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Forord

Gjennom slektsforskningen har jeg funnet små og store hendelser som er knyttet til våre forfedre 
og deres samtid. Dette har gitt meg kunnskap om hvem de var, hvor de kom fra og hvilke forhold 
de levde under – og ikke minst hvordan de har arbeidet og slitt for å tilrettelegge for neste 
generasjon. Heftet er utgitt for å gi mitt bidrag til at denne historien blir bevart.
Ambisjonen med arbeidet har vært å spore opp mine direkte forfedre i 7 generasjoner fra morfar 
Ole Eliasen Aunøien og mormor Marit Ellevsdatter Svardal. 
Det har ikke vært mulig å komme helt i mål, men jeg har funnet mange nok forfedre til at det gir 
et godt bilde av våre røtter. Med 7 slektsledd er det totalt 254 personer, av disse er det gjort rede 
for 206. For noen slektsledd har jeg funnet forfedre i mange flere generasjoner, personer født 
tilbake på 1500-tallet. I alt ca. 90 forfedre i tillegg. Kildene her er mer usikre da de baserer seg i 
hovedsak på informasjon fra sekundærkilder som bygdebøker. Det var først på slutten av 1600-
tallet at det ble vanlig å føre kirkebøker hvor alle døpte, gifte og døde ble innført. For Støren 
prestegjeld startet innføringen i 1690. Før den tid var det ingen systematisk oppføring av 
befolkningen i Norge.
For å gi et bredere bilde av forfedrene, har jeg innledningsvis tatt med noe om samtiden de levde i 
og hvordan bosettingen har utviklet seg i Trøndelag fra yngre steinalder og fram til i dag.
I forordet til boken «Stamtavle over slægten Bernhoft» som ble utgitt i 1885 i Christiania (Oslo) 
om Bernhoft-slekten, finner jeg en god forklaring på hvorfor det har vært givende å forske i 
slektshistorien. Min kone, Trine, er direkte etterkommer fra denne slekten:

«Det er en naturlig og smuk Tanke, om man med Tak erindrer de Hengangne, mindes hvad 
man har modtaget af dem, hvad de har lidt og stridt, – visselig oftest med Tanke paa sin 
Efterslægt, – og man føler sig mere og mere taknemmelig, jo ældre man bliver, fordi man 
mere og mere forstaar, hvor lidt de menneskelige Kræfter forslaar, fordi Ungdommens høit 
sigtende Mod som oftest hindrer dens Syn for, hvad de Ældre er og har været. Ethvert 
tænkende Individ har ogsaa et naturligt, medfødt Ønske om at vide, noget om sin 
Oprindelse; det er et af Barnets første Spørgsmaal.» 

H OV E D P E R S ON E R

Slektshistorien tar utgangspunkt i min morfar Ole Eliasen Aunøien, født 4. oktober 1860, død 6. 
november 1924 og mormor Marit Ellevsdatter Svardal født 19. september 1871, død 28. januar 
1937.
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H VO R  S I K R E  E R  O P P LYS N I N G E N E
Det meste av faktainformasjonen om mine forfedre har jeg samlet inn fra offentlige kilder som 
kirkebøker og folketellinger. Tilleggsopplysningene om personene og gårdene de virket på, har 
jeg i  hovedsak hentet fra bygdebøker. En annen nyttig kilde har vært min 3-mening Dagfinn 
Refseth sine nettsider. Han har bl.a. gjort et stort arbeid med avskrift av kirkebøker. En annen 
nyttig kilde har vært anetreet min onkel Kristian utarbeidet for vel 50 år siden. Det er også brukt 
andre historiske kilder for å beskrive samfunnsforholdene på den tiden de som var her før oss 
levde. Når det gjelder opplysninger om personer som ble født på 1700-tallet og tidligere øker 
risikoen for feiltolkinger. Det har også vært utfordrende å tyde håndskriften i noen av 
kirkebøkene. Opplysningene i kirkebøkene kan også være mangelfulle. F.eks. var det ofte 
mennene som ble nevnt og kona som «hans Qvinde», uten navn. Det har også vært en spore til 
forvirring at «navnene» på personene har endret etter hvor de bodde.

E N  U N D R I N G
Når man kjenner historien – og hvor mye som kunne skjedd annerledes, kan man undres over 
hvor tilfeldig det er at nettopp du som leser dette, gjør det…

Trondheim, mai 2018

Per Otto Høve 
Stolt etterkommer
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Slektsnavnet Aunøien

Slektsnavnet Aunøien stammer fra Aunøya på Rognes i Midtre Gauldal.  I mai 1702 nevnes 
plassen i et brev til stiftsamtmann Iver von Ahnen som «een liden plads der kaldes Øynumsøen». I 
lang tid lå Aunøya som underbruk under de tre større gårdene på Aune, men det var Nordstu som 
hadde mest å si der. Aunøya fikk da også samme matrikkelnummer som Nordstu etter 1723.
Det var Ole Eliasens oldefar, Iver Estensen (f 1744, d 1818), som først kom til Aune av våre 
forfedre. Han var fra Grytdal på Rognes og da han ble voksen tjente han på to gårder i Støren, 
først Mo og senere på Folstad. Så ble han kjent med ei tjenestejente, Gjertrud Arntsdatter, og de 
giftet seg 30. mars 1775 og slo seg ned som husmannsfolk på Aunegjerdet. Første gang en av våre 
forfedre brukte navnet Aunøien (eller Auneøien) som jeg har funnet brukt i skriftlige kilder, er da 
Ivers datter, Berit, døde 10. mars 1858. Hun tok over plassen etter foreldrene og i Ministerialbok 
nr. 687A06, 1848–1869, s. 233, finner vi at hun bodde på Aunøien da hun døde.
Familienavnet Aunøien (Øynumsøen) er sammensatt av «øynum» og «øen». I følge Bygdefolk og 
bygdeliv i Støren, bind 2, s 182, har navnet Øynum eller Aunet (auďn) opphav fra at det dels ble 
brukt fordi stedet var ryddet i øde mark og dels fordi det hadde ligget som underbruk ei tid. 
Sannsynlig var det Svartedøden rundt 1350 som slo folket ned for fote så hele grenda ble lagt øde. 
En forklaring på Øen eller Øien finnes i Bygdefolk og bygdelig i Støren, bind 3, s 284, om Øya-
gårdene litt sør for Støren. Høsten 1345 gikk det et leirfall ved Kvasshylla som demte opp Sokna 
så det sto sjø helt opp til Øya-gårdene. Navnet Øya skriver seg også fra at gårdene ble ryddet på 
en flat strekning langs elva. Lignende hendelser beskrives om gårdene på Aune. Ved 
kyndelsmessetider 1693 skrev bøndene til stiftamtmann Kaas og bad om avfelling i skyld for 
«deris gaard Eunumb (Aune), som af fieldschred, Elfuebrud, og Jords Udløb har i lang tid lidt og 
dagligen lider schade». Gaula har ikke vært nådig nabo og har nok flyttet grensene mellom Aune 
og Røttum fram og tilbake noen ganger.
Ut fra dette kan en anslå at slektsnavnet Aunøien i kortversjon betyr «øde øy» – og i litt lengre 
versjon «øde flat strekning langs elvekanten».

Navnetradisjoner 

Etternavn først tatt i bruk for 100 år siden

Navneskikken i tidligere tider (før 1921) var slik at folk flest ikke brukte etternavn. Da var det 
bare de kondisjonerte som brukte etternavn. For adels- og embetsmenn var det skikk allerede på 
1600-tallet og ta et fast familienavn. Folk flest brukte patronymikon. Dvs farsnavn med endelsene 
-sen eller -datter. Dersom faren het Peder fikk sønnen navnet Pedersen og datteren Pedersdatter 
etter fornavnet. Det er verdt å merke seg at det var fornavnet som var navnet på personen. 
Farsnavnet viser bare hvem vedkommende var sønn eller datter av og var ikke noe etternavn. 
Dette systemet er i bruk på Island den dag i dag (2018). Der er telefonkatalogen alfabetisert på 
fornavn. 
Prestene gjorde i flere tilfeller om sitt navn til gresk eller latin. Innvandrede håndverkere kunne 
beholde sin yrkesbetegnelse på morsmålet som familienavn når de slo seg ned i Norge, f.eks. 
Müller (møller), Schreiner (snekker) og Schmidt (smed).
I slektsoversikten for våre forfedre vil du se at personene skifter «etternavn». Det kommer av at 
det ikke er snakk om noe etternavn, men en adresse eller bosted (ofte gårdsnavnet). Bostedet var 
noe presten tilføyde i kirkeboka for å skille like navn fra hverandre.
Det som oftest går igjen i slektsoversikten er at «etternavnet» skifter fra gården vedkommende er 
født på til gården en bodde på som ektefolk. Et eksempel er Ole Larsen d.y. Rønningen Bjørgen. 
Ole ble født på gården Rønningen på Rognes og giftet seg med jordtausa på nabogården Bjørgen. 
De var bondefolk på Bjørgen og Ole er i voksen alder benevnt som Ole (fra) Bjørgen i 
kirkebøkene.
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Rønningen og Bjørgen var med andre ord ikke noe etternavn, men en adresse. Det vil si hvor 
vedkommende oppholdt seg. Med navneloven av 1921 ble systemet med familienavn innført. Da 
kunne en velge om patronymikonet til hovedpersonen eller gårdsnavnet skulle være familienavn. 
Da først fikk alle i en familie offisielt et etternavn.
Når det gjelder fornavn kan disse opptre med ulike skrivemåter på samme person i kildematerialer 
ved dåp, konfirmasjon, vigsel og død. F.eks. finner vi flere skriveformer av Berit, som Beret, 
Berret og Bereth. Jeg har valgt å bruke en skriveform på navnet. Har også forsøkt å være 
konsekvent å skrive én form av stedsnavn, når disse har vært skrevet forskjellig.

Sterk tradisjon for oppkalling

Det var vanlig helt fram til vår tid at barna ble oppkalt etter nære slektninger. Oppkallingen var 
ganske regelbunden:
Første sønn ble oppkalt etter farfar. 
Første datter ble oppkalt etter farmor eller mormor, avhengig av hvilken side eiendommen kom 
fra.
Andre sønn ble oppkalt etter morfar.
Andre datter ble oppkalt etter bestemoren.
Deretter var det vanlig å kalle opp etter andre slektninger eller faddere.
Døde et barn, gikk navnet i arv til neste barn av samme kjønn.
Dersom en enkemann eller enke giftet seg på nytt og fikk barn, skulle første barnet i det nye 
ekteskapet oppkalles etter avdød ektefelle.
Døde moren i barselseng og det levende barnet var ei jente, fikk datteren samme navn som sin 
mor.
Det var heller ikke uvanlig å kalle opp barna etter kjente personer i lokalsamfunnet, f.eks. presten, 
og det kunne da like gjerne være familienavn som døpenavn.



 9

Streiftog gjennom historien
I boken «Leinstrand, et lite stykke Norge» (1957) gis det et innblikk i hvordan utviklingen av 
bosetningen og eiendomsforholdene har vært fra yngre steinalder og fram til i dag. Jeg har 
derfor tatt med et udrag fra denne boken.

Tidsepoker 

Steinalderen fra ca. 10.000—1800 fvt. 
(før vår tidsregning).  
Bronsealderen ca. 1500—500 fvt.  
Eldre bronsealder ca. 1500—1000 fvt.  
Yngre bronsealder ca. 1000—500 fvt.  
Jernalderen ca. 500 fvt.—1000 evt. (etter 
vår tidsregning).  
Eldre jernalder ca. 500 fvt.—ca. 550/600 
evt.  
Yngre jernalder ca. 550/600 evt.—1000 
evt.  
Siste del av yngre jernalder kaller vi 
vikingetida (ca. 800—1050)  
Middelalderen fra ca. 1000—1537  
Tidlig middelalder ca. 1000—1130  
Høymiddelalder 1130—1349  
Seinmiddelalder 1349—1536. 
(Svartedøden kom til Norge i 1349.)  
Reformasjonen 1536.  
Tida etter kalles etterreformatorisk tid.
Våre aner som er dokumentert i denne 
slektshistorien er født etter 
reformasjonen.

Bosetting siden yngre steinalder i Trøndelag 

Vi må regne i tusenår for å komme tilbake til vårt folks første bosetting, man tar visst ikke for 
sterkt i ved å starte med yngre steinalder.
Før var det ubygde strekninger, ingen manns land, jegerens. Men en vakker vårdag kom det folk 
og satte bo — den første bonde. Han bar kornet med, grov det ned i en varm solhelling og gaulet 
en hymne til fruktbarhetens gud. Guden var nær, det sitret i lauvet, det bølget smil i de lyse liene, 
her var sten til alter. — Og bonden kalte sitt rike: «Gro velsignet på alterhøyden, for solens og 
grødens gud.»
De fleste landnåmsforskere er visst enige om at de gamle nordmenn fortrinnsvis valgte bosetting 
på tørt og bergfast lende, helst i sydhelling og gjerne på en høyde med god oversikt og med 
naturlige muligheter til forsvar. Lå det i nærheten av sjøen, hovednerven i samferdselen, var det 
ekstra gromt. Men nå er det videre gjengs lære at de eldste landnåm gjerne gikk «fra fjære til 
fjell», idet man fra sjø eller elv gikk opp i skogåsene (fjellet) og tok så mye land en mente å få 
bruk for, eller til man møtte grenseskjellene til en mulig bebodd nabobygd.
På den måten fikk hvert landnåm, hver storgård, et oftest langstrakt «rike», som med den ene ende 
lå til fiske, fjord, havn, og øverst hadde skog, fjellvann, jaktfelt osv. Storgårdene ble liggende side 
om side med vertikale grenser, og de «gikk man opp» ved å følge naturlige skiller som elver, 
bekker, bergrygger o.l.

87Ii
Ii
I
I

uauoGow.tol?a
ts oduul

Jauut^ u?tuuoPu?lf,tly

y)01 o] g
r?uu(q uwJ99

@ov

tsl

oo0l,

N9

'l1Y

o09

0001

0009

o00,

0wg

0008

ooob
urutNNrlvn

oool,

Tu?49 n
uble1eto1 a6

itaquJ
uvn]- afHl

0009

u3qolu3dvwl'1,{ !uqlv'oll

gNtllTNNtSQ tL ygt|UlrgtH:/vlli.l 90,l/sru0lstH

1fiyn16 61oQ)

0 l-l
Yg I LNV 1LV

- sn6

atr 3Ut NHJ
D*

F
ID

F
I

4rrY

('n
rb

.I

x- 6

o
at-'

u30'1 v'130c|l4

tagu/, u3o'lv
IUCT3

-NU3I

ll0lVNrtt tts01t

(tto+ 6 ytonl

cr1
Hla1ggns

(uror v:sruoue)

U3AlVNISIS

3 UeNl

(QYn1 6o Twtoa)

flt
YSI IN V'I IV

u3 (1vNt3 rs

3U0'lJ (us+h vpf)
fll tvruog

(lPllu4

Qlt 1vJAlgild

(uurllo./pun+)
SYTUC ]U9NA

qrrY^/ urJ



 1 0

Ættesameie og odelsbonde 
Når en mann tok seg herreløst land og satte bo, ble han eier av det. Så gjaldt det å verge det. I den 
eldste landnåmstid og framover mot middelalderen var visstnok folkemengden liten, bebyggelsen 
spredt, og det var jord nok — hvis en ikke var altfor grisk. Men ingen har fred lenger enn naboen 
vil, og en kunne aldri vite hva slags «naboer» som ville komme. Dessuten var det villdyr i 
skogene, og de arme, små åkerlappene sto i stadig fare for å gro igjen på grunn av primitive 
redskaper. For å sikre gårdens og ættens beståen – og derved livsgrunnlaget for den enkelte – ble 
de nye generasjoner gående hjemme under familiefarens overhøyhet. Døtrene ble vel sendt med 
vennskap til andre ættegårder i bygdelaget, men sønnene trakk sine kvinner hjem under 
gammelgubbens patriarkat. Gården ble et udelt familieeie med etterhvert forholdsvis stor 
mannemakt, hvorav storparten vel levde av fangst og fiske.
Slik forteller forskerne at tilstanden var framover mot middelalderen, da bygdelagene delvis tok 
til å bli organisert, rettssikkerheten tross alt større og folkemengden økt. Jernredskaper var nå på 
vei mot norden. I seklene utover mot historisk tid — da mye av folkeoverskuddet gikk i viking — 
ble det en stor nydannelse av gårder, delvis ved oppstykking av de eldre stor-landnåm, delvis ved 
nyrydding. Stednavneksperter nevner fra perioden blant annet «heim»- og «stad»-navn. Man var 
nå ellers inne i et skifte til kjøligere klima, som blant annet gjorde det nødvendig å ha hus til 
buskapen om vinteren.
Det urgamle systemet med ætten samlet på en storgård var under oppløsning for så vidt som man 
nå spredte seg på delgårder og nye bruk. Utflyttede sønner fikk sin avgrensede rett og var ikke 
lenger medeiere i det store fellesskapet. Men i takt med følelsesmessig og juridisk løsning av 
gamle livsformer oppsto en sosial lagdeling, som på sitt vis har vært virksom ennå (1957).
Høyst på strå sto bonden på gammelbølet, odelsbonden par excellence (framfor alle andre), så 
utflyttede sønner på egen gård, dernest innflyttede selveiere som hadde kjøpt jord, og etter dem 
jordleiere, halvfrie og treller. Gammelættene spilte førstefiolin, bare de hadde den eksklusive 
odelsrett, og de utviklet senere åsetes-retten da det ble nødvendig å verne gårdene mot forhastet 
oppdeling. Nye slekter fikk odel først i fjerde generasjon.
Holdene, odelsbøndene og gammelættene, ble bygdelagets selvskrevne førere, med den solideste 
holden på topp. Han var blotsjef, leder på ting, og under militære tiltak ble hans førerskap enn mer 
markert. Vikingetiden skjerpet lederevne og lysten på gods og gull. Det utviklet seg en holds-
overklasse, som trygget sin allerede sterke stilling (på bygdens beste gårder), ved fjerne 
strandhogg, eksklusiv gifting, arv og muligens trykk på svakere sambygdinger.

Leilendingsvesenet tar overhånd 

Ut gjennom sagatiden økte jordleiernes antall. Ved rikssamlingen, ca. år 900, satte kongen bom 
for privat landnåm ved å ta herreretten til almenninger på land og sjø. Han satte ned leilendinger 
på de gårdene motstanderne rømte fra og tok skatt av alle bønder. De lokale stormenn fikk sterk 
konkurranse med rikskongen i jordegodssamling, han var nok ikke sen om å slå kloa i en gård 
hvis eieren viste seg oppsetsig. Riksstyreren trengte inntekter, det kunne han vesentlig få bare av 
jordleie, hvis altså bøndene ikke ga ham gårder godvillig til underhold, måtte han ta dem selv. For 
grove forbrytelser kunne bøndene dømmes fra gård og grunn, og kongen tok da arv etter dem.
Det er ikke tvil om at sagakongenes skalting og valting med jordegodset har fremmet 
leilendingsvesenet også hos oss. Særlig måtte vilkårligheten under borgerkrigene virke nokså mye 
her, utsatt som bygden lå i marsjruten til brennpunktet Trondheim. 

Holdene ble tvunget til å ta parti snart for den ene snart for den andre. De gamle ættene ble derved 
revet opp, og grunnlaget for den lokale styrke raknet. Kongen trakk i første omgang det lengste 
strå også i kampen om jordegodset. Men han hadde fått en ny konkurrent.
Da den kristne (katolske) kirke vel hadde organisert seg, åpenbarte den store jordhunger. Ved egne 
domstoler og ved stadig utvidede rettigheter (i kamp med kongen) fikk kirken mange gårder. Noe 
kom inn som pant etter pengelån, noe ga bøndene «frivillig», som såkalte sjelegaver, for å sikre 
seg evig glede, og noe ble fradømt bøndene av kirkens domstoler, som særlig syslet med 
misgjerninger mot sedeligheten og det hellige ekteskapet:  «Biørn — 1/2 øre leie (jord) for 
horeri», — «Erich 2 øre, slo sin hustru ihjel», osv. Folk kunne også gi jord for å sikre seg pleie og 
røkt i alderdom og sykdom av kirken. Slikt underhold kalte man provent, det var især alminnelig 
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ved klostrene. Grunnen til at leilendingsvesenet grep så om seg kan ikke forklares bare som press 
fra kongemakt og kirke, men disse faktorene er mest markante.
Ved sagatidens slutt skal 2/3 av bøndene i Norge ha vært leilendinger. 

Svartedøden og Gaula herjet midt på 1300-tallet 

Midten av 1300-tallet må ha vært en vond tid. For det første fikk nok «Ner-bygda» merke det da 
Gaula slo seg vrang og raserte et halvt hundre gårder i Nedre Gauldal. For det andre – og noen år 
senere – kom det en snikende og farligere fiende, svartedøden.
Den 17. oktober i 1349 lå korsbroderen Arnfinn for døden i Trondheim, med bylder og 
blodbrekning. Han ga sin sjel i Guds vold og inntektene av Esp til de fattiges underhold. 
Korsbrødrene eide flere gårder i Leinstrand. Brødrene døde, leilendingsbrødrene døde, selveierne 
– hvis det da fantes noen ennå – døde. Gårder og gårdparter ble liggende øde, noen ble senere lagt 
i drift med naboeiendommer.
Vi tør nok også regne med at noen bruk og gårdparter ble liggende «evig» øde etter pesten, grodde 
igjen og nå kanskje skjuler seg i skog og utmark. Det foregikk nemlig flytting fra de avsides 
gårdene og til de bedre. Etter avfolkingen, med følgende øde-periode, måtte det bli stor usikkerhet 
om eierforholdet. Hvor ingen meldte seg med rettsgyldige krav, slo kongen til seg jorden. Kirkens 
jordegods økte nok også under redselsårene, kanskje særlig ved sjelegaver. Alt tatt i betraktning er 
det lite trolig at noen av slektene våre berget seg som helt og holdent selveiere i den tiden. 
Gårdene sank ellers i verdi, både faktisk – fordi skog krøp innpå – og nominelt fordi jordherrene 
måtte sette ned landskylden for å finne leilendinger blant den reduserte bondestanden. 
Ødegårdene, «audn/aun», ble ved å spøke i mange hundre år ennå (skattemessige hensyn spilte 
ellers en rolle for betegnelsen i enevoldstiden), og forskere regner at det tok omtrent 300 år å 
bringe Norges jordbruk opp til samme nivå som før.

Jordeiere etter eneveldet 
Ved reformasjonskuppet 1536/37 beslagla kongen kirkegodset. Dermed må staten ha fått rådighet 
over praktisk talt alle gårdene på Leinstrand. Det var vel kongens plan å lønne geistligheten av 
rikets kasse, men den hadde mer enn nok med hoffet og med kongens «årlige erobring» av 
Sverige. Presteskapet måtte derfor fortsatt i stor utstrekning få sine embedsinntekter av gårdene. 
Eneveldet var formelt innført rundt 1660 etter tiårs utvikling.

Leilendingsvilkår 

Bygselforhold var kjent og lovregulert i sagatiden. Men de norske bestemmelsene ble fortrengt 
under unionen, og jordherrene prøvde seg med utpining av leilendingen etter dansk mønster. 
Bonden ble imidlertid ikke ensom kriger, kongen tok hans parti på mange måter. — Statens 
overhode måtte jo passe på så private (adel og proprietær) ikke fikk skamta skatteborgerne helt, 
staten skulle selv ha sitt. Det samme skulle embedsmennene, — futens vederlag ved gårdfesting 
skulle være en støvlehud eller en daler, samt sportler ved senere anledninger.
Det sier seg selv at den som nødvendigvis måtte leie jord for livets opphold, kunne bli et lett bytte 
for griske jordherrer. De kunne forlange det utroligste. Engangsløsning eller førstebygsel, årlig 
avgift, tredjeårstage (fornyet førstebygsel), rett til å ha dyr på fôr hos leilendingen, veitsle eller 
gjesting, «rett» til å kaste ut leilendingen (hvis en annen ville la seg flå mer) etc., videre kunne 
leilendingen få arbeidsplikt på jorddrottens setegård (herregård), plikt til å kjøre varer for ham, 
plikt til å selge ham sine produkter, — og så selvfølgelig skyssplikt. Leilendingen skulle skjøtte 
jorden forsvarlig og holde husene i «dråbeløs» stand, i motsatt fall måtte han betale 
verdiforringelsen etter såkalt åbotstakst.
Bøndene klaget til landsfaderen gang på gang. Fra slutten av 1600-tallet ble bygselforholdet 
strammere lovbestemt i bondevennlig lei. Festet skulle utelukkende skje på livstid for bonde og 
kone med skreven kontrakt. (Hvis enke giftet seg opp, skulle nymannen overta.) Avgiftene ble 
lov- og «indeks»-regulert og kunne ikke kreves i penger hvis bonden heller ville gi naturalier. 
Tilgave og bestikkelser ble høylig fordømt, likeså korporlig refselse av bonden. En rekke 
ekstrabyrder ble forbudt. Hvor det var flere eierparter i en og samme gård, skulle den som eide 

Svartedøden var en 
pestepidemi som herjet i 
Asia og Europa på midten 
av 1300-tallet. Det antas at 
så mange som 75 millioner 
mennesker døde som følge 
av sykdommen. I Europa 
døde 50 millioner av en 
befolkning på 80 millioner.
Den tradisjonelle 
oppfatningen er at 
svartedøden kom til Norge 
med skip til Bergen 
sommeren 1349. Det mest 
sannsynlige er at 
sykdommen kom fra flere 
steder og spredte seg raskt 
over hele landet. Tallrike 
gårder ble lagt øde, og også 
i Norge skal rundt 60 
prosent av befolkningen 
blitt ofre for pesten.
Den mest utbredte teorien 
er at det var en byllepest 
med blodstyrtninger og 
sterke smerter. 
Svartedøden var en 
gnagersykdom som smittet 
via lopper. Når gnagerne 
døde, gikk loppene over på 
mennesker. Svært få 
overlevde sykdommen, og 
døden inntrådte som regel 
i løpet av tre til fem dager. 
Navnet svartedøden fikk 
den etter fargen på 
kroppen til ofrene.
Kilde: Store norske leksikon
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mest ha rådigheten — overbygsel, á parte — også til de andre partene, slik at han kunne leie ut 
hele bondegården under ett. Han hadde den fulle bygselretten, som man sa.
En bygselseddel av 1747 viser at det var alminnelig for leilendingen å «opplate» bruken av gården 
til andre mot kår når han ble gammel. Dette måtte stå på den nye bygselseddelen, så 
myndighetene kunne se at det ikke var noe lovstridig opphør, før livstidsfestet gikk ut. Denne 
anledningen til å opplate nyttet leilendingen til å sette inn sin sønn eller annen nær slektning etter 
seg. Jordherren hadde normalt ikke noe imot dette, og det utviklet seg en suksesjonsrett i 
bondefamilien.

Bonden blir selveier 

Forordning 1723: «Når nogen Jorddrot skulle blive tilsinds at avhende sin gård - - skal 
den først tilbydes Leilendingen…»

De eldste kjøpsdokumentene finnes ikke. Men det finnes noen kongeskjøter fra 1730-årene. Et 
viser at kongen (Frederich IV) først selger til formuende «kondisjonerte» (sogneprest Christen 
Lyster) som så like etter selger til bonden som driver gården. Om dette er gjort i vinnings hensikt, 
for å hjelpe — eller av andre årsaker, er ukjent.

Odel, åsete, arv og kår 

Landslovens odelshevdstid, 60 år, ble satt ned til det halve i 1604 (Chr. Quart.) og til 20 år av Chr. 
V., senere (1771) til 10 år. Løsningsfristen fulgte stort sett samme skala. Naturrettens menn sto på 
mange vis mot odelsretten, og den lå smeltehett i støpeskjeen i det attende hundreåret. Forholdet 
var problematisk. Opprinnelig hadde odelsretten vært bondestandens vern om fedrene-jorden, 
men etter hundreårs leilendingstid var jorden samlet hos rike institusjoner og privatpersoner, og nå 
var trumfen kommet på feil hånd. Enkelte spilte den med stor ubarmhjertighet, det gjaldt særlig en 
del privatkapitalister.
Når leilendingsbonden hadde kjøpt, tok han gjerne trøstig fatt med nydyrking og forbedring. Det 
gikk fredelig en tid, men når løsningsfristen nærmet seg slutt, slo den gamle jordherren på med 
odelssøksmål og tok igjen gården for samme pris som skjøtet lød på. Dette skjedde ikke sjelden ut 
gjennom 1700-tallet, og jordherrens vinning lå i gårdens forbedring og den stigende pris på jord 
(reelle verdi), mens han selv kunne ta igjen eiendommen etter skjøtets nominelle beløp. Så satt 
han med skjøtet en dag eller to og overdro det deretter til bonden igjen, men nå til dagens pris og 
ofte med dobbel fortjeneste. Dette kalte man gjerne å «betale for odelen», bonden punget ut, han 
måtte ha jord.
Fribytteriet satte odelsloven i noe tvilsomt lys, og det var stadig klager på den. At kongen senket 
hevds- og løsningsfristene motvirket i noen grad spekulasjon, men så kom inflasjonen etter 
århundreskiftet, og den hadde ikke bøndene sterkest rygg til å bære. Falsens odels- og åsætelov av 
1821 satte delvis bom for ublu prisspekulasjon (åsetesretten er en fotrinnsrett til å få overta 

odelseiendommen i forbindelse med 
dødsboskifte). Odelsløseren skulle nå alltid 
betale etter takst, hevdsfristen ble 10 år, 
preskripsjonsfristen 5 (senere henholdsvis 20 
og 3).
Kårordningen fungerte slik at når de gamle ga 
fra seg gården, slo de av på prisen mot å få 
årlig underhold i gårdsprodukter, tjenester og 
andre goder så lenge de levde. Da dette 
vanligvis var ytet av barn i kjød eller 
mågskap (svigerbarn), er kåret i sin kjerne et 
familiært rettsforhold i slekt med odel, åsæte 
og arv. Kårordningen byr på en del ømtålelige 
problemer. For ungfolket er kårytelsene reelt 
sett en byrde, en byrde de svært ofte glemmer 
at de har fått forskudds vederlag for å bære. 
Økonomisk er det en vinning at kårstua 
snarest mulig blir tom, men en slik tanke er 
dårlig forenlig med det fjerde bud.

Et av vilkårene for 
kårfolket var ofte at de 
skulle ha ved ferdig kappa 
og levert av gårdfolket. Ved 
var livsviktig for å komme 
seg gjennom kalde vintre. 
Andre varmekilder var det 
smått med.
Ill.: Leidulv Olsrud.
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Føderådet har visselig vært et økonomisk problem i bondens liv gjennom sekler av år. Noen 
kårfolk har vært hårde i kontrakten, noen ettergivende, og det samme kan trygt sies om de unge. 
Men som regel kan en visst anta at forpliktelsene i virkeligheten ikke ble holdt så stramt som 
dokumentene kunne tyde på.

Husmannsvesenet 

Enkelte forskere søker opprinnelsen til husmannsvesenet i sagatidens trælehold, det tok slutt rundt 
år 1200, men av de halvfrie klassene som hadde utviklet seg rekruttertes husmannsstanden. Så 
mye skal sies om denne teorien her at med det kjennskap vi har til forholdene i vår bygd er det 
intet som tyder på at plassfolkene antropologisk skulle ha annet utspring enn folk ellers, at de 
sosialt sto i et mindremannsforhold, det er en annen sak.
Som de fleste vet tok husmannen pliktarbeid under en gård mot å få rydde seg en liten plass til 
livsgrunnlag for familien sin. Som regel fikk han tømmer til hus, ofte ble han regnet som eier av 
husene, men plassjorden kunne svinge fra et par og opptil 10 mål — hadde han bare bruksrett til. 
Det var ikke meningen at han, lik bonden, skulle livberge seg av den jorden han leide, han skulle 
ta arbeid på gården. Helt tydelig var det markert hvor husmannen ble satt ned uten jord, det hendte 
også. Hensikten var i begge tilfelle dobbeltsidig: Modernæringen skulle sikres arbeidskraft, og 
den jordløse skulle få en base for familieliv. Systemet henger altså sammen med befolknings-
økning og med bestrebelser for landets oppdyrking.
Etter hvert som storgårdene deles fra 1700-tallet og utover, blir det stadig mindre ledig jord igjen 
til bondebruk. Folkeoverskuddet må nøye seg med dårligere vilkår og går løs på hamnehager og 
utmark (hovedinntekten blir arbeid på bondegården). 
Det er tankevekkende å se at mens bonden selv ryster av seg fremmede jordherrer og stiger mot 
full frigjøring, oppstår en ny avhengighetsklasse i bygden, husmennene.
Trolig var det på det meste med plassfolk rundt midten av 1800-tallet, og mulighetene for 
husmannsdrift og arbeid i modernæringen var visstnok fullt utnyttet og vel så det. Noe 
rasjonalisering var i utvikling, og klassemisnøyen tok så smått til å gjære hos husmannsguttene, 
og som frelsende vink fra forgjettelsens land kom brev og bud fra det nye Kanaan, vest for havet. 
Den store emigrasjonen var i gang, til byene og til AMERIKA. Ungdommen reiste, gamlingene 
døde, plasshusene ble revet og solgt, og jorden gikk tilbake til hovedbølet. En del oppsittere fikk 
kjøpe plassen og ble hjemme. Noen få fortsatte som husmenn også etter 1900, men nå tok det fort 
av. Den sosiale stemning i mellomkrigsårene søkte å avvikle husmannsvesenet. Her fikk 
lovgivningen liten betydning, for det var bare to-tre plasser igjen, og et par plassmenn foretrakk å 
fortsette på gammel-måten. Systemet gikk i grav med den siste husmannen, Ole Jørgensen 
Leinum i Haujen, som døde i 1947.
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Trøndelag på 1600-tallet

Fogderier og herreder på midten av 1600-tallet 

På midten av 1600-tallet var Trøndelag administrativt inndelt i fogderier og herreder. I Trøndelag 
var det 7 fogderier og 41 herreder. I Nord-Trøndelag var det 3 herreder og 34 fogderier, i Sør-
Trøndelag 4 fogderier og 41 herreder.
Fosen fogderi: Osen, Roan, Stokksund, Åfjord, Jøssund, Nes, Bjugn, Stjørna, Agdenes, Ørland, 
Frøya, Hitra (med Fillan), Hemne Rissa og Stadsbygd.
Orkdal fogderi: Orkdal, Meldal, Rennebu og Oppdal.
Gauldal fogderi: Røros, Ålen, Haltdalen, Singsås, Budal, Støren, Soknedal. Horg, Hølonda, Flå, 
Melhus og Leinstrand.
Strinda fogderi: Skaun, Børsa, Buvik, Byneset, Strinda, Malvik, Klæbu, Tiller, Selbu og Tydal.
Stjør- og Verdal fogderi: Meråker, Hegra, Skatval, Stjørdal, Lånke, Leksvik, Frosta, Åsen, Skogn, 
Frol (Levanger) og Verdal.
Inderøy fogderi: Ytterøy, Mosvik, Verran, Inderøy, Sparbu, Ogndal, Egge, Beitstad (med Ås sogn 
= Namdalseid), Stod, Snåsa og Lierne.
Namdal fogderi: Grong (med Harran, Namsskogan, Røyrvik), Høylandet, Overhalla, Vemundvik, 
Klinga, Fosnes, Flatanger, Nærøy, Vikna, Leka, Kolvereid og Foldereid.

Folketallet i Trøndelag 

Befolkningen i Trøndelag anslås til 60.000 innbyggere i 1665. Man regner med at det bodde 5.000 
i Trondheim og Røros tilsammen. For landdistriktene samlet er folketallet beregnet til 55.000.
Disse er fordelt slik:
Fosen fogderi: 9.340
Orkdal fogderi: 7.950
Gauldal fogderi: 6.540
Strinda fogderi: 5.850
Stjør- og Verdal fogderi: 10.070
Inderøy fogderi: 8.800
Namdal fogderi: 6.180
Pr 1. januar 2018 var folketallet økt til 458.744 i de to Trøndelags-fylkene (slått sammen til ett 
fylke 01.01.2018). Av disse bodde 193.501 i Trondheim. Det er en andel på ca. 42%. I 1665 bodde 
ca. 7% av befolkningen i Trondheim.

Samferdselsårer internt i Trøndelag og utad 
I middelalderen var Trondheimsfjorden bindeleddet og den viktigste samferdselsåren innenfor 
Trøndelag.
De viktigste forbindelsene utad var sjøveien ut Trondheimsfjorden til kystleia, veien gjennom 
Oppdal og over Dovrefjell til Østlandet, fjellveier over Stjørdal og Verdal til Jämtland og veien 
over Namdalseid til Namdalen. Mindre viktige var fjellveiene sørøstover til de tynnbygde strøk i 
Østerdalen og Herjedalen.
For Fosen- og Namdalsbygdene har sjøen uten sammenligning vært den viktigste ferdselsåre. 
Dermed er disse bygdene blitt knyttet til sjødistriktene sør- og nordafor. Hele Fosen hørte i 
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middelalderen til Nordmøre, Maumudal ble til dels regnet med til Hålogaland. I Namdalen har 
også hovedelva Namsen tjent som viktig samferdselsåre og har utviklet en spesiell båttype til 
ferdselen, lafaren. Pga fosser, stryk og andre forhold har ingen av de store elvene i det egentlige 
Trøndelag hatt samme funksjon i langtransport eller ferdsel.
(Kilde: Ødetid og gjenreisning: Trøndersk busetningshistorie ca. 1200–1660.)

Kartet viser inndelingen av 
fogderier og bygder på 
1600-tallet.
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Skattelegging av gårdsdrifta 

Et mangfold av skatter ble pålagt brukerne 

Utover 1700-tallet fikk bøndene selv etterhvert kjøpe de gårdene de dreiv. Leilendingene, som nå 
ble selveiere, hadde i mange tilfelle sittet på de samme gårdene i generasjoner. For selv om eierne 
skiftet, fortsatte brukerne. Husmennene, som det var flest av i 1800-årene, var fra først av oftest 
yngre sønner eller svigersønner av gårdbrukerne, og de kunne også bli sittende i flere slektsledd 
på plassen. 
Husmannen måtte arbeide på gården for leien av plassen sin. Gårdbrukeren måtte utrede den 
landskylden som var fastsatt i matrikkelen til eieren. Landskylden var et uttrykk for verdien på 
gården og fra først av anga den direkte hvor stor leie brukeren skulle betale i et bestemt produkt. 
Benevnelsen spann kom for eksempel av målet som ble brukt for smør, 1 spann smør var vel 15 
kg. Men oppgjøret kunne skje med en mengde av tilsvarende verdi av et annet produkt, som korn, 
mel eller slakt.
Ikke bare landskylden, men også skattene ble opprinnelig utlignet i naturalier og ble lenge betalt 
med gårdens produkter, slik at en viss mengde av én vare, svarte til en bestemt mengde av en 
annen. Etterhvert som mynt kom mer i bruk, foregikk utligningen i penger og betalingen med 
kontanter. 
Skatter var det mange av, både faste og ekstraskatter. Flere av de siste hadde også lett for å bli 
varige. 

Blant de faste skattene var ledingen, tienden og leilendingsskatten

Ledingen skulle brukes til rikenes forsvar. 
Tienden, en tiendedel av gårdens brutto produksjon, var en tung skatt. I den katolske tid gikk den i 
sin helhet til kirken. Etter reformasjonen ble den delt i tre: En del til kongen, en til kirken og en til 
presten. 
Leilendingsskatten er betegnelsen på hovedskatten brukeren måtte betale. I Trøndelag var det 
vanlig at den ble utlignet pr. bonde. Også jordeiere (selveiere) som brukte jorda selv, betalte 
leilendingsskatt – slik er navnet på skatten noe misvisende.

Det har vært en mangfoldighet av ekstraskatter og her er noen av dem 

I 1628 da den norske hær ble opprettet, ble det skrevet ut en ekstraskatt. Fullgårdsmenn måtte 
betale 3 daler 9 skilling og ødegårdsmenn 1 1/2 daler 4 skilling.
I 1645 koppskatten som ble utlignet med et bestemt beløp pr. hode. 
I 1646 kom den harde contribusjonsskatten. I den var flere gamle ekstraskatter slått sammen. 
I 1664, 1668 og 1670 prinsessestyr, medgift til prinsesser som ble giftet bort i København. 
I 1720 kom en ekstra krigsskatt et års tid etter at svenskene under general Armfeldt hadde herjet 
og brent i hele Gauldalen; som vi ser av skadetakstene i 1719. De fleste av gårdene våre forfedre 
dreiv ble hjemsøkt av plyndrerne – og i tillegg ble de pålagt ekstra krigsskatt av kongen!

(Kilde: «Flå. Gårds- og slektshistorie». Utgitt 1974.)

Speciedaler fra 1776 med 
kong Christian VII’s emblem. 
Speciedaler var store og 
tunge sølvmynter som ble 
benyttet i Norge fra 1560 til 
1875 og var forbeholdt 
datidens overklasse. Man kan 
på sett og vis si at dette var 
datidens tusenlapp, eller 
titusen-lapp om man vil! 
Speciedaler ble brukt som 
betaling for eiendoms-
transaksjoner og større 
handler mellom handels-
menn, adelige og geistlige, og 
av Kongen selv.
Speciedaler hadde et 
konstant sølvinnhold på 87,5 
%. Et stabilt og etterrettelig 
sølvinnhold var langt fra 
vanlig på den tiden. 
Skillemynter i sølv var ofte 
av dårlig kvalitet, og Kongen 
gikk sjelden av veien for å 
snyte på sølvinnholdet og 
skaffe seg ekstra fortjeneste 
på den måten. Men dette 
gjaldt ikke speciedalerne. De 
var alltid til å stole på. 
En speciedaler var verdt 96 
skilling, men det underlige 
skjedde at mange var villig til 
å bytte godt over 100 skilling 
mot en speciedaler på grunn 
av den store tilliten mynten 
nøt!
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Allmenn skolegang fra 1800-tallet

Pliktig kristendomsopplæring 

I 1736 innføres det pliktig kristendomsopplæring (konfirmasjon) med «Pontoppidans katekismus» 
(fra 1738). Konfirmasjonen var en viktig markering av overgangen fra å være barn til å bli regnet 
som voksen, og den var nødvendig for å få lov til å gifte seg. Og i mange tilfeller nødvendig for å 
få arbeid. Før de fikk konfirmeres ble de vurdert av presten om de var skikket — og de fikk 
karakterer i kristendomskunnskap og adferd. Karakterene ble ført inn i kirkeboka.
En undersøkelse som ble gjort i Namdalseid av konfirmanter i perioden 1891—1904 viser at det 
var sosiale forskjeller i bondesamfunnet når det gjaldt skolegang og konfirmasjonsresultater. 
Bondebarna fikk bedre resultater enn husmannsbarna. 
En sammenligning av karakterene til bondegruppen og husmannsgruppen, hvor skillet settes på 
karakteren Godt (G), plasserer hele 57,4% av bondebarna seg over dette skillet, mens bare 35,8% 
av husmannsbarna gjør det. Den prosentvise fordelingen for både kjønn og sosialgruppe, viser at 
det er bondejentene som totalt sett kommer best ut, mens husmannsjentene kommer dårligst ut.
En mye brukt karakterskala i kirkebøkene var: 1 meget godt, 2 godt, 3 temmelig godt, 4 måtelig 
godt, 5 slett og 6 stryk.

Allmenn skolegang ble først vanlig i slutten av 1800-tallet 

Skolegang for folk flest var ikke vanlig før langt ut på 1800-tallet, før den tid var pliktig 
kristendomsopplæring for konfirmasjon eneste skolegang. Så vi må gå ut fra at mange av våre 
forfedre inntil den tid hverken kunne skrive eller lese. Og de som kunne det, var ofte vel ansette 
personer i bygda. Vi finner eksempler på at de som kunne denne kunsten er spesielt nevnt i de 
ulike kildene. For mange var det vanlig å benytte et butegn eller en form for initialer når 
dokumenter skulle underskrives. Dette ble benyttet til langt ut på 1800-tallet. Et eksempel er en 
husmannskontrakt Ole Eliasens mormor inngikk 7. januar 1860 som er undertegnet med påholden 
penn (mpp). Mest sannsynlig fordi hun ikke kunne skrive.
Først ved skoleloven i 1889 ble folkeskolen etablert og skolen ble for alle.
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Kirketukt en del av hverdagen
I dag har vi et rettsvesen som ivaretar lovverket og tar seg av alle straffesaker i Norge. Men 
fram til midten av 1800-tallet var «kirkelig straff» og forordninger noe alle måtte forholde seg 
til – i tillegg til det verdslige rettsvesenet. Nedenfor gjengis en artikkel publisert av NTNU, 
Vitenskapsmuseet 8. mars 2013, av Jenny Kalseth som beskriver hvordan dette fungerte. Videre 
har jeg tatt med et utdrag fra boka «Budal kirke» utgitt av Midtre Gauldal kulturstyre 1992. 
Dette viser hvordan kirka påla restriksjoner og i praksis utøvde sin straffemyndighet.

Kirketukts-forordning utstedt av kongen 

Publisert av NTNU, Vitenskapsmusset 8. mars 2013.
Fram til omtrent 1800-tallet var kirkelig straff noe folk måtte forholde seg til i tillegg til det 
verdslige rettsvesenet (som tok hånd om de alvorligste forbrytelsene, for eksempel mord og 
incest). Christian IVs kirketuktsforordning fra 1629 fastsatte en utførlig straffeprosess mot 
syndere. Det var konkrete, klart definerte handlinger som kirken var pålagt å forfølge og straffe. 
Den som ble tatt i synd, måtte først møte presten på tomannshånd, under trusler om utestenging 
fra nattverd. Om dette ikke hjalp var offentlig skriftemål neste tiltak. Hvis synderen fortsatt nektet 
risikerte vedkommende tukthus eller gapestokk. Generelt var gapestokken lønnsom for 
myndighetene både fordi det var mulig å kjøpe seg fri fra straffen, og fordi saken var raskt 
unnagjort. På landsbygda ble gapestokkene satt ved kirkene, i byene ble de satt på torvene.
I det rådende teologiske synet ved begynnelsen av 1700-tallet var syndige handlinger betraktet 
som et alvorlig kollektivt problem. Tanken var at den som syndet, gjorde Gud vred, og påførte 
gjennom dette hele samfunnet straff. Krig, ulykker og uår ble derfor formidlet som direkte 
konsekvenser av enkeltmenneskers syndige handlinger. Dette synet ble utfordret av nye teologiske 
strømninger i løpet av 1700-tallet, og ved en rundspørring blant prestene i 1818 viste det seg at 
det offentlige skriftemålet var gått ut av bruk. Gapestokken som straffemetode var også på vei ut, 
og forseelsene ble i stedet straffet med fengsel og bøter. Den siste gangen gapestokk ble benyttet i 
Norge var i 1840. 17. mai 1848 ble gapestokken endelig avskaffet ved lov.

Hva kunne man havne i gapestokken for?

Gapestokk ble i Danmark-Norge særlig brukt på 1700-tallet som straff for mindre lovovertredelser 
som ekteskapsbrudd, svindel, alkoholisme, urostiftelse, vold, ubetalte bøter, blasfemi og for å føde 
uekte barn. Etter hvert ble også usømmelige handlinger som banning, ekteskapskrangel, sladder, 
festing og gjerrigskap føyd til på denne listen. Dette var handlinger som ble ansett å virke negativt 
inn på allmennsosiale forhold, og utvidelsen ga prestene fullmakt til å tukte svært mange forhold 
som ikke var forbudt ved lov.
Å ikke konfirmere seg kunne også være grunn til å havne i gapestokken; i Norge ble konfirmasjon 
påbudt ved lov i 1736. Konfirmasjonsattest var nødvendig for å bli innskrevet til militærtjeneste, 
inngå ekteskap, være fadder ved dåp eller vitne i retten. Om man ikke hadde møtt til konfirmasjon 
innen fylte 19 år, kunne straffen bli tukthus eller gapestokk.
Den som ble dømt til å stå i gapestokk på kirkebakken måtte stå i den i noen timer, en eller flere 
søndager. Kirkesøndagen var en dag da folk på landsbygda møttes, ikke bare for å høre Guds ord, 
men for å møte slektninger, få nyheter og gjøre avtaler. Alle kunngjøringer fra offentlige instanser 
ble annonsert gjennom kirka på søndagene. Tilskuerne til synderen i gapestokken hadde mulighet 
til å vise sin misnøye til forbrytelsen, men de hadde også mulighet til å vise at de var uenig i 
straffen.

Moderne gapestokk

Selv om bruken av gapestokk ble avsluttet ved lov i 1848, så er ordet gapestokk i aller høyeste 
grad levende i språket vårt i dag. Et kjapt søk på Google gir en mengde treff på ordet 
«gapestokk», gjerne i form av uttrykk som «offentlig gapestokk» eller «moderne gapestokk». 
Internett og bruk av sosiale medier har trolig vært medvirkende til at begrepet har fått ny 
aktualitet.
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Gapestokken i seg selv vekker fortsatt sterke følelser. Et eksempel er gjenoppføringen av 
gapestokk utenfor Sandar kirke i Sandefjord i 2005. Bare en måneds tid etter at den ble satt opp, 
ble den av ukjente gjerningspersoner i ly av nattemørket sagd ned med motorsag.

Forordninger fra kirka og konsekvenser for budalingene 

Fra boka «Budal kirke» utgitt av Midtre Gauldal Kulturstyre 1992.

Pliktig oppmøte i kirka

I «Størens Kirckis Ministerial Bog» (1690–1746) er teki inn dette sitatet frå «Hans Kongl. Mayst. 
Lovs Siette Bogs 3. Cap. 1. art. 
«Huo som icke holder Søndage og paabudne Hellig- og Bede-Dage Hellige, og icke findis i 
Kierken, naar Guds Tieneste same tider forretis, skal bøde Huer gang for Hellig Brøde tre Loed 
Sølf; og skal en Huer søge sin Sogne Kierke som Hand til Hører, og der Bruge Sacramenterne, saa 
og gifve der sin Ret-Tighed, som Kirchen og Kircke Tiennerne tilkommer. Og maa ingen paa 
Landet lægge Bønderne fra et Sogn til et anded.»
I 10. Art i same lova finn ein reglar for korleis ein skal gå fram mot ungdom som «befindis paa 
Kirkegaardene med Legen, Stimen eller anden uskickelighed naar Guds Tieneste i Kirckene 
forrettis, at vanhellige Tienesten». Dei små skal straffas «med Riis eller Pidsk, og de store med 
Gabestocken».

Strabasiøst å komme seg til kirka

For budølene som hadde så lang kyrkjeveg, fall det nok ikkje lett å fylle påbodet om å møte til 
gudsteneste alle preikesøndagane, serleg ikkje om vinteren. 
Dei som høyrde til Størens-Budal hadde ein veg på 2–3 mil ned til kyrkja i Støren, og dei bratte 
og ulendte kleivane nedetter langs med Bua måtte vinterstid vera mest uframkomelege. 
For dei fra Singsås-Budal gjekk vegen til kyrkja i Singsås over Tågåfjell, og var det uver, kunne 
det nok mest stå om livet å kome fram der. Serleg vanskeleg måtte det vera når born skulle døypas 
eller dei døde føras til grava. 
Enno lever ei forteljing i Budal om to karar som ein vinterdag skulle føre eit lik over fjellet til 
Singsås-kyrkja. Komne på høgste Tågåfjellet, sette dei seg for å kvile. Da vart dei med eitt var at 
sleden med kista på sette i veg av seg sjølv, og alt det dei leitte, var det uråd å finne att farkosten. 
Forteljinga seier vidare at først ut på våren fann dei sleden og kista. Denne ferda fekk etter ho som 
skulle gravleggas, namnet «Tronds-Kari-skjøten» (skjøt: skyss).

Stramme restriksjoner for bryllupsfesten

Restriksjonar var det mange av. Forutan det strenge påbodet om å møte fram i kyrkja alle helge- 
og bededagar, var det òg visse reglar for tilskipinga av bryllaup, gravøl o. likn.
I ein «Placat» utferda av Stiftsbefalingsmand over Trondhiems Stift, D. O. von Grambow, den 28. 
januar 1772 heiter det mellom anna:
«At, ligesom det ved Forordningen av 14de December 1736 er forbuden Almuen at holde 
Bryllups og andre Gilder eller Giestebuder, med Spil og Leeg på Søn- og Hellige-Dage, og naar 
de endelig ville holde deslige Gilder en Søgne-Dag, maa dog ikke heller paa denne Dag, nogen 
Uskik eller anden syndig Væsen, af Fylderie og Sværmen begaaes; Saa maa ey heller til Brylluper 
innbydes eller samles mere end Sex Par af Voxne Folk og Born tilsammen, foruden Brude-Parret, 
og Bryllupet bør ey holdes meere end een Dag, saa at alle, som ey tilhører Huuset er bortreyst 
inden Klokken 10 næste Morgen, under Toe Ort Mulct for den som Bryllyupet holder, for hver 
Person som over bemelte Tiid, foruden Huusets egne Folk findes i Bryllupet, og ligesaa for hver 
fremmed Person, som efter foreskrevne Tiid findes i Brude-Huuset, det være sig under Navn af 
Kiøgemester, Kok eller andre; Hvilken mulct sistbemelte Personer selv utreder.»
Med tilvising til «Forordning af 8. Martii 1757» heiter det vidare i plakaten at det er forbod mot å 
gi eller bruke brennevin eller annan sterk drikk – Øl aleene undtagen – ved bryllaup, barnsøl, 

Gapestokk, strafferedskap, i 
alminnelighet en pæl med 
en jernbøyle som 
forbryterens hals ble lenket 
fast i, slik at vedkommende 
ble stilt ut til spott og spe 
for dem som gikk forbi. Den 
stod som oftest på torget 
eller ved kirken. Den ble i 
tidligere tid brukt som 
vanærende straff for en del 
lovovertredelser, bl.a. for 
den som fremturet i å 
sverge og banne tross 
advarsel (Christian 5s 
Norske Lov av 1687 
6-2-21), for ungdom som 
forstyrret gudstjenesten 
(6-3-10) og for forskjellig 
slags gateuorden, og ble på 
1700-tallet brukt for å 
fremtvinge betaling av 
mindre bøter (f.eks. 
leiermålsbøter) til fogden. 
Straffen kaltes også 
«halsjern» eller «å lenkes til 
pælen». Siste gang 
gapestokk ble benyttet i 
Norge var i Moss 11. okt. 
1840; endelig avskaffet i 
Norge ble straffen først ved 
lov av 17. mai 1848.
Artikkelen og bildet er fra Store 

norske leksikon.
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gravferder o. l. og at straffa er 5 riksdaler i bot. Den som til eit gilde bryggar meir enn ei, halvanna 
a to tynner malt, skal ha same straff.
Vidare er det forbod mot å gi og ta imot brurgåver og faddergåver og forbod mot at «Bondens 
brud» pyntar seg i silke. Men her er gjort eit unnatak for «berygtede Qvindfolk og de som har født 
U-ægte Børn til Verden» – dei kan kle seg i silke eller kva dei lyster.
Ved festarøl og barnedåp måtte ikkje andre enn vitna vera med, og i gravferder berre den næraste 
slekta og dei som trongs til å bera den døde til grava.
Det var lensmannen som skulle halde oppsyn med at reglane vart haldne, men da det ingen 
lensmann var i Budal, var kanskje ikkje kontrollen så streng. 

Refset av presten etter gudstjenesten

Kyrkjetukta var streng. Dei som hadde forsynda seg, anten det var mot det sjette bodordet eller 
mot andre av kyrkjereglane, vart «publice absolveret» dvs. refsa av presten etter gudstenesta. 
Såleis vart i Ålen i 1772 ein soldat refsa for «udeblivelse fra Sacramentet over Aar og Dag».
I Haltdalen vart i 1776 eit ektepar refsa for «begange Barne Mord u-viidende, dog ikke uskyldige 
i Sengen», og i Singsås vart i 1780 ei «Huusquinde» fra Troøyen refsa for at ho «formedelst 
Uagtsomhed kom i skade for sit Barn, der fandtes død ved Moderens Side i Sengen». 
Dei første som vart gravlagde på den nye kyrkjegarden i Budal, var Erik Helgesen Eenmoen 22 år 
gamal og ein liten gut fra Svardal, Peder Jonsson, 22 veker gamal.
Frå Budal står i ministerialboka nemnt eit par-tre tilfelle av publice absolvio etter at bygda fekk 
eiga kyrkje, men det ser ut til at færre har forbroti seg mot reglane no enn i den tida da eine 
halvparten av bygda sokna til Støren og den andre halvparten til Singsås.
Frå slutten av 1700-talet vart det ikkje lenger nytta offentleg refsing i kyrkja. I 1767 kom det en 
forordning om leiermål (samleie) som innebar at parfolket fikk bøtefrihet hvis de giftet seg før 
fødselen. Eller foreldrene kunne sone 8 dager tukthus i stedet for offentlig skriftemål i kirken. 
Tukthusstraff for leiermål ble opphevet i 1800.
Når ei kvinne hadde fødd eit barn til verda, måtte ho «introduceres» i kyrkja etterpå. Denne 
skikken heldt seg langt ut i 1800-talet. 

Forlovelse godt nok for å unngå at barnet ble «uekte»

På 1700-tallet var truloving (forlovelse) like bindande som ekteskap. Ei truloving vart inngått i 
kyrkja, og det måtte vera to vitne. Eit barn fødd etter at foreldra var trulova, vart ikkje rekna som 
«uekte». Men i ministerialboka vart gjort merknad om at foreldra hadde vori for tidleg ute.
Ofte hende det at det paret som var trulova, vart «copuleret» (gift) same dagen som det første 
barnet vart døypt. 
1769 vart av presten Ole Lie døypt eit barn i Budal. Om denne dåpen står det i ministerialboka: 
«Forældrene var ikke Trolovede, men Deres barn blev døpt af hr. Ole Lie for ægte på 2de Mænds 
Caution, At forældrene skulde ægte hinanden. Hr. Lie er derfor ansvarlig selv for denne 
Forretning.» 
Foreldra vart «trolovet» seinare same året, men «Copuleret» først året etter.
Frå 1798 vart truloving i kyrkja avskaffa. Frå da av måtte det lysas tre gonger til ekteskap frå 
preikestolen, og forlovarane måtte i ministerialboka skrive under på ei fråsegn om at brudeparet 
ikkje var i slekt eller at noko kunne hindre «Deres Ægteskabs fuldbyrdelse».

Offentlig skriftemål «publice 
absolveret», var en enorm 
påkjenning. Det å stå vendt 
mot menigheten og 
bekjenne sine synder var 
svært vanlig gjennom 
generasjoner, og var ofte 
tilknyttet leiermål. Menn 
kunne befri seg fra 
farskapet ved å avlegge ed 
på at de ikke var 
barnefaren, og menige 
soldater slapp straff for sitt 
første barn utenfor 
ekteskap. Menn som hadde 
penger kunne kjøpe seg 
fritak eller betale noen for å 
ta på seg et farskap. Mang ei 
ungjente ble stående alene 
med skammen og 
fornedrelsen.
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Lensmannsinstitusjonen i Norge

Flere i slekten virket som lensmenn 

Blant våre aner finner vi flere lensmenn. Lensmannsinstitusjonen i Norge har bestått helt siden 
1200-tallet. I kong Håkon Håkonsøns retterbor 23. april 1203 står det: «Vi har truffet den 
bestemmelse med hensyn til lensmennene at dertil skal tas forstandige bønder som er ættede og 
prøvet i leggdelaget for god adferd og som vil almuen til ansvar efter lov og rett.»
Lensmann er et begrep som har flere adskilte betydninger i norsk språkbruk. I dag brukes tittelen 
lensmann om visse ansatte i politi- og lensmannsetaten; denne stillingen har sine historiske røtter i 
det tidligere bondelensmann-ombudet, som tidligere var et offentlig ombud og øvrighetsperson i 
bygdene. Begrepet lensmann brukes også i historisk sammenheng om den som mottar et len fra en 
lensherre.
Lensmennene jeg har kommet over i vår slekt var såkalte bondelensmenn.

Lensmottaker 
Historisk var lensmann betegnelsen på den som mottok et len fra en lensherre (gjerne en konge). 
Lensmannen styrte lenet og påtok seg forpliktelser overfor lensherren som fortsatt var herre over 
landområdet. Lensmann er synonymt med vasall. Det var som regel fremstående adelsmenn, dvs. 
medlemmer av høyadelen, som mottok len. Lenene i Danmark og Norge ble fra 1662 betegnet 
amt og den som bestyrte dem ble betegnet amtmann i stedet for lensmann. I 1919 ble betegnelsen 
i Norge endret til fylker og fylkesmenn.
Begrepet lensmann har i skandinavisk historie for det meste blitt brukt i betydningen 
lensmottager. I nyere tid har norsk historievitenskap imidlertid ofte brukt begrepet lensherre om 
lensmennene, men dette er misvisende i juridisk forstand og i samtiden ble disse betegnet 
lensmenn mens begrepet lensherre var reservert for Kongen.

Bondelensmenn 
I Norge utviklet det seg et særnorsk verv som «bondelensmann». Bondelensmannen ble utpekt av 
sysselmannen blant bøndene, og hadde som oppgave å bistå sysselmennene med oppebørselen 
(innkreving av skatt og avgifter). Lensmannen var dels et offentlig ombud og dels en representant 
for bøndene. Bondelensmennene ble etterhvert underlagt fogdene, som i sin tur var underlagt 
lensmennene (lensherrene).
Bondelensmannsombudet har ikke noen sammenheng med lensmennene i betydningen 
lensmottagere.
Etterhvert hadde nesten hver bygd sin egen bondelensmann, og det var flere lensmannsdistrikter i 
et fogderi. De viktigste oppgavene var pengeinnkreving og det som vi i dag kaller for 
politioppgaver. Han ble valgt blant gode bønder i det gamle bondesamfunnet, gjerne karer med en 
viss naturlig autoritet, rettferdighetssans og fysisk styrke. Da fogdembedet ble innført, og 
bondelensmennene ble underlagt dem, måtte de likevel godkjennes av allmuen. Folketradisjonen 
hadde ofte et ambivalent forhold til lensmannen, siden han representerte «øvrigheta». Noen 
eventyr gjør regelrett narr av ham, og i minst ett tilfelle settes han i ledtog med djevelen.
Da eneveldet ble innført i 1660 var det mellom 300 til 350 lensmenn i Norge. Eneveldet førte til et 
sterkere embetsmannsstyre, og oppgavene til lensmannen som det ytterste forvaltningsleddet ble 
enda tydeligere. Utover 1800-tallet begynte lensmennene å ansette medhjelpere, lensmanns-
betjenter, som de selv lønnet. Lensmennene er i dag ledere for politiet i lensmannsdistrikter.

https://no.wikipedia.org/wiki/Lensherre
https://no.wikipedia.org/wiki/Politi-_og_lensmannsetaten
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Lensmenn i Politi- og lensmannsetaten 
Lensmenn i Politi- og lensmannsetaten er en direkte videreføring av bondelensmann-ombudet, 
slik det utviklet seg fra slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, samtidig med framveksten 
av et moderne politivesen.
Lensmann er i moderne tid en person med politimyndighet samt ulike sivile oppgaver. Dette kan 
være å bistå skifteretten, være namsmann og notarius publicus. Lensmannen er lederen på 
lensmannskontoret og har en grad som tilsvarende politistasjonssjef. Lensmannsbetjenter er 
personal under lensmannen, disse har siden år 2000 graden politibetjent.
Det administrative ansvaret for lensmennene lå tidligere under fylkesmennene, men etter 
politiloven av 1995 ble dette overført til politimestrene. Dette gjelder politioppgaver, når det 
gjelder sivile oppgaver har lensmannen fortsatt et selvstendig ansvar i forhold til politimestrene.
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Ilden gav trygghet, lys og varme

I dagens samfunn hvor kunstig lys kommer uten andre anstrengelser enn å slå på en bryter, og 
varmen stråler fra elektriske ovner og oppvarmede gulv, er det vanskelig å forestille seg et liv uten 
elektrisk kraft og fjernvarmeanlegg. Men mange har kanskje opplevd en situasjon hvor et 
strømbrudd gjør at et tent stearinlys i stummende mørke gir tilbake følelsen av trygghet og 
sikkerhet. Vi oppfatter lyset som selvfølgelig, og har klare begreper om hvordan vi kan skaffe oss 
nok lys til å utføre våre hverdagsoppgaver. Men i middelalderen var solen, som største naturlige 
lyskilde, et mysterium og lyset som fenomen, hadde en stor innvirkning på mennesket.
I den norrøne mytologien ble vinter- og sommersolverv feiret, og ved innføringen av 
kristendommen kom lovprisingen av lyset som det gode, og mørket som det onde. Hvorfor lyset 
ble gitt en slik posisjon kan skyldes redselen for det ukjente, det man ikke kan se, det som beveger 
seg i ly av mørket. Men lyset var også en essensiell del av hverdagen, med solen som 

grunnleggende for alt liv og med 
ilden som gav trygghet, varme og 
belysning.
I lyset og mørket, og det skarpe 
skillet mellom dag og natt, levde 
menneskene i middelalderen. 
Ildstedet var det sentrale 
samlingspunktet etter solnedgang, 
med varmen og skinnet fra 
flammene som ramme rundt 
kveldsmåltidet. Ildstedet ble 
supplert med kunstig lystilførsel 
gjennom kvaefylte furukvister, 
oljelamper eller talglys. Slik 
kunne dagen forlenges og rommet 
utvides fra ildstedets umiddelbare 
nærhet til et større bruksareal. 
Man fikk også muligheten til å 
bruke arealer og rom som ikke 
hadde en sentral åre eller et 
hjørneildsted.
Kilde: Spor nr 2/2003, utgitt av 
NTNU.

Ildstedet hadde en sentral 
plass i husene. Ofte var det 
plassert midt i 
oppholdsrommet og det var 
åpning i taket for røyken. 
Her laget man mat, tørket 
klær og fyrte for å holde 
varmen. En annen viktig 
funksjon var også at det ga 
lys i rommet. Det var ikke 
alltid at man hadde tilgang til 
andre lyskilder som 
oljelamper og talglys.
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Spesielle funn fra slektshistorien

Armfeldtsoldatenes plyndring 

Armfeldts felttog i Trøndelag rammet gårdene til våre slektninger hardt. Det ser ut til at de 
hjemsøkte de fleste gårdene langs dalføret da de trakk seg tilbake senhøsten 1718 etter det 
mislykkede forsøket på å erobre Trondheim. Det er et utall av eksempler på soldatenes 
plyndringer av gårdene langs fluktruta fra Trondheim tilbake til Sverige. 
Armfeldts herjinger satte familiene på gårdene i en meget vanskelig situasjon, da de raserte 
gårdene og slaktet ned husdyr og stakk av med nødvendige matvarer, utstyr og fôr som de hadde 
skaffet til gårds for vinteren. Dette i tillegg til opplevelsen å bli overfalt av bevæpnede soldater. 
For mange ble det en strabasiøs vinter for å overleve. I Horg svidde de også av gården til en av 
våre direkte aner før de dro videre. Dette var straff for en offiser som ble skutt på gården. På tinget 
året etter la alle bøndene som var rammet fram sine tapslister. Så skadeverket er vel dokumentert. 
Bøndene fikk erstatning for noe av tapene. Men så visste kongen å ta tilbake dette ved å pålegge 
en krigsskatt samme året.
Soldatene kom fra Sverige over Verdalen på sommers tid og Armfeldts plan var at hærtokten 
skulle være raskt unnagjort. Slik gikk det ikke og soldatene flyktet tilbake på senhøsten – i utstyr 
som ikke var beregnet for den kulden de møtte. Det ble en strabasiøs tilbaketrekking og soldatene 
døde ikke i kamp med nordmenn, men av uvær, kulde og sult. Armfeldts hær mistet 3.700 mann 
av i alt 10.000. 
Fylkeskommunene på norsk og svensk side har gjennom selskapet Naboer AB laget en bred 
dokumentasjon av felttoget. Her er det også animerte historier som beskriver hendelsene og det er 
en egen sekvens som beskriver plyndringen i Singsås og Haltdalen.

Her er noen eksempler på skadeverkene som ble gjort på noen av våre slektningers gårder som ble 
plyndret av svenskene under tilbaketrekningen:

Kartet viser ruten Armfeldts 
soldater fulgte ved 
framrykningen fra Duved i 
Sverige til Trondheim – og 
tilbaketrekningen fra 
Trondheim gjennom 
Gauldalen og til Handöl i 
Sverige. Da soldatene dro 
tilbake gjennom Gauldalen 
plyndret de gårdene til våre 
slektninger. Soldatene startet 
tilbaketrekningen ved 
juletider 1718 fra Haltdalen 
via Tydalen til Sverige. Her 
møtte de et fryktelig uvær 
og flere tusen soldater 
omkom.



 2 5

Skjærli, Soknedal

Da svenskene kom til gårds høsten 1718 tok de hele 80 lass høy fra Marit Ellevsdatters tipp-tipp-
oldefar, bonde og kvartermester Arnt Jensen Skjærli (f 1681, d 1754), og de tok med seg 
halvannen tønne bygg og 6 tønner havre. Også stabburet ble vel undersøkt og ranet for 3 våg smør 
og en del kjøtt og ost som han ikke hadde fått gjemt unna. Før de forlot gården fikk de også tak i 
den ene av hestene og likedan en slede med tilbehør. På tinget året etter sier fogden at Arnt er blitt 
en fattig mann etter denne plyndringen, og skadetaksten kom opp i vel 67 rdr. Han må imidlertid 
ha rettet opp raskt, for matrikkelkommisjonen fant i 1723 at han da hadde 3 hester på stallen og 10 
melkekyr i fjøset.

Mosand, Støren

På Mosand satt enka etter Steffen Estensen, Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor, Siri Arntsdatter Moe 
(f 1671, d 1734), med gården. Steffen var død 3 år tidligere. Det var ikke småtteri karolinerne 
stakk av med fra gården. På tinget i 1719 opplyses følgende svinn: 16 tønner bygg, 12 tønner 
havre, 2 tønner havremel, 36 lass høy, 1 hest, 3 kyr, 4 sauer, 7 skinnfeller, 8 bolster, 8 vog kjøtt, 1 
jernharv, 1 vog jern.

Fremstu i Haukdalen

Armfeldtsoldatene plyndret Marit Ellevsdatters 3 x tipp-oldefar Jon Eriksen Hugdal (f ca. 1644, d 
1721) grundig da de kom i 1718. Jon møtte opp på tinget med en lang liste over ting de hadde tatt, 
da skadetakstene skulle avgjøres på tinget. De hadde reist med korn og malt, mel og kjøtt, ost og 
smør, sild og andre matvarer, skinnfeller og gangklær. Men det var heller ikke så liketil å miste 42 
lass høy midt på vinteren. Alt i alt hadde svenskene røvet for 70 riksdaler, men Jon sto seg såpass 
bra at han klarte ut med krigsskatten han var pålagt i 1719.

Løhre i Horg: «Gaarden er af Fienden afbrændt»

Værst gikk det ut over gården til Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar Hans Roaldsen Løhre (f 1687, d 
1747). Han hadde giftet seg på nytt etter å blitt enkemann da karolinerne kom til gårds senhøsten 
1718.
En svensk eller finsk offiser satt ved bordet i høysetet på en av gårdene på Løhre. Fra skjulestedet 
i utmarka kom en bygdekar lurende og han skjøt offiseren ned. Soldatene herjet da og brente ned 
Løhre-gårdene. Hans Roaldsen var alt død da hendelsen ble tatt opp på vårtinget 6. mars 1719. 
Det var enka Magnhild Joensdatter, f Borten, som la fram tapslista på Støresmo: 
«190 (matrikkelnr.) Løren som Hans brugte, nu Enchen 2 spann 8 mkl.
Gaarden er af Fienden afbrændt og ald deris Eiendeele Bortrøfvet.» 
Det står også i taksten: «Alle Huuse, 1000 kornstør og Gjerdesgaarde brændt». Taksten ble 448 
rdr. 24 skilling.
Enka Magnhild Joensdatter giftet seg på nytt i 1722 med Stephen Olsen Lynge. Men det var 
sønnen Roald Hansen som tok over bygselen på den husløse gården, og det var han som reiste 
gården av branntuftene.

Aner fra de franske Hugenottene? 
Mikkel Gåsbakk og kona Ingeborg Andersdatter var brukere på gården Gåsbakk på Hølonda rundt 
1680. De var Ole Eliasens 3 x tipp-oldeforeldre. Datteren Annika Mikkelsdatter (f 1679, d 1758) 
ble gift med Ole Hansen Hovinseggen (f 1693, d 1765) og de var husmannsfolk på Hovinseggen 
på Hovin.
I Horg-boka (bind 2, s 232) kan vi lese at Mikkel og kona stammer fra de franske hugenottene. 
Dette er det eneste dokumenterte spor av utenlandsk opprinnelse i Aunøien-slekta. Tilhengerne av 
den protestantiske hugenottbevegelsen ble forfulgt i over 200 år i Frankrike (fra ca. 1560 til rundt 
1790). Over 200 000 emigrerte på grunn av forfølgelsene.
På nettstedet Wikipedia fortelles dette om hugenottene:
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«Hugenotter er betegnelsen på tilhengerne av den reformerte lære i Frankrike. 
Hugenottene baserte sin kirke på Jean Calvins lære.
Ordet hugenott (fransk huguenot) stammer fra 1500-tallet og skal visstnok være avledet av 
det tyske Eidgenosse («forbundsfelle»), på grunn av båndene til den sveitsiske 
reformasjon. Først ble ordet brukt som skjellsord av motstanderne, men senere ble det tatt i 
bruk av hugenottene selv.
Hugenottene ble forfulgt av de franske kongene og andre katolske makthavere. En 
massakre på en hugenottisk menighet i Vassay i 1562 gav støtet til en 30-årig religionskrig 
i Frankrike. Den verste hendelsen i denne krigen er kjent som Bartolomeusnatten. Natten 
mellom 23. og 24. august 1572 ble det satt i gang et blodbad i Paris der flere tusen 
hugenotter ble drept.
Ediktet i Nantes gav i 1598 hugenottene visse fristeder. Senere ble de igjen utsatt for sterkt 
press fra den franske kongen, og i 1685 ble ediktet i Nantes opphevet. Mellom 200 000 og 
250 000 hugenotter emigrerte på grunn av forfølgelsene. Særlig dro de til Sveits og mange 
stater i dagens Tyskland (hovedsakelig Brandenburg-Preussen, som de kom til å sette et 
sterkt preg på), England, Nederland og Nord-Amerika. Denne utvandringen var et stort tap 
for Frankrike, ettersom hugenottene var dyktige borgere.
Først ved den franske revolusjon i 1789 fikk hugenottene fulle borgerrettigheter.»

Setesvein for erkebiskop Olav Engelbrektsson 

Fra gården Vinsnes i Singsås er det aner både på Marit Ellevsdatters og Ole Eliasens side. Anene 
kan spores helt tilbake til 1573 – og med litt større usikkerhet tilbake til 1520. Kilde her er 
Singsåsboka, bind 3, side 223.
I 1573 fikk Oluf Knutsen (Ole Eliasens 6 x tipp-oldefar) bygsel på gården av kong Fredrik II. Fra 
samme år ble Vinsnes innlemmet i det store krongodset, der krona, staten, var jorddrott (jordeier). 
Fra denne tid er det mulig å skille gårdpartene i Søgårn og Nordgårn. Oluf satt som bruker på 
Nordgårn.
Oluf var enten mågen (svigersønnen) eller sønnesønnen til Eirek setesvein. En setesvein var en 
våpenfør mann, i mange tilfeller adlet, og sin herres ombudsmann i lenet. Eirek var erkebiskop 
Olav Engelbrektssons håndgitte mann. Olav Engelbrektsson (f 1480, d 7. februar 1538) var den 
siste av de katolske erkebispene i Norge. Han prøvde å hevde norsk selvstendighet og føre videre 
den norske katolske kirke til tross for den lutherske reformasjonen. Han var katolsk erkebiskop i 
Nidaros fra 1523 til 1537. Da Olav Engelbrektsson ble tvunget på flukt av danskekongen 
Christian III i 1537 markerte det slutten på erkebispesetet i Nidaros. Det markerte også slutten på 
et visst norsk selvstyre. I tiden etterpå kom Norge mer direkte inn under styret fra Danmark.
Erkebiskopens setesvein hadde makt omtrent som en senere kongens fogd, og hadde med å kreve 
inn landskyld m.m. for jorddrotten. Gårdene de satt på, setegårder, var som regel unntatt skatt. 
Neppe har det siden bodd en mann i Singsås med slik rang som Eirek på Vinsnes. Mange av 
erkebiskopens setesveiner måtte rømme landet etter reformasjonen, men Eirek var enda bare ung 
og gikk over til den nye læra, og ble værende på Vinsnes til han døde.
Eirek nevnes i Jordeboka for 1548 over «Stiftens landskyld», jord som hørte stiftet til. Eirek er 
sannsynlig sønnen til Eyvin som i 1520 var nest største skattebetaler i bygda, etter  Sigur i Bova, 
bonden på gården Bogen.

Budalens «olje»-eventyr 

I siste halvdel av 1600-tallet var det stor gruvedrift i Budalen og Håkkådalen (Haukdalen). 
Gruvedrifta kom i gang på slutten av 1650-tallet og varte til rundt 1700. Svardalsgruva kom i 
gang ca. 1672. 
De årene gruvevirksomheten varte forandret de små grendene i Hauka og Budalen ganske mye. 
Ikke bare ble nye hjem grunnlagt, men det kom en annen rytme i hverdagen. Folket ble vant med 
fast arbeidstid. Litt kontanter ble det vel også, og det var noe de var uvant med. Men noen rikdom 
ble det ikke. Det var mye hardt arbeid. De som sleit i skogen med tømmer og setteved, både frøs 
og sultet. Dårlige klær og lite mat tærte hardt på helsa. 

Nidaros var Norges kirkelige 
sentrum i middelalderen. 
Illustrasjonenen viser 
Nidarosdomen slik den er 
gjengitt i Schønings bok fra 
1762, etter kobberstikk fra 
1661.

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_reformerte_kirke
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Da datidens «olje»-eventyr tok slutt var det mange bønder i Budalen som satt igjen med 
uoppgjorte krav i konkursboet. Flere av våre slektninger hadde større tap. Marit Ellevsdatters 3 x 
tipp-oldefar, Hans Pedersen Svardal (f 1672, d 1757), var bonde på den udelte Svardalsgården i 
1702. Hans tapte 12 rdr. ved gruvekonkursen. I tillegg var det meste av skogen på eiendommen 
hugget ned til gruvedriften.
Nedenfor gjengis et utdrag fra boka «Svardalsgruva og smeltehytta i Endalen i Budalen», side 26, 
om vår direkte ane som led det største tapet, Lars Audunsen Enlien (f 1659, d 1742) (Marit 
Ellevsdatters 3 x tipp-oldefar):

«Mange bønder og husmen hadde forsømt gården og plassen i de åra det var gruveaebeide, 
skogsarbeide og kolbrenning å få. «Kopper og Penning» hadde vært det store. Noen trudde 
det skulle vare til evig tid. Når arbeidet vart borte, og inntektene også, vart det jorda og 
husdyra som vart livsberginga. De gamle og virkelige verdier.
Men mange fikk harde og vonde år. Bonden i Nord-Enlid, Lars Audunsen, var den som 
hadde mest til gode av schiktmester Niels Ibsen. Hele 42 riksdaler hadde han til gode for 
kol, setteved og stemplings-stokker til gruva.
Selv om Nord-Enlid var regnet som en av de beste gårdene i bygda, syntes fogden, som 
bestyrte boet, at det var for galt at Lars Audunsen skulle tape alle disse dalerne. Derfor 
bestemte fogden at Lars skulle få overta «gruvstuggu» oppe på Håkkådalen. Den vart 
verdsatt til 8 riksdaler. Men resten, 34 rdr., tapte bonden. Ei voksen ku vart i denne tida 
verdsatt til 2,5–3 rdr. For disse 34 rdr. kunne altså Enlidbonden kjøpt 11 voksne kyr!!!
I tillegg var den gamle storskogen i Enlid-marka og Moan kjørt til smeltehytta og gruva.»

Hesjing på Moe med dramatisk utfall 

Esten Ingebrigtsen Moe (f 1611, d 1701) er Ole Eliasens 3 x tipp-oldefar. Esten var bonde på 
gården Mosand på Støren fra litt før 1650. Det er etterkommere av Esten som fortsatt eier og 
driver Mosand (1960). På den tiden Esten dreiv gården var den blant de største i bygda.
Esten hadde et helt regime av sønner, hele åtte i tallet. Han tenkte vel ikke, da han selv satt som 
lagrettesmann i saken mot en som hadde drept broren sin, at han selv skulle få oppleve samme 
tragedie på nært hold. Men slik gikk det. En godværsdag i slåttonna kom den yngste sønnen, Knut 
(f 1665) i skade for å slå ihjel broren med høyriva. Knut rømte til Sverige og kom aldri mer 
tilbake til Mosgrenda. Han slo seg ned i Jämtland i Sverige.

Ron-kjerring i slekta 
Ole Eliasens 3 x tipp-oldemor hadde spesielle evner?
Siri Olsdatter Løhre, f ca. 1659, d 1698 var fra gården Løhre. I Flå-boka er det noe usikkerhet om 
det kan være feil alder som er oppgitt på Siri. De tror Siri er ronkjerringa som er omtalt i et 
domsdokument over Finn-Kersti sommeren og høsten 1674.  Ei ron-kjerring var ei som dreiv med 
trolldomskunster (en heksedoktor), som de brukte til å kurere sykdommer. Kirken motarbeidet 
slike «kloke damer» og det var straffbart å drive med slik helbredning. 
Finn-Kersti ble siktet sammen to andre kvinner for Botolvs lagting i Trondheim i januar 1675 for 
«signerie oc roenlesning». Men alle tre ble frikjent fordi det hele bygde på  «et udetisk menneskis 
udsagn». Etter tradisjonen var Siri en av elevene til Finn-Kersti. De to gikk sammen ut over i 
Samdalen i Horg – ut i fjellene til Samsjøen – og samlet røtter og urter til medisinsk bruk. Siri 
skulle også være ram til  å ta «dygda fra ansmans buskap». Hun slo en tretapp inn i fjøsveggen og 
melket tappen. Det var fløte hun fikk i asken og den buskapen hun tok fløten fra, gav bare 
magermelk den dagen. 
I 1624 møter vi Oluff Ingebrigtsen (f ca. 1618) som bruker på Løhre. Kona er ukjent (f 1616, d 
1687), men kan være ronkjerringa Siri Løren. De var bønder på Løhre. 
I 1633 er brukeren også Oluff og ved koppskatten i 1645 har fullgårdsmannen følgende husstand 
over 15 år: 
Olle Løren, hans Høestrue, Estenn Løren, Ingebricht Løren, Siri Løren, Guri Løren, Guri jun 
Løren, og Elli Løren. 
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Sønnene til Oluff som er nevnt ved koppskatten i 1645 må ha dødd ganske tidlig etter. Datteren 
Siri som er nevnt i 1645 er mest sannsynlig den Siri som er gift med Roald Hansen Løhre. Det 
skrives at Siris oppgitte alder (39 år) da hun døde må være feil. Eller så må hun som er nevnt som 
«Høestrue» være ronkjerringa. Hvis det er riktig, hette hun også Siri som dattera. 
Uansett om det var mora eller dattera som var ronkjerring, har en av våre forfedre vært ei slik 
«klok kone».

Stevnemøte med feil «person» 

Om Dordi Halvorsdatter Løberg (f 1837), søster til Ole Eliasens mor, fortelles det at hun opplevde 
et sjokkerende møte med en sterk «utpå-kar». Dordi bodde hos foreldrene på husmannsplassen 
Vatnet (Damvassplassen) under Nerløberg på Horg. Plassen lå på vestsida av Damvatnet, rundt 70 
m fra vannkanten. I Damvatnet var det bra med fisk, og det var gode jaktmuligheter i marka rundt.
Dordi, hadde en kjæreste, Nils Monsen fra Ratåsløkken. Han fór som utpå-kar til Vatnet. Nils 
hadde sagt at han ville komme en kveld, og at han da ville ha med seg en melpose på ei våg. 
Dordi stod og ventet på han, og i skumringa så hun en kropp som kom ruslende langs vannet med 
en sekk på ryggen. Hun trodde det var Nils og sprang i mot ham – og fikk seg en skikkelig 
overraskelse.
Dette møtet skildret Dordi slik: «Jammen fekk e' utpå kar. E' møtt ein bjønn med ein sauskrott på 
rygga. Bjø'ønn hadd slengt sauskrotten på seg og bar dein som ein kar med sekk. Han gjekk på 
to.»

Kongen viste ingen nåde 

Jens Arntsen Skjærli (f 1704, d 1773) er Marit Ellevsdatters tipp-oldefar. Jens var tidlig selveier, 
han fikk kjøpt gården av krongodset og fikk kongeskjøte 11. august 1728. 
Sommeren 1750 døde Jens sine første kone Gjertrud – og akkurat i de tidene ble datteren, Berit 
Jensdatter (f 1731, d 1751), arrestert fordi hun høsten 1750 hadde født et barn i dølgsmål. 
Dølgsmål betyr hemmelighet, og begrepet ble ofte brukt i strafferettslig forbindelse, som 
betegnelse på en kvinne som hadde forsøkt å skjule sitt nyfødte barn ved å avlive det, sette det ut i 
skogen e.l. Barnefødsel i dølgsmål var vanlig for kvinner som hadde havnet i «uløkka», enten som 
følge av leiermål (samleie utenfor ekteskap) eller blodskam (incest). For kvinner på 1600- og 
1700-tallet var dølgsmål, og ofte barnedrap, ansett som eneste utvei for å skjule skammen. Men 
straffen var hard for den som ble grepet i dølgsmål, noe denne hendelsen tydelig forteller. 
På senhøsten 1750 søkte Jens Kongen om nåde for Berit, som var dømt til døden for å ha tatt 
barnet sitt av dage, men dommen ble fullbyrdet året etter. En kan gå ut fra at hun led samme 
skjebne som mange andre ugjerningsmenn og -kvinner på denne tiden: Hun ble halshugget og 
hodet satt på stake. Hvor fullbyrdelsen foregikk har jeg ingen informasjon om, men ofte foregikk 
det i nærheten av der ugjerningen hadde skjedd.

Øksemorder stamfar til Ole Eliasen og dikteren Jonas Lie?  
Ole Eliasen Aunøien, er 5-mening med dikteren Jonas Lie. Ole og Jonas har felles tipp-tipp 
oldeforeldre i Mogens Jonsen Evjen (f 1688, d 1730) og kona Dordi Arntsdatter. Mogens var 
husmann på plassen Evjenstenen i Horg. 
Det var flere gårder på Evjen i Horg. Den største var Sør-Evjen hvor Evjenstenen, eller Stenen, 
var en plass under. Sør-Evjen var en av de største gårdene i bygda. Der var lensmannen husbond. 
Gårdene ligger på vestsiden av Gaula 1–3 km fra Lundamo. All bosetting ligger nå (1991) nede på 
elvesletta, men tidligere var det flere boplasser oppe i den til dels bratte dalsida. Der lå også en 
gammel ferdselsvei.
Evjenstenen eller Stenen var høyst trolig den eldste husmannsplassen på Evjen. Det bodde folk 
der store deler av 1700-tallet.
Illustrasjonen viser slektskapet til Jonas Lie og hva etterkommerne til Mogens Jonsen Evjen dreiv 
med — og hvor de bodde. 
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Øksemorderen

Det knyttes en dramatisk hendelse til faren til Mogens Jonsen, Jon Mogensen Evjen. Det antas at 
det var Jon som slo ihjel en Oluf Grøset med øks i 1666. Denne antakelsen bygger på at Mons 
eller Mogens, var et ganske sjeldent navn. Ellers ser en at Jon går igjen som et navn i slekta — og 
navnet til dikteren (Jonas Lie) stammer kanskje også fra Jon? 
Jon var dreng hos bonde og lensmann, Halvor Halvorsen (f 1661, d 1743) på Sør-Evjen, Ole 
Eliasens 3 x tipp-oldefar. Jon og Halvor hadde vært i selskap, og der hadde Jon slått i hjel Oluf 
med øks. Halvor hadde ikke grepet inn og forhindra drapet. For det måtte Halvor betale 15 daler i 
bot. Jon fikk nok ei langt strengere straff. To hølondinger, Jon Storfuglås og Jon Litlfuglås, måtte 
betale en daler hver for at de i ei natt hadde huset morderen som var på rømmen.  

Søsken

Søskenbarn

3-mening

4-mening

5-mening

Mogens Jonsen Evjen
1688—1733

Husmann på plassen Evjenstenen i Horg

Husmann på plassen Evjenstenen, 
Horg. 1721—1763.

Husmannskone på plassen 
Hovinseggen, Horg. 1726—1793.

Gift med politimesteren i Trondheim, 
Mons Jonassen, fra Storli i Holtålen. 
Dordi f 1748.

Regimentkvartermester, Trondheim. 
1776—1820.

Sorenskriver i Sunnhordland. Ridder av 
St. Olavs orden. 1803—1881.

Dikter, en av de fire store fra 
tidsepoken realismen. Jurist. 1833—
1908.

Smed og husmann på plassen 
Hovinseggen, Horg. 1761—1837.

Husmann på plassen Vatnet under 
Løberg nedre, Horg. 1804—1856.

Plasskone på Oppi-Melsmoen og i 
«Grøbba». Døde som enke og 
fattiglem.1831—1919.

Snekker, ryggsekkmaker og 
småbruker på Oppi-Melsmoen og i 
«Grøbba». 1860—1924.
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De som var her før oss

H VO R  KO M  VÅ R E  F O R F E D R E  F R A
I kapitlet «Streiftog gjennom historien» kan vi lese at de første som satte bo i Trøndelag kom hit 
en vakker vårdag i yngre steinalder, for over 5.000 år siden. Sannsynligvis er vi etterkommere av 
disse som «bar kornet med, grov det ned i en varm solhelling og gaulet en hymne til 
fruktbarhetens gud».
En regner med at den faste bosetningen i de øvre bygdene i Gauldalen startet for 1200–1400 år 
siden (fra år 600–800 etter vår tidsregning (evt)). Det er gjort funn av gjenstander som kan dateres 
tilbake til 2000 år før vår tidsregning (fvt), men dette mener en stammer fra folk som har vært på 
jakt i utgammel tid. 
Da Svartedøden herjet landet omring 1350 regner en med at minst halvparten av befolkningen i 
Norge døde. Gårdene i Budalen ble liggende øde etter Svartedøden, og mange gårder ble lagt ut 
som sætrer for bøndene i Singsås og Støren. Krake Haukson regnes som den første faste 
bosetteren i Budalen. Han fikk bygsel på ødegården Bodal i 1489. Sannsynlig er vi direkte 
etterkommere av ham.

Æ e Trønder æ 

I arbeidet med å finne våre forfedre har det vært overraskende å oppdage at alle sikre funn av 
forfedre har vært bosatt i Trøndelag. De yngste famliene jeg har funnet er 300 år og de eldste er 
500 år tilbake i tid. Ikke bare er de fra Trøndelag, men óg fra et svært begrenset geografisk 
område: fra Flå, Horg, Støren, Rognes, Singsås, Budalen, Haukdalen og Soknedal. Langs 
dalførene til elvene Gaula, Sokna, Bua og Hauka. Her har våre forfedre virket og bodd gjennom 
flere hundre år. Innenfor dette området kan vi dele inn forfedrene de siste 400 årene slik: 
- Ole Eliasens farsslekt kommer fra Rognes og Støren – og hans mor sin slekt fra Horg og Flå. 
- Marit Ellevsdatters farsslekt kommer fra Budalen og Singsås – og hennes mor sin slekt fra 

Haukdalen og Soknedal.
Det eneste spor av «fremmed manns blod» finner vi omtalt i Horg-boka (bind 2, 

s 232). Der hevdes det at Ingeborg Andersdatter og Mikkel Ellevsen 
Gåsbakk (f ca. 1655) stammer fra de franske hugenottene. Ingeborg 

og Mikkel er Ole Eliasens 3 x tipp-oldeforeldre. Hugenottene 
ble drevet fra Frankrike på slutten av 1500-tallet. Tilhengerne 

av den protestantiske hugenottbevegelsen ble forfulgt i 
over 200 år i Frankrike (fra 1560-årene til rundt 1790). 

Over 200.000 hugenotter emigrerte fra Frankrike på 
grunn av forfølgelsene.
Våre forfedre har vært bondefolk på mange av de 
store og innflytelsesrike gårdene i distriktet så som 
Vinsnes og Kirkvoll i Singsås, Moe på Støren, 
Skjærli i Soknedal og Evjen i Horg. Vinsnes var 
setegård for erkebiskopen i Nidaros og her holdt det 
til en setesvein som var en mektig person. Mye tyder 
på at vi er i slekt med ham. Flere av disse gårdene var 

tingsteder og bøndene på disse gårdene var lensmenn. 
Lensmennene var som regel vel ansette og betrodde 

menn i bygda.
I og med at våre forfedre har hatt så sterk tilknytning til 

området må vi kunne anta at vi er etterkommere av de første 
som satte bo i dalføret – og i Trøndelag.

Margit Høve
(Aunøien)
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H VO R DA N  L E V D E  F O R F E D R E N E
Våre forfedre som er dokumentert i dette heftet er fra Trøndelag og vi får gjennom dem speilet 
den enorme utviklingen i landet. Fra å være under danskene gjennom tre hundre år, angrepet av 
svenskene og dermed utarmet med skatter og kriger slik at vi var et av Europas fattigste land — til 
dagens velferdssamfunn, hvor vi de siste årene har fått status som et av verdens beste land å bo i!
Felles for alle forfedrene er at grunnlaget for å overleve har vært gjennom å høste av eget arbeid 
med jorda og skogen – fiske i elv og vann – jakt og forskjellige håndtverk. Hovedgeskjeften har 
vært jordbruket – som leilendinger, selveiere eller husmenn. Noen utviklet spesielle håndverk som 
var etterspurt på den tiden, som f.eks. skinnfellmaker, rokkmaker, smed og snekker. Dette gav en 
kjærkommen tilleggsinntekt for oftest var dette arbeidet utført i tillegg til gårdsarbeidet.
Selv om folk flest døde tidligere enn i dag, er det eksempler på slektninger som nådde høy alder: 
På Svardal i Budalen finner vi en 3 x tipp-oldefar til Marit Ellevsdatter, Ellev Pedersen Lillebudal, 
som var 99 år da han døde i 1765. Det var også en slektning som passerte 100 år, Svend Stensen 
Enlien var 100 år og 7 måneder da han døde i 1731. Svend var bror til Halvor Stensen Enlien, f 
1650, d 1720, som også er 3 x tipp-oldefar til Marit Ellevsdatter.
Når man ser hvordan de levde og hva de levde av, kan det slås fast at for de fleste har det vært et 
slit og en kamp for å overleve. Og de opplevde stor barnedødelighet. Vår velstand i dag er bl.a. et 
resultat av våre forfedres daglige slit, men også kampen mot urettferdighet og evnen til å ta vare 
på hverandre og sørge for at neste generasjon fikk levelige kår. 

Det markerte området viser 
hvor våre forfedre har bodd 
og virket gjennom flere 
hundre år.
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Et sitat fra bygdeboka for Støren, fra gården Røttum på Rognes hvor vi har direkte aner fra, 
forteller mye: «Ordet om et folk i kamp for livet uavlatelig, kan godt brukes om Røttums-byggene 
og grannen Gaula.»
Dagliglivet er også beskrevet i et utdrag fra boka om Budal kirke utgitt av Midtre Gauldal 
kulturstyre 1992:

«Om det daglege livet i bygda på 1700-talet veit vi ikkje stort. Men lett var det nok ikkje å 
livberge seg på dei heller små gardane, som ligg frå 450–600 meter over havet.
Det var jordbruk og husdyrhald som var dei viktigaste næringsvegane, og levemåten var 
bygd på naturalhushaldet. Kontante pengar var ei sjeldsynt vare. Når difor innkjøp måtte 
gjeras i byen av mjøl, salt og slike ting, hadde bøndene med seg skinn, huder, smør o. a. 
som bytevare.
Kvar vinter når isen hadde lagt seg på Gaula, var det å niste seg ut til byferd. Da vart 
«ferdaspannet» fylt med mat – flatbrød (lemse), smørøskje, gomme, spekekjøtt o. a. Desse 
ferdene til Trondheim tok ei heil veke, og vanlegvis var mange køyrarar i fylgje. Det var 
ingen handelsmann i bygda, så det som ikkje vart tilverka på gardane, måtte kjøpas frå 
byen.
På gardane dunka vevstolane kvar etterjulsvinter, og linty, vadmål, halvullty og åkle vaks 
fram. Tømmer vart felt og køyrd frå skogen, og når isløsinga var over, tok arbeidet på dei 
små bekk-sagene til…»
«…Men når vinteren sette inn og snøen gjorde dei smale bygdevegane ufarande og dagane 
var stutte, da var det slutt med gjennomgangstrafikken. Da var det å bruke ski frå granne til 
granne. I dei lange vinterkveldane samla huslydane seg kring lyset frå peisen eller 
tyrispika, eller kring eit heimestøypt talgljos om det skulle vera retteleg fint, og med hjelp 
av desse ringe lyskjeldene vart det sauma, strikka, laga auser, treskeier, river, øksskaft og 
kva det no kunne vera. 
Eit liv i arbeid og slit førde dei nok, budølene på 1700-talet.»

H V E M  VA R  F O R F E D R E N E  VÅ R E
Anetavlen gir en samlet oversikt over våre direkte aner i 7 generasjoner. Det er plass til 254 
personer i anetavlen, av disse er det gjort rede for 206 personer. Det mangler 48 personer, 45 av 
disse i det 7. slektsleddet. Men for noen familier er det til gjengjeld sporet opp personer i opptil 12 
slektsledd bakover – i alt ca. 90 personer til. 
I neste del av dette heftet har jeg samlet informasjon om hvem våre forfedre var, og deres 
nærmeste slektninger. Det er også tatt med noe om gårdene de levde og virket på. Det er selvsagt 
variabelt hvor mye det har vært mulig å skaffe av informasjon om hver person. Mesteparten av 
informasjonen har jeg samlet inn fra bygdebøker.
Som direkte forfedre til oss har jeg ikke funnet noen personer som er alment kjent i dag.
Den som ser ut til å ha hatt høyest rang må være setesveinen Eirek som var på setesgården 
Vinsnes i Singsås.
Går vi utenfor de direkte anene finner vi slektskap til dikteren Jonas Lie. Ole Eliasen er 5-mening 
med Jonas Lie.
Rundt år 1600, finner vi et krysningspunkt hvor både Ole Eliasen Aunøien og Marit Ellevsdatter 
Svardal har samme stamfar. Det er Eiliv Kirkvold, f ca. 1610, d 1675 som dreiv gården Kirkvold i 
Singsås.
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Slektsoversikten

På de neste sidene er det en oversikt over personene i anetavlen som starter med 1. slektsledd 
Marit Ellevsdatter Svardal og Ole Eliasen Aunøien. I slektsoversikten er 1. ledd i anetavlen 
kategorisert som foreldre, 2. ledd besteforeldre, 3. ledd oldeforeldre osv. Innenfor hvert slektsledd 
er personenes historier omtalt pr. foreldrepar.
Hvert foreldrepar i slektsoversikten har et anetre med en markering som illustrerer hvor i anetreet 
de befinner seg. Eksemplet ved siden av viser et foreldrepar i 3. slektsledd.
I tekstene om hvert foreldrepar er barna deres listet opp. For mange er nok dette bare noen av 
barna, en komplett liste tror jeg vil være umulig å framskaffe. Barnet som fører vår slekt videre – 
og leder til neste ledd i anetavlen – er uthevet med halvfet skrift.
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Anetavle Aunøien-slekta
Ole Eliasen Aunøiens forfedre

Margit Høve
(Aunøien)

29.01.1916–
26.12.2008

G
un

hi
ld

 
Pe

de
rsd

tr 
Ba

kk
en

(S
to

rrø
sæ

ter
) 

17
76

–1
80

3El
lev

 
Jo

ha
ns

en
 

Ba
kk

en
17

62
–1

81
1

Marit
 

Andersd
tr 

Svard
al 

(Voll) 

1776–1864

Joh
n O

lse
n 

Sv
ard

al 
17

77
–1

85
6

D
ordi 

Brynjulfsdtr 

Sørtøm
m

e 

(H
orgøyen) 

1768–1848

Lars O
lsen 

H
estflått

Sørtøm
m

e

1768–1841

Dordi 

Olsdatter 

Lyngen 

(Østlyngen)

1761–1833Mons 
Andersen 

Lyngen
1761–1837

M
arit 

Larsdatter 

Løberg 

(Sørtøm
m

es-

flåtten)

1803–1892Halvor 
Monsen 

Lyngen 
Løberg

1804–1856

Iver 
Estensen
Grytdal

Aunegjerdet
1744–1818

Berit Pedersdtr 

Moe (Vinsnes) 

1699–1786

Arnt Steffensen 

Moe 

1702–1787

Berit IversdatterAunøien1775–1858

Marit Ellevsdatter
        Aunøien 
 (Svardal)
    19.09.1871–
      28.01.1937

Dorthea 

H
alvorsdtr

Aunøien 

(Løberg)

1831–1919

Marit O
lsdatter

 

Bjørgen 

1703–1751

Ole L
arse

n dy

Rønningen
 

Bjørgen
 

1709–1781

Elias 
Olsen

 

Bjørgen

Granøyen

1742–1834

Ole Eliasen

Granøyen

Aunøien

1772–1831

Elias Olsen 
Aunøien

1813–1890

        Ole Eliasen 
    Aunøien
  04.10.1860–
06.11.1924

Siri 

Arntsdtr

Granøyen

(Moe)

1746–1808

Gjertrud Arntsdatter Aunegjerdet (Folstad)1747–1808

Jo
ha

n 
El

lev
se

n 
Ba

kk
en

17
23

–1
79

9
In

ge
r K

nu
tsd

tr 
Ba

kk
en

 (S
æt

er
) 

17
25

–1
79

2
Pe

de
r I

ve
rse

n 
St

or
rø

sæ
ter

17
41

–1
77

8
Ka

ri 
Jo

ns
da

tte
r

St
or

rø
sæ

ter
 

(S
va

rd
al)

 
17

49
–1

82
9

Kari L
arsd

tr 

Storbudal

ca. 1
744–1819

Anders 
Larse

n 

Voll

1739–1823

Gun
hil

d J
on

sdt
r

Sva
rda

l 
17

55
–1

80
8

Ole 
La

rse
n 

Holl
um

 Sv
ard

al 

17
51

–1
80

2

M
arit Roaldsdtr 

H
orgøyen (Løhre) 

1732–1796

Brynjulf C
hristof-

fersen H
orgøyen 

1726–1768

Ragnhild 

Audunsdtr 

H
estflått (Enlien) 

1740–1776

O
le Jonsen 

H
estflått 

1741–1794

Randi Halvorsdtr 

Østlyngen 

(Bredlie) 

1732–1782

Ole Eliasen Øyen 

Østlyngen 

1720–1793

Kari Mogensdtr

Lyngen (Evjen) 

1726–1793
Anders Olsen 

Hovinseggen 
Lyngen 1724–1794Gjertrud Estensdtr Folstad

1722–1755Arnt Nilsen Rogstad Folstad1718–1765
Gunhild Olsdtr (Grytdal) 

1702–1782
Esten Johnsen 
Røttum
1699–1755

Marit 
Evensdtr
Moum

(Ertshus)
1756–1822

Ingrid Arntsdtr 
Ertshus (Skjærli) 
1712–1766

Kjersti LarsdtrSkjærli (Brekk) 1712–1781

Ole 

Mikkelsen

Moum

1771–1844

Even Jonsen 

Amdal
1730–1793

Jens Arntsen Skjærli
1704–1773

Anne PedersdtrHugdal (Øyen)1760–1843

Lars JensenSkjærli Hugdal1757–1835

Kari LarsdtrMoum(Hugdal)1799–1873

Erik Olsen

Moum

1805–1894
Kari

Eriksdatter
Svardal

(Moum)
1835–1900

Kari 

Joh
nsdatt

er 

(Sv
ard

al)

1809–1858

Pe
de

r 
El

lev
se

n
Ba

kk
en

 
Sv

ar
da

l
18

01
–1

86
0

El
lev

Pe
de

rse
n

Sv
ard

al
18

35
–1

91
0

Kari Trondsdtr 

Øyen (Estenstad) 

1716–1801

Peder Kristensen 
Øyen 1716–1762

Marit Angrimsdtr 

Moumsgjerdet

(Folstad) 

1742–1781

Mikkel Olsen 

Hugdal

Moumsgjerdet 

1739–1803

   

Lars 
Iver

sen
 Dyrv

oll 

Rønningen
 

1666–1741

Marit
 Olsdatte

r 

Bjørgen Rønningen 

1668–1745

Ole Sivertse
n 

Hustøft Bjørgen 

1670–1728

Berit H
aftorsdatter

 

(Bjørgen) 

ca. 1
660–1719

Steffen Estensen 

Moe 1652–1715

Siri Arntsdatter Moe

1671–1734

Peder Persen Vinsnes

1679–1722

Berit (?) Vinsnes

?–1709

Jon Jonsen Rognes 
Røttum
ca. 1668–1712

Eli Estensdatter 
(Røttum)
ca. 1680–1714

Ole Jonsen Grytdal1659–1731

Gunhild Jensdatter Grytdal (Voll) 1680–?

Esten Larsen Folstad

1692–1765

Kari Larsdatter 
1689–1741

Ole Hansen Hovins-

eggen 1693–1765

Annika Mikkelsdtr 

Hovinseggen 

(Buklev) 1679–1758

Mogens Jonsen 

Evjen 1688–1730

Dordi Arntsdtr Evjen

~1695–etter 1730

Elias Olsen Øyen 

Østlyngen

1693–1767

Gollaug Olsdtr 

Østlyngen (Bones) 

1695–1781
Halvor Olsen Bredlie

1701–1792
Dordi Halvorsdtr

Bredlie (Evjen) 

1703–1778

Jon Andersen 

H
estflått 

1712–1782

Ingrid O
lsdatter 

H
estflått (Svardal) 

1714–1753

Audun Larsen 

Enlien 1698–1765
Ragnhild Pedersdtr 

Enlien (Storrøsæter) 

1702–1755

C
hristoffer Brynjulf- 

sen Bybot H
orgøyen 

1686–1764

Kari Pedersdatter 

Ø
yen (Borten) 

1694–1768

Roald H
ansen Løhre

1687–1747

M
arit Eriksdtr Løhre 

(Bolland) 1696–?

El
lev

 Jo
ha

ns
en

 
Ba

kk
en

 1
68

8–
17

55
G

ur
i P

er
sd

tr 
Ba

kk
en

(V
ill

m
an

ns
øy

en
) 

16
96

–1
76

8
Kn

ut
 P

ed
er

se
n 

Sæ
te

r
16

88
–1

75
2

Ka
ri 

H
alv

or
sd

at
te

r 
Sæ

te
r (

En
lid

) 
~1

69
0–

?
Iv

er
 P

ed
er

se
n 

St
or

rø
sæ

te
r

17
05

–1
77

2
In

ge
bo

rg
 Z

ac
ha

ria
sd

tr 

St
or

rø
sæ

ter
 (H

au
ge

n)
 

17
05

–1
78

9
Jo

n 
H

an
sen

 Sv
ard

al

17
15

–1
79

2
Gu

nh
ild

 N
ils

da
tte

r 

Sv
ard

al 
(H

ug
da

l) 

17
18

–1
75

1
La

rs 
An

de
rse

n 

Holl
um

 17
25

–?

In
geb

org
 

In
geb

rig
tsd

att
er

Holl
um

 17
21

–?

Jon
 H

an
sen

 Sv
ard

al

17
15

–1
79

2

Kjer
sti 

Ped
ers

dtr
 

Sva
rda

l (E
nod

den
) 

17
32

–1
76

8

Lars
 Lars

en Enlien

Voll 
~1704–1776

Siri A
ndersd

atte
r

Voll 1
710–1785

Lars 
Sven

dsen Stor-

budal 1
708–1795

Marit 
Ellevsdtr Stor-

budal (L
illeb

udal) 

1715–1795

Ole Nilsen
 Hugdal

1712–1772

Siri Pedersdatter 

Moumsgjerdet 

~1715–?
Angrim Pedersen 

Hage Folstad 

1699–1773

Berit Jonsdatter 

Folstad (Hugdal) 

1694–1768

Jon Arntsen Amdal

1686– etter 1762

Marit Jonsdatter 
Amdal (Hugdal) 
1690–1740

Arnt Jensen Gynnild
Skjærli 1681–1754
Berit Hansdatter Skjærli (Østhus) 1679–1735

Arnt Jensen GynnildSkjærli 1681–1754Berit Hansdatter Skjærli (Østhus) 1679–1735Lars Sjursen Brekk
1685–1762Kirsten Haftorsdtr

Brekk ~1694–1740
Kristen Pedersen 

Storøyen 1686–1746

Gunhild Olsdatter

Storøyen (Skain) 

1692–1751Trond Estenstad

   

Ive
r D

yrv
oll 

1618–?

Ellen? Utstu Bjørgen 

Haftor Jen
sen Utstu 

Bjørgen 1609–1693
Esten Ingebrigtsen 

Moe 1611–1701

Per Persen Vinsnes 

1639–før 1700
Else Ellevsdtr Kirkvold 

før 1651–~1711

Jon Olsen Rognes
~1615–1705

Siri Nilsdtr Rognes 
~1630–1696

Esten Olsen Røttum
~1646–1692

Marit Røttum
~1660–1712

Jon Gudmundsen Grytdal, etter 1626–?

Jens Andersen Voll~1650–?

Berit Jakobsdtr Voll (Storbudal) ~1660–?

Lars Larsen1662–1694

Gjertrud Olsdatter
Folstad 1660–1738

Hans Iversen Hovins-

eggen 1644–1722

Mikkel Ellevsen 

Gåsbakk ~1655–?

Ingeborg Andersdtr

Gåsbakk ~1655–?

Jon Mogensen Evjen

Ole (Oluf ) Øyen

~1656–1728

Else Øyen 

~1660–?
Ole Iversen Bones

1661–1725
Ole Halvorsen Bredlie

~1662–1735
Anne Pedersdatter 

Bredlie ~1669–1731

Halvor Halvorsen 

Evjen 1661–1743
Randi Pedersdtr (Sør-

tømme) ~1670–1741
Anders Jonsen 

H
estflått ~1676–1752

Agathe Pedersdatter

H
estflått ~1676–1751

Lars Audunsen Enlien

1659–1742
Kjersti Engebretsdtr

(Bjørnvoll) 1662–1739
Peder Iversen Bones

Storrøsæter 1671–1743

Brynjulf M
ortensen

Sam
dal 1643–1988

G
jertrud H

alvorsdtr

(Evjen) 1647–1706
Peder Andersen Borten

1661–1705

G
unhild G

ulbrandsdtr

(Børset) 1663–1705

H
ans Roaldsen Teigen

Løhre ~1652–1719

Siri O
lsdatter Løhre

~1659–1698

Erik Johnsen Bolland
?–~1735

M
arit Ingebrigtsdtr

Bolland ?–~1731

Jo
ha

n 
El

lev
se

n 
K

irk
-

vo
ld

 B
ak

ke
n 

~1
65

2–
?

In
ge

bo
rg

 A
un

sd
tr

Se
te

re
ng

 1
65

0–
?

Pe
r E

ili
vs

en
 V

ill
m

an
s-

øy
en

 ~
16

58
–~

17
13

G
un

hi
ld

 K
ris

to
ffe

rsd
tr

Vi
llm

an
ns

øy
en

 ?–
17

30
Pe

de
r K

nu
tse

n 
Sæ

te
r

16
39

–1
72

4
In

ge
bo

rg
 In

ge
br

ig
tsd

tr
Sæ

te
r 1

64
6–

16
96

H
alv

or
 S

te
ns

en
 

En
lid

 1
65

0–
17

20
Pe

de
r I

ve
rse

n 
Bo

ne
s

16
71

–1
74

3
Za

ka
ria

s H
an

se
n 

H
au

ge
n 

~1
68

0–
17

44

In
ge

r O
lsd

tr 
H

au
ge

n

(R
og

ne
s) 

~1
68

1–
17

65

H
an

s P
ed

ers
en

 
Sv

ard
al 

16
72

–1
75

7

Ka
ri 

Jo
ns

dt
r S

va
rd

al

16
80

–1
73

1
N

ils
 O

lse
n 

H
ug

da
l

16
61

–1
74

1
M

ari
t M

ikk
els

da
tte

r

H
ug

da
l 1

67
0–

17
50

Han
s P

ed
ers

en
 

Sv
ard

al 
16

72
–1

75
7

Kari
 Jo

nsd
tr S

var
da

l

16
80

–1
73

1

Ped
er 

Ste
ffens

en

Eno
dd

en 
~1

68
0–

17
33

Kari
 Lars

dtr
 (S

tor
-

bu
dal

) 1
70

3–
17

72

Lars
 Audunsen

 

Enlien
 16

59–
174

2

Kjers
ti E

ngeb
rets

dtr

(Bjør
nvol

l) 1
662–1739

Anders 
Nilse

n Voll

1670–?

Marit
he V

oll ?–
?

Sven
d Larse

n Stor-

budal 1
679– før 1720

Kirsti
 Storbudal

?–?
Ellev 

Pederse
n Lille-

budal 1
667–1765

Kari L
illeb

udal

?–?
Nils O

lsen Hugdal

1661–1741

Marit M
ikkelsdtr

Hugdal 1670–1750

Jon Eriksen Hugdal

~1644–1721

Arnt Jensen Vold

Amdal ~1641–1698

Marit Iversdatter 

Amdal 1654–1720

Jon Eriksen Hugdal

~1644–1721

Jens Arensen Skain
Gynnild ~1635–1710
Olaug Sivertsdatter
Gynnild ~1655–1743
Hans Bjørnsen 
Østhus 1636–1728Berit Østhus1640–1695Jens Arensen SkainGynnild ~1635–1710Olaug SivertsdatterGynnild ~1655–1743Hans Bjørnsen Østhus 1636–1728Berit Østhus1640–1695Sivert (Sjur) Andersen

~1635–før 1711Ellen Endresdatter
~1651–1724

Ole Olsen Skain

1657–1716
Gjertrud Endresdtr

(Sundli) 1662–1753



 3 5

 

Marit Ellevsdatter Svardals forfedre

Margit Høve
(Aunøien)

29.01.1916–
26.12.2008

G
un

hi
ld

 
Pe

de
rsd

tr 
Ba

kk
en

(S
to

rrø
sæ

ter
) 

17
76

–1
80

3El
lev

 
Jo

ha
ns

en
 

Ba
kk

en
17

62
–1

81
1

Marit
 

Andersd
tr 

Svard
al 

(Voll) 

1776–1864

Joh
n O

lse
n 

Sv
ard

al 
17

77
–1

85
6

D
ordi 

Brynjulfsdtr 

Sørtøm
m

e 

(H
orgøyen) 

1768–1848

Lars O
lsen 

H
estflått

Sørtøm
m

e

1768–1841

Dordi 

Olsdatter 

Lyngen 

(Østlyngen)

1761–1833Mons 
Andersen 

Lyngen
1761–1837

M
arit 

Larsdatter 

Løberg 

(Sørtøm
m

es-

flåtten)

1803–1892Halvor 
Monsen 

Lyngen 
Løberg

1804–1856

Iver 
Estensen
Grytdal

Aunegjerdet
1744–1818

Berit Pedersdtr 

Moe (Vinsnes) 

1699–1786

Arnt Steffensen 

Moe 

1702–1787

Berit IversdatterAunøien1775–1858

Marit Ellevsdatter
        Aunøien 
 (Svardal)
    19.09.1871–
      28.01.1937

Dorthea 

H
alvorsdtr

Aunøien 

(Løberg)

1831–1919

Marit O
lsdatter

 

Bjørgen 

1703–1751

Ole L
arse

n dy

Rønningen
 

Bjørgen
 

1709–1781

Elias 
Olsen

 

Bjørgen

Granøyen

1742–1834

Ole Eliasen

Granøyen

Aunøien

1772–1831

Elias Olsen 
Aunøien

1813–1890

        Ole Eliasen 
    Aunøien
  04.10.1860–
06.11.1924

Siri 

Arntsdtr

Granøyen

(Moe)

1746–1808

Gjertrud Arntsdatter Aunegjerdet (Folstad)1747–1808

Jo
ha

n 
El

lev
se

n 
Ba

kk
en

17
23

–1
79

9
In

ge
r K

nu
tsd

tr 
Ba

kk
en

 (S
æt

er
) 

17
25

–1
79

2
Pe

de
r I

ve
rse

n 
St

or
rø

sæ
ter

17
41

–1
77

8
Ka

ri 
Jo

ns
da

tte
r

St
or

rø
sæ

ter
 

(S
va

rd
al)

 
17

49
–1

82
9

Kari L
arsd

tr 

Storbudal

ca. 1
744–1819

Anders 
Larse

n 

Voll

1739–1823

Gun
hil

d J
on

sdt
r

Sva
rda

l 
17

55
–1

80
8

Ole 
La

rse
n 

Holl
um

 Sv
ard

al 

17
51

–1
80

2

M
arit Roaldsdtr 

H
orgøyen (Løhre) 

1732–1796

Brynjulf C
hristof-

fersen H
orgøyen 

1726–1768

Ragnhild 

Audunsdtr 

H
estflått (Enlien) 

1740–1776

O
le Jonsen 

H
estflått 

1741–1794

Randi Halvorsdtr 

Østlyngen 

(Bredlie) 

1732–1782

Ole Eliasen Øyen 

Østlyngen 

1720–1793

Kari Mogensdtr

Lyngen (Evjen) 

1726–1793
Anders Olsen 

Hovinseggen 
Lyngen 1724–1794Gjertrud Estensdtr Folstad

1722–1755Arnt Nilsen Rogstad Folstad1718–1765
Gunhild Olsdtr (Grytdal) 

1702–1782
Esten Johnsen 
Røttum
1699–1755

Marit 
Evensdtr
Moum

(Ertshus)
1756–1822

Ingrid Arntsdtr 
Ertshus (Skjærli) 
1712–1766

Kjersti LarsdtrSkjærli (Brekk) 1712–1781

Ole 

Mikkelsen

Moum

1771–1844

Even Jonsen 

Amdal
1730–1793

Jens Arntsen Skjærli
1704–1773

Anne PedersdtrHugdal (Øyen)1760–1843

Lars JensenSkjærli Hugdal1757–1835

Kari LarsdtrMoum(Hugdal)1799–1873

Erik Olsen

Moum

1805–1894
Kari

Eriksdatter
Svardal

(Moum)
1835–1900

Kari 

Joh
nsdatt

er 

(Sv
ard

al)

1809–1858

Pe
de

r 
El

lev
se

n
Ba

kk
en

 
Sv

ar
da

l
18

01
–1

86
0

El
lev

Pe
de

rse
n

Sv
ard

al
18

35
–1

91
0

Kari Trondsdtr 

Øyen (Estenstad) 

1716–1801

Peder Kristensen 
Øyen 1716–1762

Marit Angrimsdtr 

Moumsgjerdet

(Folstad) 

1742–1781

Mikkel Olsen 

Hugdal

Moumsgjerdet 

1739–1803

   

Lars 
Iver

sen
 Dyrv

oll 

Rønningen
 

1666–1741

Marit
 Olsdatte

r 

Bjørgen Rønningen 

1668–1745

Ole Sivertse
n 

Hustøft Bjørgen 

1670–1728

Berit H
aftorsdatter

 

(Bjørgen) 

ca. 1
660–1719

Steffen Estensen 

Moe 1652–1715

Siri Arntsdatter Moe

1671–1734

Peder Persen Vinsnes

1679–1722

Berit (?) Vinsnes

?–1709

Jon Jonsen Rognes 
Røttum
ca. 1668–1712

Eli Estensdatter 
(Røttum)
ca. 1680–1714

Ole Jonsen Grytdal1659–1731

Gunhild Jensdatter Grytdal (Voll) 1680–?

Esten Larsen Folstad

1692–1765

Kari Larsdatter 
1689–1741

Ole Hansen Hovins-

eggen 1693–1765

Annika Mikkelsdtr 

Hovinseggen 

(Buklev) 1679–1758

Mogens Jonsen 

Evjen 1688–1730

Dordi Arntsdtr Evjen

~1695–etter 1730

Elias Olsen Øyen 

Østlyngen

1693–1767

Gollaug Olsdtr 

Østlyngen (Bones) 

1695–1781
Halvor Olsen Bredlie

1701–1792
Dordi Halvorsdtr

Bredlie (Evjen) 

1703–1778

Jon Andersen 

H
estflått 

1712–1782

Ingrid O
lsdatter 

H
estflått (Svardal) 

1714–1753

Audun Larsen 

Enlien 1698–1765
Ragnhild Pedersdtr 

Enlien (Storrøsæter) 

1702–1755

C
hristoffer Brynjulf- 

sen Bybot H
orgøyen 

1686–1764

Kari Pedersdatter 

Ø
yen (Borten) 

1694–1768

Roald H
ansen Løhre

1687–1747

M
arit Eriksdtr Løhre 

(Bolland) 1696–?

El
lev

 Jo
ha

ns
en

 
Ba

kk
en

 1
68

8–
17

55
G

ur
i P

er
sd

tr 
Ba

kk
en

(V
ill

m
an

ns
øy

en
) 

16
96

–1
76

8
Kn

ut
 P

ed
er

se
n 

Sæ
te

r
16

88
–1

75
2

Ka
ri 

H
alv

or
sd

at
te

r 
Sæ

te
r (

En
lid

) 
~1

69
0–

?
Iv

er
 P

ed
er

se
n 

St
or

rø
sæ

te
r

17
05

–1
77

2
In

ge
bo

rg
 Z

ac
ha

ria
sd

tr 

St
or

rø
sæ

ter
 (H

au
ge

n)
 

17
05

–1
78

9
Jo

n 
H

an
sen

 Sv
ard

al

17
15

–1
79

2
Gu

nh
ild

 N
ils

da
tte

r 

Sv
ard

al 
(H

ug
da

l) 

17
18

–1
75

1
La

rs 
An

de
rse

n 

Holl
um

 17
25

–?

In
geb

org
 

In
geb

rig
tsd

att
er

Holl
um

 17
21

–?

Jon
 H

an
sen

 Sv
ard

al

17
15

–1
79

2
Kjer

sti 
Ped

ers
dtr

 

Sva
rda

l (E
nod

den
) 

17
32

–1
76

8

Lars
 Lars

en Enlien

Voll 
~1704–1776

Siri A
ndersd

atte
r

Voll 1
710–1785

Lars 
Sven

dsen Stor-

budal 1
708–1795

Marit 
Ellevsdtr Stor-

budal (L
illeb

udal) 

1715–1795

Ole Nilsen
 Hugdal

1712–1772

Siri Pedersdatter 

Moumsgjerdet 

~1715–?
Angrim Pedersen 

Hage Folstad 

1699–1773

Berit Jonsdatter 

Folstad (Hugdal) 

1694–1768

Jon Arntsen Amdal

1686– etter 1762

Marit Jonsdatter 
Amdal (Hugdal) 
1690–1740

Arnt Jensen Gynnild
Skjærli 1681–1754
Berit Hansdatter Skjærli (Østhus) 1679–1735

Arnt Jensen GynnildSkjærli 1681–1754Berit Hansdatter Skjærli (Østhus) 1679–1735Lars Sjursen Brekk
1685–1762Kirsten Haftorsdtr

Brekk ~1694–1740
Kristen Pedersen 

Storøyen 1686–1746

Gunhild Olsdatter

Storøyen (Skain) 

1692–1751Trond Estenstad

   

Ive
r D

yrv
oll 

1618–?

Ellen? Utstu Bjørgen 

Haftor Jen
sen Utstu 

Bjørgen 1609–1693
Esten Ingebrigtsen 

Moe 1611–1701

Per Persen Vinsnes 

1639–før 1700
Else Ellevsdtr Kirkvold 

før 1651–~1711

Jon Olsen Rognes
~1615–1705

Siri Nilsdtr Rognes 
~1630–1696

Esten Olsen Røttum
~1646–1692

Marit Røttum
~1660–1712

Jon Gudmundsen Grytdal, etter 1626–?

Jens Andersen Voll~1650–?

Berit Jakobsdtr Voll (Storbudal) ~1660–?

Lars Larsen1662–1694

Gjertrud Olsdatter
Folstad 1660–1738

Hans Iversen Hovins-

eggen 1644–1722

Mikkel Ellevsen 

Gåsbakk ~1655–?

Ingeborg Andersdtr

Gåsbakk ~1655–?

Jon Mogensen Evjen

Ole (Oluf ) Øyen

~1656–1728

Else Øyen 

~1660–?
Ole Iversen Bones

1661–1725
Ole Halvorsen Bredlie

~1662–1735
Anne Pedersdatter 

Bredlie ~1669–1731

Halvor Halvorsen 

Evjen 1661–1743
Randi Pedersdtr (Sør-

tømme) ~1670–1741
Anders Jonsen 

H
estflått ~1676–1752

Agathe Pedersdatter

H
estflått ~1676–1751

Lars Audunsen Enlien

1659–1742
Kjersti Engebretsdtr

(Bjørnvoll) 1662–1739
Peder Iversen Bones

Storrøsæter 1671–1743

Brynjulf M
ortensen

Sam
dal 1643–1988

G
jertrud H

alvorsdtr

(Evjen) 1647–1706
Peder Andersen Borten

1661–1705

G
unhild G

ulbrandsdtr

(Børset) 1663–1705

H
ans Roaldsen Teigen

Løhre ~1652–1719

Siri O
lsdatter Løhre

~1659–1698

Erik Johnsen Bolland
?–~1735

M
arit Ingebrigtsdtr

Bolland ?–~1731

Jo
ha

n 
El

lev
se

n 
K

irk
-

vo
ld

 B
ak

ke
n 

~1
65

2–
?

In
ge

bo
rg

 A
un

sd
tr

Se
te

re
ng

 1
65

0–
?

Pe
r E

ili
vs

en
 V

ill
m

an
s-

øy
en

 ~
16

58
–~

17
13

G
un

hi
ld

 K
ris

to
ffe

rsd
tr

Vi
llm

an
ns

øy
en

 ?–
17

30
Pe

de
r K

nu
tse

n 
Sæ

te
r

16
39

–1
72

4
In

ge
bo

rg
 In

ge
br

ig
tsd

tr
Sæ

te
r 1

64
6–

16
96

H
alv

or
 S

te
ns

en
 

En
lid

 1
65

0–
17

20
Pe

de
r I

ve
rse

n 
Bo

ne
s

16
71

–1
74

3
Za

ka
ria

s H
an

se
n 

H
au

ge
n 

~1
68

0–
17

44

In
ge

r O
lsd

tr 
H

au
ge

n

(R
og

ne
s) 

~1
68

1–
17

65

H
an

s P
ed

ers
en

 
Sv

ard
al 

16
72

–1
75

7

Ka
ri 

Jo
ns

dt
r S

va
rd

al

16
80

–1
73

1
N

ils
 O

lse
n 

H
ug

da
l

16
61

–1
74

1
M

ari
t M

ikk
els

da
tte

r

H
ug

da
l 1

67
0–

17
50

Han
s P

ed
ers

en
 

Sv
ard

al 
16

72
–1

75
7

Kari
 Jo

nsd
tr S

var
da

l

16
80

–1
73

1

Ped
er 

Ste
ffens

en

Eno
dd

en 
~1

68
0–

17
33

Kari
 Lars

dtr
 (S

tor
-

bu
dal

) 1
70

3–
17

72

Lars
 Audunsen

 

Enlien
 16

59–
174

2

Kjers
ti E

ngeb
rets

dtr

(Bjør
nvol

l) 1
662–1739

Anders 
Nilse

n Voll

1670–?

Marit
he V

oll ?–
?

Sven
d Larse

n Stor-

budal 1
679– før 1720

Kirsti
 Storbudal

?–?
Ellev 

Pederse
n Lille-

budal 1
667–1765

Kari L
illeb

udal

?–?
Nils O

lsen Hugdal

1661–1741

Marit M
ikkelsdtr

Hugdal 1670–1750

Jon Eriksen Hugdal

~1644–1721

Arnt Jensen Vold

Amdal ~1641–1698

Marit Iversdatter 

Amdal 1654–1720

Jon Eriksen Hugdal

~1644–1721

Jens Arensen Skain
Gynnild ~1635–1710
Olaug Sivertsdatter
Gynnild ~1655–1743
Hans Bjørnsen 
Østhus 1636–1728Berit Østhus1640–1695Jens Arensen SkainGynnild ~1635–1710Olaug SivertsdatterGynnild ~1655–1743Hans Bjørnsen Østhus 1636–1728Berit Østhus1640–1695Sivert (Sjur) Andersen

~1635–før 1711Ellen Endresdatter
~1651–1724

Ole Olsen Skain

1657–1716
Gjertrud Endresdtr

(Sundli) 1662–1753



 3 6

F O R E L D R E

Marit Ellevsdatter Svardal (1871–1937)  
og Ole Eliasen Aunøien (1860–1924) 

Marit er født på Svardal Nordistu i Budalen. Hennes far, Ellev Pedersen, var bonde der og 
hadde tatt over gården etter sin far. Faren til Marit dreiv også som rokkemaker. Marit var 
tjenestepike på Aune, Rognes, da hun møtte Ole.
Ole Eliasen er født på husmannsplassen Oppi-Melsmoen på Aunegjerdet på Rognes. Marit og 
Ole bodde der de første årene etter at de giftet seg, før de i 1909 kjøpte et jordstykke lenger 
nede og bygde opp småbruket «Grøbba».

🚺   MARIT ELLEVSDATTER AUNØIEN (født SVARDAL) ble født 19. september 1871 på 
gården Svardal Nordistu i Budal, som datter av Ellev Pedersen Svardal (f 1835, d 1910)  og Kari 
Eriksdatter Svardal (født Moum 1835, d 1900). Hun ble døpt i Budal kirke 05.11.1871.
Marit var småbrukerkone og husmor, først på Oppi-Melsmoen og senere i «Grøbba».
Hun døde 29. januar 1937, 65 år gammel, i «Grøbba» på Rognes.
Marit vokste opp på gården Svardal Nordistu (gnr 197, bnr 1). Folk fra hennes slekt har vært 
bønder på Svardal siden slutten av 1600-tallet. Da er det Marits 4 x tippoldefar, Peder Hågensen 
Svardal (f 1637, d 1715) som leier jord der. Det vil si at slekta til Marit har holdt til på Svardal 
gjennom 7 generasjoner. 
Hennes farfar, Peder Ellefsen (f 1801, d 1860) ble første selveier da han fikk kjøpt gården i 1843. 
Inntil da hadde driverne vært leilendinger (leid jorda av jordeierne). Han ga gården videre i 1860 
til sønnen Ellev Pedersen (Marits far). 
Jordbrukstellinga i 1875 viser at det var 2 hester, 12 melkekyr, 3 ungdyr og 16 sauer på gården. 
Det ble sådd ei tønne bygg og satt to tønner med poteter. Faren til Marit solgte en stor del av 
skogen til uthogst i 1874, byggmester Digre i Trondheim tok ut tømmeret over en 20-års periode. 
Ei bekkesag i Svara som faren bygde i 1880-åra, og et gammelt kvernhus ble tatt av flommen i 
1918. Faren til Marit var rokkemaker ved siden av å være gårdbruker.
Marit hadde 11 søsken, 6 søstre og 5 brødre. Tre av søsknene døde som barn.
Ved folketellingen i 1875 var det en tjenestepike på gården (Marit Andersdatter f 1847 fra 
Soknedal) og 7 av barna bodde hjemme på Svardal: Kari (f 1862, d 1943), Peder (f 1865, d 1913), 
Kari (f 1868, d 1925), Erik (f 1869, d 1916), Marit (f 1871, d 1937), Ole (f 1874) og Gunnhild (f 
1875, d 1927). Marit hadde også to brødre som døde som barn før folketellingen i 1875: Peder f 
1863, døde i 1864 og Erik f 1867 og død samme år. Etter folketellingen i 1875 kom det til enda tre 
søsken: Kirsti (f 1879, d 1889), Anne (f 1881, d 1921) og Marit (f 1883, d 1941). 
Marit ble konfirmert i Budal kirke 11. april 1886 og fikk karakteren «temmelig godt».
Da hun giftet seg med Ole i 1899 var hun tjenestepike på gården Aune, Rognes.
Marits søster, Anne, tok over som eier og bruker av Svardal etter foreldrene og det var hennes 
barnebarn Liv Kjellfrid Larsdatter Enlihaug (f 1946) som tok over etter henne. Hun solgte jorda 
og skogen til Svardal Systu i 1964 og satt igjen med ei hustomt hvor det ble bygd nytt hus samme 
år – og brukes i dag som feriehus (pr. 2016). Husene fra Nordistu ble revet. 

🚹   OLE ELIASEN AUNØIEN ble født 4. oktober 1860 på plassen Oppi-Melsmoen på 
Aunegjerdet, Rognes, som sønn av Elias Olsen Aunøien (f 25.12.1812, d 08.06.1892) og Dorthea 
Halvorsdatter Aunegjerdet (født Løberg 26.10.1831, d 07.03.1919). Ole ble døpt i Støren kirke 11. 
november 1860. Faddere: Siri Olsdatter Aune, Marit Arntsdatter Løberg, Gjertru Iversdatter 
Rognes, Marit Andersdatter Aune, skolelærer? Bjerkseter og Marit Halvorsdatter Løberg.
Ole var småbruker, snekker og ryggsekkmaker.
Han døde 6. november 1924, 64 år gammel, i «Grøbba» på Rognes.
Ole giftet seg to ganger, men hadde barn med tre kvinner. Han ble gift første gang 6. juli 1886 
med Anne Johnsdatter Mosmælen. Ole oppgav da at han var «arbeider Aunøien». Forlovere var 
John Steffensen Mosmælen og Ingebrigt Olsen Soknes. Ole giftet seg andre gang 1. juli 1899 med 
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Marit Ellevsdatter Svardal. Ole var da 38 år og husmann på Oppi-Melsmoen og Marit 27 år og 
tjenestepike med bopel i Aune. Forlovere var gårdbruker Elling Olsen Aunegjerdet og Kristian 
Ellingsen Rogstad. Attest fra skifteretten datert 28. juni viste at skifte etter første kone var 
avholdt.
Ole hadde ei søster, Marit født 1864, hun døde som barn i 1871.
Det var Oles far, Elias Olsen som hadde bygd opp husmannsplassen Oppi-Melsmoen. Ved 
folketellingen i 1865 var Ole 5 år og hadde Moen som bosted (dette antar jeg er en forkortelse for 
Melsmoen). Familien besto av søstra Marit (1 år), mor Dordi (36 år) og far Elias (53 år). Faren 
Elias står oppført som husmann med jord. I 1865 er det oppført at de hadde 1 ku, 2 sauer og 1 
geit.
Ole ble konfirmert 19. september 1875 i Støren kirke. Han fikk karakteren «god». Aunøien er 
oppført som fødested og kirkeboka forteller også at han fikk koppervaksine 17.11.1862.
Ved folketellingen i 1875 var Ole 15 år og bor sammen foreldrene på Aunøien. Som yrke står 
oppført «hjælper faderen». På bruket var det da 1 ku, 4 sauer og 1 geit.
Ole var 22 år da han får sitt første barn, Marit, (f 31.12.1883) med Anne Johnsdatter. De gifter seg 
vel to år senere (6. juli 1886) og får to barn til, Elias i 1887 og John i 1888. Samtidig som de gifter 
seg er også Gjertru Jensdatter Aune (f 1866, d 1952) nesten fem måneder på vei med Oles barn og 
hun føder en datter 13. november 1886, Fransvis Olsdatter Aune (oppkalt etter sin mormor).
Kona Anne dør av hjertelammelse 23.05.1892, bare 30 år gammel. Fire dager etter begravelsen 
dør Oles far av forstoppelse. Ole tok da over drifta av husmannsplassen Oppi-Melsmoen, hvor 
mora (61 år) hadde kår. Han var 31 år og hadde 3 små barn å forsørge.
1. juli 1899 giftet han seg på nytt med Marit Ellevsdatter og allerede 27. august samme år fikk de 
sønnen Arnt.
Fram til 1910 bodde Marit og Ole på husmannsplassen Oppi-Melsmoen som Ole tok over etter sin 
far i 1883. 8 av Marit og Oles 11 barn ble født mens de bodde der. I 1909 kjøpte de et jordstykke 
(gnr 37, bnr 3) like ved Røros-veien (riksvei 30) sør for Verstien, 3,5 km nord for Rognes. De fikk 
opp hus på den nye tomta, som i dagligtale går under navnet «Grøbba» pga senkningen i lendet. 
«Grøbba» ligger på Aunegjerdene med Gaula et steinkast unna. Innunder de skogkledte åsene som 
omgir dalføret, forsvinner sola senhøstes og dukker fram igjen 21. februar.
Da Marit og Ole flyttet ned fra Oppi-Melsmoen, ble plassen øde.

Oppfinner av meissystemet på ryggsekkene

I «Grøbba» kom det opp stue, stabbur, fjøs og eldhus. De sikret seg ei seter på Nord-Aunvollene 
og kjøpte Trøplassen da den ble ledig. Nå ble det et småbruk med 2 kyr og noen sauer. I 1912 fikk 
de lagt inn vann. Men Ole måtte ut på arbeid i tillegg til jordbruket. I mange år arbeidet han ved 
Killingdal gruver som tømmermann. Betalingen var kr 2,50 om dagen, og det var storbetaling den 
gangen. Ole dreiv også som snekker og med fabrikasjon av ryggsekker og det hevdes at han var 
oppfinneren av meissystemet som brukes i dag.
Ved folketellingen i 1910 bodde det 10 personer i «Grøbba», 4 voksne og 6 barn under 12 år. Ole 
sitt eneste gjenlevende barn fra 1. ekteskap, Elias (23 år) bodde der — og både han og Ole står 
oppført som «arbeider ryggsekker». Også Oles mor Dorthea (79 år) var hjemmehørende i 
«Grøbba». Dorthea var da enke og står oppført som «bortsatt fattig». I 1900 ble det vedtatt en ny 
fattiglov som formelt opphevet legdsordningen. Det nye systemet som gradvis fortrengte 
legdsordningen ble kalt «borttinging», og baserte seg på utsetting av fattige til private etter 
anbudsprinsippet.
I 1930 hadde «Grøbba» 8 mål dyrket jord, 50 mål annet jordbruksareal og 15 mål produktiv skog. 
Buskapen var 2 kyr og 3 sauer. Strøm ble innlagt i 1935 og telefon året etter.
Høsten 1936 tok sønnen Arnt over. I 1952 ble våningshuset ombygd og sommeren 1959 ble det 
bygget nytt fjøs.

Marit og Ole fikk 11 barn

Arnt Olsen Aunøien, f 27.08.1899, d 12.06.1992. Arbeidsbestyrer, telegrafen. Tok over Grøbba 
høsten 1936. Gift 1928 med Anna Gjertine Olsdatter Rogstad, f 30.08.1901, d 02.05.1984. Barn: 
Olav (f 02.07.1928, d 24.11.1990), Odd (f 25.08.1931, d 25.03.1975), Marit Borgny (f 
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14.09.1938, d 17.09.1938), Marit Borgny (f 19.06.1940), Åse (f 04.01.1942) og Bernt (f 
05.11.1943).
Ellev Olsen Aunøien, f 24.09.1900, d 25.06.1965. Telegrafarbeider. Gift 07.08.1937 med Elsebe 
Berntsdatter Bomo fra Snåsa, f 17.11.1909, d 14.01.1992. Bodde i Bergly på Bomo, Snåsa. Barn: 
Ole Bernhard (f 15.07.1938), Aud Marit (f 31.10.1939), Einar (f 28.02.1942) og Astrid Margareth 
(f 30.01.1950).
Dorthea Olsdatter Aunøien (Husby), f 25.02.1902, d 27.09.1965. Husmor. Gift 1930 med maler 
Ole Johan Husby fra Aure, f 11.10.1897, d 04.10.1968. Bodde på «Bjørklund» i Soknedal. 
Barnløs.
Ole Olsen Aunøien, f 19.10.1903, d 15.08.1908. Død av bronkitt før han fylte 5 år.
Kristian Olsen Aunøien, f 16.05.1905, d 26.09.1971. Salgsrepresentant. Gift 1935 med Guru 
Arntsdatter Rogstad, f 22.10.1905, d 12.03.2005. Bodde på Støren. Barnløs.
Magnar Olsen Aunøien f 26.06.1907, d 05.07.1907. Tvilling, død av «medfødt svaghed» bare 9 
dager gammel på «Throndhjems Sygehus». Begravd på Støren kirkegård 12.07.1907.
Martin Olsen Aunøien f 26.06.1907, d 29.02.1948. Maler, død ugift.
Ole Olsen Aunøien f 28.06.1909, d 30.08.1974. Telegrafarbeider. Gift 1942 med Ingeborg 
Sivertsdatter Rognes, f 09.08.1919, d 21.03.1975. Bodde i Trondheim. Barn: Svein Ove (f 
12.07.1942), Mari Brit (f 15.04.1944), Kristin Margareth (f 17.04.1948) og Ove Kristian (f 
21.02.1960).
Johnny Olsen Aunøien, f 07.05.1911, d 21.11.1980. Gårdbruker på Rognes. Gift 1942 med 
Marianna Sivertsdatter Rognes, f 13.10.1917, d 20.01.2004. Barn: Per Ove (f 08.07.1942), 
Sigmund (f 15.09.1943), Martin (f 16.09.1949) og Bjørn Magne (f 25.12.1953).
Karen Olsdatter Aunøien (Tilseth), f 12.09.1913, d 21.04.1991. Husmor. Gift 1939 med 
jernbanearbeider Olav Johansen Tilseth, f 17.01.1911, d 21.09.1994. Bodde på «Breidablikk» 
under prestegården på Støren. Barn: Kjersti Mathilde (f 05.01.1940, d 12.04.2003) og Oddbjørn 
Henry (f 04.08.1941, d 20.10.1977).
Margit Olsdatter Aunøien (Høve), f 29.01.1916, d 26.12.2008. Husmor. Gift I 1943 med Alf 
Antonsen (f 04.04.1917, d 1961) fra Nordhammeren, Frøya. Barn: Frank (f 15.05.1943, druknet 
07.07.1954), Marit Hildegunn (f 19.09.1946). Gift II 1952 med snekker og byggmester Odd Peder 
Høve, f 05.04.1925, d 07.01.2008. Bodde på Hammersborg i Trondheim. Barn: Per Otto (f 
08.10.1952).

Ole og Marits barn 
fotografert i 1946: 
Foran f.v. Kristian, Dorthea 
og Johnny. 
Midten f.v. Martin, Margit, 
Karen og Ole. 
Bak f.v. Arnt og Ellev.
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Ole Eliasens første kone 

🚺  ANNE JOHNSDATTER AUNØIEN (MOSMÆLEN) ble født 10. mars 1862 på Støren som 
datter av John Steffensen Mosmælen (f 1834, d 1902) og Siri Estensdatter Røsbjørgen (f 1831, d 
1898). Marit ble døpt 20. april 1862 i Støren kirke. 
Anne giftet seg med Elias 6. juli 1886. Deres første barn, Marit, ble født utenfor ekteskap og er 
derfor oppført som «uægte» i kirkeboken da hun ble døpt 03.02.1884. Anne står oppført som 
«pige» og Ole som «ungkar og husmannsønn».
Anne døde av hjertelammelse 23. mai 1892, bare 30 år gammel. Hun ble gravlagt fra Støren kirke 
4. juni 1892.

Ole og Anne fikk tre barn

Marit Olsdatter Aunøien, f 31.12.1883, død av tæring 25.02.1909. Ugift. Hun var bosatt på 
Mosmælen da hun døde og er ført inn i kirkeboka som Pige Marit Olsdatter Mosmæhlen.
Elias Olsen Aunøien, f 02.01.1887, død 28.04.1914. Han bodde i «Grøbba» ved folketellingen 
1910 og det ser ut som han også bodde hjemme da han døde ugift, bare 27 år av bronkitt.
John Olsen Aunøien, f 02.12.1888, død som barn. (Har ikke klart å finne døsdato.)

Ole Eliasens kjæreste 

🚺  GJERTRU JENSDATTER AUNE ble født 8. februar 1866 i Grindaløkkja, Aune på Rognes, 
som datter av Jens Halvorsen Aune (f 13.10.1829, d 1900) og Fransvis Nilsdatter Bones (f 
14.11.1832, d 25.04.1883).
Hun døde 20. august 1952. Gravlagt på Støren kirkegård.
Hun vokste opp på plassen Grindaløkkja under Sørstu på Aune, Rognes. I august 1866 fikk faren 
tillatelse av fattigkommisjonen til å «søge hjælp inden Støren Fattigdistrigt i 3 Uger da han har 
mistet en Ko». Familien kom seg på føttene igjen og de fikk etter hvert 2 kyr på båsen og hadde 
4–5 sauer.
Ved folketellingen i 1900 var hun bosatt på Liøya, Støren, som tjenestejente (budeie) sammen 
med datteren Fransvis.

Farmor til forfatteren Hermann Aune

I 1905 flyttet Gjertru til Plass-stugu under Rogstad på Rognes. Hun var i mange år setertaus på 
Mosand og dreiv om vintrene med veving for folk. Da sønnen Halvor Andersen døde i Trondheim 
1914, der han var modellsnekker og treskjærer, tok hun til seg sønnesønnen Hermann Aune (f 
03.03.1914, d 31.10.1968). Han flyttet i 1941 til Rogstadøyen og etter at Gjertru døde i 1952 har 
det stått øde i Plass-stugu. Hermann Aune hadde ulike engasjement for Midtre Gauldal kommune 
fra 1937 til 1967, men han er mest kjent som forfatter og debuterte i 1939 med folkeminneboka 
Skikk og tru. Han skrev bygdehistorie, noveller, skuespill, lyrikk og barnebøker.

Ole og Gjertru fikk et barn

Ole Eliasen og Gjertru fikk ett barn som ble født fire måneder etter at han hadde giftet seg med sin 
første kone:
Fransvis Olsdatter Aune, f 13.11.1886, d 1956. Gift med Peder Olsen Hugdal fra Haukdalsmoen, f 
1875, d 1953, småbruker og arbeidsformann ved telegrafverket. Gjertru var småbrukerkone i 
Skjerliløkkja under gården Skjerli. Barnløs.

Gjertru Jensdatter Aune, 
f 1829, d 1900.
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Dorthea Halvorsdatter Løberg (1831–1919)  
og Elias Olsen Aunøien (1813–1892) 

Dorthea vokste opp på plassen Vatnet under Nerløberg i Horg.
Elias vokste opp på plassen Oppi-Melsmoen på Rognes og tok over der da faren døde. Han 
bodde sammen mora da han giftet seg med Dorthea og hun kom flyttende. Like etterpå måtte 
de flytte husene oppover bakkene fordi forpakteren på Aunøyen skulle ha plassen. Elias bar 
husene på ryggen.

🚺   DORTHEA HALVORSDATTER AUNØIEN (LØBERG) (Ole Eliasens mor) ble født 26. 
oktober 1831 på Løberg i Horg, Sør-Trøndelag, som datter av Halvor Monsen Lyngen Løberg (f 
1804, d 1856) og Marit Larsdatter Løberg (født Sørtømmesflåtten 1803, d 18.12.1892). 
Dorthea var plasskone på Oppi-Melsmoen, Rognes. 
Dorthea døde i «Grøbba» av alderdom 7. mars 1919, 87 år gammel, som enke og forsørget av 
sønnen. Hun ble gravlagt ved Støren kirke 22. mars 1919.
Dorthea giftet seg 11. juli 1860 med plassmannen Elias. 
Hun vokste opp på husmannsplassen Damvassplassen, også kalt Vatnet under Nerløberg. Plassen 
lå på vestsida av Damvatnet, rundt 70 meter fra vannkanten. Den lå avsides til og det var bratte 
bakker å klive når en skulle ta seg fram dit. Plassen ble nedlagt som boplass i 1899, men murene 
etter husene synes den dag i dag.
Vatnet var en stor husmannsplass, der ble det ryddet 15–18 dekar dyrkajord. I Damvatnet var det 
bra med fisk, og det var gode jaktmuligheter i marka rundt.
Dothea hadde tre brødre og en søster. 
Det er sannsynlig at foreldrene fikk tak i plassen fordi hennes mor var godt kjent med gårdskona i 
Nerløberg, Gollaug Larsdatter.

🚹   ELIAS OLSEN AUNØIEN (Ole Eliasens far) ble født 25. desember 1813 på Nordpå-Gjerdet, 
Rognes som sønn av Ole Eliassen Granøyen Aunegjerdet (f 1772, d 1831) og Berit Iversdatter 
Aunegjerdet (f 1775, d 1858). Elias ble døpt 2. januar 1814 i Støren kirke. Faddere var Elias 
Granøien og Sara Auneøien.
Elias var plassmann på Oppi-Melsmoen, Rognes.
Elias døde av forstoppelse 8. juni 1892, nær 80 år gammel på Oppi-Melsmoen. Begravet 17. juni 
1892, Støren kirke.
Elias Olsen Aunøien var nest eldste sønn til Ole og Berit. Han tok seg tjeneste da han var i 18-
årsalderen, men i 1845 kom han hjem til plassen Oppi-Melsmoen på Aunegjerdet for å hjelpe 
mora som var blitt enke.
Elias giftet seg i 1860 med Dorthea Halvorsdatter Løberg fra Horg. De rakk så vidt å ta over 
plassen Aunegjerdet, men måtte flytte unna da forpakteren Arnt Henriksen fra Aunøyen skulle ta 
over jorda og flytte hit. Elias og Dorthea måtte rive husa og bære tømmeret på skuldrene opp de 
bratte bakkene til Melsmoen der de hadde fått utvist et nytt plassrom. Husene kom opp igjen et 
steinkast ovenfor koia på Melsmoen der Ole Andersen holdt til. Ole var en av sønnene i Utstu på 
Bjørgen som tok over Melsmoen hvor han satt som inderst til våren 1826, da han tok over som 
husmann.
Betaling for plassen her var fjorten dager i slåttonna og så var det å skjære seks mål åker i 
Aunøyen når høsten kom. 
Ved folketellingen i 1865 står Elias oppført som husmann med jord og har 1 ku, 2 sauer og 1 geit.
I 1875 hadde Elias og Dorthea ku og 4 sauer og 1 killing i fjøset, men de slo i Rognesbakkene for 
å livberge dyrene over vinteren. Når de kom hjem med høyet var det å dra lasset opp de bratte 
bakkene.

Elias måtte bære mange 
høylass på ryggen de 
bratte bakkene ved 
Melsmoen for å livberge 
dyrene og familien 
gjennom vinteren.
Ill.: Leidulv Olsrud.
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Sønnen Ole Eliasen satt her noen år etter at han giftet seg, men i 1909 flyttet han ned til 
eiendommen «Grøbba» som han kjøpte av Aunøien. Dermed ble Oppi-Melsmoen øde.

Dorthea og Elias fikk to barn

Ole Eliasen Aunøien, f 04.10.1860, d 06.11.1924.
Marit Eliasdatter Aunøien, f 03.10.1864, døde bare 6 1/2 år 25.06.1871.  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Kari Eriksdatter Moum (1835–1900)  
og Ellev Pedersen Svardal d.y. (1835–1910) 

Kari er født og oppvokst på gården Moan ved Ramstadsjøen.
Faren til Ellev, Peder Ellevsen, var fra Svardal, men dreiv plassen Haugengjerdet på Støren før 
han flyttet tilbake til Budalen og tok over Nordistu Svardal. Ellev var 8 år da familien flyttet dit. 
Faren til Ellev overlot Nordistu til sønnen i 1860 – og Kari og Ellev var brukere der.
De fikk 12 barn.

🚺   KARI ERIKSDATTER SVARDAL (MOUM) (Marit Ellevsdatters mor) ble født 7. juni 1835 
på Moan, Støren, som datter av Erik Olsen Moum (f 1805, d 1894) og Kari Larsdatter Moum 
(Hugdal) (f 1805, d 1873). Kari ble døpt 28. juni 1835 i Støren kirke.
Kari var gårdkone i Nordistu Svardal.
Kari døde 14. februar 1900, 64 år gammel.
Kari vokste opp på gården Moan ved Ramstadsjøen på Støren. Hun var del av en stor søskenflokk 
på 12 barn. Litt utypisk for situasjonen på denne tiden, var at bare et av søsknene døde som barn. 
Broren Lars (f 1842) tok over som bruker på Moan etter faren, de andre søsknene bosatte seg på 
gårder og husmannsplasser i bygdene rundt.
Faren til Kari, Erik Olsen, hadde tatt over bygselen av Moan etter sin far. Erik var oppsatt på å bli 
selveier og fikk ordnet med skjøte på gård og grunn i 1840 med kong Carl Johans underskrift. Det 
ser ut som gården ble drevet godt og rundt 1860 var det 86 mål dyrkajord og 2 hester, 14 
melkekyr og 25 sauer på Moan. I tillegg måtte de slå ca. 60 lass fjellhøy. Gården fortsatte å gå i 
arv fra far til sønn og er fortsatt i familiens eie (pr. 1963).
Kari giftet seg 18. juni 1861 med gårdmannsønnen Ellev Pedersen d.y..

🚹  ELLEV PEDERSEN D.Y. SVARDAL (Marit Ellevsdatters far) ble født 30. mars 1835 på 
Haugengjerdet, Støren, som sønn av Peder Ellevsen Bakken Svardal (f 1801, d 08.10.1860) og 
Kari Johnsdatter Bakken (født Svardal 07.06.1835, d 14.02.1900). Ellev ble døpt 26. april 1835 i 
Budal kirke.
Ellev var bonde i Nordistu Svardal. Han var også rokkemaker ved siden av å være gårdbruker.

Det var et ruvende 
gårdsanlegg på Svardal som 
var bevart inntil slutten av 
1960-åra. Husene var bygd 
langs et langstrakt fellestun. 
Det var faren til Ellev som 
startet flyttingen og byggingen 
av husene lenger sør på 
jordet. Arbeidet med 
byggingen fortsatte også i 
Ellevs tid. (Foto fra Gard og 
grendeliv i Budalen, s 461.) 
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Han døde 8. oktober 1910, 75 år gammel i Budal.
Ellev bodde de første årene på Haugengjerdet på Støren. Faren var bruker her fra 1833 til 1843, da 
flyttet familien til Svardal i Budalen. Ellev var 8 år da de kom til Nordistu Svardal. 
Ellev tok over Nordistu fra sin far for 250 spesiedaler i 1860 og året etter kom det ungkone til 
gårds, Kari Eriksdatter Moum. Ellev og Kari giftet seg 18. juni 1861. Ellev står oppført som 
«ungkarl og gaardmand» — og forlovere var Ole Johnsen Svardal og Bersvend Kolbrandsen 
Dyrvold. Det ble ingen kårytelser til foreldrene til Ellev, da de døde i den tiden han tok over 
gården.
Faren til Ellev hadde begynt å flytte husene lenger sør på jordet, og Ellev fortsatte dette arbeidet. 
Husene var bygd i et langstrakt fellestun. Dette ruvende gårdsanlegget, der flere av gammelhusene 
ble gjenreist, har stått bevart inntil senere år (pr. 1971). Jordbrukstellinga i 1875 viser at det var 2 
hester, 12 melkekyr, 3 ungdyr og 16 sauer på gården. Det ble sådd 1 tønne bygg og satt 2 tønner 
poteter.
Ellev solgte en stor del av skogen til uthogst i 1874, byggmester Digre i Trondheim tok ut 
tømmeret over en 20-års periode. Ei bekkesag i Svara som Ellev bygde i 1880-åra, og et gammelt 
kvernhus ble tatt av flommen i 1918. 
Ellev dreiv gården til 1890, da overlot han drifta til datteren Anne. Anne var ugift, men hadde to 
barn: 
Hun fikk en datter, Karen Johanna (f 11.01.1905), med Johan Pedersen Fallmyr (f 1860, ved 
fødselsinnføringen i kirkeboka for datteren Karen er han oppgitt å være født i 1868). Johan var fra 
Rissa. Det er Karens barnebarn, Liv Kjellfrid Svardal, som eier gården i dag (pr. 2016).
Hun fikk en sønn, Ellev (f 24.02.1912, d 05.01.1952), med Nils Ingebrigtsen Aunebakk (f 1890), 
fra Oppistu på Aunebakken, Støren.

Kari og Ellev fikk 12 barn

Kari Ellevsdatter Svardal, f 1862, d 1943. Gift med enkemann Ole Olsen Refset. Bondefolk i 
Aunøien, Rognes.
Peder Ellevsen Svardal, f 1863, d 1864.
Peder Ellevsen Svardal, f 1865, d 1913. Død ugift. Bodde på Svardal i 1900.
Erik Ellevsen Svardal, f 1867, d 1867.
Kari Ellevsdatter Svardal d.y., f 1868, d 1925. Ved folketellingen i 1910 bor hun på Svardal og er 
registrert som ugift føderådskone og husholderske. Død ugift.
Erik Ellevsen Svardal, f 1869, d 1916. Erik fikk skjøte på Storrøsgjerdet i 1898. Gift med 
Ragnhild Pedersdatter Moaløkken, Budalen. De fikk 7 barn.
Marit Ellevsdatter Svardal, f 19.09.1871, d 29.01.1937.
Ole Ellevsen Svardal i 10.05.1874. Bodde på hjemgården til han ble sendt til Trondheim hvor han 
døde som eldre sinnslidende.
Gunnhild Ellevsdatter Svardal, f 1875, d 1927. Gift 1899 med John Kristiansen Refset, Rognes, f 
1867, d 1928. Gårdbrukerkone på Refsetgjelan, Rognes fra 1900 til hun døde av tuberkulose i 
1927. De fikk fire barn.
Kirsti Ellevsdatter Svardal, f 1879, d 1889.
Anne Ellevsdatter Svardal, f 1881, d 1921. Eier og bruker av Svardal fra 1890.
Marit Ellevsdatter Svardal, f 1883, d 1941. Bodde hjemme i 1900.

Erik Ellevsen Svardal, 
f 1869, d 1916.

Peder Ellevsen Svardal, 
f 1865, d 1913.
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Berit Iversdatter Aunøien (1775–1858)  
og Ole Eliasen Granøyen Aunøien (1772–1831) 

Berit vokste opp på plassen Aunegjerdet på Rognes. Hun og Ole var tjenestefolk på gården 
Tilset før de giftet seg i 1806.
Ole bodde de første barneårene i Løkkja under Bjørgen på Rognes, men familien flyttet til 
Granøyen hvor foreldrene slo seg ned som husmannsfolk. De fikk 3 sønner.

🚺   BERIT IVERSDATTER AUNØIEN (Ole Eliasens farmor) ble født i 1775 på plassen 
Aunegjerdet, Rognes, som datter av Iver Estensen Grytdal Aunegjerdet (f 1744, d 1818) og 
Gjertrud Arntsdatter Aunegjerdet (født Folstad 1748, d 1808). Berit  ble døpt 31. desember 1775 i 
Støren kirke.
Hun var plasskone på Aunegjerdet.
Berit døde 10. mars 1858, 83 år gammel. Begravelse i Støren kirke 28. mars. Ved begravelsen er 
det oppgitt Aunøien som bosted.
Berit ble konfirmert 11. juli 1790 i Støren kirke. Ved folketellingen i 1801 var Berit i tjeneste på 
gården Tilset. Ole Eliasen, som hun senere ble gift med, var også i tjeneste der ved folketellingen i 
1801.
Det var foreldrene til Berit som først slo seg ned som husmannsfolk på Aunegjerdet (Nordpå-
gjerdet). Berit tok over plassen etter foreldrene da hun giftet seg med Ole Eliassen like før 
slåttonna (29. juni) i 1806. Hun fikk bygselen fornyet i 1836 etter at hennes mann, Ole, døde. Da 
hadde Berit og Ole sittet som husmannsfolk der fra 1817 etter skattelista å dømme.

🚹   OLE ELIASEN GRANØYEN AUNØIEN (Ole Eliasens farfar) ble født i 1772, mest 
sannsynlig på gården Løkkja, Rognes, som sønn av Elias Olsen Bjørgen Granøyen (f 1742, d 
1834) og Siri Arntsdatter Granøyen (født Moe 1746, d 1808). Ole ble døpt 20. desember 1772 i 
Støren kirke. Faren skriver seg Granøyen ved dåpen. Faddere var Anders(?) Monsmælen og Berit 
Bjørgen.
Han var plassmann på Aunegjerdet.
Ole døde 28. mai 1831, 59 år gammel, på Aunegjerdet på Rognes. 
Gården Løkkja lå som underbruk under Oppstu på Bjørgen som Oles farfar dreiv og eide. Oles far 
tok over her. Da farfaren kjøpte gården lånte han 400 riksdaler av presten Bernhoft. I skiftet etter 
farfaren solgte enken (Oles farmor) og barna underbruket (Løkkja) til Steffen Rogstad og Ole 
Olsen Bjørgen, 16. juli 1783. Ole og foreldrene ble derfor ikke boende lenge i Løkkja og de slo 
seg ned som husmannsfolk i Granøyen.
På sommertinget 1796 lyste Ole Eliassen odelsrett til Løkken (Løkkja) som farfaren Ole Larsen 
hadde eid, men som Anders Olsen da brukte. Dette kravet ble ikke etterkommet. Det er anført at 
Ole hadde pengemangel. 
Ved folketellingen i 1801 er Ole i tjeneste ved gården Tilset hos Anders Nilsen som er husbonde 
der. Ole er oppført som ugift og «national soldat».
Ole flyttet til plassen Aunegjerdet da han giftet seg med dattera der i 1806.
Ved folketellinga i 1815 er Ole 42 år og oppført som Inderst under gården Aune. 
Berit og Ole hadde flere sønner. Den nest eldste, Elias, giftet seg i 1860 med Dorthea 
Halvorsdatter Løberg fra Horg – og tok over plassen Aunegjerdet etter foreldrene. Men Elias og 
Dorthea hadde såvidt tatt over plassen, da de ble utsagt fordi forpakteren Arnt Henriksen fra 
Aunøyen skulle flytte dit.

Ole og Berit fikk tre sønner 

Iver Olsen Aunøien, f 1810, død ugift 1845.  
Elias Olsen Aunøien, f 1813, død 1892. Tok over plassen etter foreldrene (Ole Eliasens far.)  
Arnt Olsen Aunøien, f 1817, død ugift 1849.  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Marit Larsdatter Sørtømmesflåtten (1803–1892)  
og Halvor Monsen Lyngen Løberg (1804–1856) 

Marit var fra plassen Sørtømmesflåtten under Løberg i Horg.
Halvor var fra Nordbakken under Lyngen i Horg.
Rundt 1840 tok de over plassen Vatnet. Dette var en forholdsvis stor husmannsplass med 15–
18 mål dyrkamark og gode fiske- og jaktmuligheter. De fikk 5 barn.

🚺   MARIT LARSDATTER LØBERG (SØRTØMMESFLÅTTEN) (Ole Eliasens mormor) ble 
født i 1803 i Horg, Sør-Trøndelag, som datter av Lars Olsen Sørtømme (f 1768, d 1841) og Dordi 
Brynjulfsdatter Sørtømme (født Horgøyen 1768, d 1848). 
Hun var plasskone på Vatnet, Løberg Nedre i Horg.
Marit døde 18. desember 1892, 89 år, på plasssen Vatnet. Begravet 29. desember, Horg kirkegård.
Marit vokste opp på plassen Sørtømmesflåtten i Horg. Foreldrene var husmannsfolk der. Hun 
hadde to søstre, Ragnhild (f 1797) og Kari (f 1812) og en bror, Brynjolf (f 1801, d 1889). Broren 
tok over Sørtømmesflåtten etter faren. 
Hun var 25 år da hun giftet seg med Halvor Monsen i 1829. Rundt 1840 tok de over plassen 
Vatnet under Løberg Nedre. Marit var plasskone her til mannen døde i 1856, da tok sønnen Mons 
over og hun fikk kår på plassen.
Da sønnen Mons tok over ble det skrevet en husmannskontrakt med bonden i Nerløberg (se 
faksimile). En merker seg her at Mons skrev under dokumentet selv, mens mora, Marit, skrev 
under med påholden penn (m.p.p.). En sannsynlig årsak er at Marit ikke var skrivefør. Kontrakten 
viser at det var mye arbeidsplikt som måtte gjøres for bonden i tillegg til at Mons skulle drive sin 
egen plass. Han forpliktet seg til å betale 6 spesiedaler pr år gjennom arbeid på gården, 
dagsbetalingen var fra 8–10 skilling (1 spdr. = 120 skilling). Dette tilsvarer en arbeidsplikt på ca. 
80 dager pr år. Her er gjengitt ordlyden i husmannskontrakten til Mons. I kontrakten er 
navneformen Mentz brukt. 

🚹   HALVOR MONSEN LYNGEN LØBERG (Ole Eliasens morfar) ble født i 1804 i 
Nordbakken, Lyngen, Lundamo, som sønn av Mons Andersen Lyngen (f 1761, d 1833) og Dordi 
Olsdatter Østlyngen (f 1761, d 1833). 
Han var plassmann på Vatnet i Horg. 
Halvor døde i 1856, 52 år gammel på plassen Vatnet, Løberg Nedre i Horg.
Halvor var 25 år da han giftet seg med Marit Larsdatter, 26 år, i 1829. 
Husmannsplassen Vatnet under Nerløberg ble etablert på starten av 1800-tallet. To slekter har 
bodd der. Den ble nedlagt som boplass i 1899. Plassen lå på vestsida av Damvatnet, rundt 70 
meter fra vannkanten. Murene etter husene syntes ennå da vi var på en befaring i 2017 (se bilde). 
Damvassplassen, eller aller helst nevnt Vatnet, var en stor husmannsplass. Det ble ryddet 15–18 
dekar dyrkajord. I Damvatnet var det bra med fisk, og det var gode jaktmuligheter i marka rundt. 
Den lå avsides til og det var bratte bakker å klive når en skulle ta seg fram dit.
Halvor og Marit og fire barn kom til plassen rundt 1840. Det femte barnet ble født på plassen.
Det er sannsynlig at de fikk tak i plassen fordi Marit var godt kjent med gårdskona i Nerløberg, 
Gollaug Larsdatter (f 1806, d 1878). Gollaug vokste opp på Nedgarden Sørtømme og Marit på 
Sørtømmesflåtten. Fedrene til Marit (Lars Olsen) og Gollaug (Lars Pettersen) var kompiser fra 
militæret. De hadde gjordt tjeneste sammen i 2. Trondhjemske Infanteriregiment i mange år – og 
Gollaugs far hadde hjulpet Marits far så han fikk overta Sørtømmesflåtten. Dette kom i orden 
fordi Lars Pettersen egentlig skulle overta Sørtømmesflåtten, men da en eldre halvbror av ham, 
odelsgutten Even, døde i 1789, ble det til at Lars Pettersen fikk overta hovedbruket Nedgarden 
Sørtømme. For denne byttehandelen fikk Lars Pettersen en bibel av Lars Olsen (Marits far). 
Denne bibelen skal visstnok nå (1992) være på Hovinsbrauten.
Halvor døde bare 52 år gammel i 1856. Eldstesønnen, Mons Halvorsen (f 1829), giftet seg i 1860 
og tok over plassen samme året. Kona var Marit Nilsdatter Bredli. Mons fikk da husmanns-
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kontrakt fra bonden i Nerløberg pluss at han gav kår til sin mor. I kontrakten lå det bl.a. en 
arbeidsplikt på ca. 80 dager for bonden på hovedgården. 
I 1865 var det 2 kyr, 6 sauer og 1 gris på plassen. De sådde drøyt ei og 1 1/2 tønne korn og satte 2 
tønner potet. Senere fikk de 3 kyr og 9–10 sauer. Som mange andre husmenn slo de mye gras i 
utmarka, satte opp høystakker, og bar høyet hjem på ryggen om vinteren. 
Sønnen til Mons og Marit, Halvor Monsen, gikk underoffiserskolen og ble underoffiser og 
fanejunker. Det var trolig nokså uvanlig at en husmannssønn fikk ei slik god utdanning på den 
tida. Halvor giftet seg i 1899 med Gjertru Olsdatter, odelstaus på Kolbrandstad på Hølonda. 
Halvor og Gjertru flyttet dit og de tok med seg foreldra til Halvor. Mons og Marit ble boende hos 
dem til de døde. Halvor ble en foregangsmann i sin nye hjembygd og var bl.a. ordfører der ei tid. 

Underskriverne Peder Johansen Løberg af  Horrig Thinglag tilstaar herved og vitterliggjør at jeg til vetag til 

Mand Mentz Halvorsen Løberg bøxler og fæster en under min eiende og paaboende Gaard Løberg 

MatkNo 80–124 beliggende Huusmandsplads Vandet kaldet i den Velde og Størrelse som den nu befindes 

indegnet som han gav sin og Hustrues Levetid skal bruge og beboe og det under følgende:  

BETINGELSER 

1. Skaffer for sin Moder ut saadant Føderaad af Pladsen Vandet som efter urettige Mends 

Skjøn findes passende. 

2. Svarer for mig etter Gaardens Opsidder i aarlig Afgift 6 – skriver sex Spesiedaler der 

oparbeides efter følgende Dagløn. Fra 1. Mai til 29. September med 10 – ti Skilling 

Daglig og den øvrige tid af Aaret 8 – otte Skilling Daglig.

3. Er han pligtig at forrette Arbeide til mig eller Gaardens Opsidder paa hvad Tid jeg maatte 

forlange ham efter anførte Dagløn, samt ikke Tilladelse at ikke reise bort til nogen Anden 

uten mit Vitende og Samtykke. 

4. Skal han have Hamning i Udmarken for de Kreature som han foder paa Pladsen men 

Indengjærds intet Bethe i nogen Tid af Aaret. Han skal ogsaa med sine Kreature være med 

til Seteren nåar Gaardens Opsidder fløtter dit og forblive saalenge som Gaardens Kreature 

hamnes der, og det paa sin egen Bekostning. Ligesaa pligter han hvert 3die Aar at skaffe 

en Fævogter i Seteren til at vogte saavel mine som sine egne Kreature, men den Tid af 

Aaret Gaardens Kreature havne i Hjemmemarken skaffer han Fævogter 2 – tvende Dage 

Ugentlig – Ogsaa skal han hvert 3die Aar være med at flytte til og fra seteren paa sin egen 

Bekostning. 

5. Giver han Ræt at tage i min eller Gaardens Opsiders Skov fornødent Bygningstømmer til 

Pladsens Huse. Vedligeholdelse samt Løvskov i Udmarken begge Dele efter Udvisning, 

Gjærdesfang til Fornødenhet og Brændved tager han ikke andet end selvtørede og 

vindfeldte Trær. 

6. Naar overnævnte Mentz Halvorsen og Hustrue opfyller anførte Pligter og etter som 

Husmandsfolk holder sig Loven efterrettig og i Gjærning og Ord findes tro og redelig, saa 

skal Pladsen Vandet staa der trygt til Brug og Benyttellse paa deres Levetid. Den 

omforenete Bøxel er mig betalt med 40 – firti Spesiedaler. 

Det anmærkes herved at foranførte Mentz Halvorsen svarer ikke mere Pladsleie end hans 

Forældre har svaret saalænge hans Moder lever men efter dennes Tid svarer han anførte Afgift. 

Løberg den 7de Januar 1860.  

P. J. Løberg 

Foranførte Forpligtelse forbinder jeg mig at efterkomme i et og alt under Fortabelse af Fæstet.  

Mens Halvorsen Løberg

Til Vitterlighet: Arnt Gylland og Arnt Eliassen Løberg 

Jeg Undertegnede Marith Larsdatter Løberg Samtykke overdrager Pladsens Brug til min Søn 

Mentz Halvorsen på Foranførte Vilkaar hvilket hermed bekræftes.  

Marit Larsdatter Løberg (m.p.p.) Som Laugsverge: Jens Olsen Løberg

Til Vitterlighet: Arnt Gylland og Arnt Eliassen Løberg

Husmannskontrakt 
mellom Mons (sønnen 
til Marit og Halvor) 
og bonden i 
Nerløberg
Denne husmannskontrakten 
på plassen Vatnet ble inngått 
7. januar 1860 mellom 
sønnen til Marit og Halvor 
og bonden i Nerløberg. Han 
fikk kontrakt på samme 
vilkår som foreldrene hadde. 
Arbeidsplikten var en viktig 
del av en slik kontrakt. I 
denne kontrakten var den 
på 6 Spesiedaler pr år som 
skulle opparbeides med ei 
daglønn på 10 skilling om 
sommeren og 8 om 
vinteren. Det gikk 120 
skilling på en spesiedaler så 
det ga en arbeidsplikt på 
hele 80 dager pr år hos 
bonden.
Kilde: Busetnad og folkeliv i 
Horg, bind 4, s 459.
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Vatnet ble med dette nedlagt som husmannsplass. Husene ble kjøpt av bonden i Nerløberg og ble 
brukt som løer ei tid. De ble senere revet.

Sterk utpå-kar

Halvor og Marits datter, Dordi, var kjæreste med Nils Monsen fra Ratåsløkken. Han fór som utpå-
kar til Vatnet. Nils hadde sagt at han ville komme en kveld, og at han da ville ha med seg en 
melpose på ei våg (18 kg). Dordi stod og ventet på han, og i skumringa så hun en kropp som kom 
ruslende langs vannet med en sekk på ryggen. Hun trodde det var Nils og sprang i mot ham – og 
fikk seg en skikkelig overraskelse. 
Dette møtet beskrev Dordi slik: «Jammen fekk e' utpå kar. E' møtt ein bjønn med ein sauskrott på 
rygga. Bjø'ønn hadd slengt sauskrotten på seg og bar dein som ein kar med sekk. Han gjekk på 
to.» Det hører med til historien at Marit og Nils senere ble gift og levde som husmannsfolk på 
Ratåsløkken under Småøyen i Horg.

Marit og Halvor fikk 5 barn 

Mons (Mentz) Halvorsen Løberg, f 1829, d 1906. Reiste til Melhus i 1846, men kom tilbake. 
Neste plassmann på Vatnet.
Dorthea Halvorsdatter Løberg, f 1831, d 1919. (Ole Eliasens mor.)
Dødfødt barn, f 1834, d 1834.
Lars Halvorsen Løberg, f 1835, d 1864 i Sverige, ugift. Tjente på Stensås i Melhus i 1856.
Dordi Halvorsdatter Løberg, f 1837. Gift med Nils Monsen og bodde på Ratåsløkken under 
Småøyen i Horg.
Ole Halvorsen Løberg, f 1840, d 1848.  

Sommeren 2017 tok noen 
av «søsjenboinna» turen 
opp til Damvatnet hvor vi 
fant rester etter steinmurene 
fra den gamle husmanns-
plassen. Sittende på den 
mosegrodde steinmuren f.v. 
Bernt Aunøien, Kristin 
Gunhildsøien, Per Otto 
Høve, Marit Kotsbakk og 
Bjørn Aunøien.
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Kari Johnsdatter Svardal (1809–1858)  
og Peder Ellevsen Bakken (1801–1860) 

Kari vokste opp på gården Svardal Systu i Budal.
Peder vokste opp på gården Bakken i Budal. Han kjøpte gården Svardal Nordistu i 1843 da 
enka som satt der ikke klarte å beholde gården etter mannens død.
Kari og Peder fikk 9 barn, men 4 døde som småbarn.

🚺   KARI JOHNSDATTER (SVARDAL) (Marit Ellevsdatters farmor) ble født 31. desember 
1809 i Systu Svardal, Budal, som datter av John Olsen Svardal (f 1777, d 1856) og Marit 
Andersdatter Svardal (født Voll 1776, d 1864). Kari ble døpt 28. januar 1810 i Støren kirke. 
Hun var gårdkone i Nordistu Svardal i Budal.
Kari døde 9. november 1858, 48 år, i Nordistu. Hun ble gravlagt 9. februar 1859, Støren kirke. 
Kari var 23 år da hun giftet seg med Peder 1. juli 1833. 
Kari vokste opp i Systu Svardal, men hun og Peder kjøpte Nordistu Svardal da enka der måtte gi 
fra seg. Våre direkte aner har vært sammenhengende på Svardal siden slutten av 1600-tallet – og 
fram til Karis barnebarn, Marit Ellevsdatter (f 1871), flyttet til Oppi-Melsmoen på Rognes.

🚹   PEDER ELLEVSEN BAKKEN SVARDAL (Marit Ellevsdatters farfar) ble født 1801 på 
gården Bakken i Budal, som sønn av Ellev Johansen Bakken (f 1762, d 1812) og Gunhild 
Pedersdatter Bakken (født Storrøsæter 1776, d 1803). Peder ble døpt 17. mars 1801 i Budal kirke. 
Han var bonde i Nordistu Svardal i Budal.
Peder døde 8. oktober 1860, 59 år gammel, i Nordistu Svardal. Han ble gravlagt 4. november 
1860 fra Budal kirke. 
Peder hadde et barn med Guri Ellingsdatter Solem før han giftet seg med Kari Johnsdatter. Det var 
Elling Pedersen Solem, født 1830.
Peder vokste opp på gården Bakken i Budalen. Peders familie hadde da drevet Bakken siden hans 
tippoldefar kom fra Kirkvoll i Singsås og startet som bruker der i 1676. Det var Peders bror, 
Johan, som tok over Bakken da faren ga den fra seg – og det er direkte etterkommere av ham som 
fortsatt eier (pr. 2005).
Peder var 32 år da han giftet seg med Kari Johnsdatter Svardal (23 år) 1. juli 1833 i Støren kirke. 
Peder kjøpte Svardal Nordistu (Svarheim) i 1843 etter at enka, Ingeborg Iversdatter (f Solem 
1784, d 1857), som satt der ikke klarte å beholde gården da mannen, Lars Olsen Svardal (f 1780, 
d 1836) døde i 1836. Kjøpesummen var 460 spesiedaler og det fulgte en andel i Budal kirke. Ved 
delingen av Svardal i 1810 hadde Lars Olsen tatt over Nordistu. Lars var bror til Karis far som tok 
over andre halvparten (Systu Svardal). Lars var til å begynne med av måtelig framferd, men med 
årene ble han en "tverdriver" som ruinerte alt så ingen av en stor barneflokk fant utvei for å holde 
på gården – heller ikke enka.

Kari og Peder fikk 9 barn 

Ellev Pedersen Svardal, f 1832, d 1834.
Ellev Pedersen d.y. Svardal, f 1835, d 1910. (Marit Ellevsdatters far.)
John Pedersen Svardal, f 1837, d 1838.
Gunhild Pedersdatter Svardal, f 1838, d 1882. Bosted Svardalsås, Budal.
John Pedersen Svardal, f 1841, d 1911. Gift 1887 med Randi Knutsdatter Stenbro, f 1851 
(Soknedal), d 1916.
Marit Pedersdatter Svardal, f 1842, d 1865.
Anne Pedersdatter Svardal, f 1845, d 1847.
Johan Pedersen Svardal, f 1847, d 1847.
Ane Pedersdatter Svardal, f 1849, d 1864.  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Kari Larsdatter Hugdal (1799–1873)  
og Erik Olsen Moum (1805–1894) 

Kari var fra gården Nord-i-Nordstu i Haukdalen.
Erik tok over gården Moan sør i Haukas dalføre etter foreldrene. Erik var oppsatt på å bli 
selveier og fikk skjøte på gården i 1840 med kong Carl Johans underskrift.
Kari og Erik overlot gården til sønnen Lars i 1875. De fikk 11 barn.

🚺  KARI LARSDATTER MOUM (HUGDAL) (Marit Ellevsdatters mormor) ble født i 1799 i 
Haukdalen Nord-i-Nordstu, Støren, som datter av Lars Jensen Skjærli Hugdal (f 1757, d 1835) og 
Ane Pedersdatter Hugdal (født Øyen 1760, d 1843). Hun ble døpt 19. januar 1800 i Støren kirke. 
Faddere var Ole Amdal og Ane (Bonesøyen?).
Hun var gårdkone på gården Moan, Støren.
Kari døde 16. juni 1873, 73 år gammel, på gården Moan, Støren.
Hun var 26 år da hun giftet seg 25. oktober 1825 med Erik Olsen Moum, 21 år, i Støren kirke. 
Forlovere var Ole Mikkelsen Moum og Lars Jensen Hugdal (Skjærli).

  

🚹  ERIK OLSEN MOUM (Marit Ellevsdatters morfar) ble født 7. oktober 1805 på Moan, Støren, 
som sønn av Ole Mikkelsen Moumsgjerdet (f 1771, d 1824) og Marit Evensdatter Moumsgjerdet 
(født Ertshus 1756, d 1822). Han ble døpt 10. november 1805 i Støren kirke.
Han var bonde på gården Moan, Støren.
Erik døde 10. februar 1894, 88 år gammel, på Moan, Støren. Begravelse i Støren kirke 24. februar 
1894. 
Erik tok over gården Moan på Støren etter foreldrene da han ble voksen. Han giftet seg 25. 
oktober 1825 i Støren kirke, 21 år gammel, med Kari Larsdatter Hugdal, 26 år. Forlovere var Ole 
Mikkelsen Moum og Lars Jensen Hugdal (Skjærli).
Erik var oppsatt av at han ville bli selveier av gården. Den 14. februar 1840 fikk han skjøte på 
gård og grunn med kong Carl Johans underskrift, men kjøpet kostet ham 900 spesiedaler. Han 
lånte seg 900 daler av Vår Frue Kirke og 300 av Potet-Halvor i Rogstadrønningen.
20 år etter kjøpet var det 86 mål dyrkajord på gården og han hadde 2 hester, 14 melkekyr og 25 
sauer. Men da måtte de slå ca. 60 lass fjellhøy i tillegg.
Sommeren 1873 døde Kari – og Erik nærmet seg 70 år og han ville gi fra seg. Eldste sønnen Ole 
var «kleinhelsug» og dermed ble det nestemann, Lars, som fikk skjøte vinteren 1875. 
Det var etterkommere av Kari og Erik som fortsatt var drivere av gården i 1963.

Kari og Erik fikk 11 barn

Marit Eriksdatter Moum, f 1826, d 1907. Gm Ole Olsen Haugen. Bondefolk i Nordstu på Haugen.
Ole Eriksen Moum, f 1827, d 1909. Dreiv som skogsarbeider og hadde kår av gården.
Anne Eriksdatter Moum, f 1829, d 1829.
Anne Eriksdatter Moum, f 1830, d 1887. Gift med Ingebrigt Olsen Økdal. Bondefolk i Soknedal.
Ane Eriksdatter Moum, f 1832, d 1918. Gift med Ole Olsen Økdal. Husmannsfolk under Moan.
Gjertru Eriksdatter Moum, f 1834, d 1834.
Kari Eriksdatter Moum, f 1835, d 1900. (Marit Ellevsdatters mor.)
Kjersti Eriksdatter Moum, f 1838, d 1919. Gm Haldo Knutsen Stenbro. Bondefolk i Soknedal.
Marit Eriksdatter Moum, f 1840, d 1928. Gm Bersvend Hildebrandsen Dyrvoll. Bønder i Budalen.
Lars Eriksen Moum, f 1842, d 1908. Tok over gården Moan etter foreldrene. Gift 1875 med Ingri 
Olsdatter Kjøttrø fra Soknedal (f 1847, d 1938).
Jens Eriksen Moum, f 1846, d 1925. Gift med Ingri Knutsdatter Stenbro fra Soknedal. Slo seg ned 
på Hongrøskroa som småbrukere.  

Lars Eriksen Moum, f 1842, 
d 1908. Tok over gården 
Moan etter foreldrene.
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Siri Arntsdatter Moe (1746–1808)  
og Elias Olsen Bjørgen Granøyen (1742–1834) 

Siri var fra gården Mosand på Støren.
Elias var fra gården Oppstu Bjørgen på Rognes. Elias stod i grenaderuniform da de giftet seg i 
1772. Men det gikk ikke så bra med han og i 1815 satt han som fattig enkemann sammen med 
broren Jens. Elias døde som fattiglem, han ble hele 92 år. Siri og Elias fikk 6 barn.

🚺   SIRI ARNTSDATTER GRANØYEN (MOE) (Ole Eliasens oldemor) ble født i 1746 på 
gården Mosand, Støren, som datter av Arnt Steffensen Moe (f 1702, d 1787) og Berit Pedersdatter 
Moe (født Vinsnes 1699, d 1786). Siri ble døpt i Støren kirke 2. februar 1746.
Siri virket som plasskone. 
Siri døde 3. oktober 1808 på Støren, 62 år gammel. 
Hun tjente på Mo i 1762 (16 år) og er også oppført der da hun var 22 år. 
Siri var 25 år da hun giftet seg med Elias Olsen, 29 år gammel, 8. april 1772.

🚹   ELIAS OLSEN BJØRGEN GRANØYEN (Ole Eliasens oldefar) ble født i 1742 på Oppstu 
Bjørgen, Rognes, som sønn av Ole Larsen d.y. Rønningen Bjørgen (f 1709, d 1781) og Marit 
Olsdatter Bjørgen (f 1703, d 1751). Elias ble døpt 29. september 1742 i Støren kirke. 
Han var bonde, grenader og plassmann. 
Elias døde 11. august 1834, 92 år gammel, i Granøyen.
Gift 1771 med Siri Arntsdatter Moe. Bondefolk i Løkkja. Senere husmannsfolk i Bortistu i 
Granøyen. Ved sønnen Oles dåp 20. desember 1772 skriver Elias seg for Granøyen.
I skiftet etter Ole Larsen (Elias sin far) av gården Oppstu på Bjørgen, ble Løkkja taksert til 420 
rdr. og delt mellom arvingene og kreditorene. Løkkja lå som underbruk under Bjørgen. Da faren 
til Elias kjøpte Løkkja lånte han 400 rdr. av presten Bernhoft, og 16. juli 1783 solgte enka og 
barna underbruket (Løkkja) til Steffen Rogstad og Ole Olsen Bjørgen.
Elias Olsen tok over i Løkkja og dreiv gården noen år. Broren Ole tok over hjemgården Oppstu 
Bjørgen. Det var etter skiftet i 1781 etter faren. Men det gikk ikke så godt for Elias og han måtte 
ty til forsterkningskornet i 1785 – og i 1789 heter det at han er «en omvandrende Bætler med 
Kone og Børn». 
I 1790-årene slo han seg ned i Granøyen og broren Jens flyttet også dit. Våren 1772, da Elias 
giftet seg med Siri Arntsdatter Moe, sto han i grenaderuniform foran alteret. I 1815 satt han som 
fattig enkemann sammen med broren Jens. Han døde som fattiglem. 
Plassen ble ikke stående tom så lenge. En av sønnene i Utstu på Bjørgen, Ole Andersen satt som 
inderst til våren 1826, da han tok over som husmann. 
På Elias sin tid var det bjørn i traktene. På vintertinget 1781 møtte bror til Elias, Ole, opp med 
skinnet av to bjørnunger. Han fikk skuddpremie etter den kongelige forordning med 2 rdr.

Siri og Elias fikk 6 barn

Ole Eliasen Granøyen Aunegjerdet, f 1772, d 1831. (Ole Eliasens farfar.)
Arnt Eliasen Bjørgen, f 1774, d 1854.
Berit Eliasdatter, f 1778. Skrev seg for Aune da hun sto fadder til brorens barn i Selbu.
Lars Eliasen, f 1779. Skomaker. Han fikk bygsel på gården Aune i Selbu av Angelske Stiftelser fra 
31.01.1805 sammen broren Peder. Gift med Karen Gundersdatter Nedrevig fra Selbu.
Peder Eliasen, f 1781, d 1839. Han fikk bygsel av Angellske Stiftelser på gården Aune i Selbu fra 
31.01.1805, sammen broren Lars. Gift med Martha Evensdatter Nyplassen (Moen) fra Røros.
Elias Eliasen, f 1787. Stod fadder i Selbu 1811 til brorens barn.  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Gjertru Arntsdatter Folstad (1747–1808)  
og Iver Estensen Grytdal Aunegjerdet (1744–1818) 

Gjertru vokste opp på gården Oppstu på Folstad, Støren.
Iver var fra gården Grytdal på Rognes.
De slo seg ned som husmannsfolk på Aunegjerdet, Rognes, da de giftet seg i 1775. De overlot 
plassen til datteren Berit da hun giftet seg med Ole Eliasen i 1805. De fikk 3 barn.

🚺   GJERTRUD ARNTSDATTER AUNEGJERDET (FOLSTAD) (Ole Eliasens oldemor) ble 
født i 1747 i Bortistu Folstad, Støren. Hun var det tredje barn av Arnt Nilsen Rogstad Folstad (f 
1709, d 1773) og Gjertrud Estensdatter Folstad (f 1722, d 1755). 
Hun ble døpt i Støren kirke 8. oktober 1747. Hun var bare 8 år da hennes mor døe i 1755. Faren 
døde da hun var 26 år gammel. 
Hun var plasskone på Aunegjerdet, Rognes. 
Gjertrud var 27 år da hun giftet seg med Iver i Støren kirke 30. mars 1775. Iver var 30 år da. 
Hun hadde tre brødre Nils Arntsen Folstad (f 1750), Ole Arntsen Folstad (f 1753), Esten Arntsen 
Folstad (f 1755) og to søstre Kari Arntsdatter Folstad (f 1743) og Ragnhild Arntsdatter Folstad (f 
1745). 
Hun døde 16. november 1808 i Støren, 61 år gammel. Hennes ektemann Iver døde 9 år etter 
henne. 
 

🚹   IVER ESTENSEN GRYTDAL AUNEGJERDET (Ole Eliasens oldefar) ble født i 1744 i 
Grytdal, Rognes, som sønn av Esten Johnsen Røttum (f 1699, d 1755)  og Gunhild Olsdatter 
Grytdal (f 1702, d 1782). Han ble døpt 13. september 1744 i Støren kirke. 
Han var plassmann på Aunegjerdet, Rognes. 
Iver døde 6. april 1818, 73 år gammel på Aunegjerdet, Rognes. Gravlagt 14. april, Støren kirke.
Etter Iver ble voksen tjente han først på Mo og senere på Folstad. Så ble han kjent med ei 
tjenestejente, Gjertrud Arntsdatter, og de giftet seg 30. mars 1775 og slo seg ned som 
husmannsfolk på Aunegjerdet. 
Men bøndene på Aune hadde tenkt denne plassen skulle være et passende sted for den vanføre 
Marit Mensdatter (f 1778, d ugift 1829 på Aunegjerdet) i Sørgården Aune, for Iver hadde bare en 
sønn etter seg, Arnt, og han var ingen arbeidskar som kunne klare opp med en plass. I skiftet etter 
Mens Pedersen Aune (Marits far) i 1792 ble det bestemt at Marit skulle svare åtte riksort årlig for 
plassen og kåret til henne skulle falle bort. Men noen drivende husmann ble ikke Marit 
Mensdatter. Dermed tok datteren til Iver og Gjertrud, Berit (Margits oldemor), over da hun giftet 
seg med Ole Eliasen fra Granøyen like før slåttonna 1806. Berit fikk bygselen fornyet i 1836 etter 
at mannen Ole Eliasen døde i 1831. Da hadde Berit og Ole sittet som husmannsfolk her fra 1817 
etter skattelisten å dømme.

Gjertrud og Iver fikk 3 barn

Berit Iversdatter Aunøien, f 1775, d 1858. (Ole Eliasens farmor.)
Gunhild Iversdatter Aunøien, f 1778, d 1849.
Arnt Iversen Aunøien, f 1781, d 1838. Døde ugift som legdkall på Aune. Han var vanfør og kunne 
ikke sørge for seg selv.
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Dordi Olsdatter Østlyngen (1761–1833)  
og Mons Andersen Lyngen (1761–1837) 

Dordi var fra gården Østlyngen på Lundamo.
Mons var fra plassen Hovinseggen, Lyngen, Lundamo.
Dordi og Mons dreiv plassen Nordbakken fra de giftet seg i 1787 til de døde. Mons dreiv som 
smed i tillegg til arbeidet med plassjorda. De fikk 5 barn.

🚺   DORDI OLSDATTER LYNGEN (ØSTLYNGEN) (Ole Eliasens oldemor) ble født i 1761 på 
Østlyngen, Horg, som datter av Ole Eliasen Øyen Østlyngen (f 1720, d 1793) og Randi 
Halvorsdatter Østlyngen (født Bredlie 1732, d 1782). Hun ble døpt i Horg kirke 2. august 1761. 
Hun var plasskone på Nordbakken på Lundamo. 
Dordi døde i 1833, 72 år gammel, på plassen Nordbakken.
Dordi giftet seg 10. april 1787 i Horg kirke med Mons. Begge var 25 år gamle. 

🚹   MONS ANDERSEN EGGEN LYNGEN (Ole Eliasens oldefar) ble født i 1761 i 
Hovinseggen, Horg, som sønn av Anders Olsen Hovinseggen Lyngen (f 1724, d 1794) og Kari 
Mogensdatter Lyngen (født Evjen 1726, d 1793). 
Mons var plassmann og smed på Nordbakken, Lundamo. 
Mons døde i 1837, 76 år gammel, på plassen Nordbakken, Lundamo.
Mons tok over festet på plassen fra faren. Nordbakken (Bakken Nordre gnr 213 bnr 9) hadde et 
jordbruksareal på 70 mål, hvorav 25 mål dyrka. Skogbruksareal 7,5 mål produktiv. Plassen lå 
under Nergården på Lyngen.
Våren 1787 giftet Mons seg med Dordi. Mons dreiv som smed i tillegg til arbeidet med 
plassjorda.
Mons hadde et barn, Guri Monsdatter, f 1780, d 1860, før han giftet seg med Dordi. Mor til Guri 
var Ragnhild Ismaelsdatter Lyngen. Guri giftet seg i 1803 med Johan Nilsen Lyngen, f 1779, d 
1825. De var husmannsfolk i Brandeggen.

Dordi og Mons fikk 5 barn

Kari Monsdatter Lyngen, f 1787. Gift 1816 med John Olsen Løhre (f 1787). Flyttet til Innherred 
med sønnen Ole Johnsen (f 1816).
Anders Monsen Lyngen, f 1791, d 1866. Gift 1818 med Marit Arntsdatter Småøyen (f 1794, d 
1860). Barnløst eksteskap. Tok over plassen etter Dordi og Mons.
Ole Monsen Lyngen, f 1796, d 1808.
Elias Monsen Lyngen, f 1799. Vaktmester i Norges Bank i Trondheim i 1866.
Halvor Monsen Lyngen, f 1804, d 1837. (Ole Eliasens morfar.)
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Dordi Brynjulfsdatter Øyen (1768–1848)  
og Lars Olsen Hestflått Sørtømme (1768–1841) 

Dordi var fra Horgøyen på Lundamo.
Lars var fra gården Hestflått i Budalen. Han var soldat og gjorde tjeneste sammen med en Lars 
Pedersen som han fikk overta plassen Sørtømmesflåtten fra. Han var skredder og plassmann, 
men døde i «Smaae Omstændigheter». De fikk 4 barn.

🚺   DORDI BRYNJULFSDATTER SØRTØMME (ØYEN) (Ole Eliasens oldemor) ble født i 
1768 i Horgøyen, Horg, som datter av Brynjulf Kristoffersen Øyen (f 1726, d 1768) og Marit 
Roaldsdatter Løhre (f 1732, d 1796). Hun ble døpt 2. februar 1768 i Horg kirke. 
Hun var plasskone på Sørtømmesflåtten i Horg. 
Dordi døde i 1848, 80 år gammel.
Dordi vokste opp på gården Horgøyen i Horg. Hennes farfar var fra gården Bybot på Flå og giftet 
seg med gårdsenka på Horgøyen, Dordis farmor. Faren til Dordi, Brynjulf Christoffersen, tok over 
gården etter foreldrene. Faren til Dordi døde da hun var bare 9 mndr. gammel og moren, Marit 
Roaldsdatter, giftet seg på nytt året etter. Det var broren til Dordi, Roald Brynjulfsen, som tok 
over Horgøyen etter foreldrene. Gården gikk deretter fra far til sønn helt fram til den ble solgt ut 
av familien en gang etter 1960.

🚹   LARS OLSEN HESTFLÅTT SØRTØMMESFLÅTTEN (Ole Eliasens oldefar) ble født i 
1768 på gården Hestflått i Budal, som sønn av Ole Jonsen Hestflått (f 1741, d 1799) og Ragnhild 
Audunsdatter Hestflått (født Enlien 1740, d 1776). Han ble døpt 19. juni 1768 i Budal kirke. 
Han var soldat, plassmann og skredder. 
Lars døde 22. august 1841, 73 år gammel, i Sørtømmesflåtten, Horg.
Lars giftet seg med Dordi Brynjulfsdatter 9. oktober 1796 i Horg kirke. Begge var 28 år gamle. 
Lars Olsen vokste opp på Hestsflott i Budalen.
Lars gjorde tjeneste i det 2. Trondhjemske Infanteriregiment i mange år. Her ble han god kamerat 
med en annen Lars (Pettersen) fra Sørtømme, Nedgarden i Horg (gnr 252, bnr 1), som også var 
soldat i samme regiment. Det var sannsynlig dette vennskapet som førte til at han som 23-åring 
fikk husmannskontrakt på en plass kalt Killingmoen (Kolomoen) under Nedgarden Sørtømme i 
1791. Lars flyttet dit og begynte å rydde plassen og mye tyder på at dette var opptakten til plassen 
Øver-Kolomoen på sørsida av Kolo-bekken.
Men rundt 1796 fikk han tak i plassen Sørtømmesflåtten, som var en langt bedre plass under 
Nedgarden. Grunnen til dette byttet skyldes at kameraten Lars Pettersen egentlig skulle overta 
Sørtømmesflåtten, men da en eldre halvbror av ham, odelsgutten Even, døde i 1789, ble det til at 
Lars Pettersen fikk overta hovedbruket Nedgarden Sørtømme. For denne byttehandelen fikk Lars 
Pettersen en bibel av Lars Olsen. Denne bibelen skal visstnok ennå i 1992 ha vært på 
Hovinsbrauten.
Lars Olsen og kona Dordi tok trolig til som husmannsfolk i Sørtømmesflåtten rett etter 1796. Lars 
dimitterte fra militæret dette året.  Sørtømmesflåtten lå på ei flate ovenfor Oppgarden, ca. 150 
meter i vest-nordvestlig retning. Ca. midt mellom Sørtømmesflåtten og tunet i Oppgarden lå 
Husbakken. Sørtømmesflåtten lå under Nedgarden og Nordgarden Sørtømme. Ved utskiftningen i 
1888–90 lå den med en halvpart under Nordgarden, og en fjerdepart hver under Nedgarden og 
Sørtømmesbakken.
Sønnen Brynjulf tok over plassen etter foreldrene. Han og kona Berit fikk husmannskontrakt fra 
Nordgarden i 1838.
Lars døde tre år etter i "Smaae Omstændigheter».
Det gikk bedre med sønnen, det ble fortalt at dersom noen i Sørtømmes-gårdene manglet penger, 
gikk de til Brynjulf for å låne. Han dreiv som smed og snekker i tillegg til å drive plassen. På sine 
eldre dager flyttet Brynjulf og kona Berit til dattera, Dordi, i Nordtømmesgjerdet søndre. Da Berit 
som den lengstlevende falt fra i 1896, ble det holdt auksjon – og plassen ble nedlagt.
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Dordi og Lars fikk 4 barn

Ragnhild Larsdatter Sørtømmesflåtten, f 1797. Bodde på Rønningen/Moaflåtten under Lund i 
Horg.
Brynjulf (Bryngel) Larsen Sørtømmesflåtten, f 1801, d 1889. Smed og snekker. Tok over 
Sørtømmesflåtten etter foreldrene. Gift I 1831 med Marit Estensdatter Sørtømme, Øvermoen (f 
1796, d 1834 av blodforgiftning), barnløse. Gift II 1838 med Berit Eriksdatter Sørtømme, 
Yttermoen (f 1811, d 1896)
Marit Larsdatter Sørtømmesflåtten, f 1803, d 1892. (Ole Eliasens mormor.)
Kari Larsdatter Sørtømmesflåtten, f 1812, d 1906. Gift 1840 med Henrik Kristoffersen Skjærvold 
(f 1799, d 1870). De var husmannsfolk på Midttømmeshaugen i Horg.  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Gunhild Pedersdatter Storrøsæter (1776–1803)  
og Ellev Johansen Bakken (1762–1811) 

Gunhild var fra gården Storrøsæter i Budal. Hun var bare 17 år da hun giftet seg – og døde 
allerede 27 år gammel. Hun og Ellev fikk 6 barn.
Ellev vokste opp på gården Bakken i Budal. Folket på Bakken har opp gjennom tidene markert 
seg i bygda. Ellev giftet seg på nytt tre år etter Gunhild døde og fikk ett barn med den nye 
kona.

🚺   GUNHILD PEDERSDATTER BAKKEN (STORRØSÆTER) (Marit Ellevsdatters oldemor) 
ble født i 1776 som datter av Peder Iversen Storrøsæter (f 1741, d 1778) og Kari Jonsdatter 
Storrøsæter (født Svardal 1749, d 1829). Hun ble døpt 30. juni 1776 i Budal kirke. Faddere: Sivert 
Storrøsæter og Marit Storrøsæter.
Hun var bondekone på Bakken i Budal.
Gunhild døde i 1803, bare 27 år gammel. Hun ble gravlagt 9. oktober 1803, Budal kirke. Gunhild 
og Ellevs datter Ingrid ble også gravlagt samme dag, knapt 9 år gammel. Jeg har ikke funnet noe 
dokumentasjon på hva årsaken var – det er ikke oppgitt dødsårsak i kirkeboka (se faksimile fra 
ministerialboka). 
Gunhild var født på gården Storrøssæter i Budalen som hennes farfar fikk kjøpt av rådmann Hans 
Hornemann i 1738 for 50 riksdaler.
Navnet på gården tyder på at Storrøsæter en gang var sæter under Storrø. Gården ligger 532 meter 
over havet og den grenser opp mot Storrøsvaldet i nordvest, Svardalsvaldet i øst, og Setergården i 
Hauka (Soknedalen) i vest. De første navngitte personene på gården, Jens Storrøsvoll og Kjersti, 
nevnes i forbindelse med Koppskatten 1645. Det er sannsynlig at Jens var en yngre sønn fra 
Storrø som fikk slå seg ned her. I 1657 er Kjersti enke og hun skatter for 10 storfe, 5 sauer og 3 
geiter.

I gruvetida bodde det berggeseller på gården, og 
gården leverte trekull og setteved. Peder Iversen 
Storrøsæter (Gunhilds oldefar) kom med krav på 
14 courantdaler etter at Håkkådalsgruva ble 
nedlagt. 
Gunhild giftet seg 17 år gammel med 31-åringen 
Ellev Johansen Bakken 16. mars 1794 i Budal 
kirke.

🚹   ELLEV JOHANSEN BAKKEN (Marit Ellevsdatters oldefar) ble født i 1762 som sønn av 
Johan Ellevsen Bakken (f 1723, d 1799) og Inger Knudsdatter Bakken (født Sæter 1725, d 1792) 
fra Hauka i Soknedal. Han ble døpt 3. oktober 1762 i Budal kirke.
Han var bonde på Bakken i Budal.
Ellev døde 15. februar 1811, 48 år gammel.
Ellev vokste opp på gården Bakken i Budalen. Han var et kjærkomment attpåsleng til de mange 
søstrene han hadde. Ellev var en driftig kar som utvidet åkerjorda og ivaretok husværet. Skjøte 
fikk han i 1797 for 180 rdr. (Curant) til de 18 marklag, revidert 1838, til 1 daler 2 ort 12 skilling.
Kona Gunhild fall tidlig fra og det var skifte etter henne på vårparten i 1803. Boet viste velstand. 
Hele 223 rdr. til deling. Det var 3 barn etter henne som levde, 3 hadde dødd som små. Ellev satt 
alene med tre små barn på 4, 2 og 1 år. 
Ellevs familie hadde da drevet Bakken siden hans oldefar kom fra Kirkvoll i Singsås og startet 
som bruker der i 1676. Det var Ellevs sønn, Johan (f 1799, d 1859), som tok over Bakken da faren 
døde i 1811 – og det er direkte etterkommere som fortsatt eier (pr. 2005). 
Ellev var gift to ganger. Han giftet seg første gang i 1794, 31 år gammel, med Gunhild 
Pedersdatter som bare var 17 år. Hun døde i 1803, bare 27 år gammel. Ellev giftet seg igjen tre år 

Faksimile fra ministerial-
boka for Støren,  Budal 
prestegjeld fra 1803, sier 
ikke noe om dødsårsaken til 
Gunhild og datteren Ingrid
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etter i 1806 med Anne Tellefsdatter fra Storlien Søndre i Budalen. De fikk et barn Tellef Ellevsen f 
1807. Han fikk skjøte på Storbudal Teigen i 1860 og var bonde der. 

Gården Bakken ligger høyt og fritt på en bakkekam 500 m over havet, med vidt utsyn til gård og 
grend. Gården er ført i leidangslistene siden 1610, og navnet er skrevet Bech i 1626, Beck i 1645, 
Back i 1657, Bache i 1666 og Bachen 1723.
Gården hører til de eldste i bygda, og folket her ble tidlig selveiere. I de sørvendte liene var det 
årvisst med korn, og under Storkleinåret 1812, var det bare Bakken som fikk modnet korn i 
grenda.
Folket på Bakken har opp gjennom tida markert seg i bygdesamfunnet. Faren til Ellev, Johan 
Ellevsen (f 1723, d 1799), var en av dem som ivret mest for å bygge kirke på Enodden, han var 
også medhjelper og kirkeverge. 

Flere av barnabarna til Ellev og Gunhild (sønnen Johans barn) utmerket seg: 
Haldor Bakken, (f 1829, d 1868) gikk i lære i Trondheim og reiste videre til København. Sammen 
med en tyskfødt kompanjong startet han symaskinfabrikk der de laget Grover og Bacher 
maskiner. Haldor døde i København.
Johan Bakken, (f 1837, d 1920) var boklærd og en drivende gårdbruker. Han behersket latin, 
hadde lest mye og folk hadde stor tillit til ham som bygdedoktor. Han tok over gården etter faren i 
1857. Han var ordfører i Budal i 12 år. Han stiftet både telefonsamlag og historielag i Gauldalen.
Nils Bakken, (f 1833, d 1912) dreiv stort som garver og farger. Bygdefolk var ofte innom 
vadmelsstampen i Smebubekken med vevnaden sin, ja selv Singsås-bygger som dreiv markaslått 
innpå høydene overfor gården, var nedom med tøy i kløvsalen. Det fortelles at Nils hadde enn 
egen evne til å gjøre vadmelstøyet mykt og fint. Nils hadde pådratt seg livsvarig ryggskade i 
guttedagene, etter at han falt av kløvhesten, og han fikk tilnavnet Nilskruggen.

Gunhild og Ellev fikk 6 barn 

Datter, f 1793, d 1793.
Ingrid Ellevsdatter Bakken, f 1794, d 1803. 
Johan Ellevsen Bakken, f 1796, d 1796.
Johan Ellevsen Bakken, f 1799, d 1859. Tok over etter faren, eier og bruker av Bakken fra 1811 til 
1857.
Peder Ellevsen Bakken, f 1801, d 1860. Bonde i Nordistu Svardal. (Marit Ellevsdatters farfar.)
Ingebrigt Ellevsen Bakken, f 1802, d 1886. Bosted Bakkløkkja, Budalen.

Ellevs andre kone 

🚺   ANNE TELLEFSDATTER BAKKEN (STORLIEN) (Marit Ellevsdatters ste-oldemor) ble 
født i 1783 i Storlien Søndre. Anne døde i 1831, 48 år gammel.
Ellev var 44 år gammel da han giftet seg i 1806 med 23 år gamle Anne Tellefsdatter. 

Anne og Ellev fikk en sønn

Tellef Ellevsen Storbudal Teigen Bakken, f 1807, d 1872. Bonde på Storbudal Teigen, Budal.
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Marit Andersdatter Voll (1776–1864)  
og John Olsen Svardal (1777–1846) 

Marit ble født på gården Voll i Budal og flyttet til Svardal da hun giftet seg i 1802.
John var fra gården Svardal i Budal. Han var «Skieløber» (soldat) i det Holtålske 
skiløperkompani. John ble første selveier av Svardal sammen med broren Lars. De delte gården 
mellom seg. De fikk 7 barn.

🚺   MARIT ANDERSDATTER SVARDAL (VOLL) (Margits tipp-oldemor) ble født i 1776 på 
gården Voll i Budal, som datter av Anders Larsen Voll (f 1739, d 1823) og Kari Larsdatter 
Storbudal (f 1737, d 1819). Marit ble døpt 24. mars 1776 i Budal kirke. Faddere var Jens Budal og 
Berit Budal.
Hun var bondekone på Svardal.
Marit døde 16. juli 1864, 88 år gammel, på Svardal i Budalen. 
Marit hadde 9 søsken. Det var broren Lars som tok over hjemgården Voll etter foreldrene. 
Marit var 26 år da hun giftet seg med John, 4. april 1802, og flyttet til Svardal.

🚹  JOHN OLSEN SVARDAL (Margits tipp-oldefar) ble født i 1777, på gården Svardal i Budal, 
som sønn av Ole Larsen Hollum (f 1751, d 1802) og Gunhild Jonsdatter Svardal (f 1755, d 1808). 
John ble døpt 6. april 1777 i Budal kirke. Faddere var Peder Vollum og Lisbeth Sverdal.
Han var bonde i Systu Svardal. I sine yngre dager var han soldat.
John døde 26. februar 1846, 69 år gammel, i Systu Svardal. Han ble gravlagt fra Budal kirke 29. 
mars 1846.
John var 24 år gammel da han giftet seg med Marit i Budal kirke.
Ved folketellingen i 1801 er John oppført med yrke «Skieløber», dvs at han var soldat i den 
nordenfjeldske skiløperbataljon. Bataljonen besto av tre kompanier: Holtålske, Snåsenske og 
Meråkerske. Skiløperne var organisert som lett infanteri med oppgaver innen rekognosering og 
patruljevirksomhet. Skiene hadde stor mobilitet, noe som gjorde at skiløperne kom til å fylle noen 
av det lette kavaleriets roller på vinterstid. Soldatene i kompaniene bestod av vernepliktige som 
den gang stod i rullene i 10 år. Etter endt grunnopplæring bestod tjenesten i 12 dagers øvelse hvert 
år. Ved krigstrussel kunne kompaniet raskt mobiliseres gjennom budstikke. Budstikker var et 
organisert budbringersystem som eksisterte fra vikingetiden og fram til 1900-tallet.
Gården Svardal har hatt brukere fra vår slekt siden slutten av 1600-tallet. De satt som leilendinger 
inntil 1810. Da fikk John og broren Lars (f 1780, d 1836) kjøpe gården av fru etatsrådinne 
Hornemanns dødsbo. Brødrene delte gården mellom seg og fra da av ble det Systu og Nordstu, 
men det var fortsatt lenge teigblanding og fellestun. John begynte å flytte gården et stykke sørover 
der det var mindre våtlendt. Mange av de gamle husene tok han med seg, et arbeid som sønnen 
Ole Johnsen fortsatte. Midt i gården sto en nybygd ferdastall, og ferdaveien gikk rett gjennom 
gårdstunet. Ferdafolk tok hvile på Svardal og det var jevnlig yrende liv i de lavrøstede stuene. I 
Systu var det også store hushold. I Folketellingen 1825 var det over 20 som tråkket over tunet 
med husbondfolk, tjenere og inderster. Og av og til et legdslem som etter legdsrullen 1846 krevde 
mat og seng i 11 døgn.
John var en «ruvsam og framkjørt» kar. Noen aktelse fulgte også med at han var ved Skiløber-
companiet i unge år. Det skulle være han som ivret mest for å flytte gården sørpå til mer tørrlende.
Det er direkte etterkommere av Marit og John som fortsatt er eiere og brukere av gården (pr. 
2006).

Marit og John fikk 7 barn

Gunnild Jonsdatter Svardal, f 1801, d 1801.
Gunnild Jonsdatter Svardal, f 1803, d 1803.
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Gunnild Jonsdatter Svardal, f 1804, d 1866. Gift med Jens Jensen Buset, Singsås. Bondefolk på 
Holmli i Verdal.
Kari Johnsdatter Svardal, f 1809, d 1858. (Marit Ellevsdatters farmor.)
Ole Jonsen Svardal, f 1812, d 1889. Tok over Systu Svardal etter foreldrene. Gift med Siri 
Olsdatter (f 1816, d før 1865) fra Økdal på Hauka i Soknedal. John levde på folkemunne som 
Svardalsgubben og var godt «nedsattt» – og var en av de mest opplyste menn i bygda på den tid. 
De fikk ingen barn og gav gården over til Oles søster Gunhild sitt barnebarn, John Dorius (f 1866, 
d 1963).
Anders Jonsen Svardal, f 1815, d 1884. Gift med Anne Arntsdatter Enlien (Nordistu). Bondefolk 
på Vangstadenget i Verdal.
Peder Jonsen Svardal, f 1818. Utvandret til Amerika.
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Marit Evensdatter Ertshus (1756–1822)  
og Ole Mikkelsen Moumsgjerdet (1771–1844) 

Marit er født på gården Ertshus i Soknedal. Hun giftet seg med bonden Erik Ingebrigtsen på 
Moan i Støren. Marit tok over gården da Erik døde i 1798.
Ole vokste opp på plassen Moagjerdet under Moan. Da Marit ble enke giftet de seg i 1799 og 
de var bondefolk på Moan til de døde. De fikk to barn, men bare den ene vokste opp. Det var 
sønnen Erik Olsen som tok over gården Moan.

🚺   MARIT EVENSDATTER MOUM (ERTSHUS) (Marit Ellevsdatters oldemor) ble født i 1756 
i Soknedal, som datter av Even Jonsen Amdal Ertshus (f 1730, d 1793) og Ingrid Arntsdatter 
Amdal (født Skjærli 1712, d 1766). Hun ble døpt 27. juni 1756 i Støren kirke. 
Hun var bondekone på Moan.
Marit døde 17. juni 1822, 65 år gammel, på Moan, Støren. Hun ble gravlagt 30. juni 1822 fra 
Støren kirke.
Marit var først gift 1781 med Erik Ingebrigtsen Moum (f 1744, d 1798). Erik tok over gården 
Moan i Støren etter faren i 1779 og Marit og Erik var bondefolk der. De fikk 7 barn.
Natten til kyndelmesse 1783 kom varmen løs og begge stabburene brente ned med korn og mel, 
kjøtt og flesk, smør og brød, sengeklær og trekopp. Midt på svarte vinteren sto de uten «den 
minste smule med mad», som tingsvitnet sier. Men det skulle ikke gå så lenge før Erik rettet opp 
igjen, for da han døde i 1798 blir det regnet opp hele 16 kyr i fjøset. Da alt var oppgjort på skiftet 
ble det igjen godt og vel 140 riksdaler til arvingene.
Da Marit ble enke giftet hun seg på nytt året etter, 10. oktober 1799 i Støren kirke, med Ole 
Mikkelsen fra Moagjerdet, 28 år gammel. Marit var da 43 år. Moagjerdet var en husmannsplass 
under gården. Den eldste sønnen til Marit, Ingebrigt Eriksen (f 1782, d 1839), var omtrent voksen 
kar da Ole kom til gården, og nå fikk han ta over plassen.

🚹   OLE MIKKELSEN MOUM (Marit Ellevsdatters oldefar) ble født 1771 i Soknedal, som sønn 
av Mikkel Olsen Hugdal Moumsgjerdet (f 1739, d 1803) og Marit Angrimsdatter Folstad (f 1742, 
d 1781). Han ble døpt 25. desember 1771 i Støren kirke. Faddere var Ingebrigt og Kari Hage. 
Han var bonde på Moan, Støren.
Ole døde 18. desember 1844, 73 år gammel, på Moan. Han ble gravlagt 30. juni 1822 fra Støren 
kirke.
Ole giftet seg to ganger. Han ble gift I 10. oktober 1799 med Marit Evensdatter og II 20. juni 1826 
med Anne Olsdatter fra Fossum Nordbakken i Soknedal.
Ole vokste opp på Moagjerdet under Moan. Plassen hadde ligget øde da faren til Ole tok fatt der i 
1770-årene. Men Ole giftet seg med enken, Marit Evensdatter, på hovedgården og flyttet inn der i 
1799 – og tok over bygselen på gården. Ole svarte utredslene fra 1800. 
Vanligvis hadde han både dreng og et par tauser, og da sølvskatten kom i 1816 ble han ilagt 10 
spesiedaler. Han hadde først en sønn med Marit som de døpte Erik, men han ble ikke mer enn 
såvidt et år. Men i 1805 kom en ny Erik til familien. Det var han som tok over gården etter 
foreldrene da han ble voksen.

Marit og Ole fikk to sønner

Erik Olsen Moum, f 1801, d 1802.
Erik Olsen Moum, f 7. oktober 1805, d 10. februar 1894. Gift med Kari Larsdatter Hugdal (f 
1799, d 1873). Bondefolk på Moan. Erik fikk skjøte på Moan i 1840 og ble selveier. (Marit 
Ellevsdatters morfar.)
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Anne Pedersdatter Øyen (1760–1843)  
og Lars Jensen Skjærli Hugdal (1757–1835) 

Ane vokste opp på plassen Storøyen under Hustøft i Soknedal. 
Lars ble født på gården Skjerli i Støren. Han tok over som bruker i Nord-i-Nordstu fra 1789 
da forrige driver ga seg. Lars betalte 60 daler for avståelsen og kår til forrige driver.  Lars og 
Anne fikk 6 barn og satt med gården til 1830. Da tok sønnen Jens Larsen over – og de tok seg 
ut kår.

🚺   ANNE PEDERSDATTER HUGDAL (ØYEN) (Marit Ellevsdatters oldemor) ble født i 1760 i 
Soknedal, som datter av Peder Kristensen Øyen (f 1716, d 1762) og Kari Trondsdatter Estenstad (f 
1716, d 1801). Hun ble døpt 2. februar 1760 i Soknedal kirke. Faddere var Sivert Moe og Brynild 
Sæter (Haukås).
Hun var bondekone i Nord-i-Nordstu Haukdal. 
Anne døde 5. april 1843, 82 år gammel. Gravlagt 16. april 1843, Støren kirke.
Anne vokste opp på plassen Storøyen under Hustøft i Soknedal. Skinnfellmakeryrket hadde 
tradisjon i Storøyen. Broren tok over plassen etter foreldrene, han ble den siste skinnfellmakeren i 
Storøyen da han døde i 1920.
Anne var 28 år da hun giftet seg 25. juni 1789 i Støren kirke med Lars, 31 år gammel. 

🚹   LARS JENSEN SKJÆRLI HUGDAL (Marit Ellevsdatters oldefar) ble født i 1757 på gården 
Skjerli i Støren, som sønn av Jens Arntsen Skjærli (f 1704, d 1773) og Kjersti Larsdatter Brekk (f 
1712, d 1781). Han ble døpt 3. april 1757 i Støren kirke. Faddere var Ingebrigt Øyen og Guri 
Nerøyen.
Han var bonde og bruker i Nord-i-Nordstu Haukdal, Soknedal, fra 1789 til 1830.
Lars døde 5. oktober 1835, 78 år gammel. Gravlagt 14. oktober 1835, Støren kirke.
Lars tok over Nord-i-Nordstu da forrige bruker Nils Jonsen Hugdal leverte fra seg gården. Det var 
uår og harde tider, men Lars Jensen var villig til å ta over. Til slutt ble de enige om at Nils skulle 
få 60 daler for avståelsen og få ta seg ut kår. Men allerede et par år etter Lars tok over, døde Nils.
Lars giftet seg med Anne Pedersdatter Øyen samme året han bygslet. Noen år etter fikk han tak i 6 
marklag jord i Hage i Soknedal. Han kjøpte denne eiendommen av Rasmus Eriksen Singsaas og 
kjøpesummen var 140 riksdaler. Og vinteren 1801 sikret han seg også en part i Vedløset i 
Soknedal for å ha til seterbruk. Lars slapp å betale formuesskatt i 1789 da han året før var blitt 
utkommandert til militærtjeneste som kusk, men da sølvskatten kom i 1816 la han sine 25 
spesiedaler. Lars og Anne satt med gården til høsten 1830. Da lot de sønnen Jens få full rådighet 
ute og inne «formedelst tiltagende alderdom og svagelighed». Utpå høsten samme året bygslet 
Jens av presten Schultz og skaffet foreldrene kår. Det gikk som vanlig ut på at han skulle sørge for 
fri hest til kirka når de forlangte det, og likedan skulle han fø ei ku for dem vinter og sommer – og 
skaffe dem et mål jord som de selv fikk bruke som de ville. 

Anne og Lars fikk 6 barn

Kjersti Larsdatter Hugdal, f 1790, d 1791.
Kjersti Larsdtr Hugdal, f 1792. Gm skapsnekkeren Ole Jensen Hammerås, Bodde i Bjørka i Horg.
Kari Larsdtr Hugdal, f 1799, d 1834. Gm enkemann Anders Iversen Bones. Bondefolk på Bones. 
Gjertru Larsdatter Hugdal, f 1797, d 1831. Gift med Iver Iversen Aune. Bondefolk på Aune.
Kari Larsdatter Hugdal, f 1799, d 1873. Gift med Erik Olsen Moum. Bondefolk på Moan. 
(Marit Ellevsdatters mormor.)
Jens Larsen Hugdal, f 1802, d 13.03.1886. Gift våren 1834 med Guru Andersdatter Sneen fra 
Sørstu Amdal, f 1806, d etter 1887. Tok over Nord-i-Nordistu Haukdal etter foreldrene.  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Marit Olsdatter Bjørgen (1703–1751)  
og Ole Larsen d.y. Rønningen (1709–1781) 

Marit var født på Bjørgen på Rognes. Det er sannsynlig at hennes forfedre har bodd på 
Bjørgen i flere generasjoner, i alle fall siden 1600-tallet. Det er også etterkommere av denne 
slekta som fortsatt (1970) er bønder i Oppstu på Bjørgen.
Ole d.y. var fra nabogården Rønningen og tok over Bjørgen da han giftet seg med Marit. Hans 
far kom fra Dyrvoll i Budalen og hadde tatt over i Rønningen ca. 1692. Det var sterke 
tradisjoner for Ole-navnet på Bjørgen. Jeg har registrert 6 drivere etter hverandre fra far til 
sønn som alle het Ole. De fikk 10 barn. 

🚺   MARIT OLSDATTER BJØRGEN (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født 1703 i Oppstu på 
Bjørgen, Rognes, som datter av Ole Sivertsen Hustøft Bjørgen (f 1670, d 14.04.1728) og Berit 
Haftorsdatter Bjørgen (født på Utstu Bjørgen ca. 1660, d 1719). Marit ble døpt 10. juni 1703 i 
Støren kirke. 
Hun var bondekone på Oppstu Bjørgen på Rognes.
Marit døde i 1751, 48 år gammel, i Oppstu på Bjørgen. Hun ble gravlagt 17. januar 1751 på 
Støren kirkegård.
Marit var 26 år da hun giftet seg med 20-åringen Ole Larsen d.y. fra Rønningen, 4. juni 1730 i 
Støren kirke. De tok over i Bjørgen etter Marits foreldre og var bondefolk der.
Marit og søstra Dåret arvet en halvpart hver av hjemgården Oppstu på Bjørgen. Søstrene giftet seg 
med to brødre på Rønningen, Ole Larsen d.e. og Ole Larsen d.y. Dåret flyttet til Rønningen som 
Ole Larsen d.e. tok over, og Marit ble boende på Bjørgen. Ole Larsen d.y. ble eier av halve gården 
ved giftermålet med Marit, og i 1741 fikk han skjøte av broren i Rønningen på andre halvparten 
eller 18 marklag. Dermed ble Marit og Ole eiere av hele Oppstu.

🚹   OLE LARSEN D.Y. RØNNINGEN BJØRGEN (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født 1709 i 
Rønningen på Rognes, som sønn av Lars Iversen Dyrvoll Rønningen (f 1666, d 1741) og Marit 
Olsdatter (f 1668, d 1745). Han ble døpt 27. januar 1709 i Støren kirke.
Han var bonde i Oppstu Bjørgen.
Ole d.y. døde i 1781, 72 år gammel, i Oppstu på Bjørgen. Han ble gravlagt 1. oktober 1781 på 
Støren kirkegård.
Faren til Ole d.y., Lars Iversen Rønningen, tok over i Rønningen ca. 1692. Han kom nygift fra 
Dyrvoll i Budalen.  Han tok over gårdsdrifta etter Esten Pedersen som sannsynligvis var født på 
gården.
Ole d.y. giftet seg to ganger. Han ble gift I med Marit Olsdatter i 1730 og II med Marit Jensdatter 
Folstad (Oppstu) i 1752. 
Ole d.y. hadde 9 søsken, bl.a. en eldre bror som også het Ole (f 1699, d 1765). Ole d.e. var gift 
med Dåret Olsdatter Bjørgen (f 1706). Hun var søster til Ole d.y. sin første kone, Marit Olsdatter. 
Ole d.e. og Dåret tok over i Rønningen etter Oles foreldre.
Ole Larsen d.y. ble eier av halve Oppstu Bjørgen ved giftermålet med Marit Olsdatter, og i 1741 
fikk han skjøte av broren i Rønningen på andre halvparten eller 18 marklag. 
Sommeren 1768 møtte han som vitne i saken som Peder Olsen Granøyen reiste mot broren i Utstu 
på Bjørgen. Og i 1751 måtte han finne seg i å betale bot fordi han ikke møtte i rett tid som 
lagrettesmann. En annen hadde tatt båten slik at Ole ikke kom seg over Gaula. Da han ble 
beskyldt for tiendesvik i 1738 la han til 1/2 tønne blandkorn og 2 ort i penger.
Ole d.y. og Marit Olsdatter var bondefolk på Bjørgen til de overga gården til sønnen Ole Olsen (f 
1735, d 1813) i 1783. Så her kom det enda en Ole, men det stoppet ikke der: Det kom enda fire 
Ole til i direkte far/sønn-slektskap som bønder i Bjørgen – inntil det ble en Halvor som tok over 
etter sin far og var bonde her i 1970. Men denne Halvor fikk en sønn (f 1940) som tilfeldigvis fikk 
navnet Ole, så det var muligens han som tok over etter Halvor i Bjørgen? Jeg har ikke oppdatert 
info om hva som har skjedd etter 1970 på Bjørgen.
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Marit Olsdatter og Ole d.y. fikk 10 barn

Berit Olsdatter Bjørgen, f 1730, d 1797. Gift 1762 med enkemann Ingebrigt Arntsen Øverøyen, 
Bondefolk i Øverøyen, Støren.
Marit Olsdatter Bjørgen, f 1732, d 1809. Gift 1759 med Jon Evensen Røttum. Bondefolk på 
Røttum, Rognes.
Ole Olsen Bjørgen, f 1735, d 1813. Bonde på Bjørgen. Gift med Berit Ingebrigtsdatter Øverøyen, 
f 1746, d 1819. De fikk 10 barn.
Margrete Olsdatter Bjørgen, f 1735, d 1785.
Lars Olsen Bjørgen I, f 1738, d 1749. Gravlagt 19.10.1749 («Ole Lars. Bjørgens søn, Lars. 12 år»)
Lars Olsen Bjørgen, f 1740, d 1755.
Iver Olsen Bjørgen I, f 1741, d 1741.
Elias Olsen Bjørgen I, f 1741, d 1741.
Elias Olsen Bjørgen Granøyen, f 1742, d 1834. (Ole Eliasens oldefar.)
Iver Olsen Bjørgen II, f 1747, d 1806. Gift med Marit Andersdatter Aune. Husmannsfolk under 
Aune, Rognes.

Ole d.y. sin andre kone og deres barn 

Da Ole d.y. sin første kone døde i 1751 giftet han seg året etter med Marit Jensdatter Folstad (f 
1720, d 1800) fra Oppstu Folstad.

Marit Jensdatter og Ole d.y. fikk 6 barn

Marit Olsdatter Bjørgen, f 1752, d 1832. Gift I med Arnt Steffensen Rogstad og II med Henrik 
Olsen Tilset. Bondefolk på Rogstad.
Berit Olsdatter Bjørgen, f 1754.
Lars Olsen Bjørgen, f 1756. Gift 1780 med Anne Bersvendsdatter Rogstad. Husmannsfolk på 
Rogstad.
Marit Olsdatter Bjørgen, f 1759, d 1760.
Jens Olsen Bjørgen, f 1761. Ugift inderst hos halvbroren Elias i Granøyen.
Anders Olsen Bjørgen, f 1764, d 1840. Gift 1786 med enken Gjertrud Ingebrigtsdatter Bjørgen. 
Bondefolk i Utstu på Bjørgen.
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Berit Pedersdatter Vinsnes (1699–1786)  
og Arnt Steffensen Moe (1702–1787) 

Berit var fra gården Vinsnes i Singsås.
Arnt vokste opp på gården Mosand på Støren. Da Arnt tok over Mosand, var han fjerde 
generasjon hvor gården hadde gått fra far til sønn. Både Vinsnes og Mosand var storgårder og 
tingsted i hver sin bygd. Det at Berit giftet seg med Arnt var typisk for hvordan foreldrene 
sørget for at barna ble «rett» gift. De fikk 9 barn.

🚺   BERIT PEDERSDATTER MOE (VINSNES) (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født i 1699 i 
Nordgården Vinsnes, Singsås, som datter av Per Persen Vinsnes (f 1679, d 1722) og Anne 
Haldorsdatter Vinsnes (født Flatberg 1685, d 1768). 
Hun var bondekone på Mosand, Støren.
Berit døde i 1786, 87 år gammel på Mosand. Hun ble gravlagt 30. juli 1786 på Støren kirkegård.
Berit var 26 år da hun giftet seg 3. januar 1726 i Støren kirke med Arnt Steffensen, 23 år gammel. 
Arnt var bonde på Mosand. Berits slekt kommer fra gården Vinsnes i Singsås. Både gårdene 
Mosand på Støren og Vinsnes i Singsås var store gårder og tingsted i hver sin bygd. Det at Berit 
giftet seg med Arnt var typisk for hvordan foreldrene sørget for at barna ble «rett» gift.
I Singsåsboka, bind 3: Gård og grend, ætt og folk, side 223, kan man lese om hvordan foreldrene 
sørget for at barna ble gift med riktig stand: «Vinsnes-ættene var dei mest velsette og vyrde i 
bygda. Slik var det særs nøye med kor sønene her tok gifte frå, og kor døtrene vart gifte til. 
Døtrene vart ikkje iveisende kor som helst.»
Fra gården Vinsnes er det aner både på Marit Ellevsdatter og Ole Eliasens side. Anene kan spores 
helt tilbake til 1573 – og med litt større usikkerhet tilbake til 1520. Kilde her er Singsåsboka, bind 
3, side 223.

🚹   ARNT STEFFENSEN MOE (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1702 på gården Mosand, 
Støren, som sønn av Steffen Estensen Moe (f 1652, d 1715) og Siri Arntsdatter (f 1671, d 1734). 
Han ble døpt 29. september 1702 i Støren kirke. 
Arnt var bonde på Mosand, en av de største gårdene i bygda.
Arnt døde i 1787, 85 år gammel på Mosand. Begravelse 25. november 1787, Støren kirke.
Da Arnt giftet seg  med Berit i 1726 tok han over halvparten av bruket fra stefaren Peder Olsen 
(født før 1690, død etter 1759). Mora til Arnt hadde giftet seg på nytt i 1716, året etter faren døde. 
Peder Olsen satt med sin halvpart helt til 1759. 
Slik som elva herjet så Arnt seg om etter muligheter for å øke høyavlinga, og på etterjulsvinteren i 
1742 kjøpte han 12 marklag i Gorset i Soknedal. Han drev Gorset som avlsgård og kjørte fôret 
over marka ned til Mosand. Da han ga seg med gårdsdrifta i 1775 tok han seg ut et kår bestående 
av 3 mål åker, fôr til 2 kyr og 2 sauer så lenge han og Berit levde. 
Sønnen Steffen Arntsen ble neste bonde på Mosand. Han fikk ta over gårdparten fra Peder Olsen i 
1759 og andre halvparten da faren ga seg med drifta i 1775. Men Steffen hadde alt rukket å bli 
enkemann før han fikk ta over hele gården. Den første kona hans, Berit Iversdatter, kom fra 
Fremstu på Bones. Hun døde i 1756. Da han i 1759 fikk ta over den gårdparten som Peder Olsen 
leverte fra seg, giftet han seg igjen med Marit Larsdatter Rogstad. I ekteskapet med Berit hadde 
Steffen en sønn som het Iver, men han var sinnssyk. Og så ble det sønnen Lars Steffensen (Arnt 
Steffensens sønnesønn) fra det andre giftermålet som ble den nye mannen på Mosand. 

Berit og Arnt fikk 9 barn

Steffen Arntsen Moe, f 1724, d 1814. Bonde på Mo. Gift 1749 med Berit Iversdatter Bones, fra 
Fremstu (f 1727, d 1756). Gift igjen 1759 med Marit Larsdatter Rogstad (f 1735, d 1787).
Anne Arntsdatter Moe, f 1727, d 1767. Gift med Rolf Jonsen Moe. Bondefolk på Mo.
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Peder Arntsen Moe, f 1729, d 1804. Gift med Kari Jonsdatter Raaen. Husmannsfolk på 
Mosmælen.
Kjersti Arntsdatter Moe, f  ca. 1731, d 1807.
Siri Arntsdatter Moe, f 1735, d 1742.
Else Arntsdatter Moe, f 1738, d 1826. Gift med Steffen Estensen Refset. Bondefolk på Refset.
Esten Arntsen Moe, f 1740, d 1814. Gift med Siri Hansdatter Reiten. Satt først som inderstfolk på 
Mosmælen og flyttet så til Tømmeråsen.
Ole Arntsen Moe, f 1740, d 1826. Tjente på Mo i 1762.
Siri Arntsdatter Moe, f 1746, d 1808. (Ole Eliasens oldemor.)  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Gunhild Olsdatter Grytdal  (1702–1782)  
og Esten Johnsen Røttum (ca. 1699–1755) 

Gunhild vokste opp i Borstu´ Grytdal på Rognes. Hun tok over gården etter faren og var 
gårdkone her til hun fikk kår av sønnesønnen. 
Esten var fra Sørgården Røttum på Rognes. Han var 44 år da han giftet seg med enka Gunhild i 
1744. De var bondefolk på Røttum og fikk 2 barn.

🚺   GUNHILD OLSDATTER GRYTDAL (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født i 1702 i Borstu 
Grytdal på Rognes, som datter av Ole Jonsen Grytdal (f 1659, d 1731) og Gunhild Jensdatter Voll 
(f ca. 1680). Gunhild ble døpt 15. oktober 1702 i Støren kirke. 
Hun var bondekone i Borstu Grytdal.
Gunhild døde i 1782, 80 år gammel, i Borstu Grytdal. Hun ble gravlagt 8. september 1782 fra 
Støren kirke.
Gunhild giftet seg to ganger. Hun ble først gift med Iver Larsen Rønningen (f 1694, d 1741) 19. 
oktober 1721 i Støren kirke. Iver Larsen døde i 1741 og Gunhild giftet seg på nytt 2. januar 1744 i 
Støren kirke med Esten Johnsen Røttum. Gunhild var da 41 år og Esten 44 år.

Gunhild holdt lenge i «trådene» på gården

Gunhild giftet seg første gang 19. oktober 1721 med Iver Larsen Rønningen (f 1694, d 1741) og 
de tok over gården fra hennes far, Ole Jonsen Grytdal. Selv om de hadde tatt over gården var det 
Gunhilds far, Ole Jonsen, som stod ved roret enda i matrikkelframlegget 1723. Iver var bruker i 
1738 da løytnant Ramshardt beskyldte ham for tiendesvik, og den gode Iver fant det best å legge 
til ei halv tønne korn og 2 ort i penger. Iver ble ingen gammel mann. Allerede i 1741 (gravlagt 30. 
mars) hadde han lagt inn årene, og enken Gunhild svarte skoletoll samme året for dreng og taus 
med 10 skilling. Selv om Iver ikke ble gammel rakk de å få 9 barn.
Gunhild fant det for stridt å stulle alene og i 1744 giftet hun seg igjen med Esten Jonsen Røttum. 
Og de dreiv gården til våren 1752. Da giftet eldste sønnen fra Gunhilds første ekteskap, Ole 
Iversen, seg med Kari Evensdatter fra Nordstu på Refset, og de tok over gården. Da Ole skulle 
skrives ut til militærtjeneste i Sleswig-Holstein ble han fritatt fordi han var «gift og 
gaardbrugende». Men allerede 1762 hadde Ole gjort sitt siste dagsverk. Enken Kari så seg ikke 
råd for å drive den tungvinte gården alene og knapt året etter sto hun igjen foran alteret med Nils 
Arntsen. Nils var fra plassen Snøansengen under Snøan. 
Bestemoren Gunhild hadde nok ikke gitt fra seg hele myndigheten da sønnen Ole fikk ta over. Det 
er hun som 8. februar 1777 skjøter halvparten av gården Borstu Grytdal 4 1/2 marklag til 
sønnesønnen Iver Olsen. Og han gir henne kår på livstid. 

🚹   ESTEN JOHNSEN RØTTUM (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1699 i Røttum, Støren, 
som sønn av Jon Jonsen Rognes (f ca. 1668, d 1712) og Eli Estensdatter Røttum (f ca. 1680, d 
1714). Han ble døpt 9. juli 1699 i Støren kirke. Faddere: Joen Moe og Anne Rognæs.
Han var bonde i Borstu Grytdal. 
Esten døde i 1755, 56 år gammel, i Borstu Grytdal på Rognes. Begravelse 11. mai 1755 i Støren 
kirke.
Esten var 44 år gammel da han giftet seg med enken Gunhild Olsdatter Grytdal, 41 år gammel, 2. 
januar 1744 i Støren kirke. 

Gunhild og Esten fikk to sønner

Iver Estensen Grytdal Aunøien, f 1744, d 1818. (Ole Eliasens oldefar.)
John Estensen Moe, f 1747. Døpt 23. juli 1747 i Støren kirke.  

«Ordet om et folk i 
kamp for livet uavlatelig, 
kan godt brukes om 
Røttums-byggene og 
grannen Gaula.»

Sitat fra bygdeboka for 
Støren, bind 1, side 
330.
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Gjertru Estensdatter Folstad (1722–1755)  
og Arnt Nilsen Rogstad (1709–1773) 

Gjertru er fra gården Bortistu Folstad på Støren. I lange tider var gården tingstedet i bygda. 
Det var en naturlig samlingsplass her på de store sandslettene der elvene Gaula og Sokna 
møtes og bygda er bredest mellom åsene.
Arnt var fra Borstu på Rogstad, Støren. Gjertru hadde tatt over gården etter foreldrene i de 
tidene de giftet seg. Gjertru og Arnt var bondefolk i Bortistu og de fikk 6 barn.

🚺   GJERTRU ESTENSDATTER FOLSTAD (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født i 1722 på 
gården Bortistu Folstad, Støren, som datter av Esten Larsen Folstad (f 1692, d 1765) og Kari 
Larsdatter (f 1689, d 1741). Hun ble døpt 22. februar 1722 i Støren kirke. Faddere var Æven 
Foldstad og Guri Foldstad.
Hun var bondekone på Bortistu Folstad.
Gjertru døde i 1755, 33 år gammel, i Bortistu og ble gravlagt 25. mai 1755, Støren kirke.
Da mora til Gjertru døde i 1741 ble faren rådd på å gi fra seg styringa av Bortistu Folstad til yngre 
krefter. Gjertrus to brødre døde ung så det ble til at Gjertru fikk ta over. 
Gjertru var 21 år da hun giftet seg 2. januar 1744 med 34 år gamle Arnt Nilsen fra Borstu på 
Rogstad, og de var bondefolk på Folstad.
De fikk seks barn. Gjertru døde bare en uke etter at det siste barnet var døpt i mai 1755.

🚹   ARNT NILSEN ROGSTAD FOLSTAD (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1709 i Borstu 
Rogstad, Støren. Jeg har ikke funnet hvem hans foreldre var.
Bonde på Bortistu Folstad.
I 1773 døde han i Bortistu Folstad, 64 år gammel. Hans kone Gjertrud Estensdatter Folstad døde i 
1755, 18 år før han. Hans andre kone Marit Jensdatter døde i 1805, 32 år etter han. 
2. januar 1744 giftet Arnt seg med jordtausa Gjertru Estensdatter. Gjertru tok over Bortistu 
Folstad etter foreldrene omkring den tiden de giftet seg og de var bondefolk der.

Arnt og Gjertru fikk 6 barn

Kari Arntsdatter Folstad, f 1743, d 1796.
Ragnhild Arntsdatter Folstad, f 1745, d 1800.
Gjertrud Arntsdatter Folstad, f 1747, d 1808. (Ole Eliasens oldemor.)
Nils Arntsen Folstad, f 1750, d 1817.
Ole Arntsen Folstad, f 1753.
Esten Arntsen Folstad, f 1755, d 1772.
 
Arnt giftet seg på nytt 29. oktober 1759 i Støren kirke med Marit Jensdatter fra nabogården 
Oppstu. Han var i femti-åra da han giftet seg med Marit som var 27 år. 
Men så døde han i 1773, 64 år, og den over tjue år yngre Marit kom på at hun skulle gifte seg 
igjen. Det var Ole Evensen Røttum som allerede året etter holdt bryllup med henne. Men nå 
gjorde omsider sønnen Arnt fra Marits første ekteskap sine krav gjeldende. Han ville ha et 
jordsbruk å leve av, og begge parter fant at det var best å skille lag. Gården ble delt i to, men de to 
familiene bodde under felles tak og hadde samme inngang. Arnt Arntsen bygslet sin part våren 
1787 og en befaring forteller at på hans part sto det et nytt fjøs i 1807, mens både låven og 
stabburet var av eldre dato.  
Det var i den tida at navnet «Bortistu» festnet seg i daglig tale. Arnt hadde giftet seg i 1792 med 
Siri Evensdatter fra en plass under Rogstad-gårdene, og da hun døde ble han gift med ei Marit 
Olsdatter. Utpå høsten 1820 tok Arnt kvelden for godt. Enken Marit dreiv så Bortistu til 
stedsønnen Arnt tok fatt.
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Arnt og Marit fikk 5 barn

Jens Arntsen Folstad, f 1760, d 1783.
Ingrid Arntsdatter Folstad, f 1761, d 1763.
Gjertrud Arntsdatter Folstad, f 1762, d 1773.
Arnt Arntsen Folstad, f 1765, d 1820.
Anders Arntsen Folstad, f 1771, d 1809. 
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Kari Mogensdatter Evjen (1726–1793)  
og Anders Olsen Hovinseggen Lyngen (1724–1794) 

Kari var fra plassen Evjenstenen i Horg. Det var sannsynligvis hennes farfar som drepte en kar 
med øks på en fest. Hennes bror Jon er tipp-oldefar til dikteren Jonas Lie.
Anders og Kari tok til som husmannsfolk på Nordbakken i Horg da de giftet seg.  Anders sin 
far ble dratt inn i en drapssak da han lånte bort underskriften sin til ei morderske som måtte 
ha underskrift fra en mannsperson for å kjøpe rottegift på apoteket. De fikk 6 barn.

🚺   KARI MOGENSDATTER LYNGEN (EVJEN) (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født i 1726 
på plassen Evjenstenen (Stenen) i Horg, som datter av Mogens Jonsen Evjen (f 1688, d 1730) og 
Dordi Arntsdatter Evjen (datoer for fødsel og død er ikke kjent).
Kari var plasskone på Nordbakken (Bakken Nordre gnr 213, bnr 9) under Nergården på Lyngen i 
Horg. 
Kari døde i 1793, ca. 67 år gammel, som plasskone i Nordbakken. Ved skifte etter henne i 1794 
var det et bo på 3 daler 3 ort 23 skilling.
Kari vokste opp på plassen Evjenstenen (Stenen), som hennes far Mogens (Mons) var første 
plassmann på.

🚹   ANDERS OLSEN HOVINSEGGEN LYNGEN (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1724 på 
plassen Hovinseggen i Horg, som sønn av Ole Hansen Eggen (f 1693, d 1765) og Annika 
Mikkelsdatter Buklev (f ca. 1679, d 1758). Han ble døpt i 1724 i Horg kirke. 
Anders var plassmann på Nordbakken.
Anders døde i 1794 som husmann på Nordbakken.
Han var 29 år da han giftet seg i 1753 i Horg kirke med Kari, 27 år gammel.
Anders og kona Kari var nygift da de bosatte seg som husmannsfolk i Lyngebakken på plassen 
Nordbakken. Jordbruksareal 70 mål, dyrka 25 mål. Skogbruksareal 7,5 mål prod. Bruket ligger 
3,5 km fra Lundamo stasjon, 170 moh.
Da Anders døde i 1794 tok sønnen Mons over festet på plassen.

Kari og Anders fikk 6 barn

Annicha Andersdatter Eggen, f 1754, d 1831. Gift I 1787 med enkemann Seigert Svendsen 
Lyngen (f 1742, d 1802). Gift II 1804 med Jens Eliasen Hovinsrønningen (f 1780, d 1842). 
Husmannsfolk i Kalvehagen, Søndre, Lyngen.
Ole Andersen Eggen, f 1758. Sjømann i 1794.
Anne Andersdatter Eggen, f 1760, d 1771.
Mons Andersen Eggen, f 1761, d 1837. Tok over etter faren. (Ole Eliasens oldefar.)
Dorthe Andersdatter Eggen, f 1764. Tjente hos kjøpmann Brandt i Trondheim 1794. Barn: Even 
Olsen (f 1788) med Ove Evensen Løhre.
John Andersen Eggen Lyngen, f 1767, d 1829. Snekker. Gift 1795 med Siri Roaldsdatter Lund (f 
1775, d 1854). Husmannsfolk under sorenskrivergården på Lund.
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Randi Halvorsdatter Bredlie (1732–1783)  
og Ole Eliasen Øyen Østlyngen (1720–1793) 

Randi ble født på gården Bredli i Horg. Faren hadde tatt over gården fra sin far. Hennes mors 
slekt var fra gårdene Evjen og Sørtømme i Horg.
Ole var fra gården Østlyngen i Horg og de tok over her etter hans foreldre. Oles mor var fra 
Støren og hennes forfedre kom fra gården Bones på Støren og Vinsnes i Singsås.
De fikk 7 barn.

🚺   RANDI HALVORSDATTER ØSTLYNGEN (BREDLIE) (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble 
født i 1732 på Bredli, Horg, som datter av Halvor Olsen Bredlie (f 1701, d 1792) og Dordi 
Halvorsdatter Bredlie (f Evjen 1703, d 1778). Hun ble døpt i 1732. 
Hun var bondekone på gården Østlyngen.
Randi døde i 1783, 51 år gammel, på Østlyngen i Horg. Hun ble gravlagt 25. august 1783 fra 
Horg kirke.
Randi var 25 år da hun giftet seg 29. desember 1757 i Horg kirke med 37 år gamle Ole Eliasen. 

🚹   OLE ELIASEN ØYEN ØSTLYNGEN (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1720 i Østlyngen 
(Ystlynge), Horg, som sønn av Elias Olsen Østlyngen (f 1693, d 1767) og Gollaug Olsdatter 
Østlyngen (født Bones 1695, d 1781). Han ble døpt i 1720. 
Han var bonde på gården Østlyngen i Horg.
Ole døde 31. oktober 1793, 73 år gammel, på Østlyngen.
Ole giftet seg 29. desember 1757 med Randi Halvorsdatter og tok over Østlyngen i Horg etter 
faren i 1758. Matrikkelen 1760 nevner Ole som bruker og eier av 2 øre 12 mrkl. og leilending på 
18 mrkl. til bispestolen. Ole hadde skjøte på bruket av faren for 210 rdr. fra høsten 1758. Han tok 
over pantobligasjonen til madam Maria Treschow.
Ole overlot gården til sønnen Elias Olsen (f 1764) og hadde tinglyst kår på gården, datert 
04.03.1783.

Randi og Ole fikk 7 barn

Golloug Olsdatter Østlyngen, f 1758. Inderst på Østlyngen med sønnen Ole Olsen, f 1794, ved 
folketellinga i 1801.
Dordi Olsdatter Østlyngen, f 1761, d 1833. (Ole Eliasens oldemor.)
Elias Olsen Østlyngen, f 1764. Tok over etter faren i 1783. Gift 1786 med Kari Andersdatter 
Gylland, f 1762. De fikk 8 barn.
Marit Olsdatter Østlyngen, f 1767, d 1811. Gift 1786 med Nils Larsen Lund, Fransvollen, f 1825, 
d 1837 på Saglimoen hos sønnen Ole. Husmannsfolk i Fosshaugen.
Halvor Olsen Østlyngen, f 1770, d 1772.
Halvor Olsen Østlyngen, f 1777.
Berit Olsdatter Østlyngen, f 1778, d 1811. Gift 1798 med Simen Larsen Røskaft, f 1767. Bønder 
på Østlyngen til 1812.
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Ragnild Audunsdatter Enlien (1740–1776)  
og Ole Jonsen Hestflått (1741–1794) 

Ragnhild var fra gården Nord-Enlid i Budal. Her har hennes forfedre holdt til siden den første 
registrerte bruker, tipp-oldefaren satt her før 1645. Ragnhild døde bare 36 år.
Oles slekt har også lang historie i Budal. Hans tipp-oldefar er første bruker på Hestflått fra 
1626. Faren fikk kjøpt gården i 1722. Ole tok over etter faren og delte gården i to. Familien 
beholdt Sørstuen, mens Nordistu ble solgt ut av familien. Ragnhild og Ole fikk 5 barn.

🚺   RAGNHILD AUDUNSDATTER HESTFLÅTT (ENLIEN) (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble 
født i 1740 i Nord-Enlid i Budal, som datter av Audun Larsen Enlien, (f 1698, d 1765) og 
Ragnhild Pedersdatter Enlien (født Storrøsæter ca. 1702, d 1755). Hun ble døpt 19. mars 1740 i 
Støren kirke. 
Ragnhild var bondekone på Hestflått i Budal.
Ragnhild døde i 1776, 36 år gammel, på Hestflått. Hun ble gravlagt 24. mars 1776, Budal kirke. 
Ragnhild var 21 år da hun giftet seg 19. april 1762 med Ole, 20 år. 

🚹   OLE JONSEN HESTFLÅTT (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1741 på Hestflått i Budal, 
som sønn av Jon Andersen Hestflått (f 1712, d 1782) og Ingrid Olsdatter Hestflått (født Svardal 
1714, d ca. 1753). Han ble døpt 7. mai 1741, Støren kirke. Faddere: Ole Solem og Ragnild 
Eenlien.
Ole var bonde på Hestflått.
Ole døde i 1794, 53 år gammel, på Hestflått. Han ble gravlagt 14. mars 1794 fra Budal kirke.
Ole var 20 år da han giftet seg med Ragnhild, 21 år gammel, 19. april 1762 i Budal kirke. 
Oles far, Jon Andersen, kjøpte Hestflått for 80 riksdaler i 1744 etter at jordeieren Morten Kiembler 
døde. Jon var den første selveieren på Hestflått, men maktet ikke å kvitte seg med gjelda. Boet i 
skiftet etter han i 1782 var på 268 riksdaler, mens arvingene kun fikk 70 riksdaler på deling.
Ole overtok gården i 1782 og i hans tid ble gården delt i Nordistu og Sørstu Hestflått.
I 1776 var det skifte etter kona Ragnhild. Ole hadde ennå ikke skjøte på gården så det var på 
løsøre. Som foreldrene var også de fleste av de fem barna «skrype» folk og døde tidlig.
Da kona Ragnhild døde giftet Ole seg for 2. gang 1777 med Kari Arntsdatter Sæter fra Soknedal, f 
1748, d 1813. Kari kom til gården som «rakstertaus» (slåttahjelp) og de giftet seg «etter at høyet 
var i hus og kornet på staur seinhøsten i 1777». De fikk 4 barn: 1) Ragnild Olsdatter Hestflått, f 
1777, d 1779. 2) Ragnild Olsdatter Hestflått, f 1780, d 1857. Gift 1824 med Løden Larsen 
Nordtømme (Orkdal), f 1775, d ca. 1832. 3) Ingeborg Olsdatter Hestflått, f 1783. 4) Ole Olsen 
Hestflått, f 1886. Flyttet til Strinda i 1833.
Det var på denne tiden at Ole tok til med langsæter i Almenningen. En «slåttøkje på to løeng» sør 
for Skårvollsetra var da rundgjerdet. Og en engslått sør for Nord-Enliens heimrøst i Moum på 
østsida kjøpte Ole av kongens fogd. Så det var både skjøte og hjemmel på disse slåttengene.
I november 1786 var det frivillig auksjon på Hestflått over Ole Jonsens løsøre. Han var da syk og 
sengeliggende. Blant flere ting ble solgt: «1 kobberkjedel vegtig 1 pund og 10 merker for 4 daler 3 
ort 2 skilling. 1 jerngryde (svenskgryte) der tok 2 vannbøtter, 2 rdr. 1 liten fiskekjedel av kobber 1 
rdl 1 ort. i kobber bukjedel i sæteren, 2 rdr. 3 ort. Ole Jonsen var den siste på Hestflotten som 
rådde over hele gården. Fritt eller nødtvunget delte han gården. Det var en broket slekt omkring 
ham. Og trange tider i landet.

Ole og Ragnhild fikk 5 sønner

Auden Olsen Hestflått, f 1762. Død ung.
Jon Olsen Hestflått, f 1765.
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Lars Olsen Hestflått Sørtømmesflåtten, f 1768, d 1841. G 1796 m Dordi Brynjulfsdatter Øyen 
fra Horgøyen, (f 1768, d 1848). Husmannsfolk i Sørtømmesflåtten, Horg. (Ole Eliasens oldefar.)
Anders Olsen Hestflått, f 1771. Død som ung.
Ingebrigt Olsen Hestflått, f 1775, d 1834. Gift med Marit Olsdatter Sørmoen. Inderstfolk i 
Brubakk. Bosted Sætermoen i Budal.

Ole og Kari fikk 4 barn

Ragnil Olsdatter Hestflått, f 1777, d 1779. 
Ragnil Olsdatter Hestflått, f 1780, d 1857. Gift 1824 med Løden Larsen Nordtømme, f 1775 
(Orkdal), d ca. 1832. 
Ingebor Olsdatter Hestflått, f 1783. 
Ole Olsen Hestflått, f 1886. Flytta til Strinda i 1833.
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Marit Roaldsdatter Løhre (1732–1796)  
og Brynjulf Kristoffersen Øyen (1726–1768) 

Marit er fra gården Løhre i Horg. Hennes slekt har drevet gården siden tidlig på 1600-tallet. 
Brynjulf vokste opp på Horgøyen i Horg, men hans forfedre kom fra gårdene Foss, Sør-Evjen, 
Bybot, Samdal og Borten. Dette er store gårder i dalføret og flere av bøndene på disse 
gårdene var lensmenn i bygda.
Marit og Brynjulf overlot gården Horgøyen til sønnen Roald. Gården har deretter gått fra far 
til sønn helt til John Brynjulfsen (f 1903) tok over Horgøyen i 1937. De fikk 5 barn.

🚺   MARIT ROALDSDATTER HORGØYEN (LØHRE) (Ole Eliasens tipp-oldemor) ble født i 
1732 på gården Løhre i Horg, som datter av Roald Hansen Løhre (f 1687, d 1747) og Marit 
Eriksdatter Løhre (født Bolland 1696). 
Marit var bondekone i Horgøyen, Horg.
Marit døde i 1796, 64 år gammel, i Horgøyen.
Marit giftet seg to ganger. Hun ble gift I 30. mai 1760 med Brynjulf Christoffersen Øyen (f 1726, 
d 1768), gift II 2. juli 1769 med Jens Arntsen Borten (f 1745, d 1816).
Marit vokste opp på gården Løhre i Horg. Hennes slekt har drevet gården siden tidlig på 1600-
tallet. Det var Marits søster Siri som tok over gården etter foreldrene.
Marit flyttet til Horgøyen da hun giftet seg med bonden der.
Etter at mannen Brynjulf døde lånte Marit 400 rdl av madam Bildsøe og gav panteobligasjon 
datert og tinglyst 8. februar 1769. Hun giftet seg på nytt midtsommers 1769 med Jens Arntsen 
Borten.

Marit og Brynjulf fikk 5 barn

Anna Brynjulfsdatter Horgøyen, f 1760. Gift med Ole Eriksen Søremsgjerdet, Byåsen.
Roald Brynjulfsen Horgøyen, f 1762, d 1834. Gift I 1790 med Guru Arntsdatter Einum (f 1763, d 
1818). Gift II 1819 med Gollaug Olsdatter Evjen (f 1769, d 1854). Tok over Horgøyen etter faren.
Christoffer Brynjulfsen Horgøyen, f 1764. På Aune i Flå 1797.
Marit Brynjulfsdatter Horgøyen, f 1765. Gift 1803 med Sivert Estensen Langland i Flå (f 1765). 
Bodde i Lilleteigen, Flå. Flytta i 1834 til gården Lie i Følling.
Dordi Brynjulfsdatter Sørtømme (Horgøyen), f 1768, d 1848. (Ole Eliasens oldemor.)

Marit og Jens fikk 5 barn

Kari Jensdatter Borten, f 1770, d 1842. Gift 1795 med Niels Estensen Kjelstad (f 1770, d 1840). 
Bønder på Kjelstad, Horg.
Brynjulf Jensen Borten, f 1773, d 1859. Gift 1807 med Kari Thomasdatter Kjelstad (f 1779, d 
1853). Husmannsfolk i Øyasanden.
Marit Jensdatter Borten, f 1775, d 1862. Gift 1798 med Ole Pedersen Rambraut (f 1763, d 1845). 
Bønder på Rambraut, Horg.
Arnt Jensen Borten, f 1777, d 1819. Gift 1805 med Gjertrud Olsdatter Nordtømme Myren (f 1774, 
d 1860). Bønder på Samdal, Horg.
Marit Jensdatter Borten, f 1783, d 1786. Døde bare 3 år.

🚹   BRYNJULF CHRISTOFFERSEN HORGØYEN (Ole Eliasens tipp-oldefar) ble født i 1726 i 
Horgøyen, Horg, som sønn av Christoffer Brynjulfsen Bybot Horgøyen (f 1686, d 1764) og Kari 
Pedersdatter Horgøyen (født Borten 1694, d 1768). Han ble døpt 15. desember 1726 i Horg kirke. 
Brynjulf var bonde i Horgøyen.
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Brynjulf døde i 1768, 42 år gammel, i Horgøyen. Han ble gravlagt 8. september 1768 på Horg 
kirkegård.
Brynjulf giftet seg to ganger: 
Han ble gift I 1756 med Anne Halvorsdatter Horgøyen (f Bredlie 1729, d 1759) (sin tre-mening). 
De fikk ett barn: Kari Brynjulfsdatter (f 1757), hun vokste opp på Bredlie. Gift 1781 med Lars 
Halvorsen Hovin (f 1755) og de var inderstfolk under Lundemo en tid. 
Hans første kone døde i 1759 og han ble gift II 1760 med Marit Roaldsdatter. Brynjulf og Marit 
fikk fem barn (se under Marit).
Brynjulf vokste opp på Hørgøyen. Brynjulfs forfedre kommer fra gårdene Foss, Sør-Evjen, Bybot, 
Samdal og Borten. Dette er store gårder i dalføret og flere av bøndene på disse gårdene var 
lensmenn i bygda.
Brynjulf tok over som bruker etter foreldrene sist i 1750-årene. Han står som selveier av 23 mkl. i 
gården og i skiftebrevet etter første kona er gården satt til 420 rdr. Skjøte må han ha fått 
sommeren 1759 da han ga panteobligsjon til rådmann Hans Hornemann for 200 rdr. Etter at han 
døde lånte enka Marit Roaldsdatter 400 rdr. av madam Bildsøe.
Marit og Brynjulf overlot gården til sønnen Roald. Gården har deretter gått fra far til sønn helt til 
John Brynjulfsen (f 1903) tok over Horgøyen i 1937. I følge Horgboka, bind 2 (1985) var han 
ugift.
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Inger (Enge) Knudsdatter Sæter (1725–1792)  
og Johan Ellevsen Bakken (1723–1799) 

Inger var fra Sætergården i Hauka og var 22 år da hun giftet seg med Johan.
Johan var fra gården Bakken i Budal og tok over etter faren her. Inger og Johan dreiv gården 
godt og i deres tid ble det bygd ny stue med loft og sval. Folket på Bakken har opp gjennom 
tidene markert seg i bygdesamfunnet – og Johan var bl.a. en av dem som ivra mest for å bygge 
kirke på Enodden. De fikk 8 barn.

🚺   INGER (ENGE) KNUTSDATTER BAKKEN (SÆTER) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) 
ble født 1725 på Sætergården i Hauka, Soknedal, som datter av Knut Pedersen Sæter (f 1688, d 
1751) og Kari Halvorsdatter Sæter (født Enlien ca. 1690). Inger ble døpt 2. april 1725 i Soknedal. 
Inger var bondekone på gården Bakken i Budal.
Inger døde 23. juli 1792, 67 år gammel, på Bakken. Hun ble gravlagt 9. september 1792, 
Soknedal kirke.
Inger var 22 år da hun giftet seg 25. juni 1748 i Soknedal kirke med 24 år gamle Johan.

🚹   JOHAN ELLEVSEN BAKKEN (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1723 i Budal, 
som sønn av Ellev Johansen Bakken (f 1688, d 1755) og Guri Pedersdatter Bakken (født 
Villmannsøyen i 1696, d 1768). 
Han var bonde på gården Bakken i Budal. 
Johan døde i 1799, ca. 76 år gammel, på Bakken. Han ble begravet 6. oktober 1799, Budal kirke.
Johan var 24 år da han giftet seg med Inger, 22 år gammel, 25. juni 1748 i Soknedal kirke.

Inger og Johan fikk 8 barn

Kari Johansdatter Bakken, f 1748, d 1821. Gift med Arnt Jonsen Grytdal, f 1736, d 1809.
Guri Johansdatter Bakken, f 1750, d 1830. Gift med Ingebrigt Jensen Malum, f 1743, d 1810.
Ingeborg Johansdatter Bakken, f 1752, d 1823. Gift med Peder Ingebrigtsen Osøyen, f 1752, d 
1827.
Kjersti Johansdatter Bakken, f 1754, d 1832.
Ingeborg Johansdatter Bakken, f 1757, d 1823. Bodde på Bjerkli, Budalen.
Gunhild Johansdatter Bakken, f 1759, d 1838. Bodde på Enlid Nordistu, Budalen. 
Ellev Johansen Bakken, f 1762, d 1811. Tok over Bakken etter foreldrene. (Marit Ellevsdatters 
oldefar.)
Gudlaug Johansdatter Bakken, f 1765, d 1854. Bodde på Bjerkli Nordgården, Budalen.

Johan vokste opp på gården Bakken i Budalen. Johans familie hadde da drevet Bakken siden hans 
farfar kom fra Kirkvoll i Singsås og startet som bruker der i 1676. Det var Johans sønn, Ellev (f 
17962, d 1811), som tok over Bakken et par år før Johan døde i 1799 – og det er direkte 
etterkommere som fortsatt eier (2005). I 1780 kjøpte Johan også gården Bjerkli i Budalen. Da 
dattera Ingeborg (f 1757, d 1823) giftet seg med Bersvend Jensen Solumsvoll (f 1759, d 1802) i 
1786 tok de over Bjerkli.
Gården Bakken ligger høyt og fritt på en bakkekam 500 meter over havet, med vidt utsyn til gård 
og grend. Gården er ført i leidangslistene siden 1610, og navnet er skrevet Bech i 1626, Beck i 
1645, Back i 1657, Bache i 1666 og bachen 1723.
Gården hører til de eldste i bygda, og folket her ble tidlig selveiere. I de sørvendte liene var det 
årvisst med korn, og under Storkleinåret 1812, var det bare Bakken som fikk modnet korn i 
grenda.
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I 1768 var det skifte etter mora Guri Pedersdatter. Helt skyldfri satt ikke denne slekta. Det var et 
avheng til major Snithler som i 1740 har fått en obligasjon i gården. Men i Johans tid ble denne 
heftelsen innløst.
Johans svigerfar Knut Pedersen Sæter hadde flere døtre og det sies at han ruinerte seg på 
medgifte. I gjestebud var han storfeldt. Som skikk var skulle en gjev gårdmann få rakt den første 
velkomstdram i ridesalen. Slik også en gang Knut kom til Bakken. Men han måtte ha to. Den 
første slo han bakover hesteryggen. Dette var karslig adferd på den tiden, men så hadde datteren 
fått seg enn aktet mann i Johan på Bakken.
Johan og kona Inger dreiv gården med framgang og vekst. Enda var det «lågstue» i bruk. Det var 
steinsetting for ildsted midt på jordgulvet og stang til spjeldet i taket. Innhuses var mannens plass 
å stå og holde seg i ljorestangen. Den som holdt i stangen rådde på gården. På Johans tid ble det 
tuftet til nytt stuehus med loft og sval.
Da Johan døde var det en sønn og 7 døtre med arvelodd etter enkemann Johan som ble gravlagt 
20. søndag etter trinitat 1799. Til deling var det 135 rdr., men slekten var formående. Som 
svigerfar kjøpte Johan Ellefsen i 1780 nabogården Bjerklien til deling mellom svigersønnene 
Bersvend Jensen og Arnt Svendsen. 

Johan ivret for egen kirke i Budalen og kirke ble det

Folket på Bakken har opp gjennom tidene markert seg i bygdesamfunnet. Johan var en gjev og 
aktet gårdmann. Han var en av dem som ivra mest for å bygge kirke på Enodden, han var også 
medhjelper og kirkeverge. Før det ble bygd egen kirke i Budal, soknet gårdene i Ytterdalen og øst 
for Bua til Holtålen prestegjeld, mens Endalen og de på vestsida sokna til Støren. Kirkeveien var 
lang, spesielt om vinteren. 
I 1752 sendte budalingene et skriv til kongen og biskopen om å få bygge egen kirke. 
Myndighetene var skeptiske. Ville vi klare kostnadene? Og hva med vedlikeholdet? Da 
utsendingene fra myndighetene kom for å se på tomta i 1754, sto kirkebygget på plass! 
Budalingene hadde utført bygningsarbeidet selv, også deler av innredning og dekor. Altertavla var 
skåret av rennbyggen Ingebrigt Trondsen Eggan, mens malinga var utført av omreisende malere.

Gården Bakken ligger høyt 
og fritt på en bakkekam 500 
meter over havet, med vidt 
utsyn til gård og grend i 
Budalen. Gården er ført i 
leidangslistene siden 1610. 
Bildet viser våningshuset og 
låven og er tatt sommeren 
2016. Det er ingen 
fastboende på gården lenger 
og jorda er leid bort. Husene 
rundt tunet er godt 
vedlikeholdt og brukes i dag 
som feriested. Over 
inngangsdøra er det en 
utskjæring med 
innskripsjonen «Johan 
Ellevsen Bakken 1846». Johan 
(f 1799, d 1859) er onkel til 
Marit Ellevsdatter.
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Kari Jonsdatter Svardal (1749–1829)  
og Peder Iversen Storrøsæter (1741–1778) 

Kari vokste opp på gården Svardal i Budalen. Mora døde da Kari var bare 2 år og faren giftet 
seg på nytt.
Peder vokste opp på gården Storrøsæter i Budalen. Hans far kjøpte gården i 1738 og Peder 
tok senere over da faren døde et par år etter at Peder giftet seg med Kari. De fikk 6 barn.

🚺   KARI JONSDATTER STORRØSÆTER (SVARDAL) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble 
født i 1749 på gården Svardal i Budalen, som datter av Jon Hansen Svardal (f 1715, d 1792) og 
Gunhild Nilsdatter Svardal (f Enodd 1719, d 1751). Kari ble døpt 8. mars 1749 i Støren kirke. 
Kari var bondekone på Størrøsæter i Budal.
Kari døde 8. februar 1829, 80 år gammel. Hun ble gravlagt 16. april 1829, Budal kirke.
Hun var 21 år da hun giftet seg med Peder Iversen 4. april 1770. I følge «Gard og grendeliv i 
Budalen» s 463 giftet også faren seg samme dag. Han for 3. gang: «…da Joen Hansen sto 
brudgom for tredje gang, ble både far og datter copuleret samme dag i den nyreiste annex-kirke på 
Enodden».
Kari var bare to år da mora døde i 1751, 32 år gammel. Faren giftet seg på nytt et par år senere 
med Kjersti Pedersdatter Enodden (f 1732, d 1768). De fikk 10 barn. Kari hadde tre søsken fra 
farens første ekteskap, men de døde tidlig – bare 4 og 19 år gamle. Den eldste søsteren vites ikke 
når døde.
Av Karis søsken fra farens andre ekteskap var det bare 5 av 10 som vokste opp. Det kan antas at 
det kan ha vært komplikasjoner ved fødselen for de to siste barna som sannsynlig var tvillinger. 
Både barna og mora døde i 1768, samme året som de ble født.
Da farens andre kone døde giftet han seg for tredje gang i 1770. Denne gang med Lisbet 
Helgesdatter Enmoen (f 1727, d 1810). De fikk en sønn i 1770, men han døde bare 2 år gammel.

🚹   PEDER IVERSEN STORRØSÆTER (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1741 på 
gården Storrøsæter i Budalen, som sønn av Iver Pedersen Storrøsæter (f 1705, d 1772) og 
Ingeborg Zachariasdatter Storrøsæter (f Haugen 1705, d 1789). Peder ble døpt 25. juni 1741 i 
Soknedal. 
Peder var bonde på Størrøsæter i Budal. Han er også nevnt som soldat.
Peder døde i 1778, bare 36 år gammel på Storrøsæter i Budalen. Begravet 5. april 1778 i Budal 
kirke. Peder var soldat. Han beskrives som han var med skral helse.
Peder giftet seg, 28 år gammel, i 1770 med Kari Jonsdatter Svardal, 21 år.
Peder tok over gården Storrøsæter etter sin far i 1769. Peders farfar er første bruker fra slekta på 
Storrøsæter. Navnet på gården tyder på at Storrøsæter en gang var sæter under Storrø. Gården 
ligger 532 meter over havet og den grenser opp mot Storrøsvaldet i nordvest, Svartdalsvaldet i øst 
og Sætergården i Hauka (Soknedal) i vest. De første navngitte personene på gården, Jens 
Storrøsvoll og Kjersti, nevnes i forbindelse med Koppskatten 1645. Det er sannsynlig at Jens var 
en yngre sønn fra Storrø som fikk slå seg ned der. I 1657 er Kjersti enke og hun skatter for 10 
storfe, 5 sauer og 3 geiter.
Det bodde berggeseller på Storrøsæter i gruvetida, og gården leverte trekull og setteved. Farfaren 
til Peder, Peder Iversen Storrøsæter (f 1671, d 1743), kom med krav på 14 courantdaler etter at 
Håkkådalsgruva ble nedlagt. Farfaren var også ute for Armfeldts soldater da de herjet gårdene på 
vei tilbake til Sverige – og er nevnt som forarmet etter plyndringene og fritatt for den Påbudne 
Krigsskatt i 1720.
Peders far, Iver Pedersen (f 1705, d 1772), viste at han var formuende da han fikk kjøpt gården av 
den mektige rådmann Hans Hornemann i 1738 for 50 riksdaler. På nabogårdene var folk 
fremdeles leilendinger, og Hornemann rådde både for gården og kvantumsag i Svarbekken. Når de 
i Storrøsæter skulle få vann til kvernhuset sitt ble det ofte krangel med sagmesteren, som ikke fikk 
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nok vann til saga. Under vårtinget på Vinsnes i 1781 ble Peders mor, Ingeborg Zakariasdatter (f 
1707, d 1789) stevnet av etatsrådinne Hornemann for å ha ruinert sagdammen i Svara. Folkene på 
Storrøsæter måtte da love bot og bedring.

Kari og Peder fikk 6 barn

Ingeborg Pedersdatter Storrøsæter, f 1769, d 1823. Bosted Endal, Budal.
Berit Pedersdatter Storrøsæter, f 1770.
Gunhild Pedersdatter Storrøsæter, f 1772.
Iver Pedersen Storrøsæter, f 1774, d 1844. Tok over gården etter foreldrene. Eier og bruker fra 
1805. Gift 1805 med Marit Ingebrigtsdatter Enlien (f 1777, d 1851).
Gunhild Pedersdatter Bakken (Storrøsæter), f 1776, d 1803. Gift med Ellev Johansen Bakken. 
Bondefolk på gården Bakken i Budal. (Marit Ellevsdatters oldemor.)
Kjersti Pedersdatter Storrøsæter, f 1778, død samme år.

«Det er en bekk på grensa 
mot Svardal, Skurkebekken, 
som ruller og skraper mot 
stein og bergsva, så her 
mente de gamle at hekser 
og troll huserte.»

Sitat fra bygdeboka for 
Gard og grendeliv i 
Budalen, side 500.
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Gunhild Jonsdatter Svardal (1755–1808)  
og Ole Larsen Hollum (1751–1802) 

Gunhild vokste opp på gården Svardal i Budal og da hun ble gift med Ole Larsen fra Melhus i 
1776, tok de over bygselen av hennes hjemgård etter faren. De fikk 10 barn.

🚺   GUNHILD JONSDATTER SVARDAL (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble født 1755 i 
Budal, som datter av Jon Hansen Svardal (f 1715, d 1792) og Kjersti Pedersdatter Svardal (født 
Enodd 1732, d 1768). Hun ble døpt 17. august 1755 i Budal kirke.
Gunhild var bondekone på Svardal. 
Gunhild døde 22. august 1808, 53 år gammel, i Budal. Begravelse 16. oktober 1808, Budal kirke.
Gunhild ble gift med Ole Larsen fra Melhus i 1776 og de tok over bygselen av hennes hjemgård 
Svardal, etter hennes far. I Gunhild og Oles tid var de fortsatt leilendinger på Svardal. Da sønnene 
John og Lars tok over i 1810 fikk de kjøpt gården for 1950 rdr. Svardal hadde «heimseter» først 
der det ennå heter Seterlia, men senere flyttet ned til Svarttjønna. Det ble «langseter» i Endalen 
omkring 1740-årene. Der lensmann Even Røttum «haver befunden at der høstes 2 læss foder». På 
Svardal var det i lang tid framover husvære og gardsle i det tradisjonelle mønster fra gammeltida. 
Og til alle tider stor ferdsel gjennom husklyngene.

🚹   OLE LARSEN HOLLUM SVARDAL (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født 1751 i 
Melhus, som sønn av Lars Andersen Hollum (f 1725) og Ingeborg Ingebrigtsdatter Hollum (f 
1721). 
Ole var bonde på Svardal.
Ole døde i 1802, 52 år gammel, på Svardal i Budal. Han ble gravlagt 4. april 1802, Budal kirke.
Ole var 26 år gammel da han giftet seg med Gunhild Jonsdatter (21 år), 2. juli 1776 i Budal kirke. 
Ved folketellingen i 1801 bodde alle barna hjemme på gården. I tillegg bodde det ei tjenestejente 
Anne Jonsdatter, 44 år, sannsynligvis søstra til Gunhild – og ei enke Elisabeth Helgensdatter, 70 
år, oppført som «Inderste og arbeider og spinder». Sønnen John var oppført med yrke 
«Skieløber», dvs at han var soldat i det «Holtaalske Skieløber Compagnie» som var en del av den 
nordenfjellske skiløperbataljon.
Sønnene John og Lars tok over Svardal etter faren. De fikk kjøpe gården av fru etatsrådinne 
Hornemanns dødsbo i 1810. De delte gården mellom seg, John i Systuen og Lars i Nordistu, men 
det var fortsatt lenge teigblanding og fellestun på Svardal.

Gunhild og Ole fikk 10 barn

John Olsen Svardal, f 1777, d 1846. (Marit Ellevsdatters oldefar.)
Lars Olsen Svardal, f 1780, d 1836. Gift med Ingeborg Iversdatter Solem fra Støren, f 1784, d 
1857. Bruker og eier av Svardal Nordistu.
Peder Olsen Svardal, f 1782, d 1801.
Ole Olsen Svardal, f 1784, d 1866 i Lånke, Trøndelag. Barn med Aasta Hansdatter Moen.
Hans Olsen Svardal, f 1786, d 1798.
Berit Olsdatter, f 1789, d 1845. Gift 1819 med Erik Eriksen Hugdalsløkken, Støren.
Ingebrigt Olsen Svardal, f 1792, d 1812.
Ole Olsen d.y. Svardal, f 1794, d 1856. Levde «ryggeslaust» og ble umyndiggjort ved arveskiftet. 
Gift 1829 med Guri Pedersdatter Grytdalsbakk fra Singsås, f 1803, d 1875. Bodde i Åsa i Singsås. 
Han omkom under arbeid i skogen da han kom under ei diger furu ved felling.
Kjersti Olsdtatter Svardal, f 1796, d 1865. Gift med Johan Olsen Fjeset, Singsås.
Hans Olsen Svardal, f 1800, d 1879. Bosted Oddgjerdet (Oppistu), Budal.
Hans Olsen Svardal, f 1802, d 1870. Gift med Elisabeth Kristine Eriksdatter Løkken fra Singsås, f 
1801, d 1874.  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Kari Larsdatter Storbudal (ca. 1744–1819)  
og Anders Larsen Voll (1739–1823) 

Kari er født i Sørstuen, Storbudal.
Anders er født på gården Voll i Budal og tok over etter faren. Det er mye som tyder på at våre 
aner har vært på Voll siden første halvdel av 1600-tallet. I siste halvdel av 1700, i de tidene 
Anders var på Voll, var det særlig ille med jordskred pga vår- og regnflom. Elva Bua har et stritt 
løp som gjennom tidene har tæret på lendet på Voll-sida. Men Kari og Anders og deres 
etterkommere fikk gjort mye for å forbedre gården.
Kari og Anders fikk 10 barn.

🚺   KARI LARSDATTER VOLL (STORBUDAL) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble født 
ca. 1744 i Sørstuen, Storbudal, Budal, som datter av Lars Svendsen Storbudal (f 1708, d 1795) og 
Marit Ellevsdatter Lillebudal (f 1715, d 1795). 
Kari var bondekone på Voll.
Kari døde 24. juli 1819, 75 år, på gården Voll. Hun ble gravlagt 10. oktober 1819.
I tillegg til de 10 barna som er kjent, hadde de trolig et barn født 1785, for Anders Voldens kvinne 
(altså Kari) ble introdusert i Budal kirke. Introduksjon var en gammel forordning fra kirken som 
hadde oppstått fordi en mente kvinner var urene etter fødselen. Barnemødre skulle derfor holde 
seg borte fra kirken en tid etter nedkomsten, vanligvis 6 uker. Ved første kirkegang etter fødselen 
ble barselkona introdusert på nytt for menigheten. Hun ble møtt av presten i kirkedøra og ført 
høytidelig inn i kirken. Introduksjonen, eller inngangen som det også kalles, ble notert i 
kirkeboka, ofte i egne rubrikker. Tvungen introduksjon ble offisielt avskaffet ved midten av 1700-
tallet, men enkelte steder holdt skikken seg helt inn på 1900-tallet.

🚹   ANDERS LARSEN VOLL (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1739 i Voll, Budal, 
som sønn av Lars Larsen Enlid (f 1703, d 1776) og Siri Andersdatter Enlid (født Voll 1710, d 
1785). 
Anders var bonde på Voll fra 1778 til 1812.
Anders døde 1. januar 1823, 82 år gammel på gården Voll i Budal. 
Anders Larsen Voll, 29 år gammel, giftet seg med Kari Larsdatter Storbudal, ca. 24 år gammel, 5. 
juni 1769 i Budal kirke.
Gården Voll er nevnt første gang i kildene i skatteregistreret 1626. Gården ligger 524 meter over 
havet i ei østhelling. Det er tidlig solrenning, mens åser stenger for utsynet vestover. Nedenfor 
åker og eng er elvefaret dypt og uryddig. Elva Bua går strid forbi og har gjennom tidene tært hardt 
på lendet på Voll-siden. En aprildag i 1763 var det befaring etter at et jordras hadde forringet åker 
og england, og det samme gjentok seg tre år senere. Voll hadde sag og kvern i en vannrik bekk sør 
for åkerjorda.
Anders gav gården videre til sønnen Lars. Han satt med gården da sølvskatten skulle utredes i 
1816. Skatten var pålagt for å skaffe grunnkapital til Norges Bank, og Lars leverte etter 
folketradisjonen 2 sølvskjeer med forsira skaft verddsatt til 3 spesiedaler.
På 1600-tallet ser det ut til at det var vanskelige forhold for drifta. Det var ei enke som satt med 
gården i 1667 og da heter det at «Voll ligger frostlendt til og enka må bare betale tiende når Gud 
gir dem gode år». Men det ser ut til at Anders og etterkommerne fikk gjort mye for å forbedre 
gården. De fikk bygd et stort steinfjøs, tømra opp ei stor stuelån og stall med lem. De hadde to 
hester i stallen og ti–tolv kyr på bås.
 

Kari og Anders fikk 10 barn

Lars Andersen Voll, f 1770, d 1856. Gift med Gunhild Hansdatter Dyrvoll. Bondefolk på Hestflått 
(Nordistu), Budal.

I «Jordebog» for 1667 har 
jorddrott Gerdt Hannekam 
vist rimelighet overfor enka 
som bygslet gården: «Voll 
ligger frostlendt til og enka 
må bare betale tiende når 
Gud gir dem gode år.»

Sitat fra bygdeboka 
«Gard og grendeliv i 
Budalen», side 269.
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Lars Andersen d.y. Voll, f 1772, d ca. 1853. Eier og bruker av Voll fra 1812. Gift I 1799 med Siri 
Estensdatter Solem, f 1777, d 1799. Gift II 1813 med Marit Jonsdatter Amdal, f 1784, d 1845.
Siri Andersdatter Voll, f 1774, d 1779.
Marit Andersdatter Voll, f 1776, d 1864. Gift med John Olsen Svardal. Bondefolk på Svardal. 
(Marit Ellevsdatters oldemor)
Jens Andersen Voll, f 1777, d 1779.
Audun Andersen Voll, f 1780, d 1849.
Siri Andersdatter Voll, f 1782, d 1865. Bosted Solumsvoll, Budal.
Jens Andersen Voll, f 1783, d 1853. Bosted Nysetvoll, Budal.
Svend Andersen Voll, f 1786, d 1836. Gift med Marit d.y. Olsdatter Storrø, f 1799, fra Storrø 
Nystu.
Anders Andersen Voll, f 1788, d 1855.
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Marit Angrimsdatter Folstad (1742–1781)  
og Mikkel Olsen Hugdal Moumsgjerdet (1739–1803) 

Marit var født i Nordstu på Folstad. Det var mora til Marit som giftet seg med bonden i 
Nordstu på Folstad, John Rolfsen (f 1685, d 1733). Da han døde giftet hun seg med Angrim 
Pedersen Hage. De fortsatte som bondefolk på Folstad.
Mikkel var fra Nord-i-Nordistu i Haukdalen. Marit og Mikkel ryddet plassen Moagjerdet under 
Moan og var plassfolk der. De fikk 5 barn.

🚺   MARIT ANGRIMSDATTER MOUMSGJERDET (FOLSTAD) (Marit Ellevsdatters tipp-
oldemor) ble født i 1742 i Norstu, Folstad, Støren, som datter av Angrim Pedersen Hage Folstad (f 
1699, d 1773) og Berit Jonsdatter Folstad (f Hugdal 1694, d 1768). Hun ble døpt 18. mars 1742 i 
Støren kirke. 
Marit var plasskone på Moagjerdet under Moan, Støren.
Marit døde i 1781, bare 39 år, i Moumsgjerdet. Hun ble begravet 25. februar 1781, Støren kirke.

🚹   MIKKEL OLSEN HUGDAL MOUMSGJERDET (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 
1739 i Haukdalen, som sønn av Ole Nilsen Hugdal (f 1712, d 1772) og Siri Pedersdatter (detaljer 
om fødsel og død mangler). Han ble døpt 27. september 1739 i Støren kirke. Faddere var Ole 
Hugdal og Marit Hugdal. Mikkel var født utenfor ekteskap og mora måtte stå skrifte på 
kirkegulvet i 1740 for dette sidespranget.
Han var skredder og plassmann på Moagjerdet under Moan.
Mikkel døde i 1803, 64 år gammel, på plassen Moagjerdet. Begravet 10. april 1803, Støren kirke.
Mikkel var 29 år da han giftet seg 6. april 1769 i Støren kirke med Marit, 26 år gammel. 
Mikkel var fra Haukdalen i Soknedal. Han var skredder og kom til husmannsplassen Moagjerdet i 
1770-åra. Da hadde plassen stått øde siden tidlig på 1760-tallet.
Mikkel gikk bygdene rundt som håndtverker, og våren 1769 giftet han seg med Marit. Han fikk 
flere barn med henne og var selv en del tilårs da Marit døde. Men han drøyde ikke så lenge før 
han ble gift igjen med ei Anne Hansdatter (f 1725, d 1808). Da han døde i 1803 gikk det så nøye 
for seg med utregninga at arven til datteren Berit ble på 2 riksdaler og 1 ort og 13 1/16 skilling. 
Sønnen Ole Mikkelsen ble gift med enken Marit Evensdatter Moum på Moan og flyttet fra 
husmannsplassen til gården.

Marit og Mikkel fikk 5 barn

Berit Mikkelsdatter Moumsgjerdet, f 1769, d 09.10.1820. Gift med Jens Evensen Nyhus fra 
Soknedal. Flyttet fra bygda.
Ole Mikkelsen Moumsgjerdet, f 1771, d 1844. Gift først med enken Marit Evensdatter Moum 
og så med enken Anne Olsdatter Dragset fra Soknedal. Bondefolk på Moan. (Marit Ellevsdatters 
oldefar.)
Brynhild Mikkelsdatter Moumsgjerdet, f 1774, d 1860. Gift med Bernt Eriksen Vold. 
Husmannsfolk under Høgsteggen i Soknedal.
Angrim Mikkelsen Moumsgjerdet, f 1777, d 08.09.1851. Satt først som inderstfolk i Lien 
(Midtlia) i Soknedal i 1801. Senere som husmann i Synnerløkkja under Haukdalen fra 1829–
1839. Gift I med Berit Jonsdatter Lien fra Soknedal. Gift II med Gjertru Arntsdatter Gorset fra 
Soknedal. Gift III med Anne Olsdatter Hugdalsløkken som var enke etter Erik Eriksen på plassen 
Enareløkkja under Haukdalen.
Arnt Mikkelsen Moumsgjerdet, f 1780, d ca. 1809. Skredder. Gift med Guri Arntsdatter Sveum fra 
Soknedal. Inderstfolk i Moagjerdet. Arnt Mikkelsens løsøre solgtes på auksjon i 1809.  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Ingrid Arntsdatter Skjærli (1712–1766)  
og Even Jonsen Amdal Ertshus (1730–1793) 

Ingrid var fra gården Skjerli i Støren og var datter av Arnt Jensen som var kvartermester og 
bonde. Hun giftet seg først med bonden på gården Ertshus og de var bondefolk der.
Even var født på gården Amdal i Støren. Hans slekt kan vi finne på gården Voll på Støren helt 
tilbake til starten av 1500-tallet. Da Ingrids første mann døde ble Even hennes andre mann. 
Even og Ingrid fikk 4 barn.

🚺   INGRID ARNTSDATTER ERTSHUS (SKJÆRLI) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble 
født i 1712, i Skjærli, Soknedal, som datter av Arnt Jensen Gynnild Skjærli (f 1681, d nov. 1754)  
og Berit Hansdatter Gynnild (født Østhus 1679, d 1735). Hun ble døpt 29. september 1712 i 
Soknedal kirke. Faddere var Anders Heggvold og Clara Sneen. 
Hun var bondekone på gården Etshus, Soknedal.
Ingrid døde i 1766, 54 år gammel, i Ertshus. Gravlagt 24. august 1766, Soknedal kirke.
Ingrid vokste opp på gården Skjærli. Faren Arnt var en drivende kar. Ingrid var del av en stor 
søskenflokk. Da arven etter foreldrene skulle gjøres opp var det 14 barn som hadde krav i boet, så 
det tok tid med arveoppgjøret. Tingboka viser at det tok mange år innen de fikk inn alle pengene 
som sto ute i tiende og gårdparter.
Ingrid giftet seg to ganger. Hun var gift I 1731 med Ole Anfindsen Ertshus d.e. f 1698, d 1750, og 
fikk 8 barn med ham. Hun var gift II 1751 med Even Jonsen og fikk 4 barn med ham.

🚹   EVEN JONSEN AMDAL ERTSHUS (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1730, i 
Amdal, Støren, som sønn av Jon Arntsen Amdal (f 1686, d etter 1762) og Marit Jonsdatter Amdal 
(født Hugdal 1690, d 1740). Han ble døpt 12. februar 1730 i Støren kirke. Faddere var Even Øyen 
og Ingebor Skjærli.
Han var en bonde i Ertshus, Soknedal. 
Even døde i 1793, 63 år gammel, i Ertshus. Even ble gravlagt 25. august 1793, Soknedal kirke.
Even giftet seg tre ganger. Han ble gift I med Ingrid Arntsdatter Skjærli i 1751, II med Kari 
Olsdatter Presthus i 1767 og III med Ingeborg Eriksdatter Hanshus i 1790.
Da Even Jonsen giftet seg med enken på gården Ertshus tok han over drifta av gården. Even var 
bare 21 år da han giftet seg 11. oktober 1751 med Ingrid som var 39 år.
Even var bonde på Ertshus til han døde i 1793. Da tok Ingrids eldste sønn, Arnfinn Olsen, fra 
hennes første ekteskap over gården.

Ingrid og Even fikk 4 barn

Ole Evensen Ertshus, f 1752, d 20.08.1808. Gift 1779 med Berit Olsdatter Presthus, f  1749, d 
04.05.1813. Husmannsfolk Corporalbroen – Presthusbrekken, Soknedal.
Marit Evensdatter Ertshus, f 1754, d 1773.
Marit Evensdatter Moumsgjerdet (Ertshus), f 1756, d 1822. (Marit Ellevsdatters oldemor.)
Jon Evensen Ertshus, f 1758, d 09.08.1828. Gift 1785 med Mette Arntsdatter Hongrø (f 1763, d 
1828) fra Støren. Bondefolk på Hongrø, Støren. 

Evens andre kone 

🚺   KARI OLSDATTER ERTSHUS (PRESTHUS) (Marit Ellevsdatters ste-tipp-oldemor) ble 
født i 1732, i Soknedal. Hun ble døpt 13. september 1732 i Soknedal kirke. 
Kari døde i 1788, 56 år gammel, i Ertshus. Begravet 18. mai 1788 fra Soknedal kirke.
Kari var 35 år da hun giftet seg 2. juli 1767 i Soknedal kirke med Even, 37 år gammel. 
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Kari vokste opp på gården Presthus i Soknedal, de var 8 søsken. Broren Ole, f 1734, d 1816, tok 
over gården etter foreldrene. Karis farfar er en av de første registrerte brukerne på Presthus.
Kari giftet seg med enkemann Even Jonsen og ble bondekone på Ertshus. De fikk 4 barn.
Karis søster, Berit Olsdatter (f 1749, d 1813), giftet seg i 1779 med sønnen til Even i første 
ekteskap, Ole Evensen Ertshus (f 1752, d 1808). De var husmannsfolk på Corporalbroen – 
Presthusbrekken.

Kari og Even fikk 4 barn

Ole Evensen Ertshus, f 1768, d 1773.
Ingri Evensdatter Ertshus, f 1771, d 1811.
Marit Evensdatter Ertshus, f 1774, d 1774.
Marit Evensdatter Ertshus, f 1775. Marit var 18 år i skifte etter faren i 1793.

Evens tredje kone 

🚺   INGEBORG ERIKSDATTER ERTSHUS (HANSHUS) ble født 1751 i Soknedal. 

Ingeborg døde i 1790, ca. 39 år gammel, i Ertshus. Begravet 26. september 1790, Soknedal kirke.
Even Jonsen Amdal Ertshus, 59 år gammel, giftet seg med Ingeborg Eriksdatter Ertshus 
(Hanshus), 38 år gammel, 30. april 1790 i Soknedal.
Ingeborg vokste opp på Nordgården Hanshus i Soknedal. Hun hadde 7 søsken og det var den 
eldste gjenlevende broren, Erik Eriksen (f 1754, d 1813), som tok over gården etter foreldrene.
Ingeborg døde bare vel 4 måneder etter at hun giftet seg med enkemannen Even Jonsen. Hun og 
Even hadde ingen felles barn. Før ekteskapet hadde hun sønnen Arnt Bersvendsen, 16 år i 1793.
Da hun døde er alderen oppgitt til 41 år i kirkeboka.

Ingrids første ektemann 

🚹   OLE ARNFINDSEN ERTSHUS D.E. ble født i 1698 i Ertshus, Soknedal. Han ble døpt 3. juli 
1698 i Ertshus, Soknedal.
Han var bonde i Ertshus, Soknedal. 
Ole døde i 1750, 52 år gammel, i Ertshus. Ole ble gravlagt 13. august 1750, Soknedal kirkegård.
Ole Anfindsen Ertshus d.e., 32 år gammel, giftet seg med Ingrid Arntsdatter Amdal (Skjærli), 18 
år gammel, 1. april 1731 i Soknedal kirke. 
Oles tippoldefar er den første registrerte brukeren på Ertshus i 1607. Svigerfaren til Ole hadde 
tydeligvis kjøpt gården Ertshus, for Ole får skjøte på gården datert 16. september 1736 fra 
svigerfaren Arnt Jensen Skjærli (f. Gynnild). 

Ingrid og Ole fikk 8 barn

Berit Olsdatter Ertshus, f 1732, d 1795. Gift 1754 med Ole Ingebrigtsen Garli, f 1727, d 1805. 
Bønder på Endal i Budal.
Berit Olsdatter Ertshus, f 1734. Gift 1756 med Bersvend Bjørnsen Frøset, f 1731. Bønder på 
Frøset. Flyttet til Aagaard i Namdalen etter 1763.
Kirsti Olsdatter Ertshus, f 1736, d 1805.
Arnfinn Olsen Ertshus, f 1739, d 1801. Tok over gården.
Arne Olsen Ertshus, f 1742, d 1782. Husmannsfolk på Amdalhaugen, Støren.
Arne Olsen Ertshus, f 1744, d 1779. Bonde på Eggen i Horg. Druknet i Gaula.
Olaug Olsdatter Ertshus, f 1747, d 30.10.1827. Giftet seg med odelsgutten på Amdal og ble 
bondekone der. Olaug og Jon fikk 7 barn. 
Ingrid Olsdatter Ertshus, f 1749, d 12.01.1819.  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Kjersti Larsdatter Brekk (1712–1781)  
og Jens Arntsen Skjærli (1704–1773) 

Kjersti var fra Nordstu Bræk i Soknedal og ble gift med Jens da hans andre kone døde i 1750.
Jens var født på Skjerli i Støren. Han tok over gården etter faren og fikk kjøpt gården av 
krongodset og fikk kongelig skjøte i 1728. Han var tidlig selveier. Jens hadde en datter i første 
ekteskap som ble dømt til døden fordi hun hadde drept barnet hun fødte i dølgsmål.
Kjersti og Jens fikk 3 barn.

🚺   KJERSTI LARSDATTER SKJÆRLI (BREKK) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble født i 
1712 i Norstu Bræk, Soknedal, som datter av Lars Siursen Brekk, (f 1685, d 1762) og Kirsten 
Haftorsdatter Brekk (f ca. 1694, d 1740). Hun ble døpt 17. juli 1712 i Soknedal kirke.
Hun var bondekone på Skjerli.
Kjersti døde i 1781, 69 år gammel, på Skjerli. Hun ble gravlagt 7. april 1781, Støren kirkegård.
Kjersti giftet seg med enkemann Jens Arntsen Skjærli, 2. juni 1751 i Støren kirke.
Kjersti vokste opp på gården Nordstu Bræk. Hennes familie hadde drevet gården i allefall i to 
generasjoner før. Hennes farfar nevnes som driver på gården.
Før hun giftet seg hadde hun fått en sønn da hun var 22 år, Ole Olsen Brekk (f 1734). Barnefaren 
var Ole Andersen Heggvold (f 1709, d 1766), sønn av Anders Pedersen Heggvold (f 1681, d 1765) 
og Ingeborg Hildebrandsdatter Vollum (f 1685, d 1747). Ole ble døpt 26. februar 1709, Soknedal 
kirke. Ole Andersen giftet seg ca. 1740 med Marit Estensdatter Solem d.e. og var bondefolk på 
Sørgården Solem på Støren. De fikk barna: Gunhild Olsdatter Solem, Esten Olsen Solem.

Kjersti og Jens fikk 3 barn

Gjertru Jensdatter Skjærli, f 1752, d 1779. Gift med Peder Olsen Rognes. Bondefolk i Sørstu på 
Rognes.
Kirsti Jensdatter Skjærli, f 1753, d 25.08.1830. Hun ble gift med Iver Andersen Bones. Bondefolk 
på Bones. De fikk 8 barn.
Lars Jensen Skjærli, f 1757, d 05.10.1835. Gift med Anne Pedersdatter Øyen, f 1760, d 
05.04.1843. Han var bonde og bruker i Nord-i-Nordstu Haukdal, Soknedal, fra 1789 til 1830. 
(Marit Ellevdsdatters oldefar.)

🚹   JENS ARNTSEN SKJÆRLI (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1704 i Støren, som 
sønn av Arnt Jensen Gynnild Skjærli (f 1681, d 1754) og Berit Hansdatter Gynnild (f Østhus 
1679, d 1735). Jens ble døpt 25. mars 1704 i Soknedal kirke.
Han var bonde på Skjerli. 
Jens døde i april 1773, 68 år gammel, på Skjerli, Støren. Jens ble gravlagt 1. mai 1773, Støren 
kirkegård.
Jens giftet seg to ganger. Han ble gift I 6. januar 1728 med Gjertru Evensdatter Soknes, f 1705, d 
1750, og fikk 9 barn med henne. Jens (46 år) ble gift II 2. juni 1751 i Støren kirke med 38 år 
gamle Kjersti Larsdatter Brekk f 1712, d 1781 og fikk 3 barn med henne.
Da mora til Jens, Berit Hansdatter, døde i 1735 giftet faren seg igjen med Guru Arntsdatter Solem 
som også var fra Soknedal. Jens, som var den eldste sønnen, overtok Skjerli og faren flyttet til 
Estenstad der han døde i november 1755. Da skiftet ble holdt etter ham var det 14 barn som skulle 
ha sin del av arven. 
Samme året som Jens Arntsen giftet seg med Gjertru Evensdatter fikk han kjøpte gården av 
krongodset. Han fikk kongeskjøtet utskrevet 11. august 1728 og satt nå som selveier. Jens var 
tidlig ute å eie, de fleste bøndene var leilendinger som leide jorda av gårdeierne.
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Datteren Berit dømt til døden

1750 ble et dramatisk år for Jens. På sommeren døde hans første kone Gjertru Evensdatter – og på 
høsten ble datteren Berit arrestert fordi hun hadde født et barn i dølgsmål. Dølgsmål betyr 
hemmelighet, og begrepet ble ofte brukt i strafferettslig forbindelse, som betegnelse på en kvinne 
som hadde forsøkt å skjule sitt nyfødte barn ved å avlive det, sette det ut i skogen e.l. Barnefødsel 
i dølgsmål var vanlig for kvinner som hadde havnet i «uløkka», enten som følge av leiermål 
(samleie utenfor ekteskap) eller blodskam (incest). For kvinner på 1600- og 1700-tallet var 
dølgsmål, og ofte barnedrap, ansett som eneste utvei for å skjule skammen. Men straffen var hard 
for den som ble grepet i dølgsmål, noe denne hendelsen tydelig forteller. 
På senhøsten 1750 sendte Jens søknad til Kong Fredrik 5. om nåde for Berit, som var dømt til 
døden for å ha tatt barnet sitt av dage, men kongen viste ingen nåde – og dommen ble fullbyrdet 
året etter. Kong Frederik regjerte Danmark-Norge fra 1746–1766. Han var meget populær og 
avholdt blant den jevne befolkning pga sin vennlige holdning, sjarmerende vesen og folkelighet. 
Han ble sterkt alkoholisert og fikk etter hvert dårlig helse og døde 43 år gammel. 
Jeg går ut fra at Berit led samme skjebne som mange andre ugjerningsmenn og -kvinner som ble 
dødsdømt på denne tiden: Hun ble halshugget og kanskje ble hodet satt på stake. Hvor 
fullbyrdelsen foregikk har jeg ingen informasjon om, men ofte foregikk det i nærheten av der 
ugjerningen hadde skjedd.
Sommeren året etter ble Jens gift igjen med Kjersti Larsdatter Brekk fra Soknedal, og nå hadde 
sønnen Arnt Jensen tatt over halvparten av bruket. Jens mente å dele gården mellom Arnt og den 
yngre sønnen Lars Jensen. Men så flyttet Lars til Haukdalen og tok over i Nord-i Nordstu og 
dermed fikk Arnt det hele omsider.
Arnt Jensen ga 155 riksdaler for parten som han overtok av broren. Allerede i 1762 hadde han 
giftet seg med Magli Olsdatter fra Sørstu på Bones, og de satt med gården til de på vårparten 1789 
lot sønnen Ole overta. Utpå høsten samme året skulle Arnt en kveld gå hjemover fra Estenstad, 
men før han nådde nabogården i kveldsmørket stupte han død. 

Jens sin første kone 

🚺   GJERTRU EVENSDATTER SKJÆRLI (SOKNES) (Marit Ellevsdatters tipp-oldefars første 
kone) ble født i 1705 i Oppstu, Soknes, Støren. Hun ble døpt 18. januar 1705 i Støren kirke. 
Hun var bondekone på Skjerli, Støren. 
Gjertru døde 18. januar 1750, 44 år gammel, på Skjerli, Soknedal. Gjertru ble gravlagt 26. april 
1750, Støren kirkegård.
Jens Arntsen Skjærli, 23 år gammel, giftet seg med Gjertru Evensdatter Skjærli (Soknes), ca. 22 år 
gammel, 6. januar 1728 i Støren kirke. 

Gjertru og Jens fikk 9 barn

Olaug Jensdatter Bones (Skjærli), f 1727, d 1790. Gift med Kristian Iversen Bones. Bondefolk i 
Fremstu på Bones.
Guru Jensdatter Skjærli, f 1729, d 1795. Gift med Peder Olsen Engen. Husmannsfolk under 
prestegården.
Berit Jensdatter Skjærli, f 1731, d 1751. Fødte barn i dølgsmål som hun tok av dage og ble 
henrettet.
Arnt Jensen Skjærli, f 1733, d 25.10.1789. Tok over gården etter foreldrene. Gift 1762 med Magli 
Olsdatter Bones (f 1735, d 1823) fra Sørstu.
Arnt Jensen Skjærli, f 1734, d 1736. Alderen da han døde er i kirkeboka oppgitt til 1 år 7 uker, 
men det må være feilskrift for 1 år 7 måneder.
Kjersti Jensdatter Skjærli, f 1738, d 1803. I 1801 var hun tjenestejente på Fremstu Bones, Rognes. 
Død ugift på Bones.
Even Jensen Skjærli, f 1741, d 1742. Gravlagt 2. juli 1742 på Støren kirkegård.
Ingeborg Jensdatter Rogstadrønning (Skjærli), f 1743, d 03.11.1816. Gift med Ole Pedersen 
Rogstadplass. Husmannsfolk under Rogstad.
Even Jensen Skjærli, f 1746, d 1764.  

På 1700-tallet var det alltid 
jenta som ble stående alene 
med skammen det var å 
føde et barn utenfor 
ekteskapet. Skammen, 
denne skumle drivkraften 
som førte de fleste ut i den 
ytterste fortvilelse. 
Samfunnets fordømmelse 
endte for Berits del med 
dødsstraff.
Kanskje var det skarpretter-
øksa på bildet over som ble 
brukt da Berit ble 
halshugget i 1751. 
Øksa er utstilt ved Norsk 
Rettsmuseum i Trondheim 
og har tilhørt Johann 
Caspar Öhlstein, som var 
skarpretter i Trondheim fra 
1744 til 1768. 
Foto: Norsk Rettsmuseum. 
( Norsk Rettsmuseum.)
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Kari Trondsdatter Estenstad (1716–1801)  
og Peder Kristensen Øyen (1716–1762) 

Hvor Kari kom fra vet jeg ikke, men hun brukte navnet Estenstad før hun giftet seg. Det har 
ikke vært mulig å finne henne eller faren Trond i forbindelse med gården Estenstad.   
Peder var fra plassen Storøyen under Hustøft i Soknedal og tok over der etter foreldrene. De 
var husmannsfolk i Storøyen og de gav plassen videre til sønnen Trond.

🚺   KARI TRONDSDATTER ØYEN (ESTENSTAD) (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor) ble født 
i 1716 på Estenstad, Soknedal, som datter av Trond Estenstad. Mor til Kari er ikke kjent. 
Kari var plasskone i Storøyen, Hustøft, Soknedal.
Kari døde etter 1. februar 1801, mer enn 84 år gammel i Storøyen.
Kari giftet seg to ganger. Hun ble gift I 39 år gammel, 19. juli 1755 med Peder Kristensen Øyen 
og II 9. juni 1763 med Bjørn Jonsen Broen.
Da hun giftet seg med enkemannen Peder i 1755, ble hun stemor til 6 barn fra Peders første 
ekteskap. Kari fikk to barn med Peder. Han døde allerede i 1762 og hun ble alene med 
barneflokken. Hun var da 46 år. Året etter giftet hun seg med Bjørn Johnsen Broen som var 19 år 
yngre. De hadde ingen felles barn.

🚹   PEDER KRISTENSEN ØYEN (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) ble født i 1716 i Haukås 
(Tettingøybakkan), Soknedal, som sønn av Kristen Pedersen Engen Storøyen (f 1686, d 1746) og 
Gunhild Olsdatter Storøyen (f Skain 1692, d 1751). Han ble døpt 9. februar 1716 i Soknedal 
kirke. 
Han var plassmann i Storøyen under Hustøft i Soknedal fra 1752.
Peder døde i 1762, 45 år gammel, i Storøyen. Begravelse 25. april 1762, Soknedal kirke.
Peder var gift I i 1738 med Ane Arntsdatter Lien, f 1715, d 1754. De fikk 8 barn hvorav 2 døde 
som barn. Ane ble bare 39 år gammel.
Da Peders første kone døde giftet han seg II 19. juli 1755 (39 år gammel) med Kari Trondsdatter 
Estenstad, f 1716, d etter 1. februar 1801.
Familien var plassfolk i Tettingøybakkan under Haukås da Peder og søsknene ble født. De flyttet 
senere til Storøyen under Hustøft hvor Peders far var første registrerte plassmann.
Peder tok over Storøyen etter sin far og fikk festebrev på plassen i 1752 fra Hr. Niels Tønder. 
Peders sønn, Trond Pedersen, fikk festebrev fra Lorentz Wittrup. Det sies at skinnfellmakeryrket 
hadde tradisjon i Storøyen og Peders oldebarn, Trond Pedersen (f 1848, d 1920) som også var 
driver i Storøyen, var siste skinnfellmakeren.

Kari og Peder fikk i alle fall to barn

Trond Pedersen Øyen, f 1756, d 1804. Gift 1785 med Kari Sivertsdatter Sneen fra Støren, f 1762, 
d 1839. Skinnfellmaker og plassmann i Storøyen. 
Anne Pedersdatter Øyen, f 1760, d 1843. Gift med Lars Jensen Skjærli, f 1757, d 1835. 
Bondefolk i Nord-i-Nordstu, Haukdal. (Marit Ellevsdatters oldemor.)

Karis andre ektemann 

🚹   BJØRN JONSEN BROEN (Marit Ellevsdatters ste-tipp-oldefar) ble født 1735 i Estenstad, 
Soknedal. Han ble døpt 6. februar 1735 i Soknedal kirke. 
Bjørn døde i 1791, 56 år gammel, i Storøyen.
Bjørn var 27 år gammel da han giftet seg med enken Kari, 46 år, 9. juni 1763 i Soknedal kirke.  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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Marit Olsdatter Rønningen (ca. 1668–1745)  
og Lars Iversen Dyrvoll Rønningen (1666–1741) 

Marit ble bondekone på gården Rønningen da hun giftet seg. 
Lars kom fra Budalen og tok over gården Rønningen på Rognes omkring 1792.
Gården ble ute for Armfeldt-soldatenes plyndringer senhøsten 1718. 
Marit og Lars fikk 10 barn.

🚺   MARIT OLSDATTER RØNNINGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 1668. Jeg 
har ingen informasjon om hvor Marit ble født eller om hennes foreldre.
Marit var bondekone på Rønningen, Rognes. 
Marit døde i september 1745, 77 år gammel, i Rønningen. Hun ble gravlagt 12. september 1745, 
Støren kirke.
Marit giftet seg med Lars 1. januar 1692 i Støren kirke.

🚹   LARS IVERSEN DYRVOLL RØNNINGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1666, 
på Dyrvoll i Budalen, som sønn av Iver Dyrvoll (f 1618). Jeg har kun navn og fødselsår til Lars 
sin far og kilden er et treff på slektforskernettstedet My Heritage og er noe usikkert. Jeg har ikke 
funnet noen informasjon om mora til Lars.
Lars var bonde på gården Rønningen på Rognes. 
Lars døde i desember 1741, 75 år gammel på Rønningen. Han ble gravlagt 24. desember 1741.
Lars Iversen var 25 år da han giftet seg med Marit Olsdatter, 23 år, 1. januar 1692 i Støren kirke. 
Lars Iversen kom som nygift fra Dyrvoll i Budalen ca. 1692 til Rønningen på Rognes. Han tok 
over gårdsdrifta etter Esten Pedersen som sannsynligvis var født på Rønningen. 
Da de svenske troppene til Armfeldt trakk seg tilbake gjennom Gauldalen i 1718 herjet og 
plyndret de en rekke gårder. Sagnet sier at Lars var borte da svenskene plyndret gården hans. Men 
da han kom hjem og ble klar over det som hadde hendt, tok han børsa og satte etter. Han fikk tak 
til å skyte inne på marka, men berget seg unna dem. Soldatene hadde bl.a. tatt med seg: 1 tønne 
bygg, 1 tønne mel, 2 sauer, 1 håndkvern, 2 sleder, 1 greie med tømmer og 1 nautfall kjøtt. 
Men Lars mistet også fire saueskinn, en feld, 10 lass høy, ei børse og en rokk. Alt i alt var skaden 
omkring 25 riksdaler etter den listen han la fram på vintertinget 1719.

Lars og Marit fikk 10 barn

Marit Larsdatter Rønningen, f 1691, d 1707.
Guri Larsdatter Rønningen, f 1693, d 1693. 
Iver Larsen Rønningen, f 1694, d 1741. Gift med Gunhild Olsdatter Grytdal. Bondefolk i Grytdal, 
Rognes.
Ole Larsen Rønningen, f 1699, d 1765. Bonde i Rønningen, Rognes. Gift 1726 med Dåret 
Olsdatter Bjørgen, fra Oppstu, f 1706, d 1730.
Steffen Larsen Rønningen, f 1701. Flyttet fra grenda. 
Marit Larsdatter Rønningen, f 1705. Gift med Jon Nilsen Rognes. 
Ole Larsen d.y. Rønningen, f 1709, d 1781. Gift først med Marit Olsdatter Bjørgen og så med 
Marit Jensdatter Folstad. Bondefolk i Oppstu på Bjørgen. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Anders Larsen Rønningen, f 1711, d 1787. Gift med Ingeborg Jensdatter Lillebjørgen. Bondefolk 
på Lillebjørgen.
Bernt Larsen Rønningen, f 1714. Gift 1750 med Mari Eriksdatter Røttum. Flyttet fra bygda. 
Elling Larsen Rønningen, f 1716, d 1731.
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Berit Haftorsdatter Bjørgen (ca. 1660–1719)  
og Ole Sivertsen Hustøft Bjørgen (1670–1728) 

Berit var fra Utstu Bjørgen, men flyttet til Oppstu Bjørgen da hun giftet seg første gang med 
bonden i Oppstu, Ole Arntsen. Men han levde ikke lenge så hun fant seg ny mann som var 10 
år yngre, Ole Sivertsen fra Hustøft i Soknedal. De fikk to døtre, Marit og Dåret, som senere 
ble gift med to brødre fra nabogården Rønningen.

🚺   BERIT HAFTORSDATTER BJØRGEN (UTSTU) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født 
ca. 1660 i Utstu Bjørgen, Rognes, som datter av Haftor Jensen Utstu Bjørgen (f 1609, d 1693) og 
Ellen?. Jeg har ikke flere opplysninger om Berits mor.
Berit var bondekone i Oppstu Bjørgen, Rognes. 
Berit døde i 1719, 59 år gammel, i Oppstu Bjørgen. Begravet 16. juli 1719, Støren kirke.
Berit var gift to ganger, første gang i 1690 med Ole Arntsen Bjørgen (f ca. 1646, d 1693). Andre 
gang i 1701 med Ole Sivertsen Hustøft fra Soknedal (f 1670, d 1728).
Berit var fra Utstu på Bjørgen, men flyttet til Oppstu på Bjørgen da hun giftet seg første gang i 
1690 med Ole Arntsen fra Oppstu. Da Ole tok over var også hans bror, Elling (f ca. 1630, d 1727) 
med og dreiv gården. 
Berits første mann, Ole Arntsen, levde ikke lenge. Han døde allerede i 1693 – og Berit og Elling 
dreiv gården til Berit giftet seg igjen i 1701 med Ole Sivertsen Hustøft fra Soknedal.

Berits far Haftor Jensen (f 1609, d 1693) fikk bot for «tjuvstart»

Brukeren Haftor Jensen i Utstu på Bjørgen fikk bot i 1657 fordi et barn kom litt for tidlig til 
verden etter at han hadde giftet seg. Myndighetene var strenge med slik «tjuvstart» i de tider. Så 
var det å bøte «efter yderste formue» for den nye verdensborgeren og det kostet fire daler å være 
ute i tidligste laget med denslags. Kona hans hette nok Ellen for hun nevnes sammen med Haftor i 
koppskatten og dessuten var det to i huset som hette Marit.
Haftor Jensen hadde nok tatt over Utstu etter faren, Jens Bjørgen, mange år før 1657. Da nevnes 
faren og har et slags kår av gården. Haftor bygslet av bispen, men så fikk fogden Peder Hansen 
Lund tak i Utstu og tok over drifta. Dattera til Haftor, Berit Haftorsdatter giftet seg med 
gårdsgutten Ole Arntsen i Oppstu på Bjørgen og de ble bondefolk der.

Haftor og kona Ellen hadde følgende barn 
som er kjent

Jens Haftorsen Bjørgen, f 1650, d før 1690.
Berit Haftorsdatter Bjørgen, f ca. 1660, d 
1719. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor.)
Anders Haftorsen Utstu Bjørgen, f ca. 1662. 
Gift 1704 med Gunnhild Evensdatter. Flyttet 
fra grenda.
Sara Haftorsdatter Bjørgen, dømt for leiermål 
med Gulbrand Bjørgen 1682. Hun døde ugift 
1719.

Berits farfar Jens Bjørgen

Den eldste vi finner av Berits forfedre er Jens 
Bjørgen som er hennes farfar. Han var bonde 
på Utstu Bjørgen og er født omkring 1580, så 

Berit Haftorsdatters forfedre

Jens Bjørgen
 

ABT 1580Haftor Jensen U
tstu 
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1693 - Utstu Bjørgen
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Haftorsdatt

er Utstu 
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slektens tilknytning til Bjørgen strekker seg langt tilbake i tid. Jens nevnes i 1657 med 4 kyr og 
noen småfe og hadde da nærmest et slags kår på gården. Men da var det mange år siden han hadde 
gitt fra seg gården til sønnen Haftor, Berits far.

Berits første ektemann 

🚹   OLE ARNTSEN OPPSTU BJØRGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor sin første mann) ble 
født ca. 1646, i Oppstu på Bjørgen, Rognes. 
Ole var bonde i Oppstu Bjørgen. 
Ole døde i 1693, 47 år gammel, på Bjørgen.
Ole Arntsen, 44 år gammel, giftet seg i 1690 med Berit Haftorsdatter, 30 år gammel. 
Ole Arntsen kjøpte Oppstu på Bjørgen av rådmann Lorentz Mortensen 1/2 spann og ga 36 
riksdaler for gårdparten. Oles farfar, Anders «Storbjørgen» hadde tatt over Oppstu i Bjørgen i 
1613. Han overga Oppstu til Oles far. Hans far, Arnt Andersen hadde drevet gården før ham, 
sammen med sin bror Anders. Også Oles bror, Elling, var med og dreiv gården. 
Ole giftet seg i 1690 med Berit Haftorsdatter fra Utstu på Bjørgen, men han levde ikke lenge. Han 
døde allerede i 1693 og enken og Elling dreiv gården til Berit giftet seg igjen i 1701 med Ole 
Sivertsen Hustøft fra Soknedal.

Berit og Ole Arntsen fikk tre sønner, men to døde som barn: 

Jens, f 1691, d 1692.
Haftor, f 1692, død ugift 1756.
Jens, f 1693, d 1693.

Berits andre ektemann 

🚹   OLE SIVERTSEN HUSTØFT BJØRGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1670 på 
Hustøft i Soknedal. Oles foreldre har jeg ikke funnet, men i følge Støren-boka kom Oles far fra 
Hustøft.
Han var bonde i Oppstu Bjørgen.
Ole døde i 1728, 58 år, i Oppstu Bjørgen. Begravet 14. mars 1728, Støren kirke.
Ole Sivertsen (31 år) kom fra Hustøft i Soknedal og ble bonde i Oppstu på Bjørgen da han giftet 
seg med gårdsenka, Berit Haftorsdatter (41 år) 6. november 1701 i Støren kirke.
14. april 1728 ble det holdt skifte etter Ole Sivertsen. Det var 2 hester, en brun og en svart, 12 kyr, 
5 kviger, 12 sauer, 6 lam og 3 geiter med killinger. En finner også navnet på kyrne i skiftet. Det 
var Blomøy og Marikoll, Abbor og Dagros, Stjerne og Martstrand, Rengås og Danmark, Havfru 
og Gjøros og Rype. 
Gravølet etter Ole kostet 6 riksdaler. Kona, Berit, fikk kua Rengås og 3 geiter med killinger som 
vederlag for utlegget til gravølet.
Stesønnen til Ole, Haftor (f 1692 som Berit hadde fra første ekteskap), gjorde krav i boet etter 
stefaren Ole Sivertsen på 16 riksdaler i tjenerlønn. Han fikk bolster, kiste og 3 kyr for det. Haftor 
og mora var enige om at gården skulle deles mellom hans halvsøstre Marit og Dåret. Oles datter, 
Marit, ble dermed jordtaus på Oppstu på Bjørgen. Datteren Dåret flyttet til Rønningen da hun 
giftet seg med gårdsgutten der.

Berit og Ole Sivertsen fikk to døtre

Marit Olsdatter Bjørgen, f 1703, d 1751. (Ole Eliasens tipp-oldemor)
Dåret Olsdatter Rønningen (Bjørgen), f 1706, d 1730. Gift med Ole Larsen d.e. Rønningen (f 
1699, d 1765). Gårdsfolk på Rønningen på Rognes.  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Siri Arntsdatter (1671–1734)  
og Steffen Estensen Moe (1652–1715) 

Siri er høyst sannsynlig fra Støren, men jeg har ingen direkte informasjon som bekrefter dette.
Steffen var fra gården Mosand og tok over gården etter faren. Hans farfar er første bruker på 
gården vi med sikkerhet kan si er fra vår slekt. Steffen hadde 7 brødre, men under slåttonna 
kom den ene broren, Knut, i skade for å drepe en eldre bror med høyriva.

🚺   SIRI ARNTSDATTER MOE (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 1671 på Støren. 
Hvem foreldrene var har jeg ikke funnet informasjon om, men det er vel sannsynlig at de kom fra 
Støren eller omegn.
Siri var bondekone på Mosand, Støren. 
Siri døde i 1734, 63 år gammel. Hun ble gravlagt 12. september 1734, Støren kirke.
Siri giftet seg to ganger. Hun ble gift med Steffen Estensen Moe 1. november 1697 og Peder 
Olsen Moe 25. oktober 1716.

Siri og Steffen fikk 6 barn

Marit Steffensdatter Moe, f 1690, d 1691.
Esten Steffensen Moe, f 1692, d 1752. Gift med Katrine Clementzdatter. Husmannsfolk på 
Mosmælen.
Kirsten Steffensdatter Moe, f 1695, d 1695.
Arnt Steffensen Moe, f 1699, d 1699.
Arnt Steffensen Moe, f 1702, d 1787. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Kirsten Steffensdatter Moe, f 1703, d 1715.

🚹   STEFFEN ESTENSEN MOE (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1652 i Mosand, 
Støren, som sønn av Esten Ingebrigtsen Moe (f 1611, d 1701). Hvem mora var har jeg ingen 
informasjon om.
Steffen var bonde på Mosand, Støren. 
Steffen døde i 1715, 63 år gammel, på Støren. Han ble gravlagt 13. oktober 1715, Støren kirke.
Steffen var 45 år da han giftet seg med Siri Arntsdatter, 26 år, 1. november 1697 i Støren kirke. 
Steffen Estensen er fra gården Mosand. Kilder viser at vår slekt har hatt tilhold her siden før 1612, 
da får Ingebrigt 5 daler for en hvit okse han leverte til Trondheim gård. Ingebrigt er Steffens 
farfar. 

Sagnet sa at Mosand-gården opprinnelig lå 
rett ut for Mosmælen i nærheten av 
nabogården. Det var flommen som i slutten 
av 1700-tallet tvang gårdsfolket til å rive 
husene og flytte lenger sør for å være på 
tryggere grunn.
Steffen Estensen tok over gården Mosand 
etter faren omkring 1690.
I de tidene han tok over hadde Gaula herjet 
slik at skylda på gården ble satt ned til ett 
spann. Faren Esten sier i søknaden om å få 
avfelling, at «flommene hadde brutt vekk det 
meste av åkerjorda og likeste slåttenget hans i 
en lengde av 818 alen, og der han før avla 
seksti lass får han ikke lenger en håndfull 
høy».

Steffen Estensens forfedre

Ingebrigt Moe

Esten Ingebrigtsen Moe 1611 - Mosand 
1701 - Mosand

Steffen 
Estensen 

Moe 

1652 - Mosand, Støren 

1715 - Støren
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Da Steffen var i sin velmakt gikk det tre tauser på gården, og lønna var lik for dem alle. Det var 6 
ort og klær i årslønn.
Men så døde Steffen i 1715, og i oktober året etter var Siri gift igjen med Peder Olsen. I 1718 ble 
de hjemsøkt av karolinerne som herjet på gården. På tinget i 1719 opplyser Peder at soldatene 
stakk med: 
16 tonner bygg, 12 tønner havre, 2 tønner havremel, 36 lass høy, 1 hest, 3 kyr, 4 sauer, 7 
skinnfeller, 8 bolster, 8 vog kjøtt, 1 jernharv og 1 vog jern. 
I tillegg brente de opp skigard og kornstaur for å ha noe å varme seg på, og de tok med seg 
gårdsredskapen de kom over. De norske troppene tok også sin del, om det ikke var så mye som 
det svenskene stakk med.

Steffens far Esten Ingebrigtsen Moe (f 1611, d 1701) 
Esten Ingebrigtsen Moe tok over gården Mosand noe før 1650 og dreiv til omkring 1690 da 
eldstesønnen Steffen tok over.
Da kvegskatten ble oppkrevd i 1657 hadde han 36 naut på båsen, da var hestene regnet med. I 
fjøset fantes også 8 geiter og 21 småfe. Med halvannet spann i skyld var gården mellom de største 
i bygda.

Steffens bror drept av en annen bror

Steffen hadde hele 7 brødre. Faren Esten hadde et helt regiment av sønner, hele åtte i tallet. Esten 
tenkte vel ikke da han selv satt som lagrettesmann i saken mot en som hadde drept bror sin, at han 
selv skulle få oppleve samme tragedie på nært hold. Men slik gikk det. En godværsdag i slåttonna 
kom den yngste sønnen Knut i skade for å slå ihjel en bror med høyriva. Knut rømte til Sverige og 
kom aldri mer tilbake til Moegrenda. Han slo seg ned i Jämtland i Sverige.

Esten og kona (som jeg ikke kjenner navnet på) fikk 9 barn

Gjertru Estensdatter Moe, f ca. 1646, d 1698.
Steffen Estensen Moe, f 1652, d 1715. Bonde på Mosand. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar.)
Ingebrigt Estensen Moe, f 1655. Nevnes ikke på Moe 1701.
Elling Estensen Moe, f 1656, d 1735. Gift 1699 med Berit Jonsdatter Cellmoen.
Oluf Estensen Moe, f 1658. Nevnes ikke på Moe 1701.
Nils Estensen Moe, f 1660. Nevnes ikke på Moe 1701.
Erik Estensen Moe, f 1661. Nevnes ikke på Moe 1701.
Svend Estensen Moe, f 1663. Nevnes ikke på Moe 1701.
Knut Estensen Moe, f. 1665. Rømte til Jämtland i Sverige etter å ha drept en eldre bror.

Steffens farfar Ingebrigt Moe (født før 1600) 

Ingebrigt må ha vært bruker på Mosand sammen naboen Tomas ei tid utover fra starten av 1600-
tallet.
I Domkapitlets jordbok fra 1550-åra føres all skyld på Mo under «prebenda Scte Birgitte», og det 
var Domkirken som eide hele grenda til leilendingene kjøpte gårdene i 1840-årene.

Steffens far må bøte for «nogle mund slaugh…»

I skattemanntallet i 1520 møter vi de første navngitte brukere. Da sitter to bønder her som begge 
heter Erik «på Moo». I skipsskatten 1557–1559 svarer Anders på Mo sin daler som de andre 
bønder, og i 1612 får Ingebrigt 5 daler for en kvit okse han leverte til Trondheim gård. Han og 
naboen Tomas var brukere her da ei tid utover. Men Ingebrigt må ha vært litt av en spissbur, for 
han må ut med to daler i bot da han «aff Offerdadighet» dro et par bukser på en hest. Slikt tåltes 
ikke når myndighetene fikk greie på det. Ingebrigt og sønnen Esten satt nok på den nåværende 
gården Mosand, men da det kom en Peder på Mo ble det nok litt att og fram i nabolaget. Iallfall 
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sies det i sakefall 1637/38 at Esten Ingebrigtsen må bøte 3 daler for «nogle mund slaugh som hand 
slog Peder Mou».
Ingebrigt satt som lagrettesmann i 1629 da han betaler kvegskatt for en buskap på 6 kyr og ett 
ungdyr. I koppskatten 1645 får vi så mer greie på gårdsfolket: Ingebrigt Moe, Esten Moe, Marete 
Moe, Peder Moe, Marete Moe, Ingeborg Moe, Gure Moe og Ellen Moe.

Om gårdene Mo og Mosand:

Det store leirfallet ved Kvasshylla i 1345 kan være årsaken til at Mo ikke nevnes i Aslak Bolts 
jordbok fra 1400-tallet, da jordsbruket vel neppe var kommet i hevd etter katastrofen. 
I lange tider var Mo tingstedet i bygda, og tinglaget bar da også navnet «Mou thinglag», slik vi 
finner det i lensregnskapene fra 1612. Det var en naturlig samlingsplass her på de store 
sandslettene der elvene Gaula og Sokna møtes og bygda er bredest mellom åsene. Gårdsnavn som 
Mo, i gammelnorsk Mór, kan gå langt tilbake. Funnet av et økseblad tyder på at rydningen kan ha 
gått for seg allerede i det 6. århundre (etter vår tidsregning), da formen på øksebladet er 
karakteristisk for den eldre periode av jernalderen. Gravhauger og andre faste fortidsminner kan 
være gått tapt under flommene som har herjet grenda gjennom utlange tider. 
Sagnet beretter at det etter Svartedøden i 1349 røyk bare på én plass mellom Trondheim og Røros. 
Det var på Mo. Der sto ei jente og vasket håret sitt julekvelden. «Om e ska alene være, så ska e 
kroppen min ære», sa jenta. Da kom det en finn. Jenta slapp ham inn, og finnen ga seg til på Mo.
Merker etter dyregraver og myrmalmsmelting er sjeldnere her enn ellers i bygda. Men innover 
skogsmarka vitner «kølmilbotnene» om gammel industri. Sjøer eller vann finnes det ikke under 
grenda, men laksefisket har vært drevet årvisst. 
I vest for Mosand der Sandbekken kommer ned, når Kamben opp i 223 meter over havet. Innover 
marka er det åsrygg i åsrygg med smådaler imellom og granskogen rår grunnen. Sandbekken som 
har sitt utspring i Musdalsliene, het i gammel tid Musbekken, og her hadde både Mosand og Mo 
sine kvernbruk allerede på 1600-tallet. I 1669 nevnes det sagbruk her, og utover 1700-tallet var 
det Valentin Wegner som eide «Musebech saugsted». Tømmeret til sagbruket i Sandbekken kom 
fra skogene under Mosgrenda og Skålvollen. Fogden Chr. Ruus fredlyste skogene da Wegner 
døde, men bøndene fikk aller nådigst ta tømmer til husbygging.
Ned gjennom den voksterlendte Sanddalen kom bøndene fra Ramstad og Hage kjørende vinters 
tid når de skulle ned til Støren og levere planker og ved. Og her fraktet Rogstadbøndene hjem 
markahøyet sitt fra slåtteløkkene i Ramstad. Der Brattåskallen bar hustømmeret opp på skuldrene 
da han ryddet plassen, går nå bygdevegen opp til Sandmoene som i gamle dager var selve 
husmannsgrenda under Mosand. 
Gaula som har vært en temmelig brysom nabo, skiller grenda fra Folstad-gårdene i nord og 
nordøst. Helt nede fra Matmoløkkj-brua og langt opp i marka går grensene i øst og sørøst mot 
Rogstad-valdet til Haukdalsgrenda, og Hallgutumarka støter til i sør og vest. Nedover mot 
elvedalen igjen i nordvest har grenda Skålvollen til nabo.
Det er nå en dryg veistubb mellom gårdene som opprinnelig lå sammen rett ut for Kroken og 
Mosmælen. Gaula har sørget for utskiftinga, og kongsveien som gikk snorbeint fra Handkleiva til 
Malakleiva er flyttet innover mot åsen flere ganger. Etter «Storofsen» som flommen i 1789 ble 
kaldt, innvilget myndighetene skattefrihet for begge gårdene og i 1797 forlenget de friheten i 
ytterligere 7 år. Da flommene nå herjet slik at det ikke var tale om å sitte på de gamle tomtene 
lenger, flyttet folket på Mosand lenger sør og folket på Mo bygde opp igjen nærmere Rørosveien.

Siris andre ektemann 

🚹   PEDER OLSEN MOE (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemors andre ektemann) ble født i 1678 på 
Støren. 
Peder døde i 1760, 82 år gammel. Han ble gravlagt 2. mars 1760, Støren kirke.
Peder Olsen Moe giftet seg 25. oktober 1716 med Siri Arntsdatter Moe.
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Berit (død ca. 1709)  
og Peder Persen Vinsnes (1679–1722) 

Den første kona til Peder het sannsynligvis Berit. Hun døde vel 10 år etter at de fikk den 
første av fire døtre. Peder var fra Nordgården Vinsnes på Singsås. Hans forfedre har vært 
drivere i flere generasjoner.  Vinsnes-bonden var den mektigste mannen i dalen og gården var 
et høvdingsete. Her bodde erkebiskop Olav Engelbrektsson sin setesvein, og fra denne slekta 
kom lensmennene. Setesveinen er sannsynlig en direkte ane.

🚺   BERIT (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble trolig født på Støren. Navnet er ikke bekreftet og 
heller ikke fødselsdataene; men hun fikk det siste barnet i 1709 og døde trolig da eller i 1710 fordi 
hennes mann, Peder, giftet seg på nytt i 1711. Ut fra navnetradisjonen på den tiden kan navnet ha 
vært Berit. Dette fordi Peder og hans nye kones første datter het Berit. Tradisjonen var at første 
barn ble oppkalt etter avdød ektefelle.
Berit var bondekone i Nordgården Vinsnes, Singsås.
Hun døde ca. 1709 i Nordgården Vinsnes.
Hun giftet seg sannsynligvis før 1700 med Peder Persen Vinsnes. 

Berit og Peder fikk 4 døtre

Berit Pedersdatter Moe (Vinsnes), f 1699, d 1786. Gift 3. januar 1726 med Arnt Steffensen Moe 
(f 1702, d 1787). (Ole Eliasens tipp-oldemor.)
Anne Pedersdatter Rognes (Vinsnes), f 1703, d 1776. Gift 1733 med Jon Nilsen Rognes (f 1704, d 
1776), bondefolk på Oppstu Rognes.
Kirsti Pedersdatter Rognes (Vinsnes), f 1707, d 1772. Gift med Jon Arntsen Rognes (f 1705, d 
1778), bondefolk i Grytdalen, Singås.
Randi Pedersdatter Bonesvoll (Vinsnes), f 1709, d 1770.

🚹   PEDER PERSEN VINSNES (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1679, i Nordgården 
Vinsnes, Singsås, som sønn av Per Persen Vinsnes (f 1639, d før 1700)  og Else Ellevsdatter 
Kirkvold (f mellom 1640–1651, d ca. 1711). 
Peder var bonde og lensmann, Nordgården Vinsnes, Singsås. 
Peder døde i 1722, 43 år gammel, i Nordgården. Han ble gravlagt fra Singsås kirke.
Peder giftet seg to ganger. Han ble gift I med ei som trolig het Berit og II ca. 1710 med Anne 
Haldorsdatter Flatberg. Navnet på hans første kone er ikke bekreftet, men en kan anta at navnet 
var Berit. Dette fordi hans første datter i 2. ekteskap fikk navnet Berit. Det var vanlig å kalle opp 
første datter (henholdsvis gutt) når tidligere ektefelle døde. Peder fikk 4 barn med sin første kone 
og 5 barn med sin andre kone.
Mora til Peder, Else Ellevsdatter, satt med gården utover til 1710 etter at hun ble enke rett før 
1700. Da tok Peder over gården og sagbruksdrifta og betalte tiende i 1712 med 1 3/4 t. bygg, 2 t. 
havre, 20 mark ost og 7 mark lin.
Peder og faren var de mektigste menn i bygda. De eide Sørløkken (16 mkl.), Moen (6 mkl.) og 
Voll (6 mkl.) – alle i Budal. 
Peder var lensmann i tiden 1712–22.
Armfeldtsoldatene sparte ikke lensmannen da de plyndret gårdene langs fluktruten til Sverige. 
Gården til Peder var den det ble gjort størst skade på i bygda. Skadetaksten ble satt til godt og vel 
183 rdr. Mellom andre ting stakk de av med 20 tylvter bord, 14 t. bygg, 14 t. havre, 2 t. rug (til 
sammen 30 t. korn), 78 lass høy og halm, hest, 6 kyr og 13 sauer. I tillegg kom klær, sengklede, 
gårdsredskap og mye annet.

«Vinsnes-ættene var dei 
mest velsette og vyrde i 
bygda. Slik var det særs 
nøye med kor sønene her 
tok gifte frå, og kor døtrene 
vart gifte til. Døtrene vart 
ikkje iveisende kor som 
helst.»

Sitat fra Singsåsboka, bind 3: 
Gård og grend, ætt og folk, 
side 223.



 9 4

Fra gården Vinsnes er det aner både på Marit Ellevsdatter og Ole Eliasens side. Anene kan spores 
helt tilbake til 1573 – og med litt større usikkerhet tilbake til 1520. Kilde her er Singsåsboka, bind 
3, side 223.
I 1573 fikk Oluf Knutsen, Berits tipp-tipp-oldefar bygsel på gården av kong Fredrik II. Fra samme 
år ble Vinsnes innlemmet i det store krongodset, der krona (Staten) var jorddrott (eier av jorda). 
Dette var en følge av reformasjonen fra 1537 hvor alle kirkelige adelsgods ble ekspropriert av 
kongen.
Fra denne tid er det mulig å skille gårdpartene i Sørgården og Nordgården. Oluf satt som bruker 
på Nordgården.

Vinsnes var erkebiskop Olav Engelbrektsson setegård 
Oluf var enten mågen (svigersønnen) eller sønnesønnen til Eirek setesvein. En setesvein var en 
våpenfør mann, i mange tilfeller adlet, og sin herres ombudsmann i lenet. Eirek var Nidaros-
erkebiskop Olav Engelbrektssons håndgitte mann. Olav Engelbrektsson (f ca. 1480, d 7. 
februar 1538) var den siste av de katolske erkebispene i Norge før Reformasjonen i 1536. Han 
prøvde å hevde norsk selvstendighet og føre videre den norske katolske kirke til tross for den 
lutherske reformasjonen. Han var katolsk erkebiskop i Nidaros fra 1523 til 1537. Da Olav 
Engelbrektsson ble tvunget på flukt av danskekongen Christian III i 1537 markerte det slutten på 
erkebispesetet i Nidaros. Det markerte også slutten på et visst norsk selvstyre. I tiden etterpå kom 
Norge mer direkte inn under styre fra Danmark.
Erkebiskopens setesvein hadde makt omtrent som en senere kongens fogd, og hadde med å kreve 
inn landskyld m.m. for jorddrotten. Gårdene de satt på, setegårder, var som regel unntatt skatt. 
Neppe har det siden funtes en mann med slik rang som Eirek på Vinsnes i Singsås. Mange av 
erkebiskopens setesveiner måtte rømme landet etter reformasjonen, men Eirek var enda bare ung 
og gikk over til den nye læra, og ble værende på Vinsnes til han døde.
Eirek nevnes i Jordeboka for 1548 over «Stiftens landskyld», jord som hørte stiftet til. Eirek er 
sannsynligvis sønnen til Eyvin som i 1520 var nest største skattebetaler i bygda, etter  Sigur i 
Bova. Eyvin betalte 3,5 lodd sølv, 7 mark og 1,5 mark for barna.

«Bonden på Vinsnes mer opplyst enn vanlig bondevett rakk»

Vinsnes er den eldste gården i bygda og Vinsnes-bonden var den mektigste mannen i dalen. 
Gården var et høvdingsete. Her bodde erkebispens setesvein, og fra denne slekta kom 
lensmennene. Dermed ble gården midtpunktet i all politisk og sosial virksomhet – og tingsted. 
Med den sentrale beliggenheten i forhold til ferdselen gjennom bygda var den en selvskreven 
gjestgivergård og skyss-stasjon. Helt opp til slutten av 1800-tallet hang mye av dette i. Under 
kongeferdene gjennom dalen var det stopp her. Det nevnes at både kong Karl Johan i 1818 ble 
vartet opp på gården og kong Oskar II under signingsferden i 1872. Dette gjorde at brukerne på 
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Vinsnes var: «…mer opplyste enn vanlig bondevett rakk. Dermed vart Vinsnes-bøndene 
foregangsmenn på mange områder, både i dagleglivet og det boklege. Såleis lærte dei å klore ned 
meire enn bumerkjet sitt før bygdefolk ellers.»

Setesvein, en setesvein er en mann som har sverget troskapsed til ein stormann og tjener han som 
om han var en konge. Setesveinene stod for den verdslige forvaltninga av de økonomiske 
interessene til kirka i seinmellomalderen (1300—1500). Erkebiskopen hadde etter 
«Sættargjerda» (avtale fra 1277 mellom kirka og kongen om fordeling av makt) rett til å holde 
100 skattefrie setesveiner, hver av de andre biskopene hadde rett til å holde 40 setesveiner. 
Setesveinene hadde, på same måte som adelen, full skattefrihet på setegårdene sine. De var også 
fritatt for leidangtjeneste (militærtjeneste), men erkebiskopen kunne selv kalle setesveinene til 
militærtjeneste for seg. 
Erkebiskop Olav Engelbrektsson hadde 69 setesveiner i 1533. Disse var plassert på de viktigste 
setegårdene til erkebiskopen. I Trøndelag hadde erkebiskopen 4 setesveiner, 3 på Fosen og 1 i 
Gauldalen. I Gauldalen var Vinsnes setesgård. I tjeneste som setesveiner gikk helst storbønder og 
representantar for deklasserte adelsslekter. Gjennom hele middelalderen var en tjeneste hos 
erkebiskopen en naturlig karrierevei for svært mange unge norske adelsmenn, og da særlig for 
medlemmer av knapeadelen eller lavadelen. Disse bokstavelig strømmet til erkesetet fra alle 
kanter av landet. Olav Engelbrektsson var den siste av de katolske erkebispene i Norge.

Peder Persens aner på Vinsnes  
Som en ser foran har Peders aner vært på Vinsnes siden 1500-tallet. Etter at tipp-oldefaren Oluf 
Knutsen (f ca. 1550, d før 1590) fikk bygsel av kong Fredrik II har gården gått fra sønn til sønn i 
fire generasjoner til Peder Pedersen (f 1679, d 1722) ble bruker først på 1700-tallet.
Oluf og kona Jartru er stamfedre til de senere Vinsnes-slektene, og folk flest i Øvre Gauldalen, og 
mange ellers utover landet og i Amerika. Mye av ære og høyverdighet arvet Oluf fra de gamle på 
Vinsnes – og ble som Eirek setesvein mektigste mannen i området. Oluf var klokker og dekn 
(medhjelper til presten), og muligens lensmann. I tillegg var han bruker på Vinsnes og i 1580 
nevnes han som bygsler av kongens gårder Øyænn og Osøya. Per Knutsen på Singsås var bror til 
Oluf. 

Oluf og Jartru Vinsnes hadde 3 sønner (Ole Eliasens 6 x tipp-oldeforeldre)

Eirek Olufsen Vinsnes, dreiv Nordgården sammen broren Jens. 
Knut Olufsen Vinsnes, bruker Søgården Vinsnes.
Jens Olufsen Vinsnes, tok over Nordgården etter faren. (Ole Eliasens 5 x tipp-oldefar.)
Oluf døde før 1590 og enka satt med bygselen til sønnene Eirek og Jens tok over. De betalte 
tienda til kongen i 1607 med 5 skj. korn. Her som i Sørgården Vinsnes var brukerne selveiere av 1 
øre 8 mrkl. Man kan ikke se at Eirek hadde barn. Jens var lensmann, trolig etter vennen Knut på 
Singsås. 

Jens Olufsen og kona, som visstnok var Jartru Arnesdatter Bogen (Nord-Boven), hadde flere 
sønner: 
Knut Jensen Vinsnes, tok over Vinsnes etter faren, døde visstnok før 1630.
Erlen Jensen Vinsnes, f 1598, d 1654, tok over Vinsnes etter broren Knut sammen Per.
Per Jensen Vinsnes, f 1603, d ca. 1660, tok over Vinsnes etter broren Knut sammen Erlen. (Ole 
Eliasens 4 x tipp-oldefar.)
Oluf Vinsnes, f 1614, levde enda 1665.
Eirek Vinsnes, f 1624, levde 1665.
Etter Jens Olufsen fikk sønnen Knut Jensen bygsel på Vinsnes av kongen på 2 øre 12 mrkl. i 
gården. Knut døde visstnok før 1630. Etter han tok brødrene Erlen og Per over.
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Per Jensen var lensmann etter vennen Oluf Knutsen i Sørgården Vinsnes. Per dreiv Nordgården 
Vinsnes sammen broren Erlen. I 1657 hadde «Per lensmann» en buskap på 16 storfe og 10 småfe, 
mens Erlen hadde 3 småfe mindre.
Per Jensen og kona, som trolig het Ingeborg, ble gift mellom 1633–1635. De hadde i alle fall 
sønnene:
Hans Persen Vinsnes, f 1636, d ung.
Per Persen Vinsnes, f 1639, d før 1700, tok over hele Nordgården Vinsnes etter faren og onkelen 
Erlen. (Ole Eliasens 3 x tipp-oldefar.)
Knut Persen Vinsnes, f 1652, levde enda i 1701, men trolig død ugift.
Etter Per Jensen og Erlen Jensen tok sønnen til Per, Per Persen (f 1639, d før 1700), over hele 
Nordgården Vinsnes. Etterkommerne til Erlen kom bort fra gården. Det var i brukertiden til Per 
Persen at gården fikk den store avfellingen, så skylda heretter ble 2 øre 1 mrkl. 
Per satt med gården til han døde rett før 1700.

Per ble gift med Else Ellevsdatter Kirkvold omkring 1677 og de fikk barna:
Peder Persen Vinsnes, f 1679, d 1722, tok over Nordgården Vinsnes. (Ole Eliasens tipp-tipp-
oldefar.)
Hans Persen Vinsnes, bodde på gården Digre i Singsås.
Ingeborg Persdatter Vinsnes, f 1686, d 1739. Gift med Ivar Pedersen Bones Fremstu i Støren.
Kersti Vinsnes, gift med Ola Jonsen Digre.
Else Persdatter Vinsnes, gift med Ola Inbrektsen Malum.
Enka etter Per, Else Ellevsdatter, satt med gården utover til 1710.

Peder Persens andre kone 

🚺   ANNE HALDORSDATTER VINSNES (FLATBERG) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefars 
hustru) ble født i 1685, i Flatberg Nordgården, Haltdalen, som datter av Halldor Eriksen Flatberg 
(f 1652, d 1727) og Magli Olsdatter Flatberg (f ca. 1665).
Anne døde 31. juli 1768, 83 år gammel, i Nordgården Vinsnes. Hun ble gravlagt 7. august 1768, 
Singsås kirke.
Anne giftet seg to ganger. Hun ble gift I med Peder Persen Vinsnes og II med Bernt Halvorsen 
Storrø.
Anne var 26 år da hun giftet seg ca. 1711 i Støren kirke med Peder Persen Vinsnes, 32 år gammel.
Anne var 42 år da hun giftet seg ca. 1727 med Bernt Halvorsen Storrø, 31 år gammel.

Anne og Peder fikk 5 barn

Peder (Per) Pedersen Vinsnes, f 1711, d 1782. Gift med Ingeborg Svendsdatter Storbudal.
Halldor Pedersen Vinsnes, f 1713, d 1754. Gift med Dordi Hansdatter Singsås.
Berit Pedersdatter Storbudal (Vinsnes), f 1714, d 1785. Gift med Jakob Svendsen Storbudal.
Magli Pedersdatter Kirkvold (Vinsnes), f 1719, d 1754. Gift med Jon Persen Kirkvold.
Else Pedersdatter Øyen (Vinsnes), f 1722, d 1772. Gift med Erik Ellevsen Øyen.
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Eli Estensdatter Røttum (ca. 1680–1714)  
og Jon Jonsen Røgnes Røttum (ca. 1668–1712) 

Eli var fra Røttum Sørgården på Rognes. Det er anslått at hun var født ca. 1680, men 
sannsynligvis litt før fordi hun ville vært bare 16 år da hun giftet seg med Jon på nabogården, 
Rognes Sørgården.
Jons farfar er første driver vi kjenner i Rognes Sørgården. De fikk tre sønner og eldste sønnen, 
Ole, tok over gården. Familien til Eli kan vi følge til tidlig på 1600-tallet på Røttum Sørgården 
på Rognes. Om folket på Røttum kan det sies at det var en kamp for livet uavlatelig.

🚺   ELI ESTENSDATTER RØTTUM (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født ca. 1680 i 
Røttum Sørgården, Rognes, som datter av Esten Olsen Røttum (f ca. 1646, d 1692) og Marit 
Røttum (f ca. 1660, d 1712). 
Eli var  bondekone i Røttum Sørgården, Rognes.
Eli døde i 1714, 34 år gammel, i Røttum Sørgården, og gravlagt 24. juni 1714, Støren kirke.
Det antas at Eli var bare 16 år da hun giftet seg med Jon Jonsen Rognes (28 år), 5. juli 1696 i 
Støren kirke. 

Eli og Jon fikk tre sønner

Ole Jonsen Røttum, f 1695, d 1697. Gift med Kari Jonsdatter Folstad i 1716. Bondefolk på 
Røttum Sørgården, Rognes.
Esten Jonsen Røttum Grytdal, f 1699, d 1755. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Jon Jonsen Røttum Moe, f 1701, d 1766. Gift med Kari Rolfsdatter Folstad i 1725. Bondefolk på 
Mo, Støren.

Eli var fra Sørgården på Røttum. Hennes oldefar Esten Olsen Røttum er første oppsitteren vi 
kjenner på gården. Nedenfor er gjengitt fra Størenboka om gården og slekta (bind 1, side 329):

Saftig julebord?

Oppsitteren Esten «Rettenn» (Ole Eliasens 5 x tipp-oldefar) var uheldig i julehelga 1620. Han 
hadde smakt vel mye på juleskjenken og da han måtte sanne at brennevinet går søtt ned og surt 

opp i selve kirka, vanket det bot på 4 
daler. Og han gjorde ikke slikt senere. I 
alle fall ble det ikke registrert flere 
bøter. I 1629 hadde han 5 kyr og 2 
kviger. Marit står som bruker 1630 og 
1632.
Sønnen Ole Estensen (Ole Eliasens 4 x 
tipp-oldefar) tok over like før 
koppskatten ble pålagt i 1645. Da besto 
huslyden av: Olle Roetum, hans 
hoestrue, Erick Roetum, Olle Roetum, 
Gunhild Roetum og Ingeborg Roetum. 
Det var gråskinn (ekorn) i leding på 
Sørgården som på de andre Røttums-
gårdene, og Ole Estensen måtte i 1676 
svare halvannet skinn etter gammel 
takst. Våren 1676 satt han som 
lagrettesmann på Mo. Og noen år senere 
gav han seg på gårdsbruket. 
Sønnen Esten Olsen (Ole Eliasens 3 x 
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tipp-oldefar) tok over noe før eller omkring 1680. Navnet på kona er ikke kjent. Hun døde nok før 
det ble ført nøyaktig kirkebok. Esten Olsen sto som bruker på Røttum til han døde forholdsvis ung 
i 1692. Og enken etter ham sto for drifta av gården noen år. Men navnet til Esten står nevnt i 
jordeboka enda i 1697. Fra dette året er gården gått over til svigersønnen Jon Jonsen Rognes. Han 
hadde giftet seg 5. juli 1696 med datteren Eli Olsdatter (men navnet her må være feil, som datter 
av Esten skal hun hete Estensdatter). Og det var nok fra dette året Jon og Eli tok fatt på Røttum. 

Armfeldt-soldatene ribbet Røttumgården også

Jon Jonsen drev gården til han døde i 1712 og en sønn av gamle Esten kom som bruker. Det var 
Ole Estensen (Elis bror) som satt som oppsitter fra 1713 og det var han som svarte krigsstyren i 
1719. Svenskene rundstjal Ole som alle andre, og tok med seg: 
10 tønner bygg, 1 våg ost, 1 kvarter sild, 15 tønner havre, 24 lass høy, 4 lass halm, 1 ku, 12 mark 
rugmel, 3 sauer, 1 råhud, 1 våg kjøtt, 16 mark smør og 6 barka-skinn. 
Ellers var det den gamle visa med sengklær og gangklær som de hadde bruk for i sprengkulda, og 
de brente opp gårdsredskap og skigarder. Men de forsmådde heller ikke å ødelegge hus med det 
samme de var i Sørgården. Da Ole Estensen ble ute for tiendesvik 1737 la han til 1/2 tønne havre 
og 2 ort godvillig. Løytnant Ramshardt var utom seg her som andre steder. 

En uavlatelig kamp for livet

Ole Estensens sønn, Jon Olsen (Jon Jonsens nevø) bygslet av magister Hans Hagerup sommeren 
1743. Sju år etter var han gift med Gjertru Larsdatter Rogstadgrind. Sagnet sier at det var han som 
etter Storofsen 1789 måtte flytte husene på gården. Ordet om et folk i kamp for livet uavlatelig, 
kan godt brukes om Røttums-byggene og naboen Gaula. Det var ikke noe naturskadefond i disse 
tider, og det røynet nok på rent økonomisk.

🚹   JON JONSEN ROGNES RØTTUM (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født ca. 1668 i 
Rognes Sørgården, som sønn av Jon Olsen Rognes (f ca. 1615, d 1705) og Siri Nilsdatter Rognes 
(f ca. 1630, d 1696). 
Jon var bonde i Røttum Sørgården, Rognes.
Jon døde i 1712, 44 år gammel, i Røttum Sørgården. Han ble gravlagt 17. januar 1712 på Støren 
kirkegård.
Jon Jonsen ble gift 5. juli 1696 i Støren kirke med datteren på Sørgården Røttum, Eli Estensdatter.  
Jon fikk ta over Røttum Sørgården etter svigerfaren. Han var driver der til han døde i 1712.
Denne Jon er trolig sønnen til Jon Olsen (f ca. 1615, d 1705) på Sørgården Rognes, men er ikke 
nevnt i Størenboka, bind 1, s. 388, fordi den referer til manntallet for 1664. Jon ble født fire år 
senere, ca 1668.

Jons farfar, Oluf på Rognes, deljet ølskåla i 
hodet på naboen 

Oppsitteren i Sørgården på Rognes ble regnet 
for husmann i 1612. Han var født sist på 
1500-tallet og skrev seg for Oluf Sivertsen 
(Ole Eliasens 4 x tipp-oldefar) når det en 
sjelden gang var spørsmål om det. 
I 1619 fornyet han bygselen og la sine tre 
skjepper korn i tiende. Fullt så fredelig ærend 
var han ikke ute i da han femte dag jul i 1618 
var på et lag i Folstad-grenda. Han var nok 
en hissigpropp og det gikk friskt for seg da 
han deljet Oluf Folstad i hodet med ølskåla 
så «blodet gick ud». Det svingslaget kostet 
Rognes-byggen 5 blanke daler etterpå, da 
han fikk summet seg framfor tingbordet i 
retten. 

Jon Jonsen Rognes Røttums forfedre
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Oluf Sivertsen ble regnet for ødegårdsmann i koppskatten og husfolket var da: Olle Rognes, hans 
hustru, Peder Rognes og Magnhild Rognes. 
Men det skulle bli flere bøter. I 1654 nektet han å skysse Peder Nilsen enda han hadde lensherrens 
pass. Denne skyssen kom til å koste ham en daler i bot innen saken var ute av verden. Da 
kvegskatten ble innkrevd 1657 sto han for 15 naut, 7 geiter og 6 småfe. Men like etter at han 
svarte denne skatten tok sønnen Jon Olsen (f ca. 1615, d 1705, gravlagt 18.10.1705) (Ole Eliasens 
3 x tipp-oldefar) over for godt. Allerede i 1654 hadde han tatt over 8 mrkl. som faren ham 
godvillig «oploed». Og i 1659 får han bygselen på 1/2 øre. Fra samme år gav han faren Oluf 
Sivertsen kår av gården. Presten i Støren, Joen Erichson Jamt, regner ham for husmann i 
manntallet 1664.
Jon Olsen Rognes hadde tre sønner som er nevnt i manntallet 1664. Det var Esten, Nils og Ole. 
Sønnen Jon Jonsen ble født 4 år senere. I kvegskatten 1657 står Jon Olsen for 20 «heste och nød», 
5 geiter og 8 småfe. Gården var krongods i 1661 og han svarte da for 1 øre 8 mrkl. Han er regnet 
for ødegårdsmann i 1664. Kona het Siri Nilsdatter (Jons Jonsens mor), født ca. 1630, død 1696, 
66 år gammel. Begravet fra Støren kirke 10. april 1696.

Broren til Jon Jonsen, Esten Jonsen, ble dømt til galgen

Esten Jonsen tok over gården og satt med den helt til 1697, men da han gjorde seg skyldig i tyveri 
ble han dømt «til galgen». Det gjorde ikke saken bedre at han rømte fra arresten. Senere ble han 
benådet og sluppet løs, men fogden visste ikke hvordan han skulle få dekket utleggene han hadde 
hatt for ham da han «aldeles intet uden 7 smaa nøgne børn haver at betale med». Saken var oppe 
på tinget sommeren 1700, men da hadde sønnen Arnt Estensen tatt over gården. 
Arnt gav kår til Jon Olsen (Jon Jonsens far) til han døde i 1705.
Da Armfeldtsoldatene kom til gårds i 1718 brente de hus og skigarder og tok med seg redskaper, 
husdyr, mat og klær for 70 riksdaler. 
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Gunhild Jensdatter Voll (ca. 1680–)  
og Ole Jonsen Grytdal (1659–1731) 

Gunhild vokste opp på gården Voll i Budal. Hennes mor var fra gården Storbudal og familien 
har aner tilbake til disse gårdene så langt tilbake som kildene finnes.  
Ole er fra Borstu Grytdal på Rognes. Hans slekt kan vi følge tilbake til slutten av 1500-tallet på 
denne gården. Armfeldt-soldatene sparte heller ikke Gunhild og Ole da de plyndret gårdene på 
vei tilbake til Sverige. Gunhild og Ole fikk 3 barn.

🚺   GUNHILD JENSDATTER VOLL (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født ca. 1680 på 
gården Voll i Budal som datter av Jens Andersen Voll (f ca. 1650) og Berit Jakobsdatter Voll (f 
Storbudal ca. 1660).
Hun var bondekone i Borstu Grytdal, Rognes.
Gunhild døde i Borstu Grytdal.
Gunhild var ca. 19 år da hun giftet seg med Ole.

Gunhilds far sin slekt fra gården Voll

Hennes farfar, Anders Voll (d før 1657), er den første kjente brukeren på gården Voll i Budal. Han 
var leilending her fra før 1645. Gunhilds farmor (ukjent navn) satt som enke på gården etter 
mannen døde – og i 1667 heter det at «Voll ligger frostlendt til, og enka må bare betale  tiende til 
kirka når Gud gir dem gode år».
Anders Voll er også stamfar til Siri Andersdatter (f 1710, d 1785) som er Marit Ellevsdatters tipp-
tipp-oldemor.
Gården Voll er første gang nevnt i kildene i skatteregistret 1626. Gården ligger 524 m over havet i 
ei østhelling. Det er tidlig solrenning, mens åser stenger for utsynet vestover. Nedenfor åker og 
eng er elvefâret dypt og uryddig. Elva Bua går strid forbi og har gjennom tidene tæret hardt på 
lendet på Voll-siden. En aprildag i 1763 var det befaring etter at et jordras hadde forringet åker og 
england, og det samme gjentok seg tre år senere. Voll hadde sag og kvern i en vannrik bekk sør 
for åkerjorda.
Gården hørte opprinnelig til krongodset, men ble kjøpt av en privat jorddrott, Gerdt Hannekam, på 
1600-tallet. 

Gunhilds mor sin slekt fra 
gården Storbudal

Gunhilds mor sin slekt 
kommer fra gården Storbudal i 
Budal. Hennes oldefar, Svend 
Storbudal, nevnes som første 
kjente bruker. Han var 
leilending fra før 1645 til før 
1657. Gunhilds morfar, Jakob 
Svendsen (f 1636, d ca. 1710), 
tok over etter faren og nevnes 
som bruker fra før 1664 til han 
døde i 1710. Det var Gunhilds 
onkel, Svend Jakobsen (f 
1678, d 1750) som tok over 
etter sin far.
Gunhilds oldefar, Svend 
Storbudal, er stamfar både til 
Margits far og mor ved at han 
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er oldefar også til Lars Svendsen Storbudal og Kjersti Pedersdatter Svardal.
Budal nevnes første gang i de skriftlige kildene i 1489. Da er gården delt i Storbudal og 
Lillebudal.
Storbudal ligger midt i ferdselsleia mellom det østafjeldske og Trøndelag. Budbringere, 
kremmere, geistlige og verdslige med følgesvenner, alle som hadde ærend over fjellet, var innom 
gårdstunet her.
(Kilde: Bygda mellom fjella. Grend, hus og slekt i Budalen. Utgitt 2006)

🚹   OLE JONSEN GRYTDAL (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1659, i Borstu Grytdal, 
Rognes, som sønn av Jon Gudmundsen Grytdal (f etter 1626). Hvem mora var vites ikke.
Ole var bonde i Borstu Grytdal, Rognes. 
Ole døde i 1731, 72 år gammel, i Borstu Grytdal.
Ole var 40 år da han giftet seg med Gunhild Jensdatter i 1699. 
De eldste anene vi har kilder til av Oles forfedre kommer fra Rognes og gården Borstu i Grytdal. I 
1628 møter vi ødegårdsmannen Gudmund i Grytdall, født ca. 1594 og død etter 1664, han er Oles 
farfar.
Det ser ut til at han har drevet godt, for da kvegskatten ble krevd inn i 1657 skatter han for «10 
heste och nød», 5 geiter, 4 sauer og svin. Manntallet 1664 viser at Gudmund Grytdael bruker 9 
marklag og er 70 år gammel. 
Sønnen Ole Gudmundsen er 38 år i manntallet og han tok over gården etter faren. Senere er 
broren Jon Gudmundsen (Ole Jonsens far), f etter 1626, kommet som bruker. Det ser ikke ut til at 
Ole Gudmundsen var gift. Han døde 1693. 

Ole og Gunhild ribbet av Armfeldts soldater i 1718

Ole Jonsen tok over gården etter faren Jon Gudmundsen, etter at han giftet seg. Første kona døde i 
1697, 68 år gammel, og han giftet seg igjen 1699 med Gunhild Jensdatter Voll. Det var Ole som 
ble ute for svenskene like før jul 1718. De stakk av med: 1 1/2 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre, 18 
lass høy, 1 ku, 1 sau, 1 ridesal, 5 sauskrotter, 1 våg kjøtt og 1 pund smør. 

Men de fant også to vester av 
bukkeskinn som Ole hadde gjemt 
unna og som var verdt sine gode 
3 daler tilsammen. Ellers var det 
gårdsredskap og klær det gikk ut 
over. Skadetaksten på vintertinget 
i mars 1719 kom opp i vel 37 
daler. 

Gunhild og Ole fikk tre barn

Jon Olsen Grytdal, f 1700, d 
1701.
Gunhild Olsdatter Grytdal, f 
1702, d 1782. (Ole Eliasens tipp-
oldemor.)
Ingeborg Olsdatter Grytdal, f 
1706, d 1707.

Ole Jonsen Grytdals forfedre

Gudmund Grytdal 
1594 

AFT 1664 - Borstu Grytdal, Rognes

Jon Gudmundsen Grytdal 
AFT 1626 - Borstu Grytdal, Rognes

Ole Jonsen 
Grytdal 

1659 - Borstu 
Grytdal, Rognes 
1731 - Borstu 

Grytd
al, Rognes
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Ukjent kone  
 og Nils 

Jeg har ikke funnet annet om foreldrene til Arnt Nilsen Rogstad enn at faren må ha hatt navnet 
Nils. Hvor Nils kom fra og bodde vites ikke.

🚹   NILS (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) fikk sønnen Arnt som giftet seg med gårdstausa på 
Bortistu Folstad. Hvor Nils kom fra har jeg ingen informasjon om. Sønnen Arnt skrev seg Rogstad 
da han giftet seg med jordtausa på Bortistu Folstad, men jeg har ikke funnet Arnt (eller faren Nils) 
i Bygdeboka under noen av Rogstad-gårdene.

🚺   UKJENT. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) jeg har ingen informasjon om hvem kona til Nils 
var.

Nils fikk iallefall ett barn

Arnt Nilsen, f 1709, d 1773. Bonde på Bortistu Folstad. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
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Kari Larsdatter (1689—1741)  
og Esten Larsen Folstad (1692—1765) 

Kari kom til Bortistu på Folstad, Støren, da hun giftet seg med gårdsgutten der. 
Esten sin slekt har aner tilbake til 1500-tallet på Folstad. Hans tipp-oldefar er den første kjente 
driveren av Bortistu Folstad. Det fortelles om at slagsmål hørte til de vanlige hendelsene – i 
1646 fikk Estens oldefar ei bot fordi han rotet seg borti et slagsmål og brukte nevene litt. 
Oldefaren var også med som lagrettesmann. På slutten av 1600-tallet var de hardt utsatt for 
Gaulas herjinger og de søkte om avfelling i skyld grunnet elvebrott og oversvømmelse på åker 
og eng av de harde flommene.

🚺   KARI LARSDATTER FOLSTAD (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 1689. Jeg har 
ingen opplysninger om hvem foreldrene var eller hvor hun kom fra.
Kari var bondekone i Bortistu Folstad, Støren. 
Kari døde i 1741, 52 år gammel, i Bortistu. Hun ble gravlagt 22. januar 1741, Støren kirkegård.
Hun var 29 år da hun giftet seg med 26 år gamle Esten Larsen 26. juni 1718.
Kari kom til gården Bortistu Folstad da hun giftet seg med Esten midtsommers 1718.

Kari og Esten fikk 4 barn

Gjertrud Estensdatter Folstad, f 1722, d 1755. Gift 1744 med Arnt Nilsen Rogstad. Bondefolk 
på Folstad. (Ole Eliasens tipp-oldemor.)
Esten Estensen Folstad, f 1725, d 1725.
Kari Estensdatter Folstad, f 1726, d 1785.
Lars Estensen Folstad, f 1730, d før 1741.

🚹   ESTEN LARSEN FOLSTAD (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1692 i Bortistu 
Folstad, Støren, som sønn av Lars Larsen Folstad (f 1662, d 1694) og Gjertru Olsdatter Folstad (f 
1660, d 1738). Esten ble døpt 31. juli 1692 i Støren kirke. Hans faddere ved dåpen var: Gunder 
Ounum, ??, Esten Rogniæssis qvinde, Joens Folstad.
Han var bonde i Bortistu Folstad, Støren. 
Esten døde i 1765, 73 år gammel, på Bortistu. Han ble gravlagt 2. mars 1765, Støren kirkegård. 
Han var 26 år da han giftet seg med Kari Larsdatter, 29 år, 26. juni 1718 i Støren kirke.
Esten hadde tatt over Bortistu Folstad etter mora og stefaren da svenskene kom utover dem i 
1718. Det var såvidt han hadde rukket å gifte seg med Kari Larsdatter da de kom opp i 
krigshendingene, og de fikk en tøff start som nygifte da de midt på vinteren ble plyndret for:  
10 tønner bygg , 1 gryte, 22 tønner havre, 6 ljåer, 36 lass høy, 8 sekker, 6 lass halm, 8 mark smør, 
3 kyr, 1 vev, 9 sauer, 6 sleder, 2 griser og 1⁄2 våg ull. Soldatene ødela og brente hus og skigarder 
og plukket med seg gårdsredskaper og sauskinn og sengklær. Alt i alt kostet røveriet Esten og Kari 
gode 142 daler. 
Men så var det bare å ta fatt på nytt igjen. Snaue fem år etter satt de med en god besetning på 
båsen. Da skoletollen skulle utredes i 1741 svarte Esten sine 12 skilling som de andre bøndene 
rundt omkring. Men nå døde Kari Larsdatter og Esten ble rådd på å gi fra seg styringa til yngre 
krefter. Datteren Gjertru ble gift med Arnt Nilsen fra Borstu på Rogstad og de tok over.

Det ble et brutalt møte 
med virkeligheten for Kari 
og Esten da de som nygifte 
ble overfalt av Armfeldt-
soldatene senhøsten 1818. 
De tømte gården for mat, 
dyr og redskaper – og 
tente på hus før de la av 
gårde videre oppover 
dalen mot Sverige.
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Esten sine forfedre 
Estens slekt har vært på Folstad helt til bake til 1500-tallet. Da er det en Otter som driver gården 
og han er Estens tipp-oldefar (se ill. Familien til Esten Larsen Folstad og Kari Larsdatter).
Otter var en av de første driverne av gården Bortistu på Folstad. Søndag i midtfaste 1603 forteller 
Even Olsen Skjerli «Effuind Olufsson paa skeliden» om slektningene sine i et skinnbrev da han 
vil selge Skjerli-gården til presten Jens Andersen Bull. Han nevner da både Jon Ottersen på 
Estenstad og Otter Ottersen på Folstad som sine søskenbarn. Da hadde nok Otter vært bruker på 
Folstad ei tid, for han var født på 1500-tallet og fullvoksen kar på den tiden skinnbrevet ble 
skrevet. Vi treffer på Otter igjen i 1609 da «Iffuer Øyene» får seg ei bot fordi han slo Otter over 
kjeften. Det kostet en halv daler den gangen.  
På mer fredelig vis forteller lensregneskapet at Otter i 1620 svarte leding med 16 mark smør og 
godt og vel et pund mel. Det var like før sønnen Oluf eller Ole (Elliings oldefar) tok over. Han 
nevnes da også sammen med de voksne i huset i koppskatten 1645:  
Olle Folsta, hans høstru, Elling Folsta og Peder Folsta.
Et par år etter (ca. 1647) var Oluf med som lagrettesmann på Mo da flere bønder klaget over at de 
ikke maktet å svare skattene de var pålagt. Året før hadde han fått bot fordi han rotet seg borti et 
slagsmål og brukte nevene litt. Men det hørte til de vanlige episoder den gangen. Kvegskatten 
1657 beretter at han har 22 naut på båsen og dessuten 5 geiter og 10 andre småfe.  
Oluf ga over gården omkring 1670 til sønnen Ole, som er Estens morfar.
Ole tok over Bortistu Folstad etter sin far, Oluf Ottersen. Ole dreiv gårdsbruket helt til datteren 
Gjertru Olsdatter (Estens mor) giftet seg omkring 1689.
Ole døde i 1694, men da hadde svigersønnen, Lars Larsen (Estens far), alt vært med og søkt om 
avfelling i skyld grunnet elvebrott og oversvømmelse på åker og eng av de harde flommene. 
Svigersønnen som het Lars var ikke noe langt liv laga, han døde i 1695 før den eldste sønnen hans 
kom til verden. Det var nok grunnen til at veslegutten ble døpt Lars. Hvor Estens far kom fra sier 
historien ingenting om.
Men enken og mora til Esten, Gjertru Olsdatter, hadde ikke mistet motet etter de to gravølene til 
hennes mann og sin far. Et par år etter, 1. november 1697, giftet Gjertru seg med Ole Bjørnsen 
Folstad (f ca. 1660).
Da manntallet ble tatt opp i 1701 leide han en dreng til hjelp. Men nå vokste Gjertrus sønner, 
Esten og Lars fremmi, og i skoskatten 1711 sier Ole Bjørnsen at han greier seg med guttene og 
«foregifver han ingen løn at give». Men de to tausene fikk både kontantlønn og klær på vanlig 
måte. Det var Marit Estensdatter og Guru Bjørnsdatter som begge trulig var av slekta til 
gårdsfolket.

Gjertrus sønn Esten Larsen hadde 
tatt over det hele da svenskene 
kom utover dem i 1718.

Gjertru Olsdatter og Lars Larsen 
fikk 4 barn

Lars Larsen Folstad, f juni 1690, d 
1691.
Siri Larsdatter Folstad, f 1692, 
Flyttet fra bygda.
Esten Larsen Folstad, f 1692, d 
1765. Gift 1718 med Kari 
Larsdatter, f 1689, d 1741. Tok 
over gården etter Estens foreldre 
og var bondefolk på Bortistu 
Folstad. (Ole Eliasens tipp-tipp-
oldefar.)
Lars Larsen Folstad, f 1695, d 
1777. Gift med enken Marit 
Henriksdatter Rogstad, f Tilset. 
Bondefolk på Rogstad.  

Esten Larsen Folstads forfedre
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Annika Mikkelsdatter Gåsbakk Buklev (1679–1758)  
og Ole Hansen Hovinseggen (1693–1765) 

Annika stammer fra de franske hugenottene som ble fordrevet fra Frankrike pga sin tro. 
Annika vokste opp på Gåsbakk på Hølonda og var senere trolig i tjeneste hos broren på 
gården Buklev i Horg. 
Ole var født på plassen Hovinseggen under gården Øvre Hovin. Oles far var første plassmann 
her. I 1743 ble Ole dratt inn i en drapssak fordi han hadde hjulpet ei dame å skaffe seg 
rottegift. Annika og Ole fikk 3 barn.

🚺   ANNIKA MIKKELSDATTER HOVINSEGGEN (GÅSBAKK BUKLEV) (Ole Eliasens tipp-
tipp-oldemor) ble født i 1679 på gården Gåsbakk på Hølonda, som datter av Mikkel Ellevsen 
Gåsbakk (f ca. 1655) og Ingeborg Andersdatter (f ca. 1655). Mikkel nevnes som bruker på gården 
Gåsbakk på Hølonda rundt 1680, men jeg har ikke funnet flere opplysninger om ham. Har heller 
ikke funnet mer informasjon om mora. Men barnas alder tilsier at foreldrene er født omkring 
1655.
Annika var plasskone på Hovinseggen. 
Annika døde i 1758, 79 år gammel.
Annika var 41 år da hun giftet seg med Ole (27 år) i 1720.
Annika er fra gården Gåsbakk på Hølonda, men brukte navnet Buklev da hun giftet seg. Det tyder 
på at hun da bodde eller var i tjeneste hos broren Ellev som dreiv gården Buklev i Horg. 

Annikas foreldre stammer fra de franske Hugenottene 

I Horg-boka (bind 2, s 232) nevnes at foreldrene til Annika stammer fra franske hugenotter. 
Tilhengerne av den protestantiske hugenottbevegelsen ble forfulgt i over 200 år i Frankrike (fra 
1560-årene til rundt 1790). Over 200 000 emigrerte på grunn av forfølgelsene.
På nettstedet Wikipedia fortelles dette om hugenottene:
«Hugenotter er betegnelsen på tilhengerne av den reformerte lære i Frankrike. Hugenottene 
baserte sin kirke på Jean Calvins lære.
Ordet hugenott (fransk huguenot) stammer fra 1500-tallet og skal visstnok være avledet av det 
tyske Eidgenosse («forbundsfelle»), på grunn av båndene til den sveitsiske reformasjon. Først ble 
ordet brukt som skjellsord av motstanderne, men senere ble det tatt i bruk av hugenottene selv.
Hugenottene ble forfulgt av de franske kongene og andre katolske makthavere. En massakre på en 
hugenottisk menighet i Vassay i 1562 gav støtet til en 30-årig religionskrig i Frankrike. Den verste 
hendelsen i denne krigen er kjent som Bartolomeusnatten. Den 24. august 1572 ble det satt i gang 
et blodbad i Paris der flere tusen hugenotter ble drept.
Ediktet i Nantes gav i 1598 hugenottene visse fristeder. Senere ble de igjen utsatt for sterkt press 
fra den franske kongen, og i 1685 ble ediktet i Nantes opphevet. Mellom 200 000 og 250 000 
hugenotter emigrerte på grunn av forfølgelsene. Særlig dro de til Sveits og mange stater i dagens 
Tyskland (hovedsakelig Brandenburg-Preussen, som de kom til å sette et sterkt preg på), England, 
Nederland og Nord-Amerika. Denne utvandringen var et stort tap for Frankrike, ettersom 
hugenottene var dyktige borgere.
Først ved den franske revolusjon i 1789 fikk hugenottene fulle borgerrettigheter.»

Annika hadde to brødre som er nevnt i Hølondboka: 
Ellev Mikkelsen Gåsbakk, (f 1681, d 1753). Dreng i Lia på Hølonda i 1701. Gift 1719 med Kari 
Bastiansdatter Lium (f 1689, d 1753). Brukere i Buklev i Horg.
Anders Mikkelsen Gåsbakk, f 1688. Dreng på nabogården Trotland på Hølonda i 1701.

Jean Calvin (1509–1564) 
fransk-sveitsisk 
kirkereformator og 
grunnlegger av den 
reformerte kirke. Hans 
lære, kalvinismen, lærer at 
Bibelen er Guds lov. Noen 
mennesker er 
forutbestemt av Gud til 
evig frelse, andre til evig 
fortapelse. Guds majestet 
og forutbestemmelse er 
viktige deler av Calvins 
lære.

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_reformerte_kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Jean_Calvin
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sveitsiske_reformasjon&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Bartolomeusnatten
https://no.wikipedia.org/wiki/Ediktet_i_Nantes
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Annika og Ole fikk 3 barn

Anders Olsen Hovinseggen, f 1720, d 1723.
Anders Olsen Hovinseggen, f 1724, d 1793. Husmann i Nordbakken under Lyngen. (Ole 
Eliasens tipp-oldefar.)
Hans Olsen Hovinseggen, f 1725. Husmann i Fossløkken. Senere i Midttømmesmælen.

🚹   OLE HANSEN HOVINSEGGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1693 på plassen 
Hovinseggen i Horg, som sønn av Hans Iversen Hovinseggen (f 1644, d 1722). 
Ole var plassmann på Hovinseggen, Horg. 
Ole døde i 1765, 72 år gammel, på Hovinseggen.
Ole var 27 år da han giftet seg i 1720 med Annika (41 år).
Ole Hansen ble født på plassen Hovinseggen ca. 1693. Plassen Hovinseggen lå høyst sannsynlig 
på den sletta hvor bolighusene Heimly (236/38) og Bakketun (236/54) nå ligger (pr. 1991). 
Plassen lå under gården Øvre Hovin.
Den første husmannen en kjenner til var Oles far, Hans Iversen (f ca. 1644, d 1722). Han var 
trolig dreng på Nordgården på Krogstad i 1666 og var da 12 år. Han giftet seg og ble husmann i 
Hovinseggen rundt 1690. Jeg vet ikke hvor Hans kom fra. Navn og herkomst på kona er også 
ukjent. Hans døde i 1722, 78 år gammel, i Hovinseggen.
Ole tok over plassen etter faren og han og kona Annika levde som husmannsfolk der til de døde.
Tradisjonen forteller at husmannen i Hovinseggen flyttet oppå Brauten. Det må ha vært Ole som 
flyttet plassen sin dit. Da Ole døde i 1765 ble plassen trolig lagt øde.

Ole ble dratt inn i en drapssak 

Ole Hansen ble dratt inn i rettssaken mot «mordersken» Siri Steensdatter fra Pipa. Siri hadde 
truffet Ole i Trondheim i 1743. Hun hadde behov for ei underskrift fra en manns-person for å 
kunne skaffe seg rottegift på apoteket. Denne gifta, også nevnt rottekrutt, skulle hun bruke til å ta 
livet av sin rivalinne. Ole hadde vært lettsindig nok til å gi henne underskriften hun ba om. Ole 
kunne ikke skrive selv. Han skrev derfor under med påholden penn.

Oles far, Hans Iversen, hadde tre barn

Marit Hansdatter Hovinseggen, født før 1690. Gift med Anders Andersen Røskaft i 1709. Flyttet 
trolig ut av bygda.
Rasmus Hansen Hovinseggen, f 1692, d 1720.
Ole Hansen Hovinseggen, f 1693, d 1765. Han tok over plassen etter faren. Gift i 1720 med 
Annika Mikkelsdatter Buklev. De fikk 3 barn. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar.)  



 1 0 7

3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Dordi Arntsdatter (ca. 1695–etter 1730)  
og Mogens Jonsen Evjen (1688–1730) 

Dordi har jeg sparsomt med opplysninger om. Hun ble gift i 1721 med Mogens og de 
etablerte seg som de første plassfolk på Evjenstenen under gården Evjen i Horg. Far til Mogens 
antas å være han som drepte en kar med øks. Han var sammen med lensmannen som også er 
en direkte ane til Ole Eliasen Aunøien.
Dordi og Mogens er tipp-tipp-oldeforeldre til dikteren Jonas Lie.

🚺   DORDI ARNTSDATTER EVJEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor). Jeg har ingen sikre data 
om fødsel og død. Heller ikke foreldre. Men hun er sannsynligvis født på 1690-tallet. Når hun 
døde er mer uvisst, men det må være etter 1730 en gang. 
Dordi var plasskone på Stenen i Horg.
Dordi døde etter 1730 på Stenen.

🚹   MOGENS JONSEN EVJEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1688 i Horg, som sønn 
av Jon Mogensen (Monsen) Evjen. 
Mogens var plassmann på Stenen. 
Mogens døde i 1730, 42 år gammel, på Stenen.
Mogens var 33 år da han giftet seg med Dordi 29. desember 1721.

Mogens og Dordi Arntsdatter er de første husmannsfolkene en kan plassere i Evjenstenen, eller 
Stenen under Evjen i Horg. De forlovet seg 29. juni 1721 og ble gift 29. desember samme år. 
Forlovelsen var sikkert nødvendig for å unngå straff fordi de fikk sitt første barn samme år. 
Mogens ble imidlertid nevnt for Valdum da barnet ble født. Trolig bodde de da ei tid på Valdum.
Det var flere gårder på Evjen. Den største var Sør-Evjen hvor Stenen var en plass under. Sør-
Evjen var en av de største gårdene i bygda. Der var lensmannen husbonde. Evjen-gårdene ligger 
på vestsiden av Gaula, 1–3 km fra Lundamo. All bosetting ligger nå (1991) nede på elvesletta, 
men tidligere var det flere boplasser oppe i den til dels bratte dalsida. Der lå også en gammel 
ferdselsvei.
Stenen var høyst trolig den eldste husmannsplassen på Evjen. Det bodde folk der store deler av 
1700-tallet. Dordi og Mogens sin sønn Jon tok over plassen etter foreldrene. En antar at plassen 
ble fraflyttet rundt 1770, tre år etter at Jon døde.
Da Mogens døde giftet Dordi seg på nytt med Peder Andersen Krogstad, trolig Krogstadbakken (f 
1704, d 1744). De var husmannsfolk på Stenen.

Dordi og Mogens hadde 3 barn

Jon Mogensen Lyngen, f 1721, d 1763. Tok over plassen etter foreldrene. Gift 1748 med Marit 
Estensdatter Hovin, Øvre Hovin (f 1721, d 1787 i Trondheim). De fikk 8 barn. Dattera Dordi, f 
1748, er oldemor til dikteren Jonas Lie. Hun var gift med Mons Jonasen fra Storli i Holtålen, 
politimester i Trondheim.
Kari Mogensdatter Lyngen, f 1726, d 1793. (Ole Eliasens tipp-oldemor.)
Arnt Mogensen Lyngen, f 1729. Bosatt på gården Frøset på Byåsen. Levde i 1763. 

Det var sannsynligvis Mogens far som drepte en kar med øks 

En Jon Monsen (Mogensen) Evjen ble nevnt som «mannedraper» i 1666. Denne Jon var dreng 
hos Halvor Halvorsen i Sør-Evjen, Horg. Halvor (f 1615, d 1690) var bonde og lensmann, han er 
også direkte ane til Ole Eliasen Aunøien i 8 ledd (4 x tipp-oldefar). 



 1 0 8

Jon og Halvor hadde vært i selskap, og der hadde Jon slått i hjel en Oluf Grøset med øks. Halvor 
hadde ikke grepet inn og forhindret drapet. For det måtte Halvor betale 15 daler i bot. Jon fikk nok 
ei langt strengere straff. To hølondinger, Jon Storfuglås og Jon Litlfuglås, måtte betale en daler 
hver for at de i en natt hadde huset «mannedraperen».
Denne Jon Monsen var muligens en av forfedrene til den husmannsslekta som bodde i 
Evjenstenen. Denne antakelsen bygger på at Mons eller Mogens var et ganske sjeldent navn. 
Ellers ser man at Jon går igjen som et navn i slekta.

Dordi og Mogens er stamfedre til dikteren Jonas Lie  

Dordi og Mogens er tipp-tipp-oldeforeldre til dikteren Jonas Lie. Deres sønn, Jon, er tippoldefar 
til Jonas Lie. Jons datter Dordi, f. 1748, er Jonas Lie sin oldemor. Dordi var bosatt i Trondheim i 
1786. 
(Kilde: Busetnad og folkeliv i Horg. 4: Gard og grend. Side 274–276.)

Slektsforhold mellom dikteren Jonas Lie og Margits far, Ole Eliasen Aunøien  

Søsken

Søskenbarn

3-mening

4-mening

5-mening

Mogens Jonsen Evjen
1688–1733

Husmann på plassen Evjenstenen i Horg

Husmann på plassen Evjenstenen, 
Horg. 
1721–1763.

Husmannskone på plassen 
Hovinseggen, Horg. 1726–1793.

Gift med politimesteren i Trondheim, 
Mons Jonassen, fra Storli i Holtålen. 
Dordi f 1748.

Regimentkvartermester, Trondheim. 
1776–1820.

Sorenskriver i Sunnhordland. Ridder av 
St. Olavs orden. 1803–1881.

Dikter, en av de fire store fra 
tidsepoken realismen. Jurist. 
1833–1908.

Smed og husmann på plassen 
Hovinseggen, Horg. 1761–1837.

Husmann på plassen Vatnet under 
Løberg nedre, Horg. 1804–1856.

Plasskone på Oppi-Melsmoen og i 
«Grøbba». Døde som enke og 
forsørget av sønnen. 1831–1919.

Snekker, ryggsekkmaker og 
småbruker på Oppi-Melsmoen og i 
«Grøbba». 1860–1924.
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Gollaug Olsdatter Bones (1695–1781)  
og Elias Olsen Øyen Østlyngen (1693–1767) 

Gollaug vokste opp på Bones på Rognes. Hennes slekt går i allefall tilbake til 1657, da satt 
hennes farfar på gården. Gården ble hardt rammet da Armfeldt-soldatene ribbet gårdene i 
Gauldalen. 
Elias var født på Nerøyen i Støren. Han tok over gården etter faren, men måtte flytte da 
gården ble solgt. Elias kjøpte imidlertid ny gård på Østlyngen i Horg og var tidlig selveier. 
Gollaug og Elias fikk 8 barn.

🚺   GOLLAUG OLSDATTER ØSTLYNGEN (BONES) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1695 på Nordstu Bones, Støren, som datter av Ole Iversen Bones (f 1661, d 1725). Jeg har 
ingen opplysninger om mora. Gollaug ble døpt i 1695 i Støren kirke. 
Hun var bondekone på Østlyngen i Horg. 
Gollaug døde 15. april 1781, 85 år gammel, i Østlyngen. Gollaug ble gravlagt i 1781, Horg kirke.

Gollaug sin slekt 

Gollaug Olsdatter Bones, f 1695, d 15.05.1781, vokste opp i Nordstu på Bones i Støren.
I 1657 satt det en ny bruker i Fremstu på Bones, og det var Iver Pedersen Bones, f ca. 1628 
(Gollaugs farfar). Han skattet det året for 19 storfe, 6 geiter og 14 småfe da de krevde opp 
kvegskatten. Det var kvern på gården og det betalte Iver 6 skilling for i de tidene. I 1676 svarte 
han 5 1/2 mark smør og 11 merker mel i leding.

Iver hadde to sønner som er kjent 

Peder Iversen Bones, f 1656, d etter 1718. Lensmann og bonde, Fremstu på Bones. Tok over 
Fremstu etter faren.
Ole Iversen Bones, f 1661, d 1725. Bonde i Nordstu på Bones. (Gollaugs far.)

Gollaugs far robbet av Armfeldt-soldatene 

Gollaugs far Ole Iversen, rakk ikke å redde unna stort før svenskene kom til gårds på Bones. De 
reiste med:
10 tønner bygg, 16 tønner havre, 60 lass høy, 4 lass halm, 16 vog never, 4 tylfter hustømmer, 2 
tønner mel, 3 rå huder lær, 7 sekker, 3 kyr, 11 ungnaut, 3 sauer, 1 hest, 6 skinnfeller, 1 håndkvern. 

Matvarer for 1 rdr. 1 ort 16 skl. 
Gårdsredskaper for 7 rdr. 3 ort. 
Kornstaur og skigard oppbrent for 4 
rdr.
Ole Iversen tapte 151 riksdaler godt 
og vel på denne plyndringa, etter 
taksten som ble tatt i 1719. 
Gollaug hadde en bror, Johannes, 
som kom til Bogen i Singsås og en 
Ole som kom til Mo på Støren.
Det gikk også hardt ut over onkelen 
til Gollaug, Peder Iversen. Han var 
lensmann og bygselmann på 
Fremstu på Bones. Men svenskene 
respekterte ikke lensmannen mer 
enn andre da de kom, og de strøk 

Gollaug Olsdatter Bones forfedre

Peder Iversen Bones 
1600

Iver Pedersen Bones 
1628 - Fremstu Bones, Rognes

Ole Iversen Bones 

1661 - Fremstu Bones, Rognes 
1725 - Bones Nordstu, Rognes

Gollaug 
Olsdatter 

Bones 
(Østlyngen

) 

1695 - Bones, 
Rognes 

15.04.1781 - 
Østlyngen
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med 10 tønner bygg, 16 tønner havre, 6 vog kjøtt, 2 pund smør og 1 pund 12 mark ost fra 
stabburet. De leide ut ei kvige og 6 sauer fra fjøset og tok 60 lass høy og 6 lass halm på låve og 
lem. At de hadde bruk for gårdsredskap til en verdi av vel sju riksdaler fikk så være, og likedan at 
de brente opp skigard og kornstaurer for å varme seg, men hva de skulle med kvinnfolk-klær er 
ikke godt å si. Ellers ribbet de folket i Fremstu for 7 feller og 2 bolster, 6 dyner og 2 benkedyner, 
3 gryter og 5 sekker, gangklær og lintøy. De hadde nok et bra lass med seg da de kom seg 
avgårde, for skadetaksten i 1719 ble 133 riksdaler 2 ort og 9 skilling. Men Peder Iversen hadde 
nok gjømt unna kyrne, for ellers ville de ha vært med i skadeoppgjøret.

Håkon Jarl ville ha den vakre kona til bonden på Bones

Bones er den eneste gården i Støren som nevnes i sagaene. I slutten av 900-tallet bodde Orm 
Lyrgja her og han hadde ei meget vakker kone. Hun het Gudrun og var fra Lund i Horg og folk 
kalte henne «Lundesola». Den kvinnekjære og mektige Håkon Jarl, som i praksis fungerte som 
norsk konge fra ca. 970 til 995, ville ha tak i henne. Han sendte trellene sine oppover til Bones for 
å hente henne. Men Orm Lyrgja sørget for god mat og rikelig med skjenk til trellene så han fikk 
områdd seg. Han fikk samlet sammen folk så trellene måtte reise uten Gudrun. Trellene truet med 
at de skulle komme tilbake og tukte bonden på Bones. Men Orm Lyrgja «skar hærpil» og sendte 
ut, og Halldor på Skjerdingstad i Melhus fikk samlet bøndene der. Følgen var et opprør som kostet 
Håkon Jarl livet. Da Gerhard Schøning reiste her i 1773, sto det ennå to bautasteiner som etter 
tradisjonen skulle være reist over Orm Lyrgja og Lundesola. Den ene bautasteinen sto helt til 
1899.
Det ble funnet et økseblad på Bones i 1924 som skriver seg fra Merovingertid (Merovingertid er 
en arkeologisk betegnelse brukt i Norge for perioden mellom folkevandringstid og vikingtid, det 
vil si perioden ca. 550–800 evt.). Dette funnet tyder på at gården var ryddet allerede på 600-tallet 
evt.

🚹   ELIAS OLSEN ØYEN ØSTLYNGEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1693 på 
Nerøyen, Støren, som sønn av Ole (Oluf) Larsen Øyen (f ca. 1656, d 1728) og Else Øyen (f ca. 
1660). Han ble døpt 1693 i Støren kirke. 
Han var bonde først på gården Nerøyen i Støren og så på Østlyngen (Ystlynge) i Horg. 
Elias døde 6. september 1767, 74 år gammel, på Østlyngen.
Elias var 25 år da han giftet seg med Gollaug, 23 år gammel, 26. februar 1719 i Støren kirke. 
Elias vokste opp på gården Nerøyen i Støren. Han tok over gården i 1725 etter faren Ole (Oluf) 
Larsen Øyen. Ole døde tre år etter, litt over 70 år gammel. Elias satt som leilending på Nerøyen 
under assessor Jens Sommer som i den tiden eide Nerøyen. Elias svarte skoletoll for bruket i 1741 
og hadde to drenger og to tauser med seg til arbeidshjelp. Men så kom premiereløytnant Søren 
Schjelderup på at han skulle kjøpe gården og bo der. Denne handelen gikk i lås høsten 1744, og 
Elias reiste til Horg og slo seg ned på Østlyngen. Datteren Siri giftet seg med Nils Olsen i Borstu 
på Rogstad akkurat i de tidene faren flyttet til Horg.

I Horg fikk Elias skjøte på gården Østlyngen i 
1746, men han flyttet dit før 1745. Han var den 
første selveier og bonde på Østlyngen. Elias og 
Gollaug står for bruket i tiendelista høsten 
1745. 3. januar 1746 fikk Elias skjøte av 
tidligere eier, løytnant Steen, på Østlyngen og 
Schrubholten (Skuggen) for 210 rdr. Høsten 
1745 har Elias 7 kyr.
Elias greide ut kjøpet ved lån på 200 rdr. Han 
gav en panteobligasjon til madam Maria 
Treschow for lånet med pant i Østlyngen. Slik 
ble han den første selveier og bonde på bruket.
Elias gav over gården Østlyngen i 1758 til 
sønnen Ole Eliasen, f 1720, d 1793 (Ole 
Eliasens tipp-oldefar). 

Elias Olsen Øyen Østlyngens forfedre
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Faren til Elias var fostersønnen til løytnant Elias Olsen 
Faren til Elias, Ole (Oluf) Larsen, kom til Nerøyen som fostersønn til løytnant Elias Olsen Øyen 
og kona Karen Sivertsdatter som var barnløse. Foreldrene hadde et par drenger til hjelp. Drengene 
Even og Torstein nevnes sammen Ole i prestens mantall fra 1660-åra. Løytnanten ble så godt som 
blind på alderdommen, og de siste årene han levde hadde fostersønnen Ole Larsen ansvaret for 
bruket. Det var også Ole som søkte om avfelling i jordskylda i 1693 grunnet de voldsomme 
flommene som reiv bort mye av åkerjorda ute ved Sokna.

Armfeldt-soldatene stakk av med juleølet 

Da Armfeldt-soldatene plyndret Nerøyen i 1718 hadde nok Ole brygget juleølet og ordnet seg 
med vintermat for de tok med seg:
6 tønner øl, 6 tønner bygg, 4 tønner havre, 1/2 tønne rugmel, 3 våg flesk, 5 våg kjøtt, 50 lass høy, 
2 1/2 hud barket lær, 2 sleder med tilbehørog 1200 korntaur. I tillegg stakk de av med en splitter 
ny skinnfell som Ole hadde hengt opp på stabburet, og skadetaksten kom året etter opp i vel 77 
rdlr. Like etter Armfeldttoget giftet sønnen Elias seg med Gollaug Olsdatter på Nordstu på Bones.
Ole ga fra seg gården til sønnen Elias Olsen i 1725 og døde tre år senere, vel 70 år.

Gollaug og Elias fikk 8 barn

Ole Eliasen Øyen Østlyngen, f 1720, d 31.10.1793. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Siri Eliasdatter Øyen, f 1721, d 1765. Gift 1744 med Nils Olsen Rogstad (f 1717, d 1782). 
Bondefolk på Borstu Rogstad.
Ingrid Eliasdatter Øyen, f 1722, d 1754. Ugift.
Else Eliasdatter Øyen, f 1724. Gift 1746 med Peder Olsen Granøyen (f 1725, d 1792). 
Husmannsfolk i Granøyen flytta med sønnen til Tamburplassen, Rogstad.
Jens Eliasen Øyen, f 1730, d 1803. Gift 1769 med enka Ingeborg Ingebrigtsdatter Gylland, Teigen 
(f 1725, d 1808). Bønder på Gyllteigen.
Elias Eliasen Øyen Østlyngen, f 1732, d 1816. Gift 1754 med Marit Olsdatter Bjørgen, Støren (f 
ca. 1730, d 1804, 74 år). Husmannsfolk ved Bruom, Krogstad (Bersvendsplassen).
Ole Eliasen Øyen Østlyngen, f 1735, d 1811. Gift 1760 med Randi Halvorsdatter Evjen (f 1736, d 
1807). Bønder i Oppstu Evjen.
Kari Eliasdatter Øyen Østlyngen, f 1737, d 1811. Gift 1765 med Peder Halvorsen Evjen (f 1739, d 
1824). Bønder i Evjen.
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Dordi Halvorsdatter Evjen (1703–1778)  
og Halvor Olsen Bredlie (1701–1792) 

Dordi var fra Sør-Evjen i Horg og datter av lensmann Halvor Halvorsen. Hennes slekt på 
gården går helt tilbake til hennes tippoldefar som var bruker her i siste halvdel av 1500-tallet. 
Halvor Olsen var fra gården Bredlie i Horg. Han tok over gården etter faren og han og Dordi 
var bondefolk på Bredlie. De fikk 9 barn.

🚺   DORDI HALVORSDATTER BREDLIE (EVJEN) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 
1703, i Sør-Evjen i Horg, som datter av Halvor Halvorsen Evjen (f 1661, d 1743) og Randi 
Pedersdatter Evjen (f Sørtømme ca. 1670, d 1741). 
Dordi var bondekone i Bredlie i Horg. 
Dordi døde i 1778, 75 år gammel, i Bredlie.
Dordi var 25 år da hun giftet seg i 1728 med Halvor Olsen (27 år).

Dordi sine aner 

Dordi var fra gården Sør-Evjen i Horg. Faren var fjerde bruker i familien på gården. 
Det var flere gårder på Evjen på vestsida av Gaula, 1–3 km sør for Lundamo. All bosetting ligger 
nå (pr. 1992) nede på elvesletta, men tidligere var det flere boplasser oppe i den til dels bratte 
dalsida. Der lå også en gammel ferdselsvei.
Man kan gå ut fra at Evjen-gården skriver seg fra år 0–800. I høymiddelalderen på 11–1200-tallet 
var det høyst trolig minst to brukere på gården. Midt på 1300-tallet var det to katastrofer som 
rammet Gauldalen. Den store skadeflommen i 1345 og svartedøden noen år etter. Man kan gå ut 
fra at Evjen ble lagt øde etter dette. I Aslak Bolts jordebok fra 1430-årene er i alle fall Evjen ikke 
nevnt, men det kan hende at et ark av denne viktige originalkilden var revet ut (i følge Busetnad 
og folkeliv i Horg, bind 4).
De første brukerne som nevnes er i 1521 hvor vi finner Halvor og Asbjørn. Halvor var trolig 
bonde i Sør-Evjen og Asbjørn på Nord-Evjen, men det kan også ha vært motsatt. Disse to navnene 
kom til å bli mye brukt på disse to gårdene. Sør-Evjen var den største gården. Dersom en legger 
skyldverdien til grunn, var den nesten dobbelt så stor som Nord-Evjen.
Sør-Evjen var en av de største gårdene i bygda. Lensmannen i bygda kom fra denne gården. Man 
kan spore vår slekt på gården tilbake til slutten av 1500-tallet og fram til rundt 1760. Da ble 
gården delt i Utstu og Oppstu.

Høy rang og «riktig» gift – og innblandet i drapssak 
Den første kjente brukeren fra vår slekt på Evjen er Esten (d ca. 1650). Han er Ole Eliasen 
Aunøiens 6 x tipp-oldefar. Esten satt som bruker her i 1620 og han var også lensmann. Fire år 
senere nevnes Halvor Estensen (f 1661, d 1743), som trolig er hans sønn. Halvor tok over etter 
faren og var bruker fram til sin død. Esten hadde også en sønn til, Haldor Estensen. I 1645 satt 
han som enkemann og bonde i Horgøyen.
Halvor og kona overlot Sør-Evjen til sønnen Halvor Halvorsen (f 1615, d 1690) og han ble 
lensmann som svigerfaren og bestefaren. Lensmann og bonde Halvor og kona Marit Evensdatter 
fra Foss Nergården (f 1619, d 1707) fikk mange barn – og man merker seg at de ble spredd 
omkring på forholdsvis store gårder i Horg. Det er tydelig at alle lensmannsbarna måtte få en 
posisjon i lokalsamfunnet som stod i forhold til sitt opphav. Sønnen Halvor tok over etter faren og 
ble gift med Ragnhild. De fikk mange barn og til flere av dåpene brukte de sognepresten Jon 
Eriksen Jamt som fadder. Det vitner om høy rang.
Halvor var innblandet i en drapssak i 1666 i forbindelse med en dreng han hadde. Halvor måtte 
betale 15 daler i bot for ikke å ha grepet inn. Denne drengen og drapsmannen, Jon Monsen 
(Mogensen) Evjen, er også direkte ane til vår familie (se Mogens Jonsen Evjens far).
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Sønnen til Halvor og Marit, Halvor Halvorsen (f 1661, d 1743) tok over etter foreldrene. Han tok 
også over lensmannsstillingen etter faren. Halvor giftet seg med Randi Pedersdatter fra Sørtømme 
(f 1670, d 1741). 
Deres datter, Dordi Halvorsdatter (f 1703, d 1778), er vår siste direkte ane på Sør-Evjen. Dordi ble 
gift med bonden på Bredli, Halvor Olsen (f 1701, d 1792) og de var bondefolk der.

Dordis farmor, Marit Evensdatter, sin bror ble prest i Meldalen 

Marit var fra Nergården Foss i Horg. Hun var datter av den første registrerte brukeren på 
Nergården Foss, Even (Effuen Faas), f 1580, d 1640. Even er oppført som bonde i Nergården Foss 
i skattelisten for 1626. I 1634 står han som «Lensmand i Fos og Grinnie Sogn». Nergården ligger 
ved E6 1 km fra Hovin stasjon, 95 moh. 
En av brødrene til Marit, Sten Evensen f 1611, d 1680, var prest i Meldal. Han ble immatrikulert 
ved København Universitet i 1637 og kom som kapellan til Meldal i 1642.  Han var sogneprest i 
Meldal fra 1657 til 1680. Det er maleri av presten med familien i Meldal kirke. Slekten i Meldal 
er særlig kjent som presteslekt. Tre av sønnene ble prester og fire av døtrene ble prestefruer. 
Tradisjonen i slekta hevder at «stamfaren var en fattig bonde i Horig i Guldalen, f ca. 1580». I en 
ombudsmannsslekt kunne det se slik ut, men Even Foss sto seg nok bra sammenlignet med andre 
bønder. Han var jo lensmann i tillegg til at han dreiv gården.

Dordis mor sin slekt 

Johannes Pedersen Sørtømme, f ca. 1600, d ca. 1678, (Dordis oldefar) var bruker på Nordgården 
Sørtømme. Nordgården Sørtømme var et av de fire hovedbrukene på Sørtømme. På 1600-tallet og 
før den tid ble Nordgården drevet i fellesskap med Nedgården Sørtømme. Nordgården har hatt 
flere husmannsplasser under seg.
Haldor het en bruker på Sørtømme i 1645. Han holdt trolig til på Nordgården, men det er også en 
mulighet for at han dreiv Sørtømmesbakken. En annen mulighet er at han først dreiv Nordgården 
og senere ble bruker i Sørtømmesbakken. En Johannes Pedersen (Dordis oldefar) med familie 
bodde hos ham i 1645, og det er ganske trolig at denne Johannes ble bruker i Nordgården. Han 
kan ha vært sønn til Peder som var bruker på Sørtømme i 1620-årene. Johannes Pedersen var 
lagrettemann og i seilet sitt brukte han bokstavene JP.

Minnetavle over Sten 
Evensen (f 1611, d 1680) 
i Meldal kirke.
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I 1657 hadde Johannes 11 storfe og hester, 2 geiter og 6 sauer. I likhet med mange andre 
gårdbrukere på denne tiden, var Johannes leilending. Han eide ikke jorda selv. I 1661 eide 
Schøller-slekta halve gården, mens Hospitalet (fattighuset på Ilevollen i Trondheim) eide en 
tredjedel. Resten var kirkegods.
En Oluf eller Ole tok over som bruker i Nordgården på slutten av 1670-tallet. Han var trolig sønn 
av Johannes. En annen sønn, Peder f 1645 (Dordis morfar), var også trolig inne som bruker ei tid. 
I 1692 ble skylda for Nordgården redusert til nesten det halve, fra ett spann til ett øre og 20 
marklag. Man kan gå ut fra at dette skyldtes skadeflom. Peder døde trolig forholdsvis ung. Peder 
ble gift med ei Dordi som levde ennå i 1709. De hadde trolig barna:
Randi Pedersdatter Sørtømme, f ca. 1670, d 1741. (Ole Eliasens 4 x tipp-oldemor).
Ragnhild Pedersdatter Sørtømme, f ca. 1675, d 1695.
Johan Pedersen Sørtømme, f 1675. Soldat i 1701 og bosatt hos søsteren i Sør-Evjen.

🚹   HALVOR OLSEN BREDLIE (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1701 i Bredlie, Horg, 
som sønn av Ole Halvorsen Bredlie (f ca. 1662, d 1735) og Anne Pedersdatter Bredlie (f ca. 1660, 
d 1731). 
Halvor var bonde i Bredlie i Horg. 
Halvor døde 21. mars 1792, 90 år gammel, i Bredlie.
Halvor var 27 år da han giftet seg i 1728 med 25 år gamle lensmannsdatteren Dordi Halvorsdatter 
Evjen (f 1702, d 1778). 
Halvor tok over gården Bredlie etter faren. Dordi og Halvor fikk 9 barn. Dordi døde i 1778 og ved 
skiftet etter henne var det til deling 195 daler 3 ort 16 skl. Ei sølvskje med årstallet 1649 var 
taksert til 3 rdr. Dette var en bra sum. Ei ku var på samme tid taksert til 4–5 rdr.  Høsten 1745 har 
de 10 kyr på båsen. Gården har sæter i Stenslien der det «år om anna» blir avlet 2 lass høy (1760). 
I 1762 fikk Halvor kjøpt gården på auksjon av Klostergodset for 477 rdr. han lånte 200 rdr. av 
kammerråd Berent Westermann og gav pantobligasjon i gården. Sommeren 1767 forelå tinglyst 
skjøte fra Halvor Olsen til sønnen Halvor Halvorsen (f 1736, d 15.09.1782) for 477 rdr.
Sønnen til Dordi og Halvor, Halvor Halvorsen, var dragon og ble gift i 1767 med 10 år yngre 
Gjertrud Haftorsdatter Lund, f 1746, d 1788. Men sønnen ble ikke gammel og døde i 1782, bare 
46 år gammel, og det var ingen barn i ekteskapet og faren Halvor Olsen tok halvparten av arven. 
Det heter seg at den unge og rike enka var ettertraktet og en kar fra Støren, tamburen Anders 
Arntsen Folstad, pussa skoene og la i vei til Bredlie og brisket seg – og 2. april 1783 giftet de seg. 
Året etter kom sønnen Halvor Andersen og i 1788 døde Gjertrud på barselseng etter at sønnen 
Arnt ble født.

Dordi og Halvor fikk 9 barn

Anne Halvorsdatter Bredlie, f 1729, d 1759. Gift 1756 med Brynjulf Christoffersen Horgøyen, f 
1726, d 1768. Bønder i Horgøyen. (Brynjulf er Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Peder Halvorsen Bredlie, f 1730, d 1797. Gift I 1735 med enka Siri Mortensdatter Lund, d 1791. 
Gift II 1791 med Anne Pedersdatter Rambraut, f 1753, d 1816. Bønder på Lund. Senere bønder på 
Horg. 
Randi Halvorsdatter Bredlie, f 1732, d 1782. Gift 1757 med Ole Eliasen Østlyngen, f 1729, d 
1793. Bønder på Østlyngen. (Ole Eliasens tipp-oldemor.)
Ole Halvorsen Bredlie, f 1734, druknet i Gaula 1762. Gift 1759 med Randi Erichsdatter Foss, f 
1735, d 1790. Bønder på Foss. 
Halvor Halvorsen Bredlie, f 1736, d 1782. Gift 1767 med Gjertrud Haftorsdatter Lund, f 1746, d 
1788 (barselseng). Gjertrud ble gift II 1783 med Anders Arntsen Folstad, Oppstu, f 1756, d 1826. 
Da Gjertrud døde ble Anders gift II 1788 med Berit Christiansdatter Bones, fra Støren, f 1767, d 
1808. Bønder i Bredlie.  
Marit Halvorsdatter Bredlie, f 1739, d 1817. Gift 1765 med Esten Nielsen Kjelstad, f 1744, d 
1778. Gift II 1778 med Sivert Sivertsen Kjelstad, Sveet, f. 1749, d. 1836. Bønder på Kjelstad, bd. 
1 s. 294. 
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Frants Halvorsen Bredlie, f 1741, d 1812. Gift 1771 med enka Eli Joensdatter Waldum, f Lyngen 
1734, d 1784. Husmannsfolk under Waldum, Brenna. 
Ingeborg Halvorsdatter Bredlie, f 1744, d 1827. Gift 1770 med Hans Nielsen Dahl, fra Flå, f 1745, 
d 1804. Husmannsfolk i Langløkken, Flåboka s. 224. 
Peder Halvorsen Bredlie, f 1746, d 1787. Gift I 1772 med Berit Pedersdatter Vollan, f 1748, d 
1809. Gift II 1788 med Rasmus Olsen Aas, fra Soknedal, f 1753, d 1833. Bønder på Nordtømme. 

Halvors far, Ole Halvorsen Bredlie 

Halvor sin slekt kommer fra gården Bredlie i Horg. Gården ligger 150 moh 3,5 km nord for 
Lundamo stasjon. I 1964 hadde gården et jordbruksareal på 1424 mål, dyrka 230 mål. Man finner 
navneformer tilbake til 1557, Bredeliidtt. Vår slekt kom til gården som leilendinger rundt 1700. 
Ved folketellinga i 1701 er Ole Halvorsen Bredli, Halvors far (f ca. 1662, d 1735), bruker der. Ole 
giftet seg 2. søndag i advent 1698 i Støren kirke med Anne Pedersdatter (f ca. 1660, d 1731). Det 
var én husmann under gården, Evert Olsen, 68 år.
Før jul i 1718 «gjestet» Karolinerne gården. Ole la fram tapslista på tinget i mars 1719 der taksten 
ble 88 daler 1 ort, så de hadde forsynt seg godt.

Anne og Ole hadde 3 barn

Datter født i Støren 1699. Ikke kjent hvor hun ble av.
Halvor Olsen Bredlie, f 1701, d 1792. Tok over gården etter faren. (Ole Eliasens tipp-tipp-
oldefar.)
Peder Olsen Bredlie, f 1703, d 1728. Gift 1727 med Berit Halvorsdatter Horg (f 1705, d 1728). 
Inderstfolk på Horg. Gnr 210, bnr 1.
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Ingrid Olsdatter Svardal (1714–1753)  
og Jon Andersen Hestflått (1712–1782) 

Hvor Ingrid er fra er litt uvisst. Hun skrev seg for Svardal, men finner henne ikke nevnt under 
Svardal i Budalsboka. Hun giftet seg da hun var 26 år og døde allerede da hun var 39 år – som 
bondekone på Hestflått. Jons familie har vært brukere på Hestflått siden 1626. Da nevnes hans 
tipp-oldefar som bruker her, og han er første registrerte bruker. Jon ble gift to ganger og fikk 
fire barn med Ingrid og fem barn med sin andre kone. Jon og Ingrids sønn, Ole, tok over 
Hestflått etter foreldrene.

🚺   INGRID OLSDATTER HESTFLÅTT (SVARDAL) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født 
i 1714 på Svardal i Budal. Hun skrev seg Svardal, men jeg finner ingen Ingrid på Svardal i 
Budalsboka, heller ikke funnet henne i kirkebøkene for Støren. Har derfor ingen opplysninger om 
hennes foreldre.
Ingrid var bondekone på Hestflått i Budal.
Ingrid døde i 1753, 39 år gammel, på Hestflått, Budal.
Ingrid var 26 år da hun giftet seg med Jon Andersen, ca 1740. 

Ingrid og Jon fikk 4 barn

Ole Jonsen Hestflått, f 1741, d 1794. Eier og bruker på Hestflått fra 1782. (Ole Eliasens tipp-
oldefar.)
Ingebrigt Jonsen Hestflått Enlien, f 1743, d 1801. Giftet seg med enka på Nord-Enlid i Budal, 
Gunnhild Larsdatter Enlien (f Voll 1736, d 1815). Bosted: 193-01 Enlid (Nordre). 
Anders Jonsen Hestflått, f 1749, d 1771. 
Marit Jonsdatter Hestflått Brubakken, f 1752, d 1841. Gift 1777 med Jørgen Ellingsen Solem 
Brubakken (f 1742, d 1811). Bosted: 194-01 Brubakken. 

Jon Andersen Hestflåtts forfedre
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🚹   JON ANDERSEN HESTFLÅTT (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1712 på Hestflått i 
Budal, som sønn av Anders Jonsen Hestflått (f ca. 1676, d 1752) og Agathe Pedersdatter Hestflått 
(f ca. 1676, d 1751). Han ble døpt 27. mars 1712 i Støren kirke. Faddere var Peder Bones og Kari 
Bonesvold. 
Han var bonde på Hestflått i Budal. 
Jon døde i 1782, 70 år gammel, på Hestflått, Budal. Jon ble gravlagt 7. juli 1782, Budal kirke.
Jon giftet seg to ganger. Han ble gift I ca. 1740 med Ingrid Olsdatter Svardal (f 1714, d 1753), de 
fikk 4 barn – og gift II i 1756 med Martha Mikkelsdatter Bjerkenås Hauka (f 1724, d 1801), de 
fikk 5 barn.
Jons foreldre var brukere på Hestflått fra 1726 og Jon var eier og bruker fra 1744 til 1782.
Forfedrene til Jon Andersen har vært brukere på Hestflått i Budalen så langt tilbake som det er 
registrert i kildene i lensregnskapene. Første gang Hestflått nevnes er i 1626 og da heter 
oppsitteren Olle og han er direkte stamfar til Jon Jonsen. 
De som ryddet gård her ble møtt av sørøstvendte lier. Åkerjorda var dyplendt, den tålte godt tørke, 
og avlingen var årviss.
Olle Hestflått, f før 1600, d før 1664 (Ole Eliasens 5 x tipp-oldefar) var bruker fra før 1626 til før 
1645. Han overga gården til sønnen Jon Olsen, f 1622, d 1701, for han er nevnt som 
ødegårdsmann i Koppskatten 1645. Sønnen Anders Jonsen tar over etter sin far. Han leverer 
gården videre til sin sønn, Jon Andersen,
Jon Andersen får kjøpt gården for 80 riksdaler i 1744, etter at jordeieren Morten Kiembler døde. 
Jon var den første selveieren på Hestflått, men maktet ikke å kvitte seg med gjelda. Boet i skiftet 
etter han var på 268 riksdaler, mens arvingene kun fikk 70 riksdaler på deling.
Sønnen Ole Jonsen overtok gården i 1782 og i hans tid ble gården delt i Nordistu og Sørstu 
Hestflått.

Faksimile fra kirkeboka: 
I siste linje står det: 
«copuleret Anders 
Hestflotten og Agathe 
Pedersdatter». Anders og 
Agathe var foreldrene til 
Jon Andersen.
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Ragnhild Pedersdatter Storrøsæter (1702–1755)  
og Audun Larsen Enlien (1698–1765) 

Ragnhild vokste opp på gården Storrøsæter i Budal. Faren kom fra Bones på Rognes da han 
tok over Storrøsæter.  Audun ble født på Nord-Enlid i Budal. Han var soldat i Trondheim da 
Armfeldt-soldatene angrep byen. På hjemgården ble foreldrene utsatt for svenskenes plyndring, 
men faren hadde gjemt unna så skaden ikke ble så stor. Auduns far fikk større tap da 
gruvedriften i Håkkådalsgruva ble nedlagt. Han hadde 42 rdr. til gode for kjøring og leveranser. 
Ragnhild og Audun fikk 6 barn.

🚺   RAGNHILD PEDERSDATTER ENLIEN (STORRØSÆTER) (Ole Eliasens tipp-tipp-
oldemor) ble født ca. 1702 i Storrøsæter, Budal, som datter av Peder Iversen Bones Storrøsæter (f 
1671, d 1743). Mora til Ragnhild har jeg ingen informasjon om.
Ragnhild var bondekone på Nord-Enlid i Budal.
Ragnhild døde i 1755, 53 år gammel, i Nord-Enlid. Hun ble gravlagt 5. oktober 1755, Budal 
kirke.
Ragnhild var rundt 28 år da hun giftet seg 2. juli 1730 med Audun Larsen (32 år).
Ragnhilds far, Peder Iversen, var bruker på Storrøsæter fra 1705 til ca. 1738 og der vokste 
Ragnhild opp. I følge Budalsboka var Peder fra gården Bones på Rognes, men opprinnelsen er 
noe usikker – han står ikke oppført som sønn av Iver Bones i Støren-boka. Men ikke alle barna er 
alltid med i slike oversikter. Peder ble gravlagt 20. oktober 1743, Soknedal kirke.
Det var broren til Ragnhild, Iver Pedersen Storrøsæter (f 1705, d 1772) som tok over gården etter 
foreldrene. Ragnhild hadde to brødre til: Joen Pedersen Storrøsæter, gift med Berethe Svensdatter 
Storbudal og Laurits Pedersen Storrøsæter (f 1707, d 1783), gift med Ingeborg Rasmusdatter Røe.
Under gruvetida i Budalen (1660–1700) bodde det berggeseller på gården – og gården leverte 
trekull og setteved til drifta av gruvene. Ragnhilds far, Peder, kom med krav på 14 courantdaler 
etter at Håkkådalsgruva ble nedlagt. 
Ragnhilds bror, Iver Pedersen, får kjøpt Storrøsæter av rådmann Hans Hornemann i 1738 for 50 
riksdaler. På nabogården var folk fremdeles leilendinger, og Hornemann eide både gården og 
kvantumsag i Svarbekken. Når de i Storrøsæter skulle få vassbør til kvennhuset sitt ble det ofte 
krangel med sagmesteren, som ikke fikk nok vann til saga. Under vårtinget på Vinsnes i 1781 ble 
Ingeborg Zakariasdatter (enke etter broren til Ragnhild) stevnet av etatsrådinne Hornemann for å 
ha ruinert sagdammen i Svara. Folka på Storrøsæter måtte da love bot og bedring.

Ragnhild og Audun fikk 6 barn

Kjersti Audunsdatter Enlien, f 1730, døde som barn.
Lars Audunsen Enlien, f 1731, d 1767. Tok over etter faren og var bruker fra 1762.
Peder Audunsen Enlien, f 1734, d 1800. Gift 1760 med Berit Estensdatter Hovin (fra Refset i 
Støren).
Kjersti Audunsdatter Enlien, f 1740, døde som barn.
Ragnhild Audunsdatter Enlien, f 1740, død 1776. Gift 1762 med Ole Jonsen Hestflått (1741, d 
1794). Bondefolk på Hestflått. (Ole Eliasens tipp-oldemor.)
Marit Audunsdatter Enlien, f 1745, d 1761.

🚹   AUDUN LARSEN ENLIEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1698 i Nord-Enlid, 
Budal, som sønn av Lars (Laurits) Audunsen Enlien (f 1659, d 1742) og Kjersti Engebretsdatter 
Enlien (f Bjørnvoll 1662, d 1739).
Audun var bonde i Nord-Enlid, Budal.
Audun døde i 1765, 67 år gammel, i Nord-Enlid. Han ble gravlagt 31. mars 1765, Budal kirke.
Audun var 32 år da han giftet seg 2. juli 1730 med Ragnhild Pedersdatter. 
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Mora til Audun, Kjersti Engebretsdatter, er fra Bjørnvoll i Budal. Kjerstis far Engebret og hennes 
mor Berithe er første kjente brukere på Bjørnvoll. Bjørnvoll nevnes første gang i Kvegskatten i 
1657. I jordeboka 1667 nevnes ingenting om avlinger, jordavgifta ble utredet i sommerkjerna 
smør som var anvendelig eksportvare, ved siden av gråskinn (ekorn). Etter at Kjersti 
Engebretsdatter giftet seg i Støren kirke i 1692 med Lars Audunsen i Enlien, ble det folketomt på 
Bjørnvoll. Gården ble underlagt Nord-Enlid, og foreldrene hennes, Engebret og Berithe Bjorseng, 
døde som føderådsfolk på Nord-Enlid.
Faren til Audun, Lars Audunsen, sin slekt kommer fra gården Nord-Enlid i Budal. Det er hans 
oldefar, Jens Enlien, som er første registrerte bruker på gården. Fra bygdeboka for Budalen: 
«Bygda mellom fjella, grend hus og slekt i Budalen» utgitt 2006 har jeg tatt med gårdshistorien til 
Nord-Enlid:
Nord-Enlid var lenge en enbølt gård med åker og englier på vestsiden av Ena. Skogvidda gikk opp 
i høyden mot Soknedalsmerket. Utenfor gården var det tidlig bru for ridevegen.
De første navngitte personene var ødegårdsmann Jens Enlie (Auduns oldefar født før 1645, død 
etter 1667) med hustru og sønnen Audun (f 1645). I kvegskatten 1657 er Jens halvgårdsmann, og 
han utreder 1 1/2 daler for 16 storfe, 6 sauer og 5 geiter. 
Sønnesønnen Lars Audunsen (Auduns far f 1659, d 1741) hentet kona på andre siden av elva, 
Kjersti Engebregtsdatter Bjørnvoll (Auduns mor f 1662, trolig død 1739), og fra denne tida 
hadde Nord-Enlien også mark på østsiden av dalen.

Audun var med i forsvaret av Trondheim  
da Armfeldt-soldatene inntok byen 

Lars satt med gården da en tropp av Armfeldts karolinere kom til Enlien. Det var på barfrosten 
seint på høsten 1718. Det var Lars selv som møtte opp i grindsleet. Sønnen Audun var 
utkommandert og lå i Trondheim. Svenskene kom ikke uventet, det var flere som hadde dratt forbi 
gården med buskap, og i Enlien var krøtterflokken gjemt unna i et løhol øverst i marka. Da var det 
en hingst som knegga så det ga ekko i den klare høstlufta. Men svenskene var medgjørlige, sa 
Lars senere. Etter å ha spist det Kjersti satte fram på langbordet, tok de med seg 1/2 tønne bygg, 1 
spann salt og to kløvsaler. Skadetaksten begrenset seg til 2 riksdaler og 2 ort.

Audun Larsen Enliens forfedre
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Lars led større tap da kopperverket ble nedlagt. Både han og faren snauhogde skogen, brente og 
kjørte hundrer av lester med kull. Da det stilnet i gruva og smelthytta hadde han 42 riksdaler til 
gode for kjøring og leveranser. Han fikk ei firnåva stue fra Håkkådalsgruva som ble flyttet til 
gården og tatt i bruk som kårstue. Den var taksert til 8 riksdaler mens resten av beløpet gikk tapt.
Auduns sønn, Lars Audunsen og kona Gunnhild Larsdatter Voll, ble selveiere i 1862, men Lars 
døde fem år seinere. Gunnhild satt igjen med tre mindreårige døtre og ventet sitt fjerde barn. 
Skiftet etter Lars gir innblikk i de verdigjenstander som var i boet. Foruten langbord, skap, kister, 
senger, vevstoler og linredskaper, nevnes ulveskinnspels og reinsdyrkofte. Av gangklær var en 
vadmelsvest med messingknapper, skinnvest med blått fôr, blå hoser, linklær, striskjorte, striserk 
og vomskinnshansker. Det var også kopperkjel, fire vannbøtter (i kopper) og to jerngryter. Av 
kjøredoninger var det slede med jernstenger (meier), en plog med jernristel, ei harv med tretti 
tinner, to mannssaler og en kvinnesal. Gjenstander i jern og kopper vart høyt verdsatt på denne 
tiden, og hele boet utgjorde 394 riksdaler. 

Auduns foreldre er direkte aner til både Ole Eliasen og kona Marit Ellevsdatter

Foreldrene til Audun, Lars (Laurits) Audunsen og Kjersti Engebregtsdatter giftet seg i 1692 og de 
fikk 8 barn. To av barna Audun Larsen og Lars Larsen er tipp-tipp-oldeforeldre til henholdsvis Ole 
Eliasen og kona Marit Ellevsdatter. Lars finnes et annet sted i slektsoversikten, under familien Siri 
Andersdatter (f Voll 1710, d 1785) og Lars Larsen Enlien.
Foreldreme til Adun hadde barna:
Beritte Larsdatter Enlien, f 1693, d 1741. Gift I 1833 med Ole Nilsen Voll. (Barn: Kari Olsdatter 
Enlid, f 1733. Kjønnås). Gift II 1736 med Peder Olsen Moe, Støren. 
Kari Larsdatter Enlien, f 1696. 
Audun Larsen Enlien, f 1698, d 1765. Bruker fra ca. 1730–1762. (Ole Eliasens tipp-tipp-
oldefar.)
Engebret Larsen Enlien, f 1699, d 1771. Gift 1739 med Anna Sakariasdtr Haugen, f 1702, d 1768. 
Anders Larsen Enlien, f 1700, d 1765. Bosted: Lillebudal. 
Karen Larsdatter Enlien, f 1703. 
Olaug Larsdatter Enlien, f 1703, d 1751. Gift 1736 med Jon Rasmusen Midtli, Soknedal. 
Lars Larsen Enlien, f ca. 1704, d 1776. Gift med Siri Andersdatter Voll. Bondefolk på Voll, 
Budal. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar.)  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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Kari Pedersdatter Borten (1694–1768)  
og Christoffer Brynjulfsen Bybot Øyen (1686–1764) 

Kari vokste opp på gården Borten på Flå. Hennes far hadde tatt over Borten etter sin far. 
Mora til Kari kom fra gården Børset på Flå. Her har familien vært drivere siden 1500-tallet. 
Kari kom til Horgøyen da hun giftet seg med bonden der, Esten Ellefsen. Men Kari var bare 26 
år da hun ble gårdsenke i 1719 – og året etter giftet hun seg med Christoffer. Christoffer sine 
forfedre er fra gårdene Foss, Sør-Evjen og Bybot. Flere av forfedrene var lensmenn i bygda.
Kari og Christoffer fikk 8 barn.

🚺   KARI PEDERSDATTER ØYEN (BORTEN) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 1694 
på Borten Øvre, Flå, som datter av Peder Andersen Borten (f 1661, d 1705) og Gunhild 
Gulbrandsdatter Børset (f 1663, d 1705). 
Kari var bondekone i Horgøyen, Horg.
Kari døde i 1768, 74 år gammel, i Horgøyen. Hun ble gravlagt 7. august 1768, Horg kirke.
Kari giftet seg to ganger: Hun ble gift I med Esten Ellefsen Horgøyen og II med Christoffer 
Brynjulfsen Bybot Øyen. Esten døde i 1719, bare 32 år gammel – og Kari var enda bare 26 år.
Hun ble ikke lenge gårdsenke i Horgøyen. Året etter at hennes første mann døde giftet hun seg 
med 34 år gamle Christoffer Brynjulfsen Bybot Øyen. 
Kari vokste opp på gården Borten Øvre på Flå. 

Kari og Christoffer fikk 9 barn

Siri Kristoffersdatter Horgøyen, f 1720, d 1808. Gift 1748 med Peder Gulbrandsen Eggen (f 1718, 
d 1802). Bønder i Eggen nedre.
Gunhild Kristoffersdatter Horgøyen, f 1722, d 1773. Gift 1755 med Joen Hansen Bye (f på Foss 
1724, 1784). Bønder på Bye, senere Østlyngen.
Esten Kristoffersen Horgøyen, f 1724, d 1728, 4 år.
Brynjulf Kristoffersen Horgøyen, f 1726, d 1768. (Ole Eliasens tipp-oldefar.)
Esten Kristoffersen Horgøyen, f 1728, d 1735, 6 år.
Guru Kristoffersdatter Horgøyen, f 1729, d 1811. Gift 1755 med Jens Gulbrandsen Eggen (f 1721, 
d 1776). Bønder på Dal i Flå.
Marit Kristoffersdatter Horgøyen, f 1732, d 1779. Gift 1854 med Jens Carlsen Sørtømme (f 1725, 
d 1785). Bønder på Sørtømme, Bakken.
Marit Kristoffersdatter Horgøyen, f 1734, d 1735, 1 år.
Peder Kristoffersen Horgøyen, f 1734, d 1776. Gift 1765 med enka Raney Carlsdatter Sørtømme 
(f 1733, d 1802). Bønder på Sørtømme.

Kari Pedersdatters far og farfar fra gården Borten i Flå 

Rygh mener at gårdsnavnet Borten, og bekkenavnet Bortna, kan være avledet fra det gamle 
plantenavnet burkn, dvs bregne. De opprinnelige Borten-gårdene omfattet Borten Øvre, Borten 
Nedre og Gråbakken. Den øvre gården ble delt i to bruk i 1706. Gårdene lå rundt samme tun til 
1860-årene der «Fautgarden» fremdeles ligger. Da ble «Øverborten» flyttet dit den nå er (pr. 
1974). Den nedre gården var alt fra 1647 delt i to bruk, «Oppstu´u» og «Frammigard», som også 
lå på samme tun til 1920-årene, da «Oppstu´u» ble flyttet ut på «Teigan», hvor Gråbakken hadde 
ligget til 1814.
Karis farfar, Anders (f 1601, d 1668) tok over som bruker på Borten Øvre rundt 1660. I manntallet 
1664 nevnes Anders, 64 år, som bruker. Han var lensmann 1645–1660 og kirkens ombudsmann 
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1649–1656. Han var antagelig gift to ganger, siste gang 1661. Anders døde 1668, enken ble gift 
andre gang 1669 med en Joen, som var bruker fra 1670–1690. Gården var tillagt rytterkvarter fra 
1689. 
Fra 1690–1706 var sønnen til Anders, Peder Andersen (Karis far), bruker – og han betalte 6 
skilling i kvernskatt i 1690. I manntallet 1701 er Peder Andersen fortsatt bruker, 40 år. Nevnt er 
også sønnene Anders (18 år) og Nils (12 år). Døtrene var som kjent ikke nevnt i manntallet. Peder 
Andersen døde 1705. Ved skifte etter Peder i 1706 var det intet til deling. Gården ble delt i to like 
deler og halvbroren Peder Johnsen Borten overtok det ene bruket. Og det var han som ble ute for 
svenskene i 1718 da de ribbet gårdene oppover dalen. Skadetaksten kom på nesten 180 rdr. Ved 
skifte etter ham i 1736 var det 72 rdr. til deling. Han var gift med Ingeborg Olsdatter Haltbrekken, 
f 1679. De hadde ingen barn og jeg kjenner ikke til at vår slekt har hatt brukere på Borten etter 
dette.

Anders og kona (Karis besteforeldre) hadde barna

Peder Andersen, f 1661, d 1705. Gift med Gunhild Gulbrandsdatter Børset (f ca. 1663, d 1705). 
(Ole Eliasens 3 x tipp-oldefar.)
Nils Andersen Borten Reitan, f 1665. Han kom til Reitan på Flå. 
Hågen Andersen Borten Nyhus, f 1666. Han kom til Nyhus på Flå. Gift med Marit 
Gulbrandsdatter (f 1672, d 1740).

Peder og Gunhild (Karis foreldre) hadde barna

Anders Pedersen Borten, f 1683, d 1750.  Gift med Guru Evensdatter (f 1680, d 1755). 
Husmannsfolk på Knullen under Øverborten. 
Nils Pedersen Borten, f 1689.
Kari Pedersdatter Borten, f 1694, d Horgøyen 1768. Gift I 1716 med enkemann Esten Ellevsen 
Horgøