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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 å 98,- 

TOTEN 
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VESTOPPLAND 

SLEKTSHISTORIELAG 
Postboks 266, 2801 GJØVIK 

Medlemskontingent: kr. 150,- pr. år. 

Lagets tidsskrift kommer fire ganger i året. 

Neste frist for innlevering av stoff er 1. februar. 

Stoff sendes Jan E. Jaatun, Postboks 99, 2857 Skreia eller 

Som e-post: heljar@slektshistorielaget.com 

Hjemmeside: http://home.lakenet.no/vshl/ 
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HOVEDSTYRE ARBEIDSUTVALG: 
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2830 Raufoss - tlf. 61 19 02 65 

Nestformann:  Jan Eilert Jaatun, 2857 Skreia 

tlf. 61 16 38 93 
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Slekten Langeland i Gran 
del  I  

Av Ole Arild Vesthagen 

I Vestoppland Slektshistorielags tidsskrift nr. 2/1994 hadde jeg en 
artikkel om slekten Langeland i Gran. Siden den gang har jeg forsket 
mer om denne slekten og har gjort flere nye oppdagelser. Blant annet 
har jeg oppdaget at jeg har nok en anerekke tilbake til Langeland- 
slekten, til sersjant Peder Hansen Langeland. 

Hans Langeland er den eldste kjente i denne slekten. Han bodde i 
Mjønval i Gran i 1652. I skattelister for kontribusjonskatt i 1648, 
1649 og 1650 er han oppført som snekker under listen over 
handverkere. Han døde før 1661. Hans var gift to ganger, første gang 
med Gubiør Olsdtr. som var fosterdatter av Oluf Taraldsen Dvergsten 
i Gran. De hadde antakelig ingen barn. Det er ikke kjent hvem Hans 
var gift med andre gang. 
I ekteskapet med andre kone er følgende barn kjent: 
1. Hans Hansen Langeland Røysum, født ca. 1637, død 1713. 
2. Jørgen Hansen Langeland, født ca. 1637, død 1704. 
3. Peder Hansen Langeland, født ca. 1638. 
4. Gubiør Hansdtr. Skjervum, født ca. 1643, død 1707. 

Da Hans døde ble hans andre kone gift på nytt med en Peder. Det har 
ikke vært mulig å finne ut hvem denne Peder var og hvor han bodde. 
To barn er kjent: 
5. Hans Pedersen Råstad. 
6. Christopher Pedersen Langeland, født ca. 1666, død 1745. 
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Det er ingen kilder som oppgir dette familieforholdet direkte. Men 
det lar seg utrede indirekte ut fra følgende forhold: 
• I en rettsak 4.4.1661 oppgir Peder Hansen Langeland at hans far 

avdøde Hans Langeland var gift første gang med Gubiør Olsdtr. 
Formuleringen viser at Gubiør ikke var mor til Peder. 

• I en rettsak 16.7.1704 oppgis det at Hans Hansen Langeland 
Røysum og Hans Pedersen Råstad var halvbrødre. 

• I skiftet etter Hans Pedersen Råstad 7.9.1703 oppgis det at 
oberstløytnant Christopher Pedersen Langeland var hans bror. 

• I skiftet etter Hans Pedersen Råstad 7.9.1703 ble Dag Skjervum 
oppnevnt som formynder for barna. Dag var gift med Gubiør 
Hansdtr. 

• Hans Hansen Langeland bodde i Mjønval i Gran før han flyttet til 
Røysum. Det kan ikke være tvil om at han var sønn av Hans 
Langeland som også bodde i Mjønval. 

• Gubiør Hansdtr. Skjervum hadde to sønner som tok navnet 
Langeland. 

• Gubiør Hansdtr. Skjervum ser ut til å ha vært oppkalt etter sin fars 
første kone, slik det var tradisjon for. 

• Hans Pedersen Råstad ser ut til å ha vært oppkalt etter sin mors 
første mann, slik det var tradisjon for. 

• Christopher Pedersen brukte navnet Langeland. Dette var 
etternavnet til hans mors første mann. (Det finnes andre eksempler 
på slik navnebruk blant militære og embetsmenn som brukte et 
slektsnavn som egentlig ikke var deres eget, men deres mors 
første ektemanns navn). 

• Jørgen Hansen Langeland må antas å være fra samme familie på 
grunn av etternavn, patronymikon og passende alder. Han var 
også tilknyttet det militære slik mange andre i slekten var. 

• Generelt er det bruken av etternavnet Langeland som knytter 
denne familien sammen. Dette ble brukt som et rent slektsnavn, 
og det var langt fra vanlig blant vanlige gardbrukerslekter på den 
tid. Det vanlige var å benytte navnet på garden der man for tiden 
bodde. 
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I lensregnskapene for Akershus len finnes Hans Langeland oppført i 
følgende skattelister: 
• Kontribusjon 1648, handverksfolk: Hans Langeland Snedker j 

dlr1 
• Kontribusjon 1649, handverksfolk: Hans Langedall Snedker ij 

Rdr2 
• Kontribusjon 1650, handverksfolk: Hans Langeland Snæcker ij 

Rdl3 

12.9.1652 hadde Søren Hansen på vegne av sin svigermor Magdalene 
Gjefsen innstevnet Hans Langland for tinget i Gran angående en stue 
i Mjønval:4 
Søffren hansenn paa geffsenn, paa sinn Wærmoders Magdelenne 
geffsens weigne, efter hiembsteffne tiltaller Hans Langeland, boende 
i Miønneuoldenn, paa Hadeland, for en Stue der sammestetz hans sig 
vill tilholde for Ejendomb, huilcken Stue forbemete Magdelene 
gieffsen schall haffue kiøft aff Sl: Jacob Eggertsen. Indsteffnte Hans 
langeland møtte i Retten och Suarede, at haffde hun kiøft dend, da 
kunde hun och beholde den der med vaare de forligte. 

4.4.1661 hadde Peder Hansen Langeland innstevnet Ole Dvergsten 
for tinget i Gran for 5 kuer som Ole var skyldig til hans avdøde fars 
første kvinne Gulbiør Olsdtr.5 
Peder Hansen Langeland Corporall vnder Major Jacob decardi, 
haffde ved Lensmand steffning vdj Rette fordret Olle duersten paa 
bete: hadeland boende for femb kiør Ermelte Olle duersten schulle 
verre schyldig hans Sl: faders forige quinde Gubiør Ollsdater Olle 
duersten forige Mands fosterdater6 som Peder Langeland fordre at 
same 5 kiør schal verre udtaget aff Olle duerstens Boe, hans fader till 
gaffn och goede effter hans Sl: quinde Golluf duersten huor och  
 

1 Riksarkivet. Rentekammeret, lensregnskaper Akershus len, legg 195.5. 
2 Riksarkivet. Rentekammeret, lensregnskaper Akershus len, legg 198.6. 
3 Riksarkivet. Rentekammeret, lensregnskaper Akershus len, legg 201.5. 
4 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 2, folio 31a. 
5  Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 7, folio 79b. 
6 Dette må vel forstås slik at Gulbiør Olsdtr. var fosterdatter av Ole Dvergstens kones første 

mann. Ole Jacobsen Dversten var gift med Goloug Østensdtr., som var gift første gang med 

Oluf Taraldsen Dvergsten. 
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Peder Hans fordre thuende Prouff udj Rette Naffnlig Olle Østensen 
Bilden och Gulbr: Recken I betc: att schulle gestendig verre huis 
denn: I denne Sag vaar vitterligt. 
Her till Suaret Prouene Olle Østen bilden och Gulbr: Recken att dj 
vill iche Suarre udj denne Sag, foren dj bliffuer Steffnet med Rigens 
samt Byttings Menderne som paa schifte vaar som videre Om des 
sagh schall kunde verre vitterlig mens dj bekiendte at hans fader 
Hans Langel: den tid schifte vaar paa duersten Omtalte om Same 
kiør mens om dj bleff vdlaugt veste dj Intte. 
Bleff forre funet Samt Erbyd sig Peder hansen Langelan her udj En 
Rigens Steff till Sagens videre opliusning at ud tage, till prosses. 

(1) Hans Hansen Langeland Røsyum 
Jeg skal ikke her ta med så mye om Hans Hansen, siden hans 
etterslekt er omtalt i min forrige artikkel i 1994. Hans var gift med 
Siri Gulbrandsdtr. og hadde med henne barna Iver Hansen Røysum, 
Berte Hansdtr. Mjønval og Ole Hansen Røysum. I tingbøkene finnes 
det flere saker som til sammen beviser at disse tre var barn av Hans, 
og at det ikke var flere søsken. 

(2)  Jørgen Hansen Langeland 
Jørgen Hansen Langeland ble født ca. 1637. Han bodde på garden 
Hvalby i Land. Han flyttet senere til Toten og døde der, antakelig på 
Sandaker der sønnen bodde. Jørgen ble begravet 16.4.1704, oppgitt å 
være 66 år 10 måneder. Det er ikke kjent hvem Jørgen var gift med. 
Barn som er kjent: 
1. Else Jørgensdtr. Langeland, født ca. 1665, død 1729 (se 

nedenfor). 
2. Fredrich Jørgensen Langeland, født ca. 1670, død 1714 (se 

nedenfor). 

Jørgen ble utnevnt som premierløytnant ved det Opplandske 
nasjonale infanteriregiments Modum og Sigdalske kompani 
25.5.1676. Han var med ved Marstrands erobring i juli 1677.  
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Forflyttet til Valderske kompani fra 1.1.1680. Han ble dimittert fra 
sin militære tjeneste 23.7.1698. Det var antakelig han som senere nøt 
korporals traktement inntil 6.3.1700 da han avgikk.7 

24.1.1691 lot Laurits Madsen Gram tinglyse sin bygselseddel datert 
30.11.1690 fra løytnant Jørgen Langeland på hans assignerte gard 
Hvalby i Land. Garden hadde en landskyld på 18 lispund tilhørende 
kongen. Under garden hørte Hvalbyseter på 1 skinn.8 

4.7.1692 var Guro Pedersdtr. innstevnet for tinget i Land for leiermål 
med tambur Fredrich Jørgensen. Hun møtte ikke, men løytnant 
Jørgen Langeland møtte for retten og kausjonerte for de 6 riksdaler 
hun var ilagt i bot.9 

3.7.1696 hadde korporal Fredrich Jørgensen Langeland innstevnet 
Ole Michelsen nordre Øksne for tinget i Land for en hest han hadde 
til låns og som var død av vanrøkt. Fredrichs svoger Lars Gram 
hadde bedt ham om å føre saken for tinget. Ole Michelsen møtte og 
vedstod at hesten var død, men fordi den var syk og ikke på grunn av 
svelteforing. Han ville føre vitner på at hesten var ilde brudt før han 
fikk den. Saken ble utsatt til neste ting.10 
3.7.1697 hadde løytnant Jørgen Hansen Langeland innstevnet Ole 
Michelsen nordre Øksne for tinget i Land for en hest han hadde til 
foring og "på foraktelig vis har latt henstyrte". Partene ble enige om 
at Ole Michelsen skulle betale to riksdaler til Jørgen Hansen innen tre 
uker." 

23.2.1703 omtales løytnant Langeland i en rettsak i Land som forrige 
oppsitter på garden Hvalby.12 

7 "Militærbiografier" (1948) av Olai Ovenstad, side 96. 
8 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 30, folio 10b. 
9 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 31, folio 37a. 
10 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 34, folio 41a. 
11 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 35, folio 38a. 
12 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 39, folio 51a. 
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Else Jørgensdtr. Langeland ble født ca. 1665. Hun var gift med 
Lars Madsen Gram. Han ble født ca. 1673, sønn Mads Nielsen Gram, 
kapellan i Land, og Kirsten Knudsdr. Lars bygslet garden Hvalby fra 
sin svigerfar i 1690. De flyttet senere til Stensrud i Land, de bodde 
der i 1709. I 1714 ble Lars nevnt som lensmann i Land. 
Else ble begravet 11.3.1729, oppgitt å være 64 år (Lars Grams 
Qvinde). Lars døde 7.3.1734, oppgitt å være 61 år. 
Barn som er kjent: 
1. Kiersti Larsdtr. Gram. Gift med Ole Christophersen Rustad fra 

Toten som overtok som gardbruker på Stensrud. De hadde barna 
Christen, Jørgen og Anne. 

11.9.1741 ble det holdt skifte på Stensrud i Land etter avdøde Ole 
Christophersen. Hans etterlatte kone var Kierstine Larsdtr. Gram. De 
hadde barna Christopher Olsen, Jørgen Olsen som var død for mer 
enn to år siden og i ekteskap med Catarina Magrete Schønberg hadde 
en datter Karen 3 ½ år, og Anne Olsdtr. 22 år ugift. Garden Stensrud 
var innpantet av enkens far Lars Gram i 1723.13 

Fredrich Jørgensen Langeland ble født ca. 1670. Han var gift med 
Anne Dorethea Gram. De ble gift før 1696, antakelig i Land. De 
bodde på Sandaker på Toten i 1700 og fram til 1708. Fra 1709 bodde 
de på Fuglerud i Land.  
I 1709 fortalte Fredrich at han hadde tjent i det militære som 
trommeslager og korporal i 10 år. 
Fredrich Fulglerud ble begravet ved Hov kirke i Land festo 
ascensionis 171414, oppgitt å være 44 år. 
Barn som er kjent: 
1. Catrine Fredrichsdtr. Fuglerud. Gift festo omnium sanctorum 

172015 i Land med Michel Jonsen. Han kom fra Askim i Vardal 
og overtok som gardbruker på Fuglerud. Michel døde i 1732.  
 

13 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, skifteprotokoll nr. 6, side 734. 
14 10. mai 1714. 
15 1. november 1720. 
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Catrine ble gift 2. gang festum epiphania 173416 med Axel 
Haraldsen fra Toten. Axel overtok som gardbruker på Fuglerud. 

2. Jørgen Fredrichsen Granum, døpt 1.1.1700. Han var tambur17 da 
han giftet seg. Trolovet 16.4.1733 og gift 23.7.1733 med enken 
Ragnild Lychsdtr. Granum. Jørgen døde på Granum i Land 
19.7.1762, oppgitt å være 61 år. 

3. Dorte, døpt 23.7.1702. Antakelig død før 1713. 
4. Lisbet, døpt quadragesima 1705.18 
5. Maria, døpt 29.9.1708. 
6. Marthe, døpt 10. søndag etter trinitatis 1711.19 
7. Dorthea, døpt 3. søndag i advent 1713.20 
Jørgen, Dorte, Lisbet og Maria ble født på Sandaker og døpt på 
Toten. Marthe og Dorthea ble født på Fulglerud og døpt i Land. 

4.7.1692 var Guro Pedersdtr. innstevnet for tinget i Land for leiermål 
med tambur Fredrich Jørgensen. Hun møtte ikke, men løytnant 
Jørgen Langeland møtte for retten og kausjonerte for de 6 riksdaler 
hun var ilagt i bot.21 

24.2.1709: Overdragelse fra Tore Olsen Ske til Fridrich Jørgensen 
Langeland og hans kone Anne Dorethea Gram på en part odelsgods 6 
kalvskinn i garden Fuglerud som var hans kone Birgitte Olsdtr.s odel 
for et brukelig pant for 3 åremål mot 40 riksdaler. Brevet ble også 
underskrevet av hans barn Lars Toresen Skute, Peder Toresen Ske, 
Ole Toresen Ske, Helge Hasvoll og Kaare Mo.22 

11.11.1709 ble det tinglyst en bygselseddel datert 27.2.1709 fra Løch 
Michelsen Askvik til Fredrich Jørgensen Langeland på ½ hud 

16 6. januar 1734. 
17 Tambur = opprinnelig tromme, men etter hvert vanligere i betydningen trommeslager (i det 
       militære). 
18 Første søndag i faste, 1.3.1705. 
19 9. august 1711. 
20 17. desember 1713. 
21 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 31, folio 37a. 
22 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 4, folio 185b,    

tinglyst 11.11.1709. 
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odelsgods i garden Fuglerud i Sørbygda i Land. Fredrich og en del av 
allmuen fortalte at han hadde tjent kongen som trommeslager og 
korporal i 10 år.23 

(3) Peder Hansen Langeland 
Peder Hansen Langeland ble født ca. 1638. Han er oppført i en 
militær lønningsliste som tambur i 1657. Han er oppført i manntallet 
1664 på garden Framstad i Gran (korporal Peder Langeland, 26 år) 
og i 1665 (korporal Peder Hansen, 27 år). Peder er omtalt som 
korporal siste gang 28.10.1667, og som sersjant første gang 5.3.1673. 
Peder bodde på Sanne i Gran i 1682 og senere. Han døde mellom 
6.8.1690 og 5.10.1697. 
Peder var gift med Anne Gulsdtr. Hun ble født ca. 1641 på garden 
Framstad i Gran. Hun ble begravet 19.3.1708, oppgitt å være 66 år 3 
måneder (Anne Gulsdtr. Langeland). Slekten til Anne Gulsdtr. vil bli 
tema for en senere artikkel. 
Barn som er kjent: 
1. Elisabeth Maria Pedersdtr. Langeland, født ca. 1672, død 1727 

(se nedenfor). 
2. Siri Pedersdtr. Helgaker, født ca. 1678, død 1738. Siri var gift 

med Jens Sørensen Helgaker i Gran. Jeg er etterkommer etter Siri 
og Jens gjennom deres sønn Søren. Jeg skal ikke ta med mer om 
dem her, siden slekten til Jens blir tema for en senere artikkel. 

3. ? Rasmus Pedersen Grøtvik, født ca. 1700? (se nedenfor). 

Elisabet Maria Pedersdtr. er i flere kilder oppgitt med familienavnet 
Langeland, det er derfor ingen tvil om at hun var datter av Peder 
Hansen Langeland. 
Ingen kilde oppgir direkte at Siri Pedersdtr. Helgaker var datter av 
Peder Hansen Langeland og Anne Gulsdtr. Framstad, men det 
følgende gir gode indisier på at det forholdt seg slik: 

23 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 42, folio 120b. 
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• Siri og hennes mann Jens Sørensen Helgaker var faddere for et av 
barna til Anne Hansdtr. og Arne Halvorsen Sørum. Anne var 
datter av Hans Pedersen Råstad som var halvbror med Peder 
Hansen Langeland. 

• Sersjant Joen Mogensen var fadder for et av Siris barn. Joen var 
gift med Elisabeth Maria Pedersdtr. Langeland, datter av Peder 
Hansen Langeland. 

