tyder på 

at han har vært gift 2 ganger, selv om vi ikke kjenner den første 

konen. 

Ogmund Tollefsen er i live den 1. oktober 1420 da han ber 

om å få gått opp grensen for Roli, Svalegården og Rudstaden (DN 

VII 371), men er død før 1. mars 1421 (DN I 674). 

Da inngikk ei Cecilie Tollefsdtr. og hennes sønner, Bjørn / 

Bjarne og Jon en avtale med Odd Tovesson og konen Ingrid om den 

arven som falt etter Ogmund på Roli. 

Jeg var i Markengartikkelen inne på tanken om at Cecilie 

Tollefsdtr. kunne være en søster av Ogmund og eventuelt også fra 

Tollef Amundsens mulige 1. ekteskap. 

Ogmund kunne som verge for søster-sønnene ha sittet med 

noe jord som Cecilie og sønnene hadde rett til. Men ordlyden i 

diplomet gjør at jeg begynte å tvile på dette og slutter meg nå til det 

som står i Biri-boka. 

Til tross for at Ogmund Tollefsen og Cecilie Tollefsdtr. har 

samme patronymikon, må de likevel være mann og kone. Dermed er 

det ikke så rart at Cecilias sønner er nevnt uten farsnavn, de var 

Ogmunds sønner. 

Det hele støttes også av det som står senere i brevet: 
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”Samtidig lovet Cecilie og Odd at de skulle hjelpe og styrke 

hverandre i alt som godt var, og Odd sa at han skulle hjelpe Cecilie 

med å betale de rettsutgiftene som var igjen etter Ogmund på Roli.” 

             Et slikt krav var det nok bare Ogmund Tollefsens enke som 

ville fått. Har Ogmund vært distriktets lensmann, kan han ha hatt en 

del uoppgjort med myndighetene da han døde. 

Det virker ikke som om Cecilie har vært Ingrid 

Ogmundsdatters mor og Odd Tovessons svigermor i ordets rette 

betydning, men Ogmunds kone nr. 2. 

Så sjeldent som Cecilia-navnet synes å være den gang, bør 

det være samme Sissel Tollefsdtr. som den 20. mars 1433 vitner om 

3 prester på Sigstad og deres forhold til Skumsrud. (DN XXI 335). 

Odd Tovesson 

Odd Tovesson er nevnt som lagrettesmann 22. mars 1431 

(DN XXI 325) og er på Roli enda 14. januar 1434 (DN III 670). 

Skjeldulf Oddsson 

Odd Tovesson etterfølges av sønnen Skjeldulf Oddsson. Da 

det i et senere brev fra 1517 sies at Roli var Skjeldulf Oddssons rette 

odel, er det bevis godt nok for at han er sønn av Odd Tovesson (og 

Ingrid Ogmundsdtr.). 

De har også våpensegl som likner. 

Navnet er dessuten såpass sjeldent at det må være samme 

Skjeldulf Oddsson som nevnes i forskjellige kilder på 1400- tallet. 

Han er nevnt første gang i et brev skrevet på Smedstad 14. 

oktober 1438 (DN I 766), senere 3. mai 1445 (DN II 762) og sist som 

lagrettesmann på Bjerke i Veldre 6. november 1475 (DN IX 369). 

Tannlege og slektsforsker, forlengst avdøde Christian 

Spangen fra Løten hadde i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) 

bind 11 side 264 en artikkel om Skodin-godset. Dette er det navn 

slektsforskerne ofte bruker om arvegodset etter Hr. Bengt 

Harnigtsson på Grefsheim på Nes. Skiftebrevet er datert 10. juni 

1460 (DN II 832), men Bengt skal i følge tradisjonen blitt drept på 

et ting i Gudbrandsdalen alt høsten 1444 eller våren 1445. 
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Bengt Harnigtsson var barnløs og enken Magnhild Oddsdtr., 

datter av Odd Botolfsson fra Finnen på Voss (må ikke forveksles 

med Finni i Torpa), arvet etter loven ¼  av godset. Resten ble delt i 3 

like deler mellom slektningene. 

En av arvepartene falt på Henrik Jensen og Skjeldulf 

Oddsson på sønnen Engebrets vegne. 

Slektsforskere er enige om at Henrik Jensen er den senere 

riksråd, Henrik Jensen Gyldenløve, og at Skjeldulf Oddsson, som må 

være ”vår ” Skjeldulf Oddsson på Roli, må ha vært gift med en søster 

av riksråden. 

Om det er deres far eller mor som er slektning av Bengt 

Harnigtsson er derimot ikke avklart, bare at vedkommende var i live 

i 1445 men var død før 1460. 
Engebret Skjeldufsson 

Engebret Skjeldulfsson er nevnt bare i Skodinbrevet 1460- 

umyndig og kanskje født ca. 1440. Om han har vokst opp og har vært 

bruker på Roli er usikkert, likeledes hvem som overtok garden 

senere. 

Jeg var for over 30 år siden på besøk hos en annen av 

Hedmark Slektshistorielags ” Grand old men ”, Ivar Skappel på 

Hundskjold i Brøttum. Fra en av hans kladdebøker skrev jeg av 

følgende brukerrekke på Roli: 

Skjeldulf Oddsson 

Nevnt etter sin død 7. juni 1517 

            (DN XVIII 228) 

x ............... Jensdtr. Gyldenløve. 

Engebret Skjedulfsson Roli 

Arvet 1/4 av Skodingodset sammen 

med Henrik Jensen Gyldenløve. 

Amund Engebretsen Roli 

Nevnt 1517, tok over garden på odel. 
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Laurits Amundsen Roli 

Tord Larsen Roli 

Noen kilder utenom henvisningen til 1517 var ikke nevnt, og 

samtidskilder for en slik slektslinje er fortsatt ukjent for meg. Derfor 

kan jeg ikke gå god for Amund Engebretsen og Laurits Amundsen. 

Skjeldulf Oddsson har bodd på Roli, eller i hvert fall eid 

gården, noe som bevitnes i det før nevnte brevet skrevet 7. juni 1517 

på Opsal i Veldre: ” Roli er Skjeldulf Oddsson og arvingers rette 

odel ” (DN XVIII 228). 

Men det står ikke noe i brevet om hvem som overtar Roli. I 

1528 (Gjengjerden) og 1545 (DN XXI 899) vet vi at Roli brukes av 

en Gunder Torbjørnsen av Markengslekta. Er han en av Skjeldulfs 

arvinger i ordets rette betydning beviser det vel egentlig at min 

antagelse om at Rolislekta og Markengslekta er grener av samme 

familie, er rett. Da må Engebret Skjeldulfsson være død barnløs, slik 

at Markenglinjen har vært arvingene til godset. 

Men det er verdt å merke seg at Roli-godset i 

odelsskattelistene 1615 og 1624 eies av folk både i Biri og 

Ringsaker. Av interesse kan det da være at på Opsal i Veldre der 

provsbrevet fra 1517 er skrevet, het brukeren i 1528 Engebret. Han 

kunne hva kronologien angår, godt være barnebarn av Engebret 

Skjeldulfsson. 

Har Engebret Skjeldulfsson vokst opp og etterlatt seg barn, 

kan en som hett Henrik, oppkalt etter sin høyfornemme grandonkel, 

Henrik Jensen Gyldenløve. 

I gjengjerden 1528 har vi en Henrik på Vea som kan være 

denne sønnen. 

Gunder Torbjørnsen 

Gunder Torbjørnsen er som nevnt på Roli i 1528 og er ellers 

kjent fra diplomet datert 11. november 1545 da han og brødrene 
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selger 1 hud i østre Markeng til søsteren Gunhild og hennes mann 

Jon Gjestsson på Bjerke i Redalen. 

Om Gunder Torbjørnsen ikke selv er direkte arving til Roli, 

kan han som mulig svigersønn av Henrik Vea ha brukt dennes rett til 

Roli. Det er et interessant faktum at navnene Torbjørn og Henrik 

forekommer på Vea på begynnelsen av 1600 - tallet. 

Fra 1612 nevnes en Henrik Tollefsen på Undset i Redalen. 

Han har odel i Markeng med sine søsken sies det i odelsskattelisten 

1624. 

En annen som har odel i Markeng da var en Laurits som bl. 

a. har sønnene Torbjørn og Gunder. 

Det er fristende å tro at de alle nedstammer fra Gunder 

Torbjørnsen Roli som vi vet var av Markengslekta. 

Men da må vi også godta at Gunder etter gjeldende 

arveregler må forlate Roli når Henrik Vea dør, til fordel for den som 

nå blir nærmeste arveberettigede, f. eks. en bror eller brorsønn av 

Henrik Vea. 

I en skatteliste 1557/58 nevnes en Gunder på Markeng. Dette 

kan være den gamle Gunder Roli som har flyttet hjem igjen. Det kan 

han for så vidt også ha gjort om neste bruker på Roli skulle vise seg å 

være en sønn. 

Jakob Roli 

Jakob Roli er bare nevnt i skattelistene 1557/58 og 1560/61. 

Han kan være Gunder Rolis sønn, men det vet vi ikke. Om det er slik 

at Henrik Vea har hatt rett til Roli, kan Jakob ha vært en av dennes 

slektninger som hevder sin rett. 

Vi vet ikke noe om det heller, men med tanke på tolkingen 

av det mulig feilleste Redalsnavnet ” Hatterud ” i Roli-brevet 1413, 

kan en kanskje anta at en Jakob Olsen på Kvatum 1620 - 1643, men 

på Dullerud 1641 og 1644 - 1670, 92 år i 1666, kan tilhøre samme 

familie. Han kunne f. eks. være barnebarn av Jakob Roli. 

Jakob-navnet var i hvert fall ikke av de mest vanlige den 

gang. 

Det er i det hele tatt vanskelig å være sikker når det gjelder 

slektsgransking på 1500 - tallet, en vanligvis kildefattig tid. Men 
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felles navn og odel er komponenter som en har lov å bruke, selv om 

slektsforholdet kan vise seg å bli noe annerledes enn først antatt. 

Vi bør i hvert fall kunne anta at de som sitter med odel i 

Roli, kan være i slekt. 

1615 Tore Roli Roli l h 

Laurits Hvalstad med sine søsken     Roli 10 sk 

Oluf Berg, Ringsaker Vasslien i Land  ½  h 

                                                              Roli 2 sk 

Gulbrand Enge        Vasslien 6 sk 

Roli 2sk 

1624   Laurits Roli Roli 1 h 

Laurits Hvalstad med søsken   Roli 8 sk 

Oluf Berg             Vasslien ½ h 

                             Roli 2 sk 

Gulbrand Enge     Vasslien 6 sk 

Roli 2 sk 

Anders Heggen     Dofre ½ h 

1642   Laurits Roli              Roli   1 1  s k  

           Amund Markeng      Roli 2 sk 

           Svend Tordsen Roli  Roli 2 sk 

           Oluf Ettnestad           Roli 1 sk 

           Gulbrand Enge      Vasslien ½ h 

                                          Dofre øde ½ h  

            Finboe Enge         Vasslien 4 sk 

                                          Roli ½ h 

  Gulbrant Heggen Weer ødegaard under Roli ½ h 

Vi ser at Wasslien i Land må taes med som en arvepart i 

Roli-sammenheng, likeledes ødegårdene under Roli: Weer og 

Dovre. 

Her møter vi nå et lite problem. Anders Haggen har i 1624 ½  

hud i Dovre mens en Gudbrand Heggen har ½ hud i Weer ødegård i 

1642. Da har Gudbrand Enge den ½ huden i Dovre. 

En av disse partene, kanskje den i Weer, må være regnet som 

Roli-gods i skattematrikkelen 1647. 
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Da er Roli på 1 pd tunge 2 ½ hud og 3 skinn. Cronen eier 1 

pd tunge med bygsel over 2 huder bondegods og 3 sk welb. frue 

Dortes, Bondegods der foruten ½ hud. 

Fru Dorte må være Mogens Gyldenstjernes enke i 1642, så 

hennes 3 skinn må være de 3 skinn i Weer ødegård. 

Bondegodset der foruten må helst være den halve huden i 

Dovre. 

I 1661 har Cronen 1 pd 1 ½ h 3 sk, 

Ole Rolid 4 ½ sk, 

Tord Rolid 1 sk, 

Nils Bentsen 5 sk, 

Finbo Enge 2 sk, 

Anders Madtzen i Tønsberg 

Et engeland Vear 3 sk, 

Ole Heggen 

Et engeland Doffre ½ h. 

Nå har Heggen-brukeren gods i Dovre igjen. 

Hvordan forbindelsen mellom godseierne rundt Roli i 1615 

og 1624 er, gir Tingboka for Toten, Vardal og Biri en antydning om. 

23. august 1666 nevnes en leiemålssak mellom Tord Olsen 

Etnestad og Ingeborg Findboesdtr. Enge av Redalen. De to 

ungdommene som etter datidens regler ikke kunne gifte seg uten 

kongebrev, var i 3. ledd beslektet på mødrenes side. 

Tord Olsens mor var ei Guri Tordsdtr. fra Roli, mens 

Ingeborg Enges mor var ei Marte Gulbrandsdtr. Det ligger nær å tro 

at Findbo Rasmussen Enge har vært gift med en datter på garden, en 

datter av Gulbrand Enge. 

Siden de to slektningene er 3-menninger, kan ikke dette bety 

annet enn at Tord Roli og Gulbrand Enge har vært søsken. Når Tord 

Roli eier 1 hud i Roli mens Gulbrand Enge totalt bare har 8 skinn, 

kan forklaringen være at Tord har kjøpt opp gods fra en søster. 

Dermed får vi en brorpart på 8 skinn og en søsterpart på 4 skinn. 

Tord Roli og Gulbrand Enge skulle da være brødre. Oluf 

Berg i Ringsaker som også sitter med samlet 8 skinn, er likedeles en 

bror. 

Laurits Hvalstad og hans søskens far må være bror nummer 

4. Laurits og søsknene har riktignok 10 skinn i Roli i 1615, men i 

1624 har også de en brorpart på 8 skinn. 
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Tord Roli 

Tord Roli er nevnt som bruker på gården fra 1612. Da vi 

mangler hans seglbokstaver, kan vi ikke si noe sikkert om hvem hans 

far var. Gulbrand Enge har derimot i 1616 seglbokstavene GN. Selve 

seglinnholdet er utydelig. 

Dersom Tord Roli og Gulbrand Enge er helbrødre, kan en 

gjette på at de er sønner av en Nils, som kanskje igjen kan være 

Jakob Rolis sønn. Men dette kan ikke bli annet enn gjetninger. 

Derimot vet vi at Tord Roli i to ekteskap hadde flere barn. 

Spesielt interesserte kan finne mange opplysninger om dette i 

Christian Spangens artikkel om ” Et skifte på Åsen Øvre i Ringsaker 

(14. januar 1714)” i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind VI 

side 54-64. 

Tord Rolis ektefeller kjenner vi ikke, men han hadde 

følgende barn som vokste opp: 

Barn i 1. ekteskap: 

1. Lars Tordsen Roli, død ca. 1669, g. m. Kari .................... 

2. Jens Tordsen Bratberg, Biri. 

Barn i 2. ekteskap: 

3. Svend Tordsen Åsen, Ringsaker, død før 1664, g. m. 

Ingrid Iversdtr., død 1671 (g. 2. m Nils Arnesen Øvre 

Åsen, f. 1630.) 

4. Amund Tordsen Markeng, f. 1601. 

5. Guri Tordsdtr., død 1662, g. m. Oluf Jensen Ettnestad, f. 

1584. 

6. Randi Tordsdtr., død høsten 1661, g. m. Halvor 

Torgersen Drogset, f. 1614. 

Alle etterlot seg barn. 
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Sjeldne personnavn på Gran 

på Hadeland i 1865 

Kilden for disse opplysningene er ”Folketelling for Gran 1865 

i datautskrifter ved Hans M. Næss 

Aagadh (Ågot) er nevnt bare en gang og hun het Brager, 

bodde på Sanne, var 13 år gammel og født i Gran. 

Abraham var det også bare en av i denne tellinga, han het 

Kristiansen Gjerdingen, var 57 år gammel og født i Hurdalen. 

Adam Svendsen Elvetangen, 36 år. Født i Sverige var den 

eneste som hette Adam. 

Albert Jensen Nerhagen, 1 år født i Gran var den eneste som 

hette Albert i Gran i 1865. 

Alex Collin Kongelf, 66 år f. i Ullensaker. 

Amalia Martinsdtr. Rabben, 10 år. 

Aron Torstensen Tislebakken, 55 år. 

Beatha Kristiansdtr. Næsshagen, 2 år født i Søndre Land. 

Bollette Kristiansdtr. Tømmerbakken, 67 år. 
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Caja Sophie Andreasdtr. Rækkendalen, 4 år gammel. 

Charlotte Buckholz Helmenbakken, 51 år. 

Cornelius Pedersen Braaten, 70 år. 

Daniel Andersen Sørgefoss, 45 år f. i Sverige. 

Daphin Pedersen Næss Brænderi, 62 år f. i Biri. 

Ditlef Ingebretsen Søril, Østre Alm, 44 år. 

Edle Buckholz Helmen 52 år f. i Stordalen. 

Edvardine Bugge, Grans prestegard, 34 år f. i Aker. 

Elleva Arnesdtr. Fløytbråten, 9 år. 

Emanuel Andreas Olsen Hvamstad, 3 år. 

Engel Andrea Persen Hvamstad, 45 år født i Kristiansand. 

Eoline M. Andersdtr. Løvlien søndre, 12 år. 

Frans Albom Tuff, 10 år født i Bergen. 

Fransiska Pedersdtr. Hansen Vasenden, 10 år. 

Gelline Christ. Hansdtr. Kjos, 18 år f. i Søndre Land. 

Georg Julius Fougner, Schirstad, 20 år født i Lesja. 

Georga Hilden, Dvergsten, 20 år født i Sveits. 
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Georgine Bergte Gregersen Solberg, 40 år f. i Kristiania. 

Gina Caspara Jørgensdtr. Breikjernet sør, 4 år f. i Hurdalen. 

Gunda Kristensdtr. Sandberg, 5 år. 

Gunvur Andersdtr. Dæhlen, 21 år f. i Vang i Valdres. 

Gusta Olsdtr. Saga, 4 år. 

Gustava Helena Gundersen, Grindaker nordre, 8 år. 

Helvig Olsdtr. Fløytbråten, 56 år. 

Herman Rosenvang Andreassen Hole østre, 4 år. 

Hieroniumus Brager, Sanne, 20 år. 

Ingel Nilsen Helgum, 25 år. 

Ingevard Lutchen Forten, 23 år født i Kristiania. 

Ingina Jakobsdtr. Trulserud, 6 år. 

Jahn Eriksen Bråten, 41 år f. i Sverige. 

Jensine Hansdtr. Hammerud, 23 år f. i Kråkstad. 

Jerome Buckholz Helmen, 23 år f. på Nord Møre. 

Jeroniumus Benjamin Aubert, Næss østre, 33 år f. i Laurvik. 

Johnelle Amanda Andreasdtr. Rækkendalen, 3 år. 

Kaisa Samuelsdtr. Elkenstuen, 40 år f. i Sverige. 

213 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

Kaja Bertine Fougner, Schirstad, 17 år f. i Lesja. 

Karel Andersen Værkestuen, 11 år. 

Klara M. Kristiansdtr. Mostykket, 7 år. 

Klaus Hansen Dalen, 2 år. 

Lage Gudbrandsen Gjerdviken, 50 år født i Norderhaug 

(Norderhov). 

Lena Pedersdtr. Nordtangen, 55 år. 

Lovise Andersdtr. Sørgefoss, l år. 

Mads Larsen Blegen, 39 år. 

Marius Lutchen, Forten, 7 år f. i Voge. 

Nathalia Grønvold, Bilden, 53 år f. i Kristiania. 

Oktava Berg, Næss østre, 38 år. 

Olivia Hansdtr. Østen, 6 år. 

Pettronille Johannesdtr. Råsum, 19 år f. i Vestre Toten. 

Ragne Eriksdtr. Gulsjølien, 78 år. 

Regine Olsdtr. Sørli, 7 år. 

Rikard Abrahamsen Dahl, 61 år f. i Jevnaker. 

Rudolfine Pettersen Dvergsten, 36 år. 
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Silia Pedersdtr. Grindaker nordre, 2 år. 

Stina Andersdtr. Grinakershagen, 40 år f. i Sverige. 

Sunnev Olsdtr. Stubstad, 22 år f. i Nord Aurdal. 

Torø Olsdtr. Blegen, 36 

Trine Johnsdtr. Engen, 2 år. 

Yngvild Marie Brodal, Molstad, 20 år f. i Undrumsdal. 
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Også en Weidemann... 

På den gamle kirkegården på nersida av Hoff kirke ligger Lauritz 

Weidemann Schjøl begravet, og på gravstedet ligger en solid 

jernplate som forteller at avdøde levde mellom 1843 og 1896. Men 

selv om han bar navnet Weidemann så var han ikke i slekt med den 

kjente Lauritz Weidemann. Men faren hadde vært kontorist på 

Stenberg og kalte altså en av sine sønner opp etter amtmannen. 

Senere ble Ole Pedersen Schjøl lensmann i Vestre Toten og kjøpte 

garden Valheim som tidligere het Verslien. Det spesielle 

våningshuset som fremdeles står og brukes er satt opp av 

lensmannen. Lensmannen ble gift med Maria Johannesdtr. Burull 

og barna fikk til dels sjeldne navn nemlig Amalie Wilhelmine, Olaf 

Lous Albert Feman Scjøll, Caritine Fougna Sexine og Peter Johan 

Bertrand Mariboe. 

Lauritz Weidemann Schjøl ble født 15.9.1843 og døpt i 

Aas kirke 3.1.1844 av sogneprest Wilhelm Christian Magelsen. 

Faddere var Johan, Carl og Helene Kise, Johan og Kari Burull alle 

fra Østre Toten. 

Tradisjonen mener å vite at Lauritz Weidemann Schjøl var 

ansatt på kontoret hos sakfører Schjøll, at han var ugift og døde 

bare 53 år gammel og bodde da muligens i Lillo. Han var forøvrig 

selveier på Valheim i 1875. Vi avslutter med en anetavle: 

1. Lauritz (Olsen) Weidemann Schjøl, 1843-96 

Foreldre: 

2. Ole Pedersen Schjøl, lensmann i VT, 1812-51 

3. Maria Johannesdtr. Burull, 1814-60 
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Besteforeldre: 

4. Peder Olsen Schjøl, gardbruker, 1778- 

5. Maria Christiansdtr. Schjøl, 1781-1854 

6. Johannes Johansen Burull, 1789-1853 

7. Berte Jensdtr. Jerstad, 1794-1879. 

Oldeforeldre: 

8. Ole Christoffersen fra Knatterud f. ca 1738 

9. Anne Pedersdtr Seierstad f. ca. 1741 

10. Christian Haraldsen Nesterud, 1734-1808 

11. Johanne Halvorsdtr. Schjøl, 1744-1803 

12. Johan Gundersen Burull, 1742-1800 

13. Kari Andersdtr. Majer, 1749-1815 

14. Jens Olsen Jerstad, 1765-1824 

15. Margrete Olsdtr. Nøkleberg, 1771-1804. 

AA 
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Ål kirke i Gran 

Ved en familiefest på Hvalby kastet prost Selmer-Andersen i 1916 

fram tanken om å bygge et kapell i Aasbygden, som er den 

folkerikeste del av Gran. Til oppførelsen ble det samlet inn private 

bidrag. Gran sparebank gav tilskudd, endel kvinnekomitéer 

arrangerte basarer og fester, det ble levert gratis eller billig tømmer 

av Allmenningen og enkeltpersoner skjenket gaver. Arkitekt 

Magnus Poulssen utførte tegningene vederlagsfritt. Arbeidet ble 

ledet av en byggekomité først med almenningsbestyrer Chr. Holm, 

dernest med hans etterfølger Lange som formann. 

Kapellet som har ca. 300 sitteplasser og kostet ca. 40 000 kr. ble 

innviet 2 mars 1930 av biskop Bjønness-Jacobsen. Bygningen er 

oppført av laftet upanelt tømmer. Kjernen er et rom med kvadratisk 

grunnplan hvis siders lengde er bestemt av tømmerstokkens mål. 

Dette rom overhvelves av en kuppel hvilende på en kraftig 

trestolpe i hvert hjørne og det åpner seg på alle fire sider ut mot 

siderom eller sideskip. Tre av disse er forsynt med gallerier som i 

det fjerde viker til side for en stor åpning i veggen inn til det her 

tilbyggede kor, hvor alteret står under en slags baldakin, et tavlet 

tak som hviler på seks smekre stolper, mens prekestolen er 

oppstillet ved åpningens ene hjørne. Siderommenes vegger er så 

høye at de gir plass for vinduer både under galleriene og over dem. 

Og veggene over midtpartiets stolper er bygget opp til et mektig 

firkantet tårn med sirkelrunde lydåpninger for klokkene og 

pyramideformet hjelm. Man kan gjerne si at den typiske norske 

stavkirkes oppbygningsskjema er kommet til anvendelse i dette 

byggverk: bare oversatt fra reisverk til laftverk. Galleriene, 

stolpene og benkene har en tørr rød farve som står godt til 

tømmerveggenes litt tunge blygrå tone. Baldakinen over alteret og 

veggen bakenfor dette er holdt i lyse kulører, hovedsaklig grønnlig 

og gulaktig og virker som en mild kontrast til selve kirkerommets 

alvorsfulle stemning. Over det hele svever tilsynelatende den 

nedenfra belyste kuppel. 
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Skifter - Toten, Vardal og Biri 

Protokoll nr.2 1673-1689 

Av Fredrik Dyhren 

Del 11 

234 

Siffuer Lauritsen Sigstad, Biri nytt skifte 23.05 1688 

Ydermere opplysninger etter skifte av 11.11 1687 

Tilstede Peder Pedersen Colbiørnrud, Lars og Ole 

Siffuersønner, nærværende Ole Larsen Bierke som er 

sønnenes moderbroder. 

I Sigstad er til deling etter sl. Siffuer Larsen 3 1/2 fj. og 1 hud 

mellem enken og barna. Det vises til en laugmands dom efter 

forrige skifte. 

235 

Martha Jensdtr Deelen, Gran 01.06 1688 

x Østen 

Barn: 

Karen 3 år 

Tilstede den sl. qvindes søster Birte Jensdtrs mand Alff 

Grimbsrud, saa og Anne Jensdtrs mand Ole Joensen Deelen 

Gjeld: Anders Hofuersen Nes, Niels Pedersen ved Hønnefos, 

Halfuor Tollufsen, Joen Retrum, Torgut og Joen Østensønner 

rester på deres moderarv, 

Østen Olsen Delen beretter at hans stefsønn er Anders 

Amundsen på Eiken boende, dennes qvinde Ingri Jørgensdtr 
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sa at hennes mann ingen arv hadde å fordre etter sin fader og 

moder i boet. 

236 

Aase Jensdtr Bircke, Hadeland 01 07 1688 

x Poul 

Barn: 

Ole x Anne Pedersdtr 

Jens 

Alff 

Truls 18 år 

Gjeld: Martha Torkildsdtr (lønn), Ingeborg Retrum (lønn). 

237 

Gulbrand Pedersen Huemb, Toten 15.07 1688 (døde 31/1-87) 

x Birte Nilsdtr (døde 13/10-87) 

Hustruens barn: 

Elling Abrahamsen 

Amund 

Anders 

Lars 

Ingeborg 20 år 

Martha 17 år 

Maren 14 år 

Begges barn: 

Abraham 12 år 

Sara 6 år 

Tilstede den sl. mands broder Halfuor Schiefstad og den sl. 

qvindes broder Anders Balche 

Det vises til skiftebrev av 12/4 1674 

Gjeld, Jens Sougstad. De eldste barna rester etter forrige 

skiftebrev. 

Formyndere: Halfuor Schiefstad for de 2 yngste barna, og Elling 

og Lars svarer for sine 2 yngste søstere. 
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Tolluf Alfsen Mosager, Vang 04.09 1688 

x Barbara Olsdtr 

Arvinger: 

Aagot Magistad, avdødes søster, er død 

Ole Arnesen 12 år (hans verger Arne Svennes av 

 Ourdal og Lars Magistad av Slire) 

Birte Qvale, avdødes søster, er død 

Marte Olufsdtr x Biørn Knudsen 

Ingeborg, er død x Ole Knudsen Qvale, 

2 barn 

Den sl. mand har kiøbt 1 løbol smør i Mosager, brev dat 28/9 

1662. 

Gjeld: Christopher Olsen Mosager fordrer faderarv etter 

skiftebrev av 10/9 1656, Gurri Olufdsdtr fordrer det samme. 

Ingri Olsdtr Østrim (lønn) 

Skiftet ble avsluttet 17/10 1688. 

Biørn Lerohl ble fierdeholtsmand for sl. Ingeborg Olsdtrs 2 

barn. 
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Magdalen Mogensdtr Nordsvien, Vang 04.09 1688 

(x Christopher Knudsen) 

Barn: 

Amund Christophersen 

Ole 

Gulbrand 

Marthe 

Odelsgods angives som faderen Christopher Knudsen er 

eyende i arvetomten 5 1/2 skind. 

Udi garden Heen som Tørris bruger 1 skind 

Udi Bøe garden som Zacarias bruger 1 1/2 skind 

Noch et støkke england udi Belsemb er pantsatt til 

Christopher Knudsen. Gullik i Hagen har pantsatt et støkke 

england udi Jebnelien beliggende til Christopher Knudsen. 

Tilgode hos: Vilhelm Oldre, Engebrecht Hemsing 
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Gjeld: Birte Amundsdtr (lønn) 
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Ole Olsen Tilde, Slidre 06.09 1688 

x Barbro Knudsdtr 

Barn: 

Ørgian 1/2 år 

Ragnild 5 år 

Gurro 3 år 

Tilstede enkens fader Knud Rognos, og Erich Fossen som har 

den sl. mands søster. Sistnevnte ble barnas formynder. 

Sl. Ole har tilpantet seg av Knud Knudsen Nesja og Ole 

Gulichsen Førrestraa i ødegarden Kaate skylder 10 skind m/b ved 

Tilde beliggende. 

I garden Tilde tilpantet seg av sin fader 4 skind m/b. 

Gjeld: Tore Rudlang, enkens broder Ole Knudsen, Amund 

Granum, Gudmund Moe, Ole Tollufsen Ferre, Ole Torchildsen 

Breche i Hallingdalen, Tolluf Christensen, Hans Nielsen (lønn), 

Martha Andersdtr (lønn), Thomas Larsen, Gurri Grydte (lønn). 
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Helge Biørnsdtr Fladødegarden, Ourdal 08.09 1688 

x2 Ole Arnesen 

Barn 1. ekt.: 

Engebrecht Olsen 21 år 

Jurgen 16 år 

Giertrud 24 år 

Barn 2. ekt.: 

Marthe Olsdtr 7 år 

Tilstede den sl. qvindes broder Peder Biørnsen. 

Gjeld: Til sl. Gulbrand Knudsens børns arv. 
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Sifuer Torstensen Segard, Biri 13.09 1688 

x2 Brynild Anstensdtr 

Barn 1. ekt.: 

Ole 23 år 
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Joen 18 år 

Torsten 15 år 

Sifuer 11 år 

Birte 13 år 

Barn 2. ekt.: 

Hoffuer 5 år 

Ansten 3 år 

Gunild 2 år 

Tilstede Arne og Christopher Sifuersønner sl. Sifuers brødre, 

og Tolluf Anstensen Quisgard. 

Odelsgods har sl. Sifuer arvet i garden 3 1/2 skind og 1 fesling 

etter hans sl. fader. Dessuten betalt til hans sl. broder Hofuer 

Sifuersen for hans andel i Segard av samme størrelse, og 

Christopher Arnesen bekiente at hans broder sl. Sifuer har 

betalt hans part. 

Gjeld: Sl. Sifuers børn tilkommer etter skifte dat. 21/6 1680 

etter hans første qvinde, Niels Quisgard, Amund Nøs, Jens 

Ankaltrud 

Barnas formynder Arne Torstensen Seegaard 
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Sigri Knudsdtr Skrøtvold, Ourdal 10.10 1688 

x Haldor Olsen 

Barn: 

Marthe 5 år 

Ragnild 1 år 

Tilstede den sl. qvindes slecht Anders Gulbrandsen Bergem 

på de umyndige barns vegne. 

Faren angir i hans beboede gard er eiendes 4 skind gods som 

er hans arvelig odel, og i den gard Jørstad i Slire har han 8 1/2 

skind odelsgods. 

Tilgode hos: Sifuer Berger, Niels Giestad, Knud Olsen 

Kiørlien, Troen Skaar, Biørn Biørnsen Ranum, Anders 

Bergem, Christopher Bratvold 

(Hele skiftet er ikke innført i protokollen). 
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Tolluf Nielsen Røe, Slidre 1 1 . 1 0  1688 

x Groe Tollufsdtr 

Barn: 

Niels Røe 32 år 

Tolluf 30 år 

Anna x Ole Olsen Viste 

Barbara x Torger Knudsen Skrøtvold 

Ragnild ugift 

Odelsgods i Li i Hegge annex 14 1/2 skind m/b 

I Fylken i Slidre eier sl. Tolluf 2 skind odelsgods 

Han har makeskiftet til seg 2 skind odelsgods m/b av Roeland 

Joensen Quale i ødegarden lille Røe og til vederlag gitt 2 skind 

gods i garden Hedalen i Hegge, brev dat 2/6 1670 

Joen Rolandsen Quale framkom for retten og sa at de 2 skind i 

Røe hadde hans sl. fader ulovligen makeskiftet fra ham og han 

ville ha dem igjen. Hans stefmoder Martha Bendixdtr var 

tilstede, og de ble med Tolluf Nielsens arvinger forenet at Joen 

Rolandsen til vederlag skal ha 2 løb. gods i øfuer Quale av hans 

faders gods 
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Gurri Toersdtr Hembsing, Vang 16.10 1688 

x Asbiørn Eriksen 

Barn: 

Martha 23 år 

Agate 18 år 

Anna 16 år 

Tilstede den sl. qvindes broder Knud Gieffre. 

Enkemanden har innløst 5 løb. av fellesboen i den gard 

Hembsing etter brev dat 29/10 83 

Gjeld: Troen Katvold, Tolluf Andersen tiener på Katvold, Anna 

Ragnoldsdtr, Christopher Mosager, Gurri Mosager, Johannes 

Giebre, Thomas Villemsen Remmen, Engebrecht Kongslie 
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Gulbrand Fuske, Slidre 16.10 1688 

x Barbara Olsdtr 

Arvinger: 

Knud Snorte, avdødes broder 

Anne Tollufsdtr, avdødes søster x Knud Knudsen Rondokken 

Gods: den sl. mand har kiøpt 14 skind i garden av Jacob 

Didrichsøn 

Tilgode hos: serg. Lars Berum, Ole Sifuersen Magistad, Lars 

Hofue, Alf Hofue, Oluf Knudsen Moe, 

Gjeld: Ole Knudsen Ødegaar, Torkild Rebne, Helge Tuf, 

Martha Førstraa, Tore Rudlang, Ragnild Fuske, Erich Dale, 

Ole Moe, Ole Hodne, Martha Magistad, Tore Olufsdtr, Østen 

Førestraas arvinger, Ragnild Olsdtr har betalt til Tore Rudlang 

som sl. Gulbrand hannem er skyldig, 
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Gurri Gulichsdtr Røe, Vang 22.10 1688 

x Niels Knudsen 

Barn; 

Tomas 6 år 

Formynder den sl. quindes søskendebarn Giermund Olesen 

Rogn. 

Tilgode hos: Eyner Kios, Askrim Kiørling, Hans Betou, 

Østen Helle 

Fortsettelse neste nr. 
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Svar på tidligere spørsmål 

Spørsmål nr. 329 

Foreldre til Peder Olsen Bakke f. 1846 på Gran, som ble begravd 

på Kongsvinger kirkegård i 1915 var: 

Klokker og kirkesanger Ole Larsen f. 1820 og kone Maren 

Larsdatter Hovsmarken f. 1816. De giftet seg 13 juli 1844 i Gran 

og hadde barna: 

Lars f. 1844, Peder f. 1846, Anders f. 1848, Ole f. 1850, Bent f. 

1852, Birthe f. 1855 -d. 1940, Johan f. 1861. 

Hilsen Frank Stenslie 

E-mail adr. fstensli@online.no 

Spørsmål nr. 351 

1. Johannes Larsen Ripe i Vestre Toten, f. 1794, død 21.2 1881. 

Foreldre: 

2. Lars Olsen Røste i Søndre Land, senere Flikkeshaug i Ås, Vestre 

Toten, f. ca. 1759, 42 år 1801, død 4.4 1843, skifte 21.4. Gift 2. 

gang 14.3 1794 på Toten med 

3. Elena/Helena Jensdtr Flikkeshaug, dpt 23.5 1762, begr. 28.2 

1803, skifte 21.3 

Besteforeldre: 

4. 

5. 

6 Jens Olsen Flikkeshaug, dpt 3 s. i adv. 1721, begr 8.11 1772, 
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skifte 13.11. Gift 1.11 1752 med 
7 Ingebor Nielsdtr Solberg, i Hoffs fj. f. 1728, begr. 26.5 1799. 

 

Oldeforeldre: 

12. Ole Pedersen Flikkeshaug, begr. 26.4 1752, 58 år gml, skifte 

12.5. Gift 5.2 1718 med 

13. Anne Jensdtr Flikkeshaug, dpt 24.3 1701, begr. 14.2 1779. 

14. Niels Kieldsen Solberg, begr. 10.11 1757, 67 år gml. skifte 

10.12. Gift 16.12 1716 med 

15. Kari Hansdtr Hammerstad i Hoff, skifte 16.4 1765, begr, 27.2 

1782, 90 år gml. 

Hilsen Jan Eilert Jaatun 

Postboks 99, 2857 Skreia. 

Spørsmål 360 

Jeg fikk dette spørsmålet oversendt fra Ragnhild Hveem tidligere i 

år. Jeg så i Biri Kirkebok om det var noen som het John 

Christiansen, født på Yddahl rundt 1820, men det fantes ingen med 

dette navnet. 

Et søk på Internett i Ryghs "norske Gaardsnavn" ga meg ett treff 

på Yddal (http:/www.dokpro.uio.no/rygh_felt.html). Denne 

gården ligger i Fusa i Hordaland. Jeg la da ut en forespørsel på 

newsgruppa no.fritid.slektsforskning.etterlysning. Jeg fikk et svar 

der, og han er nevnt i "Soga for Fusa, Hålandsdal og Fusa" av O. 

B. Skaathun b. 4, s. 434. Han var sønn av Kristian Johnson Yddal 

(1773-1819) og hans første kone Randveig Larsdatter Femanger i 

Eikeland, Fusa (1784-1819). John Christiansen Yddal var født i 

1818, og var tvilling med Ole. Alt i 1860 er John Christiansen i 

USA. 

Saken er oversendt Egil Hauge fra DIS-Hordaland som er bosatt i 

Fusa. 

Liv Marit Haakenstad 

Karlsvognen 57, 2315 Hamar 
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Nye spørsmål 

Spørsmål nr. 361 

Om Gulbrand Bjugstad (Vestre) som etterfulgte Fredrik Alm som 

organist i Vardal sier Vardal bygdebok (Bd. II s. 272): "Han må 

være født eller døpt utenfor bygden da kirkebøkene ingen 

opplysning har om ham før han i 1798 blir gift med Eli Baardsdatter 

Bjugstad." Kirkeboken angir ham til å være 96 år gammel da han 

dør i 1850, noe som betyr at han må være født omkring 1754. 

Gulbrand og Eli hadde, så langt jeg vet barna Helene (1799-?), 

Berthe (1802-64), Ingeborg (?-1864), og Agnete. Jeg skulle svært 

gjerne vite hvem Gulbrands foreldre var og hvor han kom fra. 

Med hilsen Kjell Weding, 
Elgegt. 5, 2319 Hamar. 

Svar 

Per Braastad opplyser i sin oversikt over gardsbruk i Vardal at 

Gulbrand Amundsen Vestre Bjugstad var fra Berg i Snertingdalen, 

og kom til Vardal da han i 1798 giftet seg med enken etter Hans 

Didriksen Bjugstad, Eli Bardsdr. fra Skonhovd. 

I følge skifteprotokoller og Oudenstadboka skulle hans nærmeste 

aner bli følgende: 

1. Gulbrand Amundsen Berg, f. Kirkerudeie, dpt. 6.2. 1757. 

Foreldre: 

2. Amund Eriksen Berg, f.ca. 1729, 7 år 1736, død Aalseth 18.3. 

1766 Gift 28.12 1755 med 

3. Berte Gulbrandsdr. Netaasen, f. ca. 1718. 

228 



© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

 

Besteforeldre: 

4. Erik Jensen Berg, f. ca. 1696, død 1.11 1760, 64 år gml. Gift 

med 

5. Kjersti Jensdr. Øvre Nøss, f ca. 1687, beg. 4.3 1736, sk. 17. 4 

s.å. 

6. Gulbrand Monsen Netaasen, f. ca. 1685, begr. 7.6 1740, 55 år, 

skifte 9.6 1740. Gift med 

7. Aaste Olsdr. Rud, f. ca. 1694, død 9.9 1759, 65 år. Skifte i 

levende live 29.3. 1758. 

Oldeforeldre: 

8. Jens Eriksen Berg eller Hoffsekern, f. ca. 1640, begr. dagen 

etter nyttår 1731, skifte 23.8. Gift med 

9. Marit Torgiersdtr, begravet våren 1731. 

10. Jens Eriksen øvre Nøss, f. ca. 1664, 12 år 1676, død 1720, 

skifte 20.7 s.å. Gift med 

11. Aase Larsdtr Undset, f, ca. 1653, begr. 7.9 1746, 93 år gml. 

12. Mogens Bjørnsen Netaasen, 12 år 1666. 

13. 

13. Ole Helgesen Rud, f. ca. 1673, død 1748 75 år gml. Gift med 

14. Berte Olsdtr Brenner, 5 år 1677, død 1761. 

Hilsen Jan Eilert Jaatun 

Postboks 99, 2857 Skreia. 

Spørsmål nr. 362 

Mitt navn er Vidar Bern, jeg er pensjonist, 70 år, og har begynt å 

lete litt tilbake etter røtter. 

Min Oldefar het Hans Larsen Kobberstadeie, han endret navnet 

senere til Kobberstad og siden (i 1875) tok han navnet Bern. Han 

er ifølge hva jeg har funnet på Toten Økomuseum født i 1819. 

Hans far het Lars Kristiansen eller Christiansen og skal angivelig 

være født ca, 1783 på Ninive v. Raufoss. Han giftet seg 17.11 

1805 med Gunhild Knudsdtr. Brenden fra Søndre Land. De hadde 
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9 barn hvor min oldefar Hans var en av dem. Finnes det noen 

muligheter i deres arkiver eller noen henvisninger hvor jeg kan lete 

for å finne hans data og videre bakover? 

På forhånd takk. 

Vidar Bern, Finstadveien 2072 DAL 

E-mail adr: vidarb@os.telia.no 

Svar 

Arkivet på Toten Økomuseum viser at dine opplysninger er 

riktige. En videre gransking ga et ledd forfedre i tillegg: 

1. Hans Larsen Kobberstadeie, Bern, f 15.4 1819 

Foreldre: 
2. Lars Christiansen Ninive, 16 år 1801, f. 28.3 1785 på 

Skjellerud, gift 17.11 1805 med 
3. Gunild Knudsdtr. Brenden, Søndre Land, 13 år 1801. 

 
Besteforeldre: 

4. Christian Hansen Morterud, Skjellerud, 51 år 1801, gift 1. 

gang 27.12 1776 med 

5. Kirstine Gulbrandsdtr. Buer, begr. 10.11 1790, 43 år, skifte 

Ninive 19.11 1790. 

6. Knud Olsen Gravlismoen, Brenden, 60 år 1801, gift med 

7. Gunhild Gulbrandsdtr. Venåsen, Brandbu, 53 år 1801. 

Hilsen Jan Eilert Jaatun, 
Postboks 99, 2857 Skreia. 

Spørsmål nr. 363 

Jeg skulle gjerne vite mer om min farmors slekt. Hun het Martha 

Ovidia Martinsen. Hennes foreldre hadde en gård i Vestre Toten. 

Den het Kæsarud eller Kjesarud. Det har blitt med fortalt at min 

oldefar "spilte bort" gården. Har dessverre ikke fødselsdato på 
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Farmor. Hun giftet seg med Einar Halvorsen i fra 

Solør/Kongsvinger traktene og fikk 7 barn, 5 gutter og 2 jenter. 

Min far var yngste barn av de 7 og født i 1929. Farmor døde i 

1964. 

Håper noen kan hjelpe meg. 

Vennlig hilsen Inger-Lise Witthøft Yri 

E-mail adr. lise-yri@online.no 

Svar 

Folketellingen 1900 for Østre Toten viser at brukeren på Kjæsarud 

da het Marthin Andersen f. 1855. Han var gift med Oliane 

Johannesdtr f. 1856. De hadde følgende barn boende hjemme: 

Johan f. 1883, Helga f. 1885, Anette f. 1887, Marte f. 1890 = 

Marthe Ovidia f. 16.12 1889, Peder f. 1893, Syverine f. 1895 - 

skal være 11.12 1894, Nina f. 1897. 

De to siste er født på Kjæsarud. I tillegg hadde de datteren Marie f. 

16.4 1880. 

Smedlærling Martin Andersen Buskebakkeeie f. 1855 på 

Buskebakke ble gift 14.11 1879 i Balke kirke med Oliane 

Johannesdtr f. 1856 på Balke. Fedrene ble oppgitt å være Anders 

Martinsen og Johannes Evensen. 

Men så begynner problemene. Jeg kan ikke finne noen Martin 

Andersen f. 1855 i Østre Toten eller for den saks skyld i Vestre 

Toten med far Anders Martinsen. 

Heller ikke har vi noen Oliane Johannesdtr f. 1856 på Balke, men 

hun kan være Oliane f. Rognebyskogen 20.2 1855, datter av 

husmann Johannes Evensen og Helene Hansdtr. Det står feilaktig 

født 20.2 1856 da Oliane Johannesdtr døde 21.7 1915. 

Hilsen Jan Eilert Jaatun, 
Postboks 99, 2857 Skreia. 
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Spørsmål nr. 364 

Jeg har nettopp funnet min far i 1900 folketellingen for Gjøvik. 

Hans navn er Alfred Aleksandersen født i 1897 i Vardal. Han 

døde da jeg var ung. Hans far emigrerte til USA i 1901, og moren 

og barna kom over året etter. 

Jeg vil gjerne komme i kontakt med mulig familie i Norge. 

Alfred's foreldre var Aleksander Andreassen f. 1887 på Nes, 

Hedmark, og hans far var Andres Gulbrandsen. Moren var Lina 

Daphine Olsdtr f. 1868 i Vardal av foreldre Agnete Nielsdtr f. ca. 

1831 (Ole og Agnete gift 28.10 1863) og Ole Daffinsen f. 1835 av 

foreldre Daffin Olsen, husman på vestre Skaarstad, og Kari 

Engebretsdtr. 

Alfred hadde følgende søsken: 

Olene Marie Aleksandersdtr f. 1892 i Vardal. 

Martha Aleksandersdtr f. 1895 i Vardal 

Assora Aleksandersdtr f. 1899 i Gjøvik 

Jeg vil sette pris på all hjelp om noen har kjennskap til søsknene. 

På forhånd Takk Dick Thorkee 

E-mail adr. Dthorkee@hotmail.com. 

Spørsmål nr. 365 

Jeg prøver å finne ut om jeg har slektninger i live i Norge. Min 

tippoldefar var Christian Evensen Sandager, og han var født 24.12 

1820 i Vardal. Hans foreldre var Even Christiansen fra Askim 

(Evens foreldre var fra Viberg, de var Christian Hansen og 

Johanne Embretsdr. Viberg), Christians mor var Agnete Larsdtr og 

det er alt jeg vet om henne. 

Christian giftet seg med Ragnild Nilsdtr Brekke den 20.4 1849 i 

Modum, og de kom til Amerika en tid etter 1850. 

Hvordan kan jeg finne ut om det er noen slektninger til Christian 

Evensen i Norge i dag? Jeg vil gjerne etablere kontakt med dem. 

Jeg er en nybegynner med data på nett og har noen problemer med 

det. Jeg er takknemlig for all informasjon og kunnskap om 
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hvordan jeg kan få informasjon. 
Takk for tiden du har brukt til å lese dette. 

Med hilsen Karen Roberts, 5213 West Nethenwood Rd. 

Oregon, Wisconsin 53575. 

E-mailadr. dyssey@chorus.net 

Spørsmål nr. 366 

Jeg forsøker å finne etterkommere etter Anders Pedersen, første 

lærer ved fast skole i Vestre Toten - Rud klokkergård. 

Han var født i Småstuen 16.06 1806 og døde på Rud eller Øfstaas 

12.01 1872. Det er en stor etterslekt. Er det flere som arbeider 

med samme sak kan vi kanskje utveksle informasjon? 

Undertegnede er gift med hans barnebarns barnebarn Bjørn 

Hallvard Øfstaas. 

Med hilsen Turid Øfstaas 

2846 Bøverbru 

E-mail adr. Ofst@newmedia.no 

233 

mailto:dyssey@chorus.net
mailto:Ofst@newmedia.no


© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2000-3 
 

LAGSNYTT 

Møteprogram på Gjøvik høsten 2000 

Torsdag 5. oktober: 
Terje Tandsether, Raufoss kåserer. 

Torsdag 2. november: 
Erik Langedal, Raufoss kåserer. 
Fra Ødegård til industrisamfunn 

Torsdag 7. desember: 
Svein-Erik Ødegaard, Løten kåsererer 

Møtene er på Gjøvik bibliotek og begynner kl. 18.30. Vel møtt. 

Forslag til emner på kommende møter mottas med takk. 
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Gjøvik og Toten Slektshistorielag 

BISTAND TIL AVSKRIFTER ETC. 

Av Heljar Westlie 

Etter at vi startet opp med våre Internett-sider, 

www.slektshistorielaget.com, har interessen for slekt vært økende i 

vårt distrikt. Tilbakemeldingene vi har fatt er også svært positive. 

Mye er blitt skrevet av i de siste årene av flittige medlemmer og det 

er dette arbeidet som nå bærer frukter. Dette året har laget kjøpt inn 

flere kopier av kirkebøker og annet materiale som vi trenger hjelp til 

å få databehandlet. Du trenger ikke å være noen supermann (-kvinne) 

på pc for å være til hjelp. Vi kan bistå med litt programvare og hjelp 

til å komme i gang med registreringen. 

Likeledes trengs det også bistand til korrekturlesing, det kan forgå 

ved hjelp av papirkopier mot originalen og det trengs ingen 

datakunnskaper til dette. 

Det spiller ingen rolle hvor i landet du befinner deg, kopier kan 

sendes i posten og datafiler kan sendes på Internett. Om du ikke har 

all verdens tid til å bruke på dette arbeidet så er det bra om flest 

mulig kan gjøre litt. Som en slags dugnad. 

Alt som blir dataregistrert blir lagt ut på vår Internett-side samt at 

papirkopier blir å finne i lagets biblioteksamling. 

Kan du hjelpe oss? 

Nærmere informasjon hos 

Inger Berit Østby-Deglum 

tlf. 61 17 24 57 

eller 

Heljar Westlie 

mahelwe@online.no 
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Til våre artikkelforfattere 

Alle artikler som blir benyttet i tidsskriftet, vil senere bli 

publisert på Internet. Dersom du ikke ønsker å legge ute på 

Internet innlevert materiale, må dette bemerkes ved 

innsendelse. 

Arne Amundgård vil bli sterkt savnet av oss 

slektsinteresserte etter at han pensjonerte seg i sommer. Han 

har gjort et uvurderlig arbeide med å bygge opp 

slektsarkivet på Toten økomuseum. Han skal også ha stor 

takk for all hjelp han har kunnet gi oss, både i og utenom 

åpningstid på museet. 

Slektshistorielaget har hatt god hjelp av Amundgård til 

å skrive inn stoffet til tidsskriftet vårt. Siden han i perioder 

vil befinne seg utenfor Toten, ber vi om at alle artikkel- 

forfattere i fremtiden sender artikler til 

Jan Eilert Jaatun 

Pb. 99, 2857 SKREIA 

Tidsskriftkomiteen 
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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 

Stjerne-Trykk. Lena 

 