• Peder Pettersen Hole og Anne Pettersdtr. Hole var faddere for et 
annet av Siris barn. De var barn av Elisabeth Maria Pederstr. 
Langeland og hennes første mann Petter Christensen Jorstadeie. 

• Siri Helgaker var fadder for et av barna til Anne Pettersdtr. 
• Anne Gulsdtr.s mor het Siri. Siri Pedersdtr. Helgaker var utvilsom 

oppkalt etter sin mormor. 
• Da Jens Sørensen giftet seg med Siri bodde han på Jorstad. Han 

kjente utvilsom godt Petter Christensen og kona Elisabeth Maria 
som da bodde på Jorstadeie. Det ville jo ikke være unaturlig at 
han giftet seg med søstera til Elisabeth Maria. Dessuten hadde 
begge familiene tilknytning til det militære og tilhørte samme 
sosiale skikt i bygda. 

Derimot er det mer usikkert om Rasmus Pedersen Grøtvik var sønn 
av Peder Hansen Langeland og Anne Gulsdtr. Indisiene som taler for 
at han var deres sønn er: 
• Ved dåpen av hans 4 ektefødte barn var Siri Pedersdtr. Helgaker, 

hennes mann Jens Sørensen Helgaker og hennes sønner Peder 
Jensen og Søren Jensen faddere. 

• Navnet Rasmus var relativt sjeldent på Hadeland. Anne Gulsdtr.s 
morfar var Rasmus Aastensen Horgen. 

• Hans datter het Anne og sønnen het Peder. Hvis Rasmus var sønn 
av Peder og Anne, har han oppkalt sine barn etter dem i tråd med 
tradisjonen. 

Det som taler i mot at han var sønn av Peder og Anne, var hans alder. 
Fem ganger er hans alder oppgitt i forbindelse med at han var vitne i 
forskjellige rettsaker. Fire av tilfellene gir som fødselsår 1700, det 
femte året 1701. Peder Hansen Langeland var beviselig død før 
5.10.1697. Hvis Rasmus var hans sønn, må Rasmus ha vært minst 2 
½ - 3 år eldre enn det han selv oppga for retten. Anne Gulsdtr. ble  
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oppgitt å være over 66 år da hun døde i 1708. Hvis denne alderen er 
riktig, må Rasmus ha vært betydelig eldre hvis han var hennes sønn. 
Konklusjon: det kan ikke bevises at Rasmus var sønn av Peder 
Hansen og Anne Gulsdtr. Jeg har ført ham opp her under sterk tvil. 

I en militær lønningsliste fra 16.9.1657 for det Hadelandske kompani 
under det Opplandske regiment er Peder Langeland oppført som 
tambur:24 
En halff Maanitz Tractement paa effterschr: officerer er som følger 
 ....  Tamb: Peder Langeland               2      ½             d  .. 
16 7 bris 1657 
Jacob de Cardi 

4.4.1661 hadde Peder Hansen Langeland innstevnet Ole Dvergsten 
for tinget i Gran for 5 kuer som Ole var skyldig til hans avdøde fars 
første kvinne Gulbiør Olsdtr. (se ovenfor). 

25.11.1661 hadde Peder Langeland innstevnet Laurits Olufsen 
Røysum for tinget i Gran vedrørende noen penger som han skal ha 
mottatt av Gulbrand Skjervum og som vedkom Ole Dvergsten.25 

10.2.1666 var Torchild Lynne innstevnet for tinget i Gran for å vitne 
i en sak mellom Peder Langeland og Arne Lynne angående noen 
skjellsord:26 
Torchill Lunde vaar Citerit at Proue udj en Sagh Mellum Peder 
Langeland och Arne Lunde angaaede nogen schends ord der om 
behøffuer bedre bevis [mer enn dette står det ikke i tingboka]. 

22.3.1667 spurte Major DeCardi og fogd Jacob Madsen Lund 
allmuen på tinget i Lunner hva de skulle gi korporal Langeland i 
stedet for "service”.27 

24 Riksarkivet. Rentekammeret, krigskommisariatsregnskaper, pakke 35, legg 11, vedlegg 87. 
25  Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 8, folio 24a. 
26  Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 13, folio 12a. 
27 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 14, folio lb. 
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Erlig vell ædelle Maior de cardj samt kongl: May: fouget Jacob 
Madsen Lun Effter till spøring huad dj schulle giffue Corporallen 
Peder Langeland Isteden for Servis En officerer her vdj Sognet 
schulle Niude quarterer Effter Øffrighedens Anorning. Da bleff det 
saaledis aff Meenige Allmue samtøgt: at dj schulle och goed villig 
giffue bete: Corporall Peder Langeland saa lenge hand vorder  
Commenderit for bete  [?] Vnder Compagniet at Niude aff huer  
fulgaard 2 Stiger Biug hallffue och Ødde gaarder Advinant28 och 
hand der I moed sig Sielff at for Siune huis och her berge och iche 
Allumen till Nogen lefuer I Nogen Moder med dess lefuer och her 
paa vaar edt tings vidne Begierde 
 
26.3.1667 hadde major DeCardi innstevnet gardbrukerne på Dælen for 
tinget i Gran fordi de hadde uten tillatelse hadde revet ned et hus ved 
Dælenbroen som majoren hadde kjøpt. Korporal Peder Hansen 
Langeland møtte som fullmektig for majoren.29 

28.10.1667 møtte korporal Peder Langeland på tinget i Gran etter 
fullmakt fra Hr. major DeCardi for å føre to vitner i retten som skulle 
bevise at Peder Røysum og Joen Røysums kreature har æt op en 
rugbraate på Gjefsen som tilhører major DeCardi.30 

26.2.1681 ble Christopher Torgutsen Skreberg med flere innstevnet 
for tinget i Gran for tyveri. Blant de vitner som var innkalt var Peder 
Langeland31 

26.2.1681 hadde sersjant Peder Hansen Langeland innstevnet Anders 
Mathisen for tinget i Gran for noen ærerørige ord:32 

28 Advenant: forholdsvis, dvs. i forhold til gardenes størrelse. 
29 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land ogValdres sorenskriverembete, tingboknr.14, folio 8a. 
30     Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land ogValdres sorenskriverembete,tingboknr.14, folio 70b. 
31   Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land ogValdres sorenskriverembete,tingbok nr. 21, folio 9a. 
32   Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land ogValdres sorenskriverembete,tingbok nr.21, folio 10a. 
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Sergeant Peder hansen Langeland loed for Retten I Rette fordre 
Anders Matisen her Ibd: for nogle ær Rørige ord I Moed bete: 
Sergiant Peder hansen huor om den In Steffnte Anders Mattisen 
Erchleret sig huis ord kunde veere falden ehr paseerit vdj druchen 
schab Saa hand viste Ingen schiell eller Ret at talle och Erbød sig for 
Saa dan sin for Seelse som dj for Ret med hander bon bleff forligt och 
Anders Matissøn at betaile dete Steffne Maall med 2 Rixdr 

13.6.1682 hadde Povel Jensen Vang innstevnet en rekke vitner for 
tinget i Jevnaker. Han hadde vært i krangel og slagsmål med en 
omreisende kremmer som het Niels Olufsen. Niels hadde reist videre 
til Gran og overnattet flere steder. Etter noen dager var han blitt syk 
og døde. Like før han døde hadde han beskyldt Povel Vang for å 
være                             hans          drapsmann. 
Før han døde hadde Niels vært hjemme hos Peder Hansen Langeland 
på Sanne ved Grans kirker. Dette hadde vært den 25.2.1682. Niels 
hadde fått mat og drikke og hadde sett ut til å være frisk og sunn, 
bortsett fra at han klaget over at han hadde vondt fordi Povel Jensen 
hadde revet av ham noe hår. Siden Peder Langeland skulle reise til 
Christiania, hadde Niels bedt ham om ikke å fortelle til hans kone at 
han hadde vært i slåsskamp med Povel Jensen. Niels hadde overnattet 
på Granvollen før han reiste videre.33 

6.8.1690: Overdragelse fra Peder Hansen Langeland til hans svoger 
Gulbrand Gulsen Framstad på sin kone Anne Gulsdtr.s arv i garden 
Framstad.34 
Peder Hansen Langeland førige Sergiant under VelEdle Hr : Capitein 
Rommelhofs Companie og nu boende paa sande i Grans sogn paa 
Hadeland, Giør hermed for alle kundbar og vitterlig, at saa som min 
kiere Suoger Gulbrand Gulsen boende paa framstad Ibmd: mig tiid 
efter anden i min nød og trang efter min venlig begiering i disse 
besuerlige tider hafver forstracht mig med rede penge og en deel 
nøyachtig vare beløbende i En samlet Summa penge halffierdesindz  
 

33 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr.22, folio 25a. 
34 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 1, folio 95a,                

tinglyst 13.11.1691. 
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tiuge og femb Rixdr, saa hafver ieg med min kiere hustrues Anne 
Gulsdaatter og voris kiere børns villie ia og sambtøche, for voris 
kiere Suoger och hans hustrue børn og arvinger for deris giorde 
forstrechning, igien ofverdragen dennem efterskrefne voris 
Odelsgodz som min kiere hustrue arfveligen tilfalden er efter hendis 
sallig fader Gul framstad, og med min kiere vermoders samtøche 
ladet deele sine børn imellem, huis Odels godz som fantes i hendis 
lefvende lifve, saa tilkommer mig Peder Langeland med min hustrue, 
efter richtig skifte og laadseddel, udj dend gaard framstad, som min 
kiere Suoger beboer med bøxel Toe og en half fierding med bøxel, og 
udj dend slaat Ødegaard Øskouf En half tredie deel fiering med bøxel, 
udj LieEcher slot Ødegaard en fierde deel fierding med bøxel, 
beløbende til sammens saa vit mig og min kieriste tilfalder er, af 
hendis Sl: faders Odelsgodz 2 5/6 fierding. Desligeste hafver ieg 
Rangnild Guls daatter ofverdraget til min kiere broder Gulbrand 
Gulsen min til faldende ringe andeel udj dend slot Ødegaard Øskouf 
som var mig arveligen tilfalden efter min kiere Fader og befindis 
efter rigtig holdende arfueskifte og laadseddel at vere En tolfte deel 
fiering med bøxel huorfore min kiere broder mig hafver richtig 
fornøyet, och betalt nemlig femb Rixdr efter vor venlig foreening. Thi 
skal forbemte: voris kiere Suoger og broder Gulbrand Gulsen, hans 
kiere Hustrue Berette Ifvers daatter deris børn og arfvinger, nyde og 
beholde, alt dette for andskrefne Jordegodz vere sig med bøxel 
landskyld, Tredie tage, ager Eng fischevand og fegang, faaser og 
demninger skouf og March fra fieldz til fiere intet undertagende i 
nogen optenkelige maader, mens dennem at følge af os och alle voris 
arfvinger u-behinderlig sampt upaa-anchet og upaatalt til 
stedzvarende Evige Odel og Eyendomb, lige som det forandskrefven 
staar. Thi forplicter ieg Peder Hansen Langeland mig med min kiere 
Hustrue børn och arfvinger, desligeste ieg Rangnild Guls daatter mig 
med mine arfvinger føde og uføde, at dersom saa skulle hende ey er 
at formode noget af forindførte godz skulle blifve voris kiere broder 
og Svoger, hans kiere hustrue deris børn og arfvinger fravunden 
formedelst voris vandhiemmels brøst skyld, da vii med voris arfvinger 
igien at forskaffe dennem lige gaat og beleiligt goedz i steden, eller 
och deris til os udlagde penge i en samblet Summa uden nogen  
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afkortelse nemlig Firsindztiuge Rixdr, Sex uggers dag efter at det os 
vorder tilkiende gifvet, at dette forandskrefne af os saaledis 
u-brødelig holdis skal, hafver ieg Peder Hansen Langeland, med 
Egen haand underskrefven paa min og min kiere hustrues veigne 
sampt mit Signete paatrøcht, sampt ieg Rangnild Guls Daatter 
tilholdendis hos min kiere broder paa Framstad vendligen ombedet 
min kiere Suoger Erlig og velforstandige Mand Helge Framstad, 
dette paa mine veigne at underskrifve og forseigle, og til ydermere 
stadfestelse hafver vii samptlig ombede Erlig og velforstandige Mend 
Tord Suendsen Lynne og Torgrim Wamstad dette med os til 
vitterlighed   at      forseigle     og          underskrifve, 
Actum Framstad d: 6 Augustj Anno 1690. 

21.3.1730 møtte kirkeeierne i Gran sogn Christen Erichsen Berg og 
Gregers Pedersen Granvollen på tinget og fortalte at inntekten til 
kirkene var så liten at den neppe var nok til å holde kirkene ved like. 
De ba om tingsvitne på hvordan forholdene hadde vært før i tiden. Et 
av vitnene fortalte at den søndre kirkens tårn var blitt reparert i 1685. 
Et annet vitne fortalte at Peder Langeland dengang hadde reist rundt i 
bygda og samlet inn penger til dette.35 

Elisabeth Maria Pedersdtr. Langeland ble født ca. 1672. Hun ble 
begravet ved Gran 7.3.1727, oppgitt å være 55 år. Hun var gift første 
gang med Petter Christensen Jorstadeie. I 1713 ble han kalt Petter 
skomaker. Han døde i 1719: 23de Decembr: bleff Peter Christensøn 
Schomager som boede paa JorstadEyer begraffuen udi Grans 
kirchegaard, hans alder var 52 aar og 5 maaneder. Petter var ved 
siden av sitt yrke som skomaker det man kan kalle "kapitalist”. I 
pantebøkene og tingbøkene finnes det mange saker som viser at han 
kjøpte og solgte flere garder i Gran og hadde lånt ut store pengebeløp 
til flere i bygda. 

35 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 50, folio 322a. 
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Elisabeth Maria og Petter hadde følgende barn: 
1. Marie Pettersdtr. Hole, født ca. 1692. Død på Hole, begravet 5. 

søndag etter påske 1722, oppgitt å være 30 år 4 måneder 14 
dager. 

2. Frans Pettersen Hov. Han var sersjant i 1716.36 I 1720 forpaktet 
han en part i garden Ske i Land av Peder Madsen Lomsdalen, han 
var da capitain des armes. Frans var gift med Anne Endresdtr. 
Granum fra Land.37 De var på Fall i 1739 og på Hov i Land 
senere samme år. 

3. Peder Pettersen Ulven, født ca. 1701, død 1765 (se nedenfor). 
4. Christian Pettersen. 
5. Hans Pettersen Vøyen, født ca. 1703, død 1753 (se nedenfor). 
6. Christopher Pettersen Blakstad, født ca. 1701, død 1773 (se 

nedenfor). 
7. Anne Pettersdtr. Askimeie (se nedenfor). 
8. Ingebor Pettersdtr. Løvlien (se nedenfor). 
9. Mats, døpt søndag septuagesima 1713.38 Død 13 uker, begravet 

11.5.1713. 

Elisabeth Maria ble trolovet 12.10.1720 og gift andre gang i Gran 
13.11.1720 med Joen Monsen Hole. Han ble født ca. 1694, antakelig 
på Løken i Land. I 1722 kjøpte Joen en part av garden Hole i Gran på 
auksjon. I 1739 fikk han skjøte fra sine stebarn på en annen part i 
Hole. Han døde senere samme år og ble begravet 10.7.1739, oppgitt å 
være 45 år 1 måned 3 dager. Joen var sersjant. 

Peder Pettersen Ulven ble født ca. 1701. Han var på Hole da han 
giftet seg. Han døde på Ulven i Lunner og ble begravet 6.1.1765, 
oppgitt å    være     64           år. 
Peder ble trolovet 16.2.1726 og gift første gang 28.3.1726 med Kari 
Guttormsdtr. Hun var datter av Guttorm Erichsen og Gubiør Iversdtr. 
Haug. 

36 Se rettsak i 1716, gjengitt i avsnittet om Christopher Pedersen Langeland. 
37 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, pantebok nr. 6, side 147, skjøte   
fra Frans og hans kone Anne på hennes arv i garden Granum etter foreldrene Endre og Anne Granum. 
38 12. februar 1713. 
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Peder og Kari var på nedre Hilden i 1730 og 1731. Kari Guttormsdtr. 
døde på Bjellaødegard og ble begravet 30.11.1742, 38 år. 
Peder og Kari hadde følgende barn: 
1. Ingeborg, døpt 21. søndag etter trinitatis 1730. 
2. Aase, døpt 22. søndag etter trinitatis 1731. 
Peder Pettersen Bjørge og Kari Syversdtr. ble trolovet 22.6.1744 og 
gift 16.7.1744. De var på Bjørge 1745-1755 og på Ulven i Lunner 
1756    og          senere. 
Peder og Kari hadde følgende barn: 
3. Peter, døpt 14.2.1745. Død 2 år 6 uker, begravet palmesøndag 

1747. 
4. Marie Lisbeth, døpt 26.12.1745. Død 3 uker, begravet 16.1.1746 

(kalt Lisbeth Marie). 
5. Lisebet, døpt 2. søndag i advent 1746. Død 1 år 11 måneder, 

begravet 22. søndag etter trinitatis 1748 (kalt Lisbeth Maria). 
6. Peter, døpt 2. søndag etter trinitatis 1748. Død 15 uker, begravet 

24. søndag etter trinitatis 1748. 
7. Peder, døpt 21. søndag etter trinitatis 1749. Død 6 år, begravet i 

Lunner 19.4.1756. 
8. Ingebor, døpt 1. søndag i faste 1755 
9. Christopher, døpt 26.12.1756. 
10. Lisbet, døpt 4.2.1759. Død 2 år 6 måneder, begravet 30.8.1761. 
11. Peter, døpt 3.5.1761. 

Hans Pettersen Vøyen ble født ca. 1703. Han var på Hole da han 
giftet seg. Han ble trolovet 29.12.1735 og gift 9.2.1736 med Guro 
Olsdtr. Bjørge. Hun ble født på Bjørge i Gran og døpt søndag 
septuagesima 1717. De var på Bjørge i 1737, Bjellaødegard i 1738 til 
1741, Bjørge i 1744 til 1748 og på Vøyen i 1750 og senere. Hans 
døde på Vøyen og ble begravet 26.12.1753, oppgitt å være 50 år. 
Hans og Goro hadde følgende barn: 
1. Peder, døpt 6.1.1737. 
2. Marie, døpt 1.11.1738. Død 9 uker, begravet 2. søndag i faste 

1739. 
3. Marie, døpt 20.12.1739. Død 1 år 17 dager, begravet 1. søndag i 

advent 1740. 
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4. Hans, døpt 27.8.1741. 
5. Gulbrand, døpt 16.2.1744. 
6. Ole, døpt 24.1.1746. 
7. Peder, døpt midtfaste søndag 1748. 
8. Lisbeth, døpt 19. søndag etter trinitatis 1750. 
9. Eli, døpt 16. søndag etter trinitatis 1753. Hun er ikke oppført i 

skiftet etter faren i 1754 og døde følgelig før. 

Christopher Pettersen Blakstad ble født ca. 1701 og døde i 1773. 
Han var soldat og bodde på Hole da han giftet seg. Trolovet 
9.11.1734 og gift 29.12.1734 med Ingeborg Gulbrandsdtr. De var på 
Hole i 1735, Holeeie i 1737, Knutstad i 1739 og 1740. De kom 
senere til Blakstad. Christopher døde på Ensrudeie og ble begravet 
2.10.1773, oppgitt å være 72 år. 
Christopher og Ingeborg hadde følgende barn: 
1. Marie, døpt 3.4.1735. 
2. Anders, døpt 6. søndag etter påske 1737. 
3. Lisbeth, døpt 9.10.1740. 

Anne Pettersdtr. Askimeie. Trolovet 3.5.1727 og gift 10.6.1727 
med Peder Erichsen Hole. De var på Hole i 1727, Jorstad i 1731, 
Holeeie 1735, Askimseie 1737 
Anne og Peder hadde følgende barn: 
1. Lisbet, døpt 24. søndag etter trinitatis 1727. 
2. Peder, døpt 25. søndag etter trinitatis 1731. 
3. Erich, døpt 26.12.1735. 
4. Anne, døpt 1.12.1737. 

Ingebor Pettersdtr. Løvlien. Trolovet 14.5.1734 og gift 8.7.1734 
med soldat Michel Knudsen Grinaker. Ingeborg var da på Hole. 
De var på Grinaker i 1735, 1737, Holeeie 1738 og 1740 og Løvlien 
1743. 
Ingebor og Michel hadde følgende barn: 
1. Amund, døpt 30.1.1735 
2. Petter, døpt 10.3.1737 
3. Peter, døpt 12.10.1738 
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4. Amund, døpt 1.5.1740 
5. Lisbeth, døpt 13.1.1743 

Rasmus Pedersen Grøtvik ble i følge aldersangivelse i tingbøkene 
født ca. 1700. Han kan ha vært sønn av Peder Hansen Langeland og 
Anne Gulsdtr., forutsatt at han var en god del eldre. 
Rasmus var husmann på plassen Grøtvik under garden Gjefsen i 
Gran. Han livnærte seg bl.a. med fiske i Jarenvannet. Rasmus døde 
mellom 25.3.1773 og 19.8.1773, men begravelsen er ikke innført i 
kirkeboka. 
Rasmus fikk et barn før han giftet seg. Moren var Marte Erichsdtr. 
Vik som var på Knarudeie. Rasmus var da på Gjefsen. 
1. Peder, døpt 22.3.1731. Død 10 uker, begravet 2. søndag etter 

trinitatis 1731. 
Rasmus stod offentlig skrifte i kirken 7. søndag etter trinitatis 1731 
for leiermål med Marte Erichsdtr. Vik. 
Marte Erichsdtr. Vik stod offentlig skrifte i kirken 25. søndag etter 
trinitatis 1731 for leiermål med Rasmus Pedersen Gjefsen, det var 
hennes 3. leiermål. 
Rasmus Pedersen og Gubiør Hansdtr. ble trolovet på Gjefsen i Gran 
12.11.1731. Forlovere var Peder Gregersen Hvamstad og Erich Berg. 
De ble viet 8.1.1732, det oppgis da at begge bodde på Gjefsen. 
De var på Gjefseneie i 1732, Hvattumseie i 1735, Gjefseneie igjen i 
1739 og Hvattumseie i 1742. I 1745 og 1746 kalles Rasmus for 
Misundeli, dette var vel en plass under Hvattum. I 1768 og senere 
oppgis det at Rasmus bodde på Gjefseneie eller Grøtvik. Gubiør ble 
begravet fastelavenssøndag 1772. 
Rasmus og Gubiør hadde følgende barn: 
2. Anne, døpt 6. søndag etter trinitatis 1732.39 Død 2 år 5 måneder, 

begravet 3. søndag i advent 1734. 
3. Petter Rasmusen Horgeneie, døpt 4. søndag etter hellige tre 

kongers dag 173540 (se nedenfor). 

39 20. juli 1732. 
40 30. januar 1735. 
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4. Peder   Rasmusen   Almseie,   døpt   15.2.1739,   død   1808   (se 
nedenfor). 

5. Jens, døpt 11.3.1742. Død 2 år 9 måneder, begravet 20.12.1744. 

31.7.1731 hadde Rasmus Pedersen innstevnet Marte Erichsdtr. 
Knarudeie for tinget i Gran grove ord og trusler på livet. Flere vitner 
var innkalt. Verken Marte eller noen av vitnene møtte, og saken ble 
derfor utsatt til neste ting.41 
Saken ble tatt opp igjen 21.1.1732. Marte Erichsdtr. Knarudeie møtte 
ikke, heller ingen på hennes vegne. Stevnevitnene forklarte at de 
hadde vært på Melbustad der Marte tjener hos prostinne madame 
Hammer. De hadde snakket med Marte og forkynt stevningen. 
Vitnet Peter Wisløf forklarte at sist vår en søndag etter prekenen 
hadde han vært på vei hjem fra kirken til Gjefsen. Han hadde gått bak 
Rasmus Pedersen, Marte Erichsdtr., Jens Larsen, Lisbet Hansdtr. og 
Mari Jonsdtr. Da de var kommet ovenfor nordre Hvattum, hørte han 
at Marte Erichsdtr. snakket høyt, brukte munn og bannet. Vitnet 
spurte dem hva slags bråk de holdt på kirkeveien. Marte svarte: det er 
mig som taler, ieg taler til denne Morderen hand Rasmus. Vitnet 
spurte henne hvorfor hun kalte ham morder. Hun svarte: Er hand iche 
en Morder, Naar hand stenger mig ind i en Bastu, og hun sagde, 
hand skal hverchen komme Jer eller Moer Giefsen til nogen Nødte, 
Jeg skal selv giøre af med ham. 
Vitnet Jens Larsen forklarte at den søndagen de hadde gått fra kirken 
hadde Marte sagt til Rasmus: du er grom børg nu, gud gifue vor 
Herre vil slaae dig med Hofferdighed og Hofmodighed, og du er i 
biche fram kring alle bicher. Rasmus hadde tatt de andre til vitner på 
at Marte truet ham på livet. Marte sa: Nej ieg sagde iche at ieg skulde 
tage Livet af ham mens ieg sagde at ieg skal tage Hilsen fra han.. 
Vitnet Lisbet Hansdtr. forklarte seg like ens som de forrige vitnene. 
Hun hade sagt til Marte at hun kunne vel la ham være i fred på 
kirkeveien. 
Marte Erichsdtr. ble dømt for bevislig å ha skjeldt ut Rasmus med 
grove ord og truet ham på liv og helse på kirkeveien til å betale 4  
 

41 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 51, folio 167b. 
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riksdaler til Rasmus og 3 lodd sølv for helligbrøde, samt sakens 
omkostninger.42 

21.1.1732 hadde lensmann Gregers Pedersen på vegne av sikt- og 
sakefallsforpakterens innstevnet en rekke personer for tinget i Gran 
som hadde begått leiermål med hverandre i bygdas soldatlegder. 
Blant disse var Rasmus Pedersen Gjefsen og Marthe Erichsdtr. Vik. 
De møtte ikke.43 

21.3.1732 hadde fogden innstevnet Marte Erichsdtr. som tjener på 
Melbustad for tinget i Gran for hennes tre leiermål. De to første var 
begått med Torchild Tollefsen, som siste gang var gift, og det tredje 
leiermål med Rasmus Pedersen. Marte møtte ikke. Marte ble dømt 
for sitt ”lettferdige levnet” dømt til kaggen44 med tre ris og for hvert 
ris tre slag.45 

23.8.1745 hadde fogden innstevnet Mons Lofsvoll for tinget i Gran 
for overfall og mishandling av Povel Helgaker. Blant de vitner som 
var innkalt var Rasmus Pettersen Misundelig som var 45 år 
gammel.46 

1.8.1746 hadde Povel Helgaker innstevnet Iver Jensen Stadum for 
tinget i Gran angående en hest som var tatt i beslag. Blant de vitner 
som var innkalt var Rasmus Misundelie som var 46 år gammel.47 

11.4.1768 ble det holdt åstedsrettsak på Grinæker i Gran. Striden stod 
om fiske i Jarenvannet. Blant de vitner som møtte var Rasmus  
 

42 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 51, folio 221a. 
43 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 51, folio 220b. 
44 Dvs. å bindes til en påle og offentlig piskes. 
45 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 51, folio 257a. 
46 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 56, folio 124a. 
47 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 56, folio 237a. 
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Pedersen Gjefseneie som var 68 år gammel og hans sønn Peter 
Rasmussen som var 33 år gammel. 

27.5.1769 møtte Rasmus Pedersen Gjefseneie som vitne i en rettsak. 
Det ble opplyst at han var 68 år gammel.48 

15.5.1770 møtte Rasmus Pedersen Gjefseneie som vitne i en rettsak. 
Det ble opplyst at han var 70 år gammel.49 

18.3.1771 var Rasmus Fischer innkalt som vitne i en rettsak, men 
han møtte ikke.50 
Da saken ble tatt opp igjen 5.8.1771 ble det oppklart at Rasmus 
Fischer var samme mann som Rasmus Gjefsen som tidligere hadde 
vitnet i saken.51 

13.8.1772 hadde Rasmus Pedersen Grøtvik innstevnet Peder Haug 
for tinget i Gran fordi han hadde beskyldt ham for en tyv. Peder Haug 
møtte. Han hadde stevnet kontra i saken og innkalt vitner om at 
Rasmus hadde fisket på hans eiendom. Frisak møtte på vegne av 
Rasmus og sa at beskyldningen var meningsløs, det å fiske på annen 
manns land innebærer ikke annet enn å gå på en annens grunn. Vitnet 
Erich Christensen Prestgardseie møtte og fortalte at han sist vår 
hadde hørt Peder Haug spørre Rasmus om hvem som hadde gitt ham 
lov til å fiske på hans land. Rasmus hadde svart at han hadde fisket i 
Jaren før ham, og kanskje kom til å gjøre det etter hans tid. Frisak 
opplyste at Rasmus var en husmann eller inderst til garden Gjefsen 
som ligger ved Jarenvannet. Saken ble utsatt til neste ting.52 

48 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 73a. 
49 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 180b. 
50 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 274a. 
51 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 233b. 
52 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 494a. 
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Saken ble tatt opp igjen 9.11.1772. Rasmus hadde innkalt vitnene 
Isach Joensen og Even Pedersen. De hadde sist vår hadde hørt den 
innstevnte hadde snakket med major Riis, og da hadde Peder Haug 
sagt at Rasmus var en tyv og at han kunne bevise det. Peder Haug 
hadde innkalt vitnet Engebret Christensen Sandstøen som sa han ikke 
hadde annet å vitne om enn at han hadde sett Rasmus fiske på 
sameiegrunnen ved Jaren. Men hvem Rausmus hadde fisket for, det 
visste han ikke. Peder Haug ba om utsettelse av saken til neste ting 
for å føre flere vitner.53 
Saken ble tatt opp igjen 25.3.1773. Peder Haug sa han ville føre flere 
vitner om hvordan Rasmus hadde tatt seg til rette på hans eiendom. 
Men disse vitnene møtte ikke, og saken ble utsatt til neste ting.54 

Saken ble tatt opp igjen 19.8.1773. Det ble opplyst at Rasmus 
Pedersen Grøtvik var død. Frisak ba om dom i saken. Peder Haug ba 
om ny utsettelse for å kunne avgjøre saken i minnelighet.55 

18.11.1773 fremmet arvingene etter Rasmus saken på nytt i retten. 
Peder Haug møtte ikke. Med samtykke fra Frisak ble saken utsatt til 
neste ting da dom ville bli avsagt.56 
Saken ble tatt opp igjen 24.3.1724. Før retten avsa noen dom, møtte 
Peder Haug og sa at de beskyldninger han hadde kommet med var 
skedd i ubesindighet og tilbød seg til neste sommerting å betale 3 
riksdaler til sognets fattigkasse samt 5 riksdaler til motparten for 
sakens omkostninger. Hvis så ikke skjedde, ville han godta en dom i 
saken. Frisak godtok tilbudet på vegne av arvingene etter Rasmus og 
saken ble stilt i bero til neste ting.57 

53 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 66, folio 

521a. 
54 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 71, folio 

366b. 
55 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 67, folio 

32a. 
56 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 67, folio 

82a. 
57 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 67, folio 

131b. 
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Saken ble tatt opp igjen 20.9.1774. Peder Haug møtte og tilbød å 
betale slik som lovet og la frem pengene. Frisak godtok dette og 
saken ble derved opphevet.58 

Petter Rasmusen Horgeneie ble født på Gjefseneie, døpt 4. søndag 
etter hellige tre kongers dag 1735. 
Petter Rasmusen og Kari Olsdtr. Gjefseneie ble trolovet 28.3.1761 og 
gift 4.6.1761. 
De bodde på Gjefseneie i 1761, Horgeneie i 1766 og senere. Ved 
folketellingen i 1801 var de på Horgeneie, begge oppgitt å være 80 år. 
Petter og Kari hadde følgende barn: 
1. Anne, døpt 14. søndag etter trinitatis 1761. 
2. Berte, døpt 2. påskedag 1766. 
3. Gubiør, døpt søndag sexagesima 1772. 
4. Ole, døpt 9. søndag etter trinitatis 1777. 

5.8.1767 vitnet Petter Rasmusen Horgeneie i en rettsak. I samme sak 
var Peder Rasmusen Almseie var innkalt, men møtte ikke.59 

Da saken ble tatt opp igjen 17.11.1767 møtte Peder Rasmusen som 
vitne. Han var 32 år gammel. Han vitnet i ett og alt slik som sin bror 
Petter Rasmusen. 

Peder Rasmusen Almseie ble født på Gjefseneie, døpt 15.2.1739. 
Ved folketellingen i 1801 var han husmann med jord under garden 
Alm, 66 år, gift 2. gang. Han døde på Almseie og ble begravet 
17.1.1808, oppgitt å være 70 år. 
Peder Rasmusen fikk et uekte barn med Anne Madsdtr. Vien: 
1. Peder, døpt 5. søndag etter trinitatis 1757. 
Dragon Peder Rasmusen Gjefseneie og Kari Olsdtr. ble trolovet 
14.6.1766 og gift 16.10.1766. 
Deres første barn ble født før de giftet seg, Peder var da dragon på 
Alm og Kari var på Gjefseneie. De var på Almseie fram til 1768, på 

58 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 67, folio 178a. 
59 Statsarkivet Hamar. Hadeland, Land og Valdres sorenskriverembete, tingbok nr. 61, folio 19a. 
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Gjefseneie i 1769 og i allefall fram til 1780. Peder var igjen på 
Almseie ved folketellingen i 1801. 
Peder og Kari hadde følgende barn: 
2. Hans, døpt 11. søndag etter trinitatis 1765. 
3. Jens, døpt 17. søndag etter trinitatis 1767. 
Kari Olsdtr. døde på Gjefseneie og ble begravet 14.10.1779, oppgitt å 
være 50 år. 
Peder ble trolovet 20.7.1780 og gift 2. gang 26.10.1780 med Kari 
Hansdtr. De fikk ett barn: 
4. Peder, døpt 17.12.1780 

(4) Gubiør Hansdtr. Skjervum 
Gubiør Hansdtr. Skjervum ble født ca. 1643. Hun døde på garden 
Skjervum i Gran og ble begravet 14.4.1707, oppgitt å være 64 år 
ringe 6 uker og 2 dager. Gubiør var gift med Dag Povelsen 
Skjervum. Han ble født på Morstad i Gran. Ved manntallet i 1664 er 
han oppført på Morstad hjemme hos faren, 16 år, og i 1665, 17 år. 
Dag ble senere gardbruker på Skjervum i Gran. Han døde på 
Skjervum og ble begravet 28.12.1724, oppgitt å være 84 år. 
Jeg skal ikke ta med mer om Gubiør og hennes familie her, siden de 
er omtalt i min forrige artikkel i 1994. Men det er en rettelse som det 
er viktig å få med: som barn nr. 2 har jeg ført opp Jørgen Dagsen. 
Dette er ikke riktig, det skyldes en skrivefeil i skiftet etter moren i 
1707. Det riktige skal være Biørn Dagsen Skjervum. 

Artikkelen fortsetter i neste nummer. 
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Martin Kubberuds morsslekt 
Del I 

Av Martin Kubberud og Rune Hårstadsveen 

I forrige tidsskrift skrev jeg litt om en av mine formødre, Oline 
Johannesdatter, og om hvordan jeg hadde hatt problemer med å 
finne hennes opphav. Løsningen fant jeg til slutt i et manus i 
gardspakka for Kubberud på Toten økomuseum, skrevet av Martin 
Kubberud. Jeg avsluttet den lille artikkelen med å love at jeg skulle 
komme tilbake til dette manuset, derfor denne artikkel. 

Martin Kubberud var født på Østre Toten i 1854. Fra 1874 virket 
han som lærer på Prestrud skole, til han i 1893 ble overflyttet til den 
nyopprettede Kihle skole, der han ble førstelærer. Denne stilling 
innehadde han til 1920, da han flyttet til sin villa Skarpsno på Kapp. 
Der bodde han til sin død i 1928. 
Martin Kubberud var interessert i å samle opplysninger om alt 
gammelt, og mye av dette ble offentliggjort gjennom avisartikler og 
små hefter. Flere av disse befinner seg i Toten økomuseums bibliotek. 
Blant det han skrev ned var altså en del opplysninger om hans slekt, 
og på det ovenfor nevnte manus er følgende kommentar påskrevet: 

Nedenstående er nedtegnet av min grand’onkel Martin Kubberud, nu 
død, tidligere lærer på Kapp. 
(Anmerkning av lektor Per Skansen) 

Ut fra de opplysninger som gjengis i Kubberuds manus, er jeg 
kommet fram til at det må være nedskrevet av ham i 1892. 
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I denne artikkelen vil jeg gjengi kun Martin Kubberuds morsslekt, da 

det er denne som er relevant i forhold til det jeg har drevet med og i 

forhold til min egen slekt. Kubberuds manus er gjengitt ordrett. Jeg 

har så sjekket opp Kubberuds opplysninger mot opplysninger i 

arkivet ved Toten økomuseum. Mine kommentarer er rammet inn og 

teksta er skråstilt. For øvrig har jeg valgt å normalisere 

skrivemåtene for personnavn. 

Min moder Marie Kristiansdatters slægt. 

I slutningen af forrige aarhundrede boede i Kolbo ægtefolkene Erik 
Johannessen og Eli Nilsdatter. De eiede i flere aar Gran lille, men da 
det gikk tilagters med dem, solgte de denne gaard og forbeholdt sig 
brugen af en parcel, Gransmyren kaldet, hvor de boede en tid. Siden 
flyttede de paa Gransbakken. De havde 4 sønner, hvoraf en, Even (f.  
1784) døde som barn, medens de 3 
             Johannes, 

Kristian og 
Even 

Blev gamle mænd. Med etterkommere optegnes disse her. 

Erik Johannesen ble født 1745 og døde i Granstuen (antakelig da 

Gransbakken) 1800, begravd 6. juni. 20. september 1774 ble det 

holdt frivillig auksjon over en del løsøre på forlangende av Erik, og 

dette ble solgt for 47 riksdaler, 1 ort og 8 skilling. Det ble holdt skifte 

etter ham i Sveen under Holje 20. august 1801, med en bruttoformue 

på 190 riksdaler og netto på 63 riksdaler, 1 ort og 4 skilling. 

Han ble gift 22. februar 1771 med Eli Nilsdatter fra Nøkleby, født 

1750. Som enke flyttet hun med datteren Marte til Sveen under Holje. 

Erik og Eli fikk 10 barn; 

1. Johannes, døpt 15. mars 1772 

2. Nils, født 1773, begravd 16. januar 1774 (8 uker gml.) 

3. Nils, født 1775, begravd 15. januar 1775 (12 dager gml.) 

190 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2001-3/4



4. Berte, døpt 14. januar 1776, begravd 15. september 1776 
5. Berte, døpt 11. oktober 1778 
6. Marte, født 14. mars 1781, gift 28. november 1800 med Anders 
Jensen Sveen. (De fikk en sønn Jens, som er den Jens Andersen 
Røisestuen, som i 1829 var fadder for Oline Johannesdatters datter 
Anne Margrete - se artikkelen i forrige tidsskrift). 
7. Even, født 16. juli 1784, begravd 12. juni 1785 
8. Kristian, født 22. september 1786 
9. Even, født 25. mars 1789 
10. Katrine, født 22. april 1792, begravd 31. oktober 1812 fra 
Holjesveen 

Kubberud var altså ikke oppmerksom på de to sønnene ved navn Nils 
som Erik og Eli hadde mistet. 

1. Johannes Eriksen 
maa formodentlig være født enten i 1779 eller 1780. Han døde blind 
paa Seierstad, hvor hen han var lagt i lægd, i begyndelsen av 
sekstiaarene. En tid før 1820 boede han paa Røseeie. Med sin første 
hustru - han var nemlig gift 3 gange - havde han datteren Oline, med 
den anden, hvis navn var MARGRETHE HALVORSDATTER, 
havde han sønnen Even. Hans tredie hustru, hvis navn ikke vides, og 
med hvem han ingen børn havde, var kommen fra Jevnaker, hvor hun 
havde tjent paa en gaard ”Velo”. Hun kaldtes ”Bosva”. 

Johannes Eriksen var som vi så over født i 1772 på Lille Gran. 27. 

november 1795 gifter han seg med Margrete Jensdatter 

(Hammerstad), og han er da bosatt i Holjestuen. 

De fikk tre barn registret på Toten: 

1. Even, døpt 17. januar 1796 fra Holjestuen 

2. Ole, døpt 29. juni 1800 fra Høvernstuen 

3. Oline, døpt 3. juli 1803 fra Hølstadstuen 

Ved folketellinga 1801 bor Johannes på Høvern og nevnes som gift 

tjenestekar. Men familien hans finnes ikke nevnt i folketellinga! 
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Som enkemann gifter Johannes seg på ny 27. desember 1805 med 

Margrete Halvorsdatter (Granstuen). Han er også da bosatt i 

Holjestuen. 

De fikk fire barn sammen: 

4. Maria, døpt 1. februar 1807 fra Granstuen 

5. Halvor, født 1813 (ca.) i Gårderstuen 

6. Maria, født 31. mai 1815 i Sodstadstuen 

7. Even, født 20. februar 1821 i Røisestuen 

Johannes blir enkemann nok en gang, og gifter seg 3. november 1825 

med Marte Lagesdatter (Røisestuen/Lunde), som ifølge Kubberud da 

skulle være fra Jevnaker. 

Johannes dør som fattiglem på Seierstad 8. november 1863. 

1. Oline Johannesdatter. Hun havde med gaardbruger og ungkarl 
David Enge en søn 

a. Kristian Davidsen, gift, boende en tid i Hveemsberget, nu i 
Lille Aamodt. 

Oline fikk to sønner med gardbruker David Kristiansen Enge (i 

Vestbygda) (1792-1867 - en tip-tip-tip-oldefar av meg på min mors 

side): 

1. Martin, født 10. april 1822 i Fæstadstuen, død 1. mai 1822 s.s. 

2. Kristian, født 1. mars 1824 i Røisestuen. 

Han har 2 døtre, den ældste, 
Marie, blev gift med møller Johannes Andersen Tollefsrud. 
født 1845, død 1885 ved et ulykkestilfælde (han var broder til 
Johanne Andersdatter Rognstadsveen, Gustav Kubberuds 
kone.) Enken bor nu paa Hveemseie. 

Den yngste av Kristian Davidsens døtre, Oliane, født 
1851, gift med skomager Ole Haakonsen, f 1844, 
boende i Nordsveen ved Gaaserud og har flere børn. 
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Kristian Davidsen ble 24. juni 1846 gift med Berte Andersdatter som 

i likhet med ham sjøl tjente på Kraby. Han dør 24. mars 1905 i 

Nordsveen av Froknestad (hos datteren Oliane) av kreft, og kalte seg 

da Åmotstuen. Kristian er nevnt som husmann i Hveemsberget både i 

1865 og 1875, mens han i 1891 og 1898 nevnes som gardbruker i 

Åmotstuen. 

Kristian og Berte fikk fire barn: 

1. Marie, født 1. januar 1847 på Haugeneie. Gift 1. november 1872 

med Johannes Andersen Tollefsrud, som døde da han ble knust i 

ei mølle 15. januar 1885. Han var møller, og familien bodde for 

det meste på Tollefsrud av Smeby. 

De fikk åtte barn: 

a) Anders, født 25. august 1873 

b) Kristian, født 23. september 1875 

c) Berte, født 20. desember 1877 

d) Mads, født 28. april 1880, død 

e) Jens, født 28. april 1880, død 

f) Sigrid, født 28. april 1880, død 

g) Hans, født 16. ? 1881 

h) Johanne Marie, født 4. mai 1885 

2. Oliane, født 29. september 1851 på Fodstadkvern. Død 1930 i 

Nordsveen. 

Gift 14. oktober 1870 med Ole Håkensen    

Hårstadbakken/Nordsveen, død 

16. juli 1921. Han var sjøleier og skomaker, og ekteparet bodde 

for det meste i Nordsveen. 

De fikk sju barn: 

a) Berte Marie, født 3. januar 1871 

b) Petra, født 19. august 1876 

c) Klara, født 14. januar 1880 

d) Helge, født 24. november 1882 
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e) Kristian, født 13. april 1886, død 8. august 1891 av 

difteri 

f) Jenny Marie, født 14. januar 1890, død 21. mai 1890 

g) Kristian, født 4. juni 1891 

3. Kristine, født 29. september 1857 på Fårlundseie 

4. Anton, født 8. juni 1863 på Snekkerbakken 

Anm. Oliane Johannesdatter blev senere gift med Jakob 
Evensen, ”Juger-Jakob” kaldet. De boede i flere aar paa 
pladsen Mørbru under Rogneby, flyttede siden til Bækkelund 
ved Gaaserud, hvor de begge døde i høi alder, hun i midten af 
syttiaarene og han i 1891. 

Oline Johannesdatter ble gift 25. april 1829 med Jakop Evensen. 

Han døde 23. september 1891 på Bækkelund. De bodde på 

forskjellige plasser, men fra 1839 til 1858 er de i hovedsak nevnt på 

Maurbro (Rognebyeie), men også Brunsbergeie og Fossemøllen. Fra 

1865 er de sjøleiere i Bækkelund. 

De havde følgende børn: 
b. Anne Margrethe Jakobsdatter, gift 3 gange, nemlig 1. med 
Johannes Jobakken, med hvem hun havde datteren Helene 
Marie, f. 1855, bor i Kristiania og er gift med en 
sporvognskusk, 2. med Hans Haakonsen Smeby; dette 
ægteskab var børnløst, og 

3. med Taale Bækkelund, med hvem hun har 5 børn, af 

             hvilke de to ældste hedder Haakon og Theodor. Den første af 

             disse er gift og har flere børn. Hele familien med undtagelse 

             af nævnte Helene Marie reiste for ca. 5 aar siden til Amerika. 

Anne Margrete Jakopsdatter ble født 7. desember 1829 på Dysteeie, 

og første gang gift 12. august 1853 med Johan Johannesen 

(Fårlundeie). Han døde 12. mai 1855 på Smebyeie, og de fikk bare 

en datter sammen: 
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1. Elene Maria, født 21. januar 1854 på Fårlundeie. Hun ble 
konfirmert i 1868 fra Bækkelund. 

Anne Margrete giftet seg andre gang 30. desember 1856 med Hans 
Håkensen Smeby, som ble gardbruker på Fagerli. Han døde 4. april 
1858. Ekteskapet var ikke barnløst slik Kubberud skriver - de hadde 
nemlig en sønn: 
2. Håken, født 8. september 1857 på Fagerli, og død samme sted 29. 
september 1861. 

Anne Margrete giftet seg så tredje gang 30. januar 1863 med Tåle 
Andersen fra Helgøya. De bodde først som sjøleiere på Bækkelund av 
Ørud, senere på Hårstadeie, og fra 1875 på Haugslåttsveen. 
De fikk sju barn sammen: 
3. Hans Anton, født 4. august 1860 (uekte) 
4. Håken, født 25. august 1863. Han ble gift med Berte Marie 
Jensdatter, og de reiste til Amerika i 1884 
5. et udøpt guttebarn i 1865 på Bækkelund 
6. Teodor Hagbart, født 15. januar 1866 på Bækkelund 
7. Anton, født 19. juni 1868 på Bækkelund, død 1. juni 1872 på 
Hårstadeie 
8. Susanna, født 27. januar 1871 på Froknestadeie 
9. Berte Maria, født 5. juni 1878 på Haugshagen 

Anne Margrete ble så enke for tredje gang, og 22. oktober 1886 
reiste hun til Eau Claire i USA, sammen med datteren Berte Maria. 

c. Even Jakobsen Stabobakken, nu boende i ”Svingen” ved 
Schiøll. Hans hustru Helene er født i Land. De har flere børn, 
hvoraf vides navn paa 2, nemlig Hans og Stina, hvilke begge 
er i Amerika. 

Even Jakopsen var født 10. oktober 1832 på Bakkeeie, og ble gift 13. 
desember 1851 med Elene Hansdatter fra Torpa. Even var i mange 
år husmann på Stabobakken. Fra ca. 1884 bor han på Evenstad, og  
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der blir han senere sjøleier og jernbanearbeider. Elene dør 27. juli 
1907 på Evenstad, og Even dør 23. mai 1909 samme sted. 

De fikk åtte barn: 
1. Johanne Karine, født 6. februar 1852 på Stabobakken. (Ved 
hennes konfirmasjon i 1867 opplyses det at hun er ”Vel oplyst, flittig, 
sædelig”). Bosatt i Oslo. 
2. Hans, født 6. januar 1854 på Smebyeie. Til Amerika 1883. 
3. Ole, født 5. oktober 1855 på Smebyeie 
4. Edvard, født 1. april 1858 på Krabyeie. 
5. Stina, født 6. februar 1860 på Krabyeie. Bosatt i Oslo. 
6. Ole Edvard, født 18. mai 1862 på Stabobakken. Til Amerika 21. 
november 1882. 
7. Ole Jakop, født 31. desember 1864 på Stabobakken. Til Amerika 
6. april 1883. 
8. Otto, født 13. januar 1870 på Stabobakken. Til Amerika. 

d. Johanne Marie Jakobsdatter, har været gift og har 3 børn, 
hvoraf blot det ældste er ægtefødt. Hun boede i flere aar i 
Bækkelund, blev for ca. 4 aar siden sindssyg og er nu paa 
Gaustad. Hendes børn ere: 

1. Olaf Martinsen, født 1857, gift og har 8 børn, 
husmann til Lie. 
2. Julie og 
3. Oliane, begge reist til Amerika. 

Johanne Marie Jakopsdatter var født 12. november 1835 på 
Kolbjørnrudeie. Hun ble gift 28. september 1855 med Martin 
Johannesen, og de fikk to barn sammen: 
1. Julie, født 28. oktober 1855 på Maurbro under Slagsvold 
2. Johan Olaf, født 5. oktober 1857 på Maurbro. Han ble gift 29. 
desember 1879 med Emilie Olsen. (De fikk 11 barn, deriblant min 
oldemor Elene Marie gift Hårstadsveen). 
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Johanne Marie og Martin ble skilt, og Martin reiste antakelig til 
Amerika i 1871. Johanne Marie fikk en datter med enkemann Ole 
Kristian Hansen Slåttsveen (av Hattebøl) (NB! Hennes 2. leiermål): 
3. Oliane, født 27. mars 1871 på Bækkelund. 

Jeg lurte lenge på hvor det ble av Johanne Marie, men Kubberud ga 
meg altså svaret - hun døde antakelig på Gaustad. 

e. Anton, formentlig død. 

Anton var født 20. november 1840 på Rognebyeie (Maurbro). 29. 
november 1858 reiser han til Christiania, men må ha kommet tilbake, 
da han 18. april 1865 blir gift på Toten med Regine Johannesdatter 
(Froknestad). De fikk fem barn: 
1. (Karl) Johan Oskar, født 13. februar 1866 på Bækkelund 
2. Anton, født 15. august 1867 på Froknestadeie 
3. Martin, født 28. juli 1870 på Nettumseie 
4. Ragna 
5. Johannes, født 1. november 1877 
(De to siste er antakelig ikke født på Toten, og det ser ut til at 
familien er flyttet fra bygda). 

Jakop Evensen og Oline Johannesdatter hadde også datteren 
Ingeborg, født 3. april 1839 på Rognebyeie (Maurbro) og død 13. juli 
1839 samme sted, og en sønn Ole Jakop, født 8. desember 1843 på 
Rognebyeie/Brunsbergeie. 

Oline dør som fattiglem 29. juli 1870 på Bækkelund, mens Jakop dør 
av slag 23. september 1891 samme sted. 

2. Even Johannessen, født den 20. februar 1821, snedker, boende paa 
Buruldseie (Kalløkkebakken), gift i midten af firetiaarene med Berthe 
Helene Andersdatter, en søster af Pernille Skjellebæk 
(”Skjellebækkera”). 
Havt 9 børn, hvoraf følgende 7 er i live: 
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Even Johannesen var som nevnt over født 20. februar 1821 i 
Røisestuen, og ble gift 27. desember 1845 med Berte Helene 
Andersdatter. Even var husmann og snekker, og bodde nokså stabilt 
under Buruld Østre (Kloppen og Kalveløkken/Kalløkken). De fikk ti 
barn: 

a. Johannes Evensen, født 1847, ansat 1886 som 
politiassistent i østre Toten. Snedker, gift og har flere børn. 
Bor i Kjølsetsveen. 

Johannes Evensen var født 19. oktober 1847 på Kloppen under 
Buruld. Han ble gift 16. oktober 1872 med Klara Ovidia 
Pedersdatter Kjeldsrud. Johannes var husmann og snekker, og 
nevnes i 1891 som politiassistent og bygdevekter (”ståterkonge ”). De 
bor først under Buruld, midt i 1870-åra på Kjeldsrud og fra ca. 1880 
på Skreddersveen under Kjølset. 
9. september 1904 reiser familien med fem barn til Chicago, USA. 
Johannes og Klara Ovidia fikk åtte barn: 
1. Edvard, født 2. april 1874 på Kjeldsrud 
2. Petra, født 8. august 1875 på Kjeldsrud 
3. Hilda Jonette, født 13. mai 1880 på Skreddersveen 
4. Emilie, født 29. november 1882 på Skreddersveen 
5. Anna Lovise, født 28. januar 1886 på Skreddersveen 
6. Albert, født 28. november 1888 på Skreddersveen 
7. Johan Vilhelm, født 24. august 1891 på Skreddersveen 
8. Konrad Otteberg, født 20. januar 1894 på Skreddersveen 

b. Marie Evensdatter, født 1849, gift og har flere børn. 
c. Elise Evensdatter, født 1855, bor i Kristiania. 
d. Augustinus Evensen, født 1. oktober 1858, gift og har flere 
børn. Snedker. Reiste i 1882 til Amerika. 

Marie Evensdatter var født 12. november 1850 på Kloppen. Elise 
Evensdatter født 5. juni 1855 på Buruldskalløkken. 
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Augustinus Evensen var født 27. september 1858 på Buruldseie. Han 
reiste til Christiania i 1877, der han antakelig ble gift. I 1880 er han 
registrert på Toten, da gift med Elene Marie Johannesdatter, innerst 
i Anderssveen, og får da 4. august sønnen Johan Edvard. 

e. Beathe Evensdatter. født 21. dcbr. 1861, reiste til Amerika. 
f. Otto Evensen, født 1865, reist til Amerika. 

Beate Evensdatter var født 24. desember 1861 på Buruldeie. 
Otto Evensen var født 26. august 1865 på Buruldeie, og 8. desember 
1884 får han en uekte sønn Ole Kristian med Otilie Henriksdatter 
Tranum. 8. april 1887 reiste han, som snekker, til Minneapolis, USA. 

g. Nina Evensdatter. født 1869, reist til Amerika. 

Nina Evensdatter var født 28. juli 1869 på Buruldeie. 

I tillegg til de barna som Kubberud nevner, hadde Even og Berte 
Helene datteren Marie født 16. januar 1844 (uekte) på 
Brunsberghagen, og sønnen Even født 22. desember 1853 på 
Buruldeie. 
Even Johannesen døde 3. februar 1907 som fattiglem. 

I neste tidsskrift fortsetter gjengivelsen av Kubberuds manus. 
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100-årsjubileum for Nordlien kirke 

Det var i romjula år 1897 at det hele startet. På garden Stensli ble det 
holdt et misjonsmøte. Blant de fremmøtte var prost Bie og 
personellkapellan Morten Bjørnes Jakobsen. Gardbruker Peter 
Sigvart Annekstad ønsket alle velkommen til gards. Under dette 
møtet var det en som sa: ”Det er for galt at vi ikke har et kapell her i 
Nordlien”. Annekstad svarte at han helt siden han var konfirmant 
hadde tenkt mye på dette, og til prosten sa han at dersom tankene om 
et kapell kunne realiseres, ville han gi kr. 5000 til formålet. Det var 
mange penger den gang, og prosten måtte spørre om han virkelig 
mente det han sa. 

Etter dette møtet på Stensli ble det fart i sakene. En komité ble valgt 
til å arbeide med kapellsaken, skaffe penger og ordne nødvendige 
formalia. De som ble valgt var: O C Haug, P S Annekstad, Nils 
Fauchald, Johs. Amundrustad, P C Blikseth og Ludvig Olsen 
Breilid. Som suppleant ble lærer K Sagvold valgt. Det første møte i 
komitéen ble holdt på Breilid. Haug ble valgt til formann og Breilid 
fikk jobb som kasserer. Laura Breilid gav tomt til kapellet øverst på 
Breilid gards grunn. Så begynte strevet med å skaffe penger. Det ble 
arrangert basarer og andre tilstelninger, og offerviljen var stor. 

Endelig kom de så langt at de kunne be en arkitekt om å skaffe 
tegninger til kapellet. Arkitekt Johan Meyer kom til et møte på 
Annekstad, og han foreslo å bygge et kirkehus i engelsk kapellstil. 
Han tilbød seg å levere tegninger for kr. 300,-. Høsten 1898 ble det 
sluttet kontrakt med kirkebygger Andreas Prøven. Han skulle levere 
kapellet ferdig med laftevegger og pålagt bordtak for kr. 5500,-. 

Til sammen kom kapellet på kr. 14500,-. Foruten de 5000 kronene 
fra Annekstad kom det inn 5000 kroner ved innsamlinger i distriktet, 
og vel 4500 kroner ved basarer og tilstelninger. Når kapellet ble så  
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billig skyldtes det bl.a. at det ble utført så mye frivillig arbeid. Den 
18. januar 1901 ble kapellet innviet. 

Mange navn kunne vært nevnt ved dette 100-årsjubileet, men 
plassen tillater ikke det. Gjennom 100 år har kirkeklokkene lydt 
utover Nordlien, snart i sorg og snart i glede. Men alltid har de tonet 
som et kall til liten og stor om å søke Guds hus. Vi som bor i Nordlia 
bør tenke på det når vi hører klokkenes malmtunge slag: Kom! Kom! 
Kom! 

(Fra: Menighetsbladet for Østre Toten nr. 2 - 2001) 
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Peder Olsen og Karsrudkongen 

Av Svanhild Napstad 

Helt fra jeg var lita har jeg hørt om "Karsrudkongen”. Det står 
respekt av et slikt navn! Det er mange Karsrud-garder i Vestre Toten. 
Sjøl vokste jeg opp på en av dem, Karsrud nedre (Ner-Karsrud). 
Faren min, Aksel Napstad, var nok en av dem som var fascinert av 
historien om Karsrudkongen. Husmannsgutten fra Almsroen, 
Johannes Johannessen Karsrud (1823-1903), fikk dette spesielle 
tilnavnet fordi han ble storkar ved at han kjøpte opp flere Karsrud- 
garder i tillegg til andre garder både i Vestre og Østre Toten. I 1949 
samlet far opplysninger og skrev en ganske utførlig artikkel om 
Karsrudkongen. Artikkelen finnes i Tidsskrift for Toten historielag, 
hefte 1, 1949. Her skildres en viljesterk og handlekraftig person med 
klare mål. 

Moren min, Ingrid f. Hvinden, var hadelending - jeg har aldri hørt 
noe annet. Og det var hun stolt av... Da jeg for noen år siden prøvde å 
finne ut litt om hennes farsslekt, fant jeg i bestefar Peter Hvindens 
vigselspapir fra 1881, at hans mor, med det staselige navnet Theoline 
Augusta Pedersdatter, var født 1853 i Hoelsveen, V. Toten. Dette var 
tydeligvis ukjent for moren min - og veldig interessant, syntes jeg! 

Jeg kontaktet da Arne Amundgård ved slektsarkivet på Stenberg, og 
fikk tilsendt et familieark for Theoline Augusta og hennes foreldre og 
søsken. 
Faren var Peder Olsen f. Evenrud 1807, og moren var Berthe 
Johannesdatter f. Stenslie 1815. De giftet seg i 1832 og flyttet til 
Kaukelsrud (nå Tjernholm). 

202 
© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2001-3/4



De fikk i alt 9 barn: 
Karine f. 1832, Ole f. 1836, Martin f. 1839 (død som spebarn), 
Martin f. 1840, Helene Andrine f. 1842, Karen f. 1844, Petrine f. 
1847, Beathe f. 1849 og Theoline Augusta f. 14.08.1853. 
Opplysningene på familiearket tilsa videre at Peder Olsen var 
gårdbruker på Kaukelsrud ca. 1832-40, og på Karsrudødegård ca 
1840-49. Fra 1849 var han husmann på Hoelsveen (under Vestre 
Toten prestegard). 
Dette var spennende! Mor Ingrid fra Hadeland hadde en oldefar som 
i sin tid eide Karsrudødegård! Og siden var han blitt husmann... Og 3 
av de yngste døtrene var blitt satt bort på legd... 
Her var det nok mye som hadde skjedd. Jeg begynte å bli nysgjerrig. 

Nå i sommer tok jeg fram slektspapirene igjen for å gå litt videre med 
noe av dette. Hva hadde skjedd med Peder Olsen og hans familie? 
Jeg kom til å tenke på Karsrudkongen. Kunne det tenkes at han hadde 
noe med dette å gjøre? Jeg fant fram artikkelen fra 1949, og stor var 
min forbauselse da jeg der kunne lese følgende: 

"Johannes ruget på kongstanken, han hadde fått blod på tann. Han 
kjøpte antagelig først Øvre Karsrudskogen, og omtrent samtidig 
Karsrudødegård. Skjøte fra Peder Olsen til Johannes Johannessen 
på sistnevnte gård blev tinglyst 1849 (uthevet her). Kjøpesummen var 
500 spd. I 1853 kjøpte han Øverskogen av Jacob Engebretsen for 
650 spd. 
Johannes lånte ofte ut penger. I flere tilfeller slo han låntakernes 
gårder på sig når de ikke kunne klare sine forpliktelser." 

Slik var det altså. Peder Olsen hadde ikke klart sine forpliktelser, og 
Karsrud-kongen overtok gården hans. På Toten Økomuseums 
dokumentasjonssenter fikk jeg se flere interessante papirer: 

- Pantebrev fra Peder Olsen Karsrudødegaard til Johannes Westrum 
for 100 spd. Tinglyst 2. febr. 1846. 
- Pantebrev fra Peder Olsen Karsrudødegaard til Ole Lie for 75 spd. 
Tinglyst 3. juni 1846. 
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Og dessuten: 

- Skiøde fra Peder Olsen Karsrudødegaarden til Johannes 
Johannessen paa benevnte ødegaard. Tinglyst 20. nov. 1849. 

Etter dette (1849) kom altså Peder Olsen og hans familie som 
husmannsfolk til Hoelsveen på Eina. 
Mitt neste spørsmål var: 
Hvorfor ble 3 av døtrene satt bort på legd, slik det fremkommer i 
kirkeboka ved deres konfirmasjon? 
Etter mye leting og med god hjelp av kyndige folk ved 
dokumentasjonssenteret, fant jeg at moren Berthe Johannesdatter 
Hoelsveen døde 19.01.1854, bare 39 år gammel. Da satt altså 
husfaren igjen alene med 8 barn, hvorav 6 i en alder fra 13 år og 
nedover. Den yngste, Theoline Augusta, var bare 5 mndr. gammel! 
Dette forklarte mye. Husmann Peder Olsen hadde nok ikke noe valg. 
De yngste av de morløse barna måtte settes bort til folk som kunne ta 
seg av dem: 
Karen f. 1844 kom til Lerud, Petrine f. 1847 kom til Myren 
(Lerudmyren?), Beathe f. 1849 kom til Alm. 
- Men hvor ble det av lille Theoline Augusta? Det innholdsrike 
familiearket hadde ingen opplysninger om det. 

Etter å ha sjekket folketellingene fra 1865 og 1875 for både Vestre og 
Østre Toten, uten resultat, var det nærliggende å undersøke på Gran, 
siden hun jo tross alt kom til å gifte seg der seinere. Og anelsen ble 
bekreftet: 
Folketellingen 1865 for Gran viste at på plassen Evensløkken i 
Vestre Gran bodde da en ung husmannsfamilie med 4 små barn, samt 
"lægdslem Theoline Augusta Pedersdatter 12 år fra Vestre Toten".... 
Stakkars lita, tenkte jeg. Håper de var snille mot deg! 
Ved Hadeland folkemuseum har de bidratt med flere opplysninger: 
Ved sin konfirmasjon i Næs Annexkirke 23.05.1869 bodde hun på 
Svinningseiet, og ved folketellingen i 1875 var hun budeie på 
Teslobakken. 
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Hvordan det videre gikk med Theoline Augusta er kjent: 
Hun giftet seg 2. febr. 1881 med Bent Hansen Hvinden f. 1863. Hun 
var da 28 år, han var bare 18. De må ha klart seg bra. Ved 
folketellingen i Gran år 1900 bor denne familien på nordre Hvinden: 
Bent Hansen Hvinden f. 1863. Selveiende gårdbruger og 
handelsmand med landmandsprodukter. 
Gusta (Theoline Augusta) f. 1853. Har hus- og kreaturstellet. 
Barn: Peter, gaardsarbeider i hjemmet f. 1883, Hans, gaardsarbeider i 
hjemmet f. 1885, Berta f. 1888, Torstein f. 1890, Tilla f. 1893, Inga 
f. 1898, alle født i Gran. 

Bent og Theoline Augusta fikk ei stor etterslekt. (En oversikt over 
etterkommerne er for øvrig nylig utarbeidet ved Hans M. Næss.) 
Den eldste sønnen deres, Peter Hvinden, giftet seg i 1907 med Kari 
Andersdtr. Aschim f. 1879. Disse ble mine besteforeldre, ved at den 
yngste av deres 7 barn, Ingrid f. 1920, kom til Vestre Toten og ble gift 
1945 med Aksel Napstad f. 1904. Slik kom hun til Ner-Karsrud og ble 
boende i Karsrudgrenda, der hennes oldefar ca 100 år tidligere hadde 
slitt og strevd for seg og sine. 

Men hvordan gikk det med Peder Olsen? 

Giftet han seg igjen? Flyttet han fra Hoelsveen? Når døde han? 
Han skaffet oss en del hodebry. Hverken folketellingen i 1865 eller 
kirkebøkene for Vestre og Østre Toten fra den aktuelle perioden 
kunne gi noe svar. Spørsmålet er fortsatt åpent. 

Det foreløpige svar, som vel ikke er helt usannsynlig, er at han er den 
Peder Olsen (69 år) som er oppført som enkemann og legdslem hos 
prostefamilien Magelsen på V. Toten prestegard (Kallerud) ved 
folketellingen i 1865, og som døde 19. jan. 1875 samme sted. Ved sin 
død er denne Peder notert i kirkeboka som "Peder Olsen Evang født i 
Østre Toten. Alder 78 år." Men her er det jo flere ting som ikke 
stemmer! 
Den ”rette” Peder Olsen var født på Evenrud i Vestre Toten i 1807, 
og var altså bare 68 år i 1875! 
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Men det er kanskje mulig at Evenrud kan ha blitt forvekslet med 
Evang, og at 68 år var blitt til 78 år av en eller annen grunn -? 
Kanskje ble alderen hans bare anslått av andre, og kanskje så han 
eldre ut enn han var - etter det strevsomme livet han må ha hatt? 

Så langt om min tippoldefar Peder Olsen, som en gang krysset veien 
til Karsrudkongen. 
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Skifter 
Toten, Vardal og Biri 

Protokoll nr. 3 1689-1692 

del 3 

av Fredrik Dyhren 

Forord: 
Protokollen omfatter hele Vestoppland. I utdraget som gjengis her 
er det kun lagt vekt på opplysninger som kan være av interesse i 
slektssammenheng. 
Vær oppmerksom på at det kan være feil og mangler, da det ikke er 
lest korrektur på kilden. 

30 
Tore Ellensen Sørstrand, Ourdal 26.10 1691 
x Jøran Arnesdtr (inngivet seg til livs ophold hos sønnen Helge 
Schafellen) 
Barn: 
Ellen Toersen, er død 

Troen 31 år 
Efuen 27 år 
Tore 21 år 
Gunnild 25 år, tjener hos Helge Schafellen 

Juer Toersen Strand, er død x Øyen Larsdtr 
             Tore 13 år 
             Lars 7 år 
             Jøran 10 år 
             Martha 3 år 
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Ole Toersen 50 år 
Helge Toersen Schafellen 44 år 
Gulbrand Toersen 40 år 
Martha Larsdtr(?) x Tolluf Svennes 
Sigri Toersdtr x Ole Henrichsen Riste 
Odelsgods i Sønderstrand 3 1/2 skind 1 Maal 14 stenger. 
Innpantet i Sønderstrand 1 1/2 skind 1 maal 15 stenger 2 alen. 
Av sl. Taran Ellensdtrs arvelodd i Sør Strand har sl. Tore Ellensen 
innpantet hos Knud Erlandsen Gosager. 
Av sl. Helge Akervolds arvinger Ole Hippe i bemte gods pantet 
for .......  
Av sl. Gulbrand Loes anpart betalt i bemte Taran Ellendtrs 
arvelodd i Sørstrand gitt et qvernstød. 

31 
Harl Christophersen Qvernvolden, Vardal 06.11 1691 
x Karen Pedersdtr 
(xl Birte Olsdtr) 
Barn 1. ekt.: 
Christopher bor i Tellemarchen 
Barbara x Gulich Joensen Vestad på Toten 
Birte x Knud Halfuorsen lederlover på Strømsø 
Martha x Ole Tommesen Hund 
Enken viser til skiftebrev dat. 24/4 1668. 
Gjeld: Peder Larsen Qvernvolden har betalt sin stefars gjeld. 

32 
Anne Bendtdtr Kraggerud, Jevnager 23.11 1691 
x Ingvold Sebiørnsen 
Arvinger: 
Gulbrand Bendtsen på Løken, avdødes bror, er død x Kirsten 
Gudmundsdtr 

Ole Gulbrandsen Løchen 
Gulbrand 20 år 
Iffuer 18 år 
Bendt 15 år 
Gurro Kalsiø x Ellen Rolfsen 
Dorthe 13 år 
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Karen Bendtsdtr, avdødes søster, er død x Harl Trulsen 
Bendt Harlsen 20 år 
Halfuor 18 år 

Ellen Bendtsdtr, avdødes søster, enke uten livsarvinger 
Tilstede på Karen Bendtsdtrs arvingers vegne Peder Erichsen 
Kørfuen. 
Gaarden Kraggerud er kiøpt etter brev dat. 2/2 1686, skylder 1 
skippund årlig landskyld 
Gjeld: Peder Olsen tjener på Giefsen, Kirsten Biøralt, Christopher 
Gulbrandsen(lønn), Ole Michelsen, Karen Halfuorsdtr(lønn), Birte 
Larsdtr(lønn), 

33 
Poul Ifuersen Hualebye, Gran 25.11 1691 
og Ingeborg Reersdtr 
Hennes livsarvinger: 
Rolf Erichsen Hvalby, ugift 
Ragnild Erichsdtr Horgen, enke 
Anna Erichsdtr, er død 

Karen Gulbrandsdtr 16 år 
Den sl. mands søsken: 
Sifuer Iversen Giesvold på Ringerige 
Ifuer Ifuersen Kløfstad 
Ole Ifuersen Helmen 
Jens Haug, er død 

Engebrecht 18 år Tilstede på hans vegne stefaren Jur 
Hansen 

Gulbrand Ifuersen Nørder Setterang på Ringerige 
Martha Iversdtr x Tore Olesen Breen Ringerike 
Gurri, er død x Amund Hansen Egge 
            Hans Amundsen 25 år gift 
            Gubør Amundsdtr x Erich Stephensen Blechen 
            Birte Amundsdtr x Gulbrand Hansen Aschim 
Tilgode hos: Mogens Scherfuen, Joen Lunde, Hans Frøslie, Hans 
Langeland. 
Pantegods i Hvalby 1 fierding 2 lispund 
Gjeld: Rolf Eriksen fordrer faderarv etter skiftebrev dat. 2/2 1649. 

209 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2001-3/4



Pantegods etter sin fader i Hvalby bekommen til arv 
1/2 skippund og 3 2/5 remaal. På sin søster Karen Hvamstads 
vegne tilkom Rolf landskyld av 2 1/2 lispund, 1/2 og 1/5 remaal 
siden 1660. 
Obligasjon utstett av sl. Poul til Rolf dat. 11/4 1676 vedr. 1/2 
skippund gods i Hvalby. Rolf eier 6 lispund i Hvalby etter skiøte 
dat. 18/2 1670. Nok et pant på 6 3/4 lispund etter brev dat 10/12 
1676 som sl. Poul har brukt. 
Ragnild Erichsdtr har 1 fierding, 1/2 og 1/5 remaal gods i Horgen 
som hun arvet etter sin sl. fader. På sin søster Karen Hvamstads 
vegne tilkom hun 1 1/4 lispund 1/4 remaal i Hualebye. Christen 
Christensen(lønn), Simen Lunde(lønn), Sirie Torstensdtr(lønn). 

34 
Torsten Lassesen Lie, Toten 01.12 1691 
x Barbara Nielsdtr 
Barn: 
Maren 5 år 
Ingborg 2 år 
Tilstede den sl. mands brødre Anders Homb og Joen Blichset. 
Gaarden Lie skylder 1 hud m/b, derav har enken arvet den 1/2 hud 
og resten har den sl. mand kjøpt av hennes søster Elli og hennes 
mand Anders Carlsen til odel og eiendom, brev dat. 24/12 1684. 
Gjeld: Martha Gulbrandsdtr Drengsrud, Peder Olsen(lønn), Gurro 
Olsdtr boende i Snertingdal, Hans Stepperud, Paul Torkildsen 
Alm, Jens Askim, Hans Elton, Peder Ingvoldsen, Erich Gaaserud, 
Gulbrand Stubberud, Østen Skattum, Ole Ulfuesen, Halfuor 
Torchildsen Alm, 
Dernest framkom Marha Lie en gammel qvinde, hun hadde for 7 år 
siden delt sin formue mellom sine 2 barn. Anders Ringvolden har 
hennes eldste datter til ekte, og den andre datteren er Barbra 
Nilsdtr. 

35 
Martha Nielsdtr Ulsrud, Toten 04.12 1691 
x Ole Eynertsen 
Barn: 
Nils 4 år 
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Kirsten 3 år 
Martha 1/2 år 
Gjeld: Ole Ulsrud som formynder for sl. Joen Biørges barn. 
Johannes Holstad, Ole Fossen, Barbara Olesdtr, Ole 
Andersen(lønn). 
Anders Knudsen Nøkleby svarer heretter som formynder for Eyner 
Joensens arv. 

36 
Michel Harlsen Fædstad, Toten 05.12 1691 
x 
Barn: 
Lars 16 år 
Erich 14 år 
Ole 10 år 
Gjeld: Peder Sodstad, Hans Soedstad, Martha Soedstad, Martha 
Torgersdtr(lønn) 

37 
Michel Knudsen Hammerstad, Toten 07.12 1691 
x Birte Olsdtr 
Barn: 
Ole 16 år 
Nils 9 år 
Ellen 13 år 
Maren 11 år 
Birte 7 år 
Anniken 5 år 
Dorthe 3 år 
Marthe 1/2 år 
Tilstede den sl. mands søstermand Esaias Hansen Nederrøse, 
savelsom Tore Alfstad som og har den sl. mands søster til ekte. 
Gjeld: Gunnild Andersdtr(lønn), Birte Knudsdtr tilkommer i arv 
etter hennes sl. fader og broder Ole Knudsen, Tore Foedstad. 
Esias Hansen Nederøse svarer som verg for de umyndige barns 
arv.. 
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38 
Iver Knudsen Wefle, Vang 12.02 1692 
og Anna Knudsdtr 
Barn: 
Aase x Ole Gulbrandsen Ellingstad 
Gurro 20 år 
Ragnild 18 år 
Tilstede Nils Knudsen Rud den sl. mands broder og nå formynder 
for de 2 yngste døtrene. 
Tilgode hos: Barbara Bonde, Eyner Erichsen, Troen Nebstad, Birte 
Joensdtr Framstad, Efuen Nyegaard, Ole Engbrechtsen Qvale, 
Guttorm Bonde, Hans Gulichsen Berge, Gulbrand Ellestad, Arne 
Helle, Gulich Olesen Helle, Knud Helgesen Høme, Helge Knudsen 
Høme. 
Odelsgods eier sl. Iver i Framstad i Vang 5 skind m/b. 

39 
Erich Ottersen Nerby, Land 26.02 1692 
x2 Gulle Ellefsdtr 
Barn 1 ekt.: 
Nils, bor i Vardal 
Ole 36 år 
Amund 20 år 
Birte 28 år 
Giertrud x Ole Christophersen NerbGieGiertrud x Ole Giertrud x 
Ole ChrGiertrud x Ole Christophersen Nerbophersen 
NerboGiertrud x Ole Christophersen Nerbophersen NGiertrud x 
Ole Christophersen Nerbophersen Nerbhersen Nerb 
ChGiGiGiGiertrud x Ole Christophersen Nerbophersen 
NerboGiertrud xGiertrud x Ole Christophersen Nerbophersen 
GiertruGiertrud x Ole ChGiertrud x Ole ChrGiertrud x Ole 
Christophersen NerGGiertrud x Ole ChristopGiertrud x Ole 
Christophersen Nerbophersen Nerbhersen Nerb 
Christophersen Nerbtophersen Nertilkommer. 
Gjeld: Jacob har på sin faders vegne betalt til Amund Bye, i 
ligemaade har By sagt gord hos Kield Hage på sin sl. moders 
vegne. 
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41 
Birte Sifuersdtr Vang, Jevnager 16.03 1692 
x Torger Larsen 
Barn: 
Alf 5 år 
Tilstede den sl. qvindes søstermand Lars Torgersen Houger. 
Den sl. qvindes odelsgods i Houger 1/2 skippund m/b. I Stastad i 
Gran 3 1/2 lispund u/b. 
Gjeld: Peder Madsen Løche, Poul Ibsen i Christiania, Peder 
Sørensen på Bragernes, Erik Olsen på Ringerike, Karen Nordby, 
Helge Brørby, Lars Andersen Haldum, Barbara Gyri på 
Ringerike. 

42 
Elli Toersdtr Nordbye, Jevnager 17.03 1692 
x Anders Torgersen 
Barn: 
Ole 20 år 
Hans 18 år 
Ingborg 11 år 
Tilstede den sal. qvindes søstersønn Harl Engbrechtsen 
Tilgode hos: Tore Knestang på Ringerige, Gulbrand Sogn. 
Gjeld: Peder Madsen Løche, Poul Pedersen boende ved  
Hønefosen, Birte Fallingsrud(lønn), Anders Jurgensen. 
 
43 
Ole Torgersen Balangrud, Jevnager 18.03 1692 
x Ingborg Knudsdtr 
Arvinger: 
Endre Torgersen Balangrud(avdødes bror) 
Helge Torgersdtr(avdødes søster) er død x Sifuer Engbrechtsen 

Anna Engbrechtsdtr 
Sl. Ole har innløst 3 fierdinger og 3 lispund m/b i arvetomten 
Gjeld: Peder Nederstad fordrer landskyld for 1 fierding i  
Balangrud. Gulbrand Knudsen Hensrud, Ingri Knudsdtr Ulfuen, 
Christopher Ellensen, Lucia Pedersdtr. 
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44 
Halfuor Endersen Heyer, Jevnager 04.05 1692 
x Giertrud Erichsdtr 
Arvinger : 
Helge Torbiørnsdtr, avdødes mor, er gammel og blind. 
Karen Torbiørnsdtr, avdødes søster, tilstede 
Jøran Torbiørnsdtr, avdødes søster, er død 
             Villem er soldat på Vieger 
             Ragnild Knudsdtr Viol på Ringerige 
Gjeld: Engbrecht Grumbstad, Torbiørn Vestrum(lønn), Erich 
Moridsen. 

45 
Ole Henningsen Biellum, Jevnager 12.12 1692 
og Karen Torstensdtr 
(xl Marthe Andersdtr) 
Barn 1. ekt.: 
Gubør x Rolf Nøgelbye 
Anna x Anders Snedcher bor ved Hønnefosen 
Barn 2. ekt.: 
Henning Enge 
Torsten Skienum, vært bortreist i 2 år x Ingborg Eynersdtr 
              Sevald 9 år 
              Martha 7 år 
              Karen 6 år 
Christopher 
Lars 20 år 
Martha 26 år 
Mari 22 år 
Gjeld: Poul Ibsen i Christiania, sl. Johannes Ibsen, Fredrich Olesen 
ved Hønefosen, Torchild Andersen, Lars Løchen, Anders 
Larsen(lønn), Gurro Olsdtr Jur Andersen, Amund Mourtvedt, 
Halfuor Vierstad, Lars Olsen Biellum, Biørn husmand på Biellum. 

46 
Peder Jensen Nordrog, Land 19.09 1692 
og Lisbet Andersdtr 
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Barn: 
Anders Pedersen er død x Johanne Pedersdtr 

Nils 9 år 
Lisbeth 7 år 

Maria Margareta Pedersdtr 34 år 
Gunnild 30 år 
Else x Christen Borlund 
Sophia 28 år 
Margareta 27 år 
Anna 26 år i Christiania 
Marha 24 år 
Karen 20 år 
Tilstede Peder Pedersen Ourdal var formynder for sin sl. søster 
Johanne Pedersdtrs barn. 
Garden Nordrog skylder 1/2 skippund m/b, innkiøbt etter skiødes 
innhold dat. 31/10 1664. Englandet Sleberud skylder 1 skind 
brukes under Nordrog, er makeskiftet etter brev dat. 4/3 1674. 
Arvingene angir at foreldrene eier rødningsplassen Flatlien skylder 
2 skind. 
Gjeld: Cap. Johan Reinhart von Hadeln, Niels Amod(lønn),  
Michel Kind, Lars Smed, Niels Vilberg, Ole Sifuersen(lønn), Ole 
Pedersen(lønn), Peder Vidrichsen, Peder Michelsen, Birgete 
Torsrud(lønn), ass Anders Simensen. 
 
47 
Ole Jøgersen Semle, Ourdal 30.09 1692 
x Barbara Nielsdtr 
Barn: 
Jøger 5 år 
Den sl. mand har etterlat seg 2 brødre, Aslach som fullmyndig og 
Knud som er umyndig. Sl. Ole har en søster Sidsel Jøgersdtr gift 
med Ole Knudsen stor Kvale. 
Enkens broder Tore Nielsen Søehuus er tilstede. 
Tilgode hos Ole Olsen Rogne, 
Sl. Ole har pantet til seg 1/2 hud gods i Simle etter brev dat. 14/12 
1685. 
Før skiftet kan avsluttes maate enken fremskaffe riktighet om arven 
som hennes sl.mand i Hallingdal er tilkommen. 
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Den 18/2 1696 ble saken gjenopptatt, enken var da gift med Knud 
Hansen. 
Biørn Frøsager er dømt til å betale arv. 
Sl. Ole har makeskiftet til seg av Aslach Olsen Simle 1/2 hud 
odelsgods i Simle etter brev dat. 14/12 1685. 
I Arnegard i Hallingdalen eiet sl. Ole 21 stenger odelsgods. 
Gjeld: Gullik Tollefsen Viig som formynder for Aslach Jøgersen 
fordrer i deres bestefar arv etter skiftebrev dat. 16/12 1680. I  
ligmaade til Knud Jøgersen. Guri Iversdtr(lønn), Gulich 
Clementsen(lønn), Anders Andersen boendes på Lerdahlsøren. 
 
48 
Birte Gunnarsdtr Jebne, Vang 06.10 1692 
x Gulich Knudsen 
Barn: 
Kirsten er død x Anders Olsen 

sønn, døde 1/4 år etter sin moder 2 år gl. 
Gurro 16 år 
Barbara 14 år 
Karen 10 år 
Gjeld: Niels Knudsen Rud, Ole Tuedt, Erich Nielsen som tiener 
paa Remmen, Engbrecht Aslachsen(lønn), Erich Andersen er født i 
Lerdahl tilholdende paa Liuster(lønn), Halvor Torpe, Ole 
Torgiersen Qvien, Peder Toersen Ørager vedr. dom om 1 1/2 skind 
jordegods i Jebne som han og hans medarivnger har søkt for retten. 
Formedelst ikke alle odelsarvinger til Jebne var tilstede på skiftet, 
ble det stilt i bero. 
Den 10/2 1693 ble foretningen igjen fortagen paa Jebne. Anders 
Olsen har stevnet arvingene til Jebne gods til at gjøre rigtighed med 
hannem. 
Johannes Belsum som var Gulich Knudsens faders fader eide 
odelsgods i Jebne gaarden 6 skind loed han etter seg 6 barn, nemlig 
Knud Johansen Gulich og Clement, Tore Johansdtr, Aase og 
Synnof. Av bemelte 6 skind odelsgods i Jebne tilkom hans børn 1 
brorlaad 1 skind 1 maal, 1 søsterlaad 1/2 skind 1/2 maal. Sl. Knud 
Johansen som var Gulichs fader hadde forutens sin arv kiøbt 1 
skind. Samtlige arvinger beretter at sl. Knud Johansen mageskiftet 
med Synnof Johansdtr Nordland i Belsum garden, og han derfor  
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bekom hennes andel i Jebne. Er tilsammen 3 skind som Knud 
Johansen eide i Jebne. Til samme 3 skind er ettermelte arvinger: 
Gulich Knudsen Jebne, han er tilstede. Giøe Knudsdtr er enke og 
tilstede. Giertrud Knudsdtr er død og etterlater seg 2 døtre, nemlig 
Dorthe og Ambiør Knudsdøtre som begge er ugifte. Gurri 
Knudsdtr er gift med Torsten Simensen Tune? som er tilstede. 
Brorlaaden i de bemlte 3 skind er 1 skind 19 stenger 2 alen og 
søsterlaaden 1/2 skind 9 stenger 5 alen. 
Gulich Knudsens faders søsken forklarer som følger: Gulich 
Johansen har ikke bekommet noe for sin arvelaad. Clement 
Johansen Lochrim tilstede bekienner han har bekommet for sin 
arvelaad. Av Aase Johansdtrs barn møter Ole Knudsen Bonde, han 
bekienner å ha oppebaaret av Anders Olsen Jebne for sin sl. moders 
andel i Jebne. Gurro Knudsdtr Betou bekienner hun ikke har 
bekommet noe for hennes andel i Jebne etter hennes sl. moder Aase 
Johansdtr. Giøe Knudsdtr bekienner å ha bekommen av Anders 
Olsen for hennes andel i Jebne. Sl. Giertrud Knudsdtrs festemand 
Biørn Villemsen sier at hans sl. festeqvinde har for hendes arvedel i 
Jebne annamet pantepenge av Anders Olsen. Gurri Knudsdtrs 
mand Torsten Søme? bekienner at have bekommen av Anders 
Olsen for hans qvindes andel i Jebne pantepenger. Desligste av 
Gulich Jebne bekommen paa sin qvindes andel . 

49 
Johanne Pedersdtr Bø, Vang 10.10 1692 
x Lars Olsen 
(xl hr Nils Gram, prest i Land) 
(x2 Anders Pedersen Nordrog) 
Barn: 
Anna Nilsdtr 14 år 
Dorthe 13 år 
Nils Andersen 9 år 
Lisbet 8 år 
Maren Larsdtr 1 år 
Tilstede den sl. qvindes eldste broder Peder Pedersen og hennes 
søster Dorthe Pedersdtr samt hennes ektemand Troen Joensen 
Katvold. 
Tilgode hos: Bottel Sønderoel, Ifuer Svendsen Bøe, Anders  
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Andersen Tune, Joen Jøgersen Qvale, Biørn Lerohl, Efuen Nielsen 
som bor på Mølstad i Vardal. 
Den sl. qvinde har arvet etter hennes foreldre 4 skind pantegods i 
Maanum i Ordahl. Odelsgods har hun arvet i Søndre Bø i Vang 2 
huder og i Fodnes som Tore påbor i Ordahl 1 hud og 3 skind 
Gjeld: Peder Qvernvolden i Vardal, 

50 
Christopher Torstensen Nederqvale, Vang 12.10 1692 
x Sigri Olsdtr 
Barn: 
Torsten 12 år 
Ole 10 år 
Efuen 4 år 
Gurri 17 år 
Ingborg 14 år 
Den sl. mands broder Engebrecht Hemsing tilstede. 
Tilgode hos Torchild Torstensen Gaasedelen. 
Sl. Christopher har pantet 3 skind 1 maal gods i Qvale mot 
forstrakte penger etter brev dat. 1/9 1684. 
Han har arvet 1 skind 2 maal odelsgods i garden 

51 
Asbiørn Knudsen Myre, Vang 13.10 1692 
x Gurro Knudsdtr 
Barn: 
Æli, er død x Torger Rangnoldsen er død 

Joen 6 år 
Tomas 4 år 

Martha x Helge Reersen Dalager 
Torgund, dømt af bygden 
Aagot 17 år 
Tilstede barnebarnas nærmeste slecht Ouden Torchildsen som har 
bemelte Torger Rangnoldsens søster Barbara til echte. 
Odelsgods i Myre 1 skind, ellers har Tore Ellingsbø den eldre i 
Myre 1 skind etter dom og forening dat. 10/7 1685 
Desligest har Gunild, Karen og Anna Knudsdøttre hver 1 skind i 
Myre etter skiftebrev dat. 17/3 1640, og Asbiørn Myre har brugt  
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bemelte gods uden hiemmel og adkomst sin livsted. 
Gjeld: Troen Joensen Katvold, Endre Myre, Mads Thomasen 
Hougen, Joen og Alf Kattevold, ung Tore Olsen Ellingbøe, Michel 
Simensen. 

52 
Æli Asbiørnsdtr Lajord, Vang 13.10 1692 
Barn: 
Joen Torgersen 6 år 
Tomas 4 år 
Helge Reersen Dalager som har den sl. qvindes søster Martha 
Asbiørnsdtr til echte er tilstede, saa og børns bestemoder Gurro 
Knudsdtr nærværende. 
Anna Knudsdtr Lajord bekienner at Torger Ragnalsen betalte 
hennes sønn Knud Wilhelmsen for 2 løbbol odelsgods i Lajord, og 
Tore Olsen Ellingsbøs barn tilkommer derforuden l/2 løbbol efter 
deres sl. moder Ambiør Knudsdtr 
Gjeld: Ouden Torchildsen Hougen, Anna Rognalsdtr, Tore  
Poulsen, Anders Engbrechtsen, Ragnild og Karen Alfsdøtre for 50 
års landskyld av 2 1/2 skind odelsgods som Torger og Æli hans 
qvinde har brugt, Alf Kattevold, Aase Vilhelmsdtr fordrer for 
hennes arvedel i Lajord etter hennes sl. moder Anna Knudsdtr. 
 
53 
Sigri Johansdtr Steile, Vang 15.10 1692 (i live) 
Barn: 
Johannes Torresen Steile 
Roland Steile 
Giertrud er død x Tron Pedersen Berge 
Anna x Ole Eynertsen 
Kari 20 år 
Tilstede enkens broder Peder Johansen. 
Joen Kattevold har vært verge for barnas faderarv. 

54 
Giertrud Torgersdtr Kasse, Vang 17.10 1692 
x Østen Torstensen 

219 
© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2001-3/4



Barn: 
Erich 12 år 
Torsten 8 år 
Ifuer 3 år 
Den sl. qvindes nermeste slecht Giermund Andersen Hermundstad 
nerverende. 
Tilgode hos: Ole Huse i Lerdahs øren, Lars Bøe i Lerdahl, Joen 
Børager på Borgen boende, Torchild Hermandsen, Knud 
Grehammer, Knud Qvamme, Helge Remen, Tore Andersen Heen, 
Askrim Kiørlien, Peder Tørstad, Arne Helle, Gurri Lehne. Anders 
Bageton og han har sat i brukelig pant 1 skind i Bageton. Niels 
Gudmundsen Bageton sat i pant 1 skind gods i pant i Bageton. 
Østen Case har kiøbt av Arne Torresen Helle 4 skind odelsgods i 
Case, men har ikke bekommet skiøde. Givet Knud Hofuersen 
Sønderaal for 1/2 skind odelsgods i Kase. Martha Arnesdtr for 1/2 
skind gods i Case. Nok har Østen kiøbt av Arne Helle 1 skind 
odelsgods i Kase. Knud Knudsen Hofui for 1 1/2 skind i Kase 
bekommen. 
Østen Case har i garden 2 skind odelsgods for laante penger etter 
hans sl. verfader Torger Opdahl. Nok angir Østen Case på sin sl. 
moders vegne å ha indfriet 1/2 skind odelsgods i Case. 
Den sl. qvinde har 4 skind odelsgods i Opdahl her i sognet under 
Filefield beliggende. I ligemaade 1/2 skind odelsgods i 
Hermundstad var den sl. qvinde eiendes. 
Desligst har hun arfuet i Opdahl nørdergarden etter fader og moder, 
hvorom skiftebrev dat. 29/2 1676 formelder. 

55 
Peder Nielsen Gieblen, Land 02.11 1692 
x Anna Halfuorsdtr 
Barn: 
Niels 16 år 
Gundbør 12 år 
Birte 11 år 
Gunnild 6 år 
Peder Scherfven boende i Vardal som er søskenbarn med den sl. 
mand møtte ikke. Erik Engebrechtsen Gryte i Vardal som har sl. 
Peders søster til ekte er tilstede. 
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Odelsgods eier den sl. mand 3 skind u/b i Hørstad i Vardal og 1/2 
skind i Vilberg u/b som Gulbrand Fredrichsen bruger. 
Enkens broder Eyner Halvorsen Braastad beretter å være skyldig 
hennes anpart i Braastad. 
Tilgode hos: Halvor Røberg, Endre Skarud, Iver Hansen, Niels 
Tønderum, Christopher Hougner, Hans Setton, Ole Feide, Efven 
Alm i Vardal, Torsten Kolsrud, Sifver Grangard, Simen Olesen 
Grangard. 
For barns arv svarer formynderne Erich Engebrechtsen Grytte,, 
Hans Tomble, Hans Setton, steffaderen Iver Hansen. 

56 
Amund Olsen Nederby, Vardal 02.12 1692 
x Boel Harlsdtr 
(xl Gunnild Larsdtr) 
Barn 1. ekt.: 
Gulbrand 10 år 
Gunild 7 år 
Barn 2. ekt.: 
Lars 1 1/2 år 
Tilstede Mogens Larsen Roset som formynder for hans søsterbarn, 
saa og Gulbrand Amundsen Tranberg som formynder for yngste 
sønn. 
Gjeld: Enkens stebarn deres moderarv, Engebrecht Torche, 
Anders Schonhofd, Gulbrand Toersen tilholdene på 
Biugstad (lønn), Jens Torgrimsen (lønn), Anna Olsdtr (lønn), 
Abraham Amundsen. 
Kield Larsen Revold svarer for datterens arf. 
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Tillegg og rettelser 

Til artikkel i VSHLT 2/2001 

Av finneslekt 

Det er artig å sjå at det er noen som skriver om Hurdal. 
Morsida mi er i frå Eidsvoll og oldemor mi var i frå Bundli i 
Hurdal. Det gjelder din artikkel Av Finneslekt. På s. 101 har du ført 
opp borna til Kristoffer og Ingrid. Marthe nr. 2. nedstammer eg i 
frå. Men ho kan ikkje være identisk med den Marte som du har. Det 
stemmer at ho var gift med Iver Hansson Røsrud som det er skifte 
etter på Solsrud i 1752 og ikkje 1753. Eg ser at du har brukt 
Hurdals boka. Den kaller Iver for svoger antakelig ut frå 
namnelikhet. Nå er det bare det at Marte vart gift andre gong med 
Ola Halvordsson. Det er skifte etter ham i Julsruddalen i Eidsvoll 
05.04.1781 (Øvre Romerike sk. Pro. 11. fol. 376a.). 
Det vi her få vete er følgande: 

Marte Kristoffersdotter gift fyrste gong med 
Iver Hansson Solsrud, død. 
Dei hadde to born: 
1. Sonen Hans Iversson Dal, kvartermester ved Hr. major v. 
Abelsteds dragon kompani. Han budde på Julsrud. Han er min 
3xtipp oldefar og var brukar av Innistun Julsrud i Eidsvoll. 
2. Dottera. Anne Iversdotter var gift med Kristoffer Lukasson Setre. 

Marte var så annen gong gift med Ola Halvordsson. 
Dei hadde også to born. 
1. Dottera Karen Olsdotter som var gift med Jon Nilsson. Dei budde 
på plassen saman med mora. Seinare vart dei brukarar av Østby i 
Eidsvoll. Kari var etter aldersnemninga i 1801 født i 1757 og ho 
døde i 1801. 
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2. Dottera Inger Olsdotter som var nemnt å være 19 år og altså født 
omlag 1762. Ho var heimeværande. 

I frå skiftet 05.04.1752 på Solsrud i Hurdal var Anne nemnt å være 
7 år og Hans nemnt å være 1 år. Dei skulle da være født omlag 
1745 og 1750. Det er lite trulig at Marte var yngre enn 20 år da ho 
gifta seg med Iver. Sett at ho nå var det og at dei gifta seg ved dei 
tider da Anne vart født i 1745 var ho født i 1725. I den andre 
ytterkanten kan vi sette at ho var 45 år ved Ingers fødsel i 1762. Ho 
har antakelig ikkje vori eldre. Ut i frå desse nokså sikre antakelsane 
må ho være født ein stad mellom 1717 og 1725. 
Ut i frå dette ser man jo at Marte ikkje kan være identisk med Marte 
Kristoffersdotter Solsrud. Du sier jo at ho også vart gift i svært 
moden alder. 
Det er ting som tyder på at Marte var dotter av Kristoffer Bjørnsson 
i Søgarden Skrukklia. På s. 523 står det at dei hadde ei dotter gift 
med Ola Halvordsson Julsruddalen. Olav Tveter sier ikkje kor han 
har det frå. Eg har dessverre ikkje fått gjort dette enda. 

Med venleg helsing, 

Frode 
Myrheim 
Sørum 
2335 Stange 

223 

 

© Vestoppland slektshistorielags tidsskrift 2001-3/4



2
2
4

 

Alvarin konge over Vingulmark (Oslosysla) † omkring år 800  

Alvgeir konge over Vingulmark † ca. 830, tok 

tilbake hele Vingulmark etter Gudrød Veide- 

konges død. 

Alvhild Alvarinsdotter † ca. 819 °° Gudrød Veidekonge °° 2 Åsa Haraldsdotter 

fikk halve Vingulmark i med- † ca. 821                ca. 804-834, begravet 

gift av sin far.                 i Osebergskipet. 

Olav Gudrødsson Geirstadalv 

   ca. 800-850, konge i Vestfold. 

Halvdan Svarte ca. 820-860 konge 

i Vest-Agder og Vestfold ca. 838 00 

Ragnhild Sigurdsdotter † ca. 860. 

Hysing Helsing 

falt ved Eid mellom Askim 

og Øyeren ca. 840 i kamp 

med Halvdan Svarte 

Hake konge i Alvheim 

falt i Hakadal ca. 860 i 

kamp med Harald Hårfagre 

Ragnvald Heidumhår konge i 

  Vestfold 

Harald Hårfagre ca. 850-933 

Norges første rikskonge 
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Gandalv konge over Vingulmark og Romerike, 

falt ca. 860/65 i slag med Harald Hårfagre. 
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Svar på tidligere spørsmål 

Svar på spørsmål nr. 388: 

Gabriel Hansen Berg/Groset/Stensli og hans ekteskap. 

For å søke et svar på dette spørsmål må en gå en generasjon bakover 
for å se om det finnes noen Mari Nilsdatter fra Solberg som kunne 
vært gift med Gabriel Hansen slik det står oppført i tidsskriftet 
TOTN nr. 5. 

Nils Kjeldsen Solberg var født ca. 1628 (37 år i 1665) og ble bgr. 
13.11.1705, ”81 år”. Han må ha vært gift hele tre ganger. Den første 
kona het Ingeborg Olsdatter Baakind og hun nevnes som ”Ingeborg 
g.m. Nils Solberg” i skiftet etter faren Ole Baakind 15.10.1667. De 
giftet seg trolig ca. 1652. Det var skifte etter Ingeborg 20.10.1664. 
(Det står feilaktig Ingeborg Gulbrandsdatter i skiftet som er gjengitt i 
VSHLT 4-1993). Nils og Ingeborg Olsdatter hadde følgende barn 
(alle sønner). Alder oppgitt etter manntallet som ble skrevet høsten 
1665: 
1. Kjeld, f. ca. 1653 (navn etter farfar) 
2. Ole, f. ca. 1655 (navn etter morfar) 
3. Peder, f. ca. 1658 (navn etter oldefar på Solberg) 
4. Erik, f. ca. 1660 (navn etter Ingeborgs eldste bror) 

Nils Kjeldsen gifter seg andre gang med Maren Gulbrandsdatter fra 
Solberg i Kolbu. Det var skifte etter henne 16.11.1665 og arving var 
hennes far Gulbrand Solberg, så Maren og Nils hadde altså ingen 
barn. 
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Den tredje kona til Nils var Siri Olufsdatter Tømmerhol. Hun nevnes 
som ”Siri Solberg” i skiftet etter faren Oluf Paulsen Tømmerhol 
27.1.1668. De fikk riktignok ei datter som het Mari som var født 
1678 og ble bgr. 15.11.1696, 18 ½  år gammel (navn etter den andre 
kona til Nils, som var skikk og bruk på den tid). Det er høyst 
usannsynlig at hun var gift med Gabriel Hansen født ca. 1655 og 
absolutt umulig at hun var mor til hans barn som alle var født i 
tidsrommet ca. 1680-ca. 1694! (før kirkebokas begynnelse i 1695). 

Gabriel var nok gift med Kirsti Amundsdatter som vel var omtrent 
på samme alder som ham. Hun sies riktignok å være 97 år gammel 
da hun ble bgr. 1.11.1744, men det var vel kanskje å ta litt for hardt 
i. Hvem Kirsti Amundsdatter var datter av vet jeg ikke. 
Datteren Marte Gabrielsdatter, som jeg har blant mine aner, ble gift 
18.11.1708 med Ole Andersen Stensli (fra Holen). Deres datter 
Kirsti ble gift 18.10.1747 med enkemann Hans Andersen Elton, så 
navnetradisjonen bekrefter også at kona til Gabriel var Kirsti 
Amundsdatter og ingen andre så langt jeg kjenner til. Opplysningene 
i TOTN må bero på en feiltakelse eller en misforståelse. Det er 
dessverre blitt en del trykkfeil i slektstavlen som ble presentert i det 
tidsskriftet. 

Jeg har sett litt i gardspakkene på arkivet på Kapp etter en Amund 
som kunne være far til Kirsti Amundsdatter g.m. Gabriel Hansen 
Berg/Groset/Stensli. Det var ikke mange å velge mellom i det 
aktuelle tidsrom, og den eneste Amund med en datter Kirsten var 
Amund Staffensen Verslien (51 år i manntallet og dermed født om 
lag 1615). Det var skifte etter ham den 30.11.1678, og han hadde da 
følgende barn (skiftet er også trykket i VSHLT 1-1999, side 48): 
Ole Amundsen 20 år (5 år i manntallet) 
Hans Amundsen 14 år (4 år i manntallet) 
Ellen (alder ikke oppgitt, men jeg antar hun var datter og myndig - 
og ikke en sønn). 
Kirsten Amundsdatter 21 år 
Birdte Amundsdatter 20 år 
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”Knud Hansen Berg har oppsyn med den yngste sønnens arvedel 
som Fjerholdsmand”. 

Det siste er litt interessant fordi Knud var en eldre bror av Gabriel 
Hansen Berg som altså var g.m. Kirsti Amundsdatter. Dermed skulle 
det være temmelig sikkert at Kirsti er identisk med Kirsten 
Amundsdatter Verslien født ca. 1657. Hun og Gabriel giftet seg vel 
da omkring 1679/80. 

Interessant er det at Staffen Sigurdsen (Syversen) Trogstad, født ca. 
1595 hadde en datter Anne Staffensdatter som ble g.m. Peder 
Hansen Stensli, eldste bror til Gabriel Hansen, men det er vel litt for 
dristig å tro at Staffen Sigurdsen Trogstad med ei eventuell første 
kone hadde en sønn Amund født om lag 1615/20 og som ble bruker 
av Verslien? 

Hilsen Herman Nettum 

Ytterligere kommentarer til spørsmål 388: 

Nettum har helt rett i sine betraktninger rundt Gabriel Hansen 
Stenslis ektefelle(r). Han og konen Kirsti Amundsdatter skiftet i 
levende live 5. mars 1722 (Toten, Vardal og Biri skifteprotokoll, 
folio 10 a). Der nevnes deres ”sammenaflede børn”: 
1. Hans Gabrielsen 
2. Ole Gabrielsen, ved Kongsberg boende 
3. Marte Gabrielsdatter, g.m. Ole Andersen Stensli 
4. Mari Gabrielsdatter, ugift 
5. Margrete Gabrielsdatter, g.m. Østen Oustbye 
6. Anne Gabrielsdatter, ugift, umyndig 
7. Kierstj Gabrielsdatter, ugift, umyndig 

Gabriel Stensli ble begravd 3. januar 1725 (ingen alder oppgitt), og 
det ble holdt skifte etter ham 23. januar samme år (f. 114 b) 
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Når Nettum samtidig identifiserer Kirsti Amundsdatter med Amund 
Steffensen Versliens datter Kirsti, virker det meget sannsynlig. Vi 
vet fra andre kilder at fierholdsmanden ved skiftet på Verslien 30. 
november 1678 også var versønn på garden. Han må da være gift 
med Ellen Amundsdatter Verslien. 

Når så Gabriel Hansen Berg gifter seg med Kirsten Amundsdatter, 
har vi et eksempel på dobbelt søskenbytte, noe som ikke er så 
uvanlig. 

I O. Berg og Fosmos artikkel om Berg i Lien i TOTN nr. 5 har det 
sneket seg inn en feil ved at Knud Hansen kalles Knut Grosli. Det 
riktige er Versli): Verslien, som Knut overtar etter verfaren. 

Men primærkildene kan også ha feil. I en sak i Tingbok for Toten, 
Vardal og Biri 10. juni 1680 der det nevnes at Knut Hansen Verslien 
er versønn på garden; ... vitnes ... det om Sl. Amund Versliens fader 
Torstein... 

Siden Amund Verslien er en Steffensen, må dette fader være feil for 
verfader. Amund Steffensen må følgelig ha vært gift med en datter 
av Torstein Olufsen som 1615/16 bygslet Verslien, ”som Jens 
Schredder oploed”. 

Torstein var bruker enda 24. september 1647 da han i et brev skrevet 
på Snartum i Snertingdalen kunngjør at han har solgt sin 
odelslysningsrett til Bakke i Snertingdal til Ole Mogensen på 
Snartum og dennes kone Anne Svendsdtr. 
Torsteins kone, Anne Simensdatter, samtykker i salget. Torstein er 
bestemann til Bakke, da hans (eldre?) søsken har fått sin andel andre 
steder. 

Men om denne ellers ukjente Torsteinsdatteren er mor til Amund 
Steffensens barn kan være mer usikkert, for Amund må også ha vært 
gift med ei datter på Berg i Vestre Toten. 
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13. mai 1667 ble det avholdt skifte etter Gulbrand Halvorsen Berg. 
Han og konen Jøe Oudensdtr. Hadde barna: 
1. Oluf Berg 
2. Joen Aas 
3. Tohre Verslien 
4. Ingebore Skaugerud 

Tora Gulbrandsdatter kan ikke ha vært gift med noen annen enn 
Amund Steffensen. 

Amund Steffensens barn, med unntak av den eldste datteren Ellen, 
oppgis i 1678 å være født mellom 1657 og 1664. 

Hun kan være av farens 1. ekteskap, hvis vi forutsetter at Amunds 1. 
kone er død før skifteprotokolltiden 1657. Dermed kan de andre 
barna være barna til Tora Gulbrandsdatter. 
Har det derimot ikke vært nødvendig for faren å avholde skifte etter 
sin 1. kone, kan hun for så vidt kronologisk ha vært mor til alle 
barna, men det vet vi ikke. Tora Gulbrandsdater kan nemlig 
kronologisk også ha vært mor til alle barna. 

Videre forsking får om mulig prøve å løse den floken. 

Hilsen Jan Eilert Jaatun 
Pb. 99, 2857 SKREIA 
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Svar på spørsmål nr. 367. 

Helene Jensdatter ble født på en husmannsplass under 
Feiring i Biri 22.9.1816 av foreldre Jens Pedersen og Sissel 
Jacobsdatter. Ved dåpen i Biri kirke 11.10.1816 er mora feilaktig 
kalt Sissel Pedersdatter. I utflyttingslistene i kirkeboka finner vi i 
1817 følgende: Jens Pedersen, kone Sissel Jacobsdatter og to 
ukonfirmerte barn, husfolk under Feiring, til nordre Trondhjems 
amt (som Nord-Trøndelag fylke het fram til 1919). 

Dette spørsmålet har også stått på trykk i tidsskrift 4/1984 
s. 54, og der sies det at Helene kom til Vesterålen via Namdalen i 
Nord-Trøndelag. I et skifte på Gaukstad i Biri 1825 sies det at 
familien bodde i Trondheim, og da Helenes mormor døde i 1841 
bodde Jens og Sissel "ved Trondheim". Men kanskje det menes et 
sted i Trøndelag? 

Jens Pedersen har vi ingen alder på. Hvis vi regner med at 
han og Sissel var omtrent jevngamle så er det to aktuelle Jens 
Pedersen i Biri 1801, men disse har det ikke vært mulig å spore 
videre. Jens og Sissel bodde i 1813 på Hellerudeie og på Feiring- 
eie 1816-1817. Dette er noen av de nordligste gardene i Biri, ikke 
så langt unna grensa til Fåberg. Derfor er det også aktuelt å sjekke 
folketellinga 1801 for Fåberg. Her finnes også to Jens Pedersen i 
passende alder. Den ene av dem døde barnløs i ung alder, den 
andre er ukjent. Så ei slektstavle for mor til Helene, Sissel Jacobs- 
datter: 

1. Sissel Jacobsdtr. Gaukstad dp. 18.10.1781. 

Foreldre: 
2. Jacob Halvorsen Gaukstad dp. 8.4.1753, skifte 12.12.1808. 
3. Anne Paulsdtr. Myre nordre dp. 3.6.1753, d. 7.11.1841. De 
giftet seg 17.6.1777. 

Besteforeldre: 
4. Halvor Christensen Rollefsby f. ca. 1725, d. 28.6.1764. 
5. Anne Olsdtr. f. ca. 1727, skifte 30.5.1807. De giftet seg i 
Fåberg 22.10.1748. 
6. Paul Engebretsen Myre nordre f. ca. 1721, d. etter 1801. Gift 

22.11.1752 med 

7. Anne Olsdtr. Myre nordre dp. 28.11.1733, d. før 1801. 

Oldeforeldre: 
8. Christen Halvorsen Ravneberg, Fåberg f. ca. 1669 d. 20.7. 1763 
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9. Sissel Christensdtr. Langset, Fåberg f. ca. 1677, d. 1.10.1771. 
10. 
11.  Disse to er for tiden ukjente, men antagelig fra Fåberg. 
12.  Engebret Olsen Ekern nordre f. ca. 1678, d. 12.3.1762. 
13.  Anne Paulsdtr. Ekern f. ca. 1700, d. 6.10 1778. 
14. Ole Nilsen Myre nordre f. ca. 1704, d. 9.12.1775. 
15. Kjersti Olsdtr. f. ca. 1691, d. 18.2.1772. 

Tippoldeforeldre: 
18. Christen Jensen Langset nordre 
19. Kari Torkildsdtr. Holen f. ca. 1649, d. februar 1735. Hennes 
far var Torkild Lukassen Holen f. ca. 1619, sønn av Lukas Holen 
nevnt 1629-1647. 
24. Ole Monsen Ekern d. før 1711. 
25. Ingeborg Syversdtr. skifte 27.10.1711. Hun var antagelig 
datter av Syver Larsen Bjørnstad nordre f. ca. 1606, sønn av Lars 
Bjørnstad nevnt 1627-1640 og Berte nevnt 1640-1645. 
26. Paul Pedersen Ekern f. ca. 1659, skifte 30.8.1710, sønn av 
Peder Olsen Ekern f. ca. 1607. 
27. Anne Christoffersdtr. Hvatterud, Jevnaker f. ca. 1660, bgr. 
2.10.1732. Hennes foreldre var Christoffer Jonsen Hvatterud f. ca. 
1626 (sønn av Jon Brynildsen Gunstad, skifte 13.10.1661), og 
Synnøve Kåresdtr. 
29. Barbro Pedersdtr. skifte på Myre 5.4.1729. 

Terje Tandsether. 
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Nye spørsmål og svar 

Spørsmål nr. 393 
Er interessert i opplysninger om etterkommere av Peder 

Olsen, f. 1807, Evenrud, V. Toten og Berte Johannesdtr., f. 1815, 
Stenslie, Ø. Toten. Familien var husmannsfolk på Hoelsveen, Eina 
(under V. Toten prestegard) fra 1849. Berte døde i 1854 fra en stor 
barneflokk, og flere av barna ble satt bort på legd. Er spesielt 
interessert i opplysninger om 
Beathe Pedersdtr., f. 11.12.1849, dp. 3.03.1850. Ved sin  
konfirmasjon 1.10.1865 var hun legdebarn på Alm. 
Karen Pedersdtr., f. 16.12.1844, dp. 5.01.1845. Ved sin 
konfirmasjon 2.10.1859 var hun legdebarn på Lerud. 
Hvor ble det av Beathe og Karen? 
Er også interessert i opplysninger om de eldre søsknene Helene 
Andrine (f. 24.11.1842, dp. 1.01.1843), Martin (f. 9.07.1840, dp. 
13.09.1840) og Ole (f. 2.02.1836, dp. 6.03.1836). 

Hilsen 
Svanhild Napstad, 
Nordsetvn. 22, 
2830 Raufoss 

Spørsmål nr. 394 
Kjenner noen til Jørgen Olsen Frøsland? Han får en sønn 

Ole Jakob i 1846, Torpa, med Berte Johansdatter Valhovd. Søker 
også opplysninger om henne. 

Med hilsen 
Sonja Fjellhaug, 
Kalkvegen 5, 
2818 Gjøvik 
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Spørsmål nr. 395 
Garden Grønsås ble utskilt fra Østre Skjerven i 1839, og 

kjøpt av Ole Nilsen gift med Cesil Eriksdtr. De hadde etter mine 
opplysninger fire barn: Nicoline, Johanne Marie, Even og Edvard. 

Men så begynner problemet mitt. I følge døpte i Vardal 
1831-1843 finner jeg en Olaus oppført som ekte sønn av Ole 
Nilsen på garden Grønsås, og mor Cicilia Johannesdtr. 

Er det noen der ute som kan fortelle meg om dette var en 
uekte sønn, eller om Ole Nilsen var gift flere ganger? 

Ole Nilsen døde i 1858, og hans kone Cesil (Sidsel) 
Eriksdtr. ble sittende som føderådskone når garden ble solgt, så han 
var ikke enkemann. 

Er også interessert i informasjon om Nils Olsen, far til Ole. 
Har her ingen opplysninger annet enn farskapet til Ole. 

Hilsen 
Tore Hansen 
Eikedalen 1, 
3474 Åros 

E-post: hansen55@online.no 

Svar: 

Ole Nilsen var først husmann på Helgerud før han i 1839 
ble sjøleier på Grønsås. Sammen med sin hustru Sissel Eriksdtr. 
hadde han i perioden 1831-1854 barna (som alle var ektefødt): 
Christian, f. 2/3-1834 
Johanne Maria, f. 2/5-1837 
Even, f. 16/4-1840 
Olaus, f. 11/2-1843 
Edvard, f. 22/2-1846 

Når mora i 1843 har et annet farsnavn, kommer det av en 
feilskriving av presten, noe som ikke er uvanlig. 

Hilsen 
Fredrik Dyhren 
2848 Skreia 
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Spørsmål nr. 396 
1. Min tipp-tipp-oldefar, Erik Wilhelm Lie, ble født på 
Øystad i Søndre Land i 1807 som yngste sønn av enkefru Mari 
Dorph, født Berg, og prem.lietutnant Wægger v. Lie fra Norderhov 
på Ringerike. 

Erik W. Lie var snekker og ugift. I 1831 får han imidlertid 
en uektefødt datter med pike Karen Andersdtr. Granumseie, og i 
1834 en uektefødt sønn med Maren Petersdtr. Settoneie. Sistnevnte 
uekte barn ble da min tipp-oldefar, døpt Peter Eriksen. 

I en opptegnelse av Petrine Tandberg på Setton fra 1886 
skriver hun bl.a. at ”Erik W. Lie, der var en rangel, og sendtes til 
Kalifornien, hvor han døde”. 

Hvis det er noen som kunne hjelpe meg med opplysninger 
om hvordan og hvordan han ble sendt til Kalifornien, hvordan det 
gikk med han, og når han døde, hadde det vært fint. 

2. Min tipp-oldefar, Peter Eriksen, født 1834 (uekte sønn av 
Erik W. Lie og Maren Petersdtr. Settoneie), ble i 1862 gift med 
Anne Marie Kristoffersdtr. Bardaleneie, født 1827. Hun var datter 
av Kristoffer Andersen og Guri Syversdtr., gift i Bruflat kirke 
1823. De hadde bosted Bardaleneie fra 1824 til 1834. Guri 
Syversdtr. var datter av Syver Halvorsen Lundeeie og Marit 
Arnesdtr. Hovde og født i Etnedal 1792. 

Mitt spørsmål er imidlertid hvor Kristoffer Andersen 
kommer fra? I følge kirkebok for Etnedal ang. giftemålet i 1823 
skulle Kristoffer være 25 år og Guri 30 år. I 1798 er det en 
Kristoffer Andersen Bardaleneie som blir døpt, men det er neppe 
den jeg er ute etter. 

I Landboka for Nordsinni er det en del årstall som ikke 
stemmer med de opplysninger jeg har ang. dette. 

Håper noen kan hjelpe meg! 

Hilsen 
Kjell A. Myrvang 
M. Dehlisv. 57 
1084 Oslo 
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Spørsmål nr. 397 
Som helt fersk slektsforsker har jeg nå fått, et for meg, stort 

problem som jeg håper noen av tidsskriftets lesere kan hjelpe meg 
med. 

Deler av min slekt kommer fra Toten. Den siste kjente i 
denne slekta (så langt) er en som heter Lars Olsen, født 1820. 

I følge kirkebok for Toten nr. 9, 1814-1820, fol. 86 b, nr. 
38, er Lars født 29.1.1820 og døpt i Aas kirke 13.2.1820 - foreldre 
gardbr. Ole Larsen og Siri Olsdatter Aasjordet. I samme kirkebok 
og samme side, nr. 46, er Lars født 21.1.1820 og døpt i Kolbu kirke 
20.2.1820 - foreldre gardbr. Ole Larsen og Katrine Larsdatter 
Holte i Kolbu. 

Her har jeg problem med to Lars’er, og de har i tillegg 
begge en far med samme navn. 

Det jeg vet om ”min” Lars Olsen er at han må ha flyttet til 
Kristiania og giftet seg med Karoline Andersdatter, født 1824 i 
Kristiania. De fikk barna; Olaf (født 1851 eller 1853), Fritjof (født 
1856 eller 1857), August (født 1861 eller 1862) og Amalie (født 
1870). 

I folketellinga fra digitalarkivet for Kristiania 1865, Nedre 
Gade 5, har barna etternavnet Larsen. I Folketellinga fra RHD for 
Kristiania 1875, Nedre Gade 5, har barna etternavnet Olsen. 

Kan det tenkes at min Lars og Karoline giftet seg på Toten, 
eller at noen av barna ble døpt der? Jeg finner dem ikke gift i Oslo. 
Hvis ”min” Lars flyttet til Kristiania, kan det da tenkes at den andre 
ble igjen på Toten og stiftet familie der? 

Er det noen som kan ”lose” meg videre? På forhånd takk! 

Med vennlig hilsen 
Bjørn Mathisen 
Skogveien 106, 
1369 Stabekk 
E-post: biorn.mathisen@ber.oslo.kommune.no 
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Delvis svar: 
Dette spørsmålet kom også til Toten økomuseum. Leting i 

arkivet der ga ingen treff på Lars Olsen gift med Karoline 
Andersdatter, altså ser det ikke ut til at de verken ble gift eller fikk 
barn på Toten. 

I tillegg til de to nevnte Lars Olsen’er kan en sikkert finne 
flere mulige i perioden rundt 1820. Så sjøl om det viser seg at Lars 
Olsen Åsjordet døde som barn, er det ikke sikkert at det er Lars 
Olsen Holte som flyttet til Oslo. Sistnevnte finnes ikke registrert 
som utflyttet fra Toten. Jeg kan også nevne at folketellinga 1875 
for Kristiania sier at Lars Olsen var født på Toten, mens 
folketellinga 1865 sier han var født på Hadeland - så kanskje er det 
ikke Toten-slekt likevel. 

Fra Totenmuseet fikk Mathisen som svar at han helst bør 
finne giftermålet til Lars og Karoline først, da det der sannsynligvis 
vil stå navn på faren til Lars. Et annet tips er om mulig å finne ham 
registrert innflyttet til Oslo. 

Med vennlig hilsen, 
for Toten økomuseum, 
Rune Hårstadsveen 

Spørsmål nr. 398 
Informasjon om Ingeborg Erlandsdatter søkes! Hun skal ha 

blitt født ca. 1807 i Aurdal og 3.12.1830 innflyttet til Kvisgård, 
Snertingdal (Biri) fra S. Aurdal ”for at tjene, medbrakt attest af 
Petersen 23.10.1830”. 

Opplysninger om når og hvor hun er født, samt hennes 
foreldre ønskes. 

Hilsen 
Heljar Westlie 
E-post: mahelwe@online.no 
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Lagsnytt 

Kjære medlemmer! 
Mange av dere har etterlyst dette heftet. Det er bare å beklage 

at ikke stofftilgangen var så god at vi klarte å gi ut 4 hefter i år. Vi 
håper at dere vil hjelpe oss med slektsartikler, slik at det blir et 
engangstilfelle. Kan dere ikke sende oss artikler på diskett, er det helt 
i sin orden å få en papirkopi. Det er tross alt bedre enn ingen artikkel 
og hefte. 

Alle artikler som blir benyttet i tidsskriftet, vil senere bli 
publisert på Internett. Dersom du ikke ønsker artikkelen lagt ut på 
nett, må dette bemerkes ved innsendelse. 

Hilsen 
Tidsskriftstyret 

NYE SLEKTSBØKER FRA BIRGER OLSEN 

Slektsgransker Birger Olsen fra Fluberg har nettopp gitt ut to 
slektsbøker. En fra Fluberg og en fra Landåsbygda. 
- Slekta fra Landåsbygda er Vattumslekta. Denne slekta begynner 
med Ole Larsen Vattum, født 1756, og gift med Anne Amundsdatter, 
forteller Olsen. Her har han nedtegnet alle eiere av gården Vattum, i 
tillegg til flere grener av slekta. Den grenen som er størst er 
etterkommerne etter Jens Martin Vattum og Inger Pauline 
Hansdatter. Begge bøkene er på cirka 70 sider, og med et omfattende 
og logisk oppbygd register. Den andre boka omhandler slekta 
Nygård og Skoglund fra Fluberg. Denne slekta begynner med Alv på 
Vingereie. Han var født cirka 1754 og ble gift med Siri Larsdatter. 
Boka inneholder alle etterkommerne etter Hans Peter Nygård, 
forteller Birger Olsen. Olsen har en omfattende produksjon av  
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slektsbøker bak seg. Noen har han skrevet på bestilling, mens andre, 
som disse nye, har han skrevet kun for sin egen fornøyelses skyld. 
-   Disse bøkene har jeg jobbet med i flere år. Det har vært 
    interessant, og i perioder har jeg jobbet samtidig med tre slekter. 
    Nå jobber jeg med slekta Bentestuen, opplyser Birger Olsen. 
    (Artikkelen er sakset fra Oppland Arbeiderblad 3. november i år) 

SLEKT I GJØVIK/TOTEN- 

OMRÅDET? 

BESØK VÅR INTERNETT-SIDE 

www.slektshistorielaget.com 

Her finnes avskrifter av kirkebøker, folketellinger, 

artikler og annet slektshistorisk materiale. I tillegg er 

det også litt materiale fra Land og Hadeland. Siden 

blir oppdatert jevnlig, følg med. 

Gjøvik og Toten Slektshistorielag 
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Om lokalavdelingene i Vestoppland 

Slektshistorielag 

Gjøvik/Toten: 
Styret består av Inger-Berit Østby-Deglum: formann, Fredrik 
Dyhren: kasserer, Eva Johanessen: sekretær og styremedlemmer 
Liv Marit Håkenstad, 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. Tilslutt er det muligheter for privat gransking 
og utveksling av opplysninger. Avdelingen har vel 120 
medlemmer. 

Land: 
Denne avdelingen er midlertidig slått sammen med Gjøvik/Toten. 
Sigmund Rosenberg er kontaktperson, Robert Jørgensen er 
kasserer og Odd H. Lundby er kontaktperson for årboka 
Landingen. Lagets bibliotek er på Lands museum der 
åpningstidene er på tirsdag og onsdag 8.30 - 15.30 og ellers etter 
avtale. Det er ca. 30 medlemmer i Landregionen. 

Valdres: 
Eli Staxrud Brenna er leder, Eli Sælid er sekretær og Harald 
Rolandsgard er 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 er Kjell Henrik Myhre og 
kasserer Gunvor Hilden. Det er medlemsmøter 2. torsdagen i 
måneden på Gran, inntil videre på Hadeland Folkemuseum, og 3. 
torsdagen i måneden i drengestua ved Jevnaker prestegard. 
Avdelingen har ca. 50 medlemmer. 
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Innholdsfortegnelse for 2001 

Forfatternavn er understreket. 

Tallene viser til hvor artiklene begynner 

Amundgård. Arne: 

- Toten-innslag i Lesja. 133. 

Dyhren. Fredrik: 

- Eriksbarna på Onstad i Aurdal. 5. 

- Nordre Bondeli i Aurdal. 122. 

- Skifter Toten, Vardal og Biri 1689 - 1692. 50, 136, 207. 

Folketellinga fra 1891. 32. 

Hårstadsveen. Rune: 

- Martin Kubberuds morsslekt, del I. 189. 

- Oline Johannesdatter. 119. 

Innflytting til Vestre Toten 1855. 34. 

Jaatun. Jan Eilert: 

- Av finneslekt - Solsrud m.m. 99. 

Kirker: 

- Nordlien kirke, Østre Toten. 200 

- Oppdalen kirke, Lunner. 146 

- Randsfjord kirke, Jevnaker. 37. 

Klundby. Ingeborg: 

- Adolf Lerud, en “onkel” i Amerika. 44. 

Kubberud. Martin: 

- Martin Kubberuds morsslekt, del I. 189. 

Lagsnytt: 72, 156, 237 

Lerud jordet. Roy: 

- Lerudjordet (16/5), Matr. no 16. 38. 
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Napstad, Svanhild: 

- Peder Olsen og Karsrudkongen. 202. 

Nettum, Herman: 

- De eldste brukerne på Nettum i Østre Toten. 21. 

- Sagarøtter. 113. 

Nye spørsmål: 68, 147,232. 

Smedsrud, Thorbjørn: 

- En rasediskriminering og enda en emigrasjonsgrunn. 30. 

Sundby, Kolbjørn: 

- Flere Weidemenn - og kvinner. 27. 

Svar på tidligere spørsmål: 66, 225. 

Tandsether, Terje: 

- Ole Andersen Huskelhus - den første biring i Amerika. 85. 

Tillegg og rettelser: 60, 144, 222. 

Vesthagen, Ole Arild: 

- Slekten Langeland i Gran, del I. 165. 
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Returadresse: 

Jan Eilert Jaatun 

Postboks 99, 2857 Skreia 

 

Stjerne-Trykk, Lena 
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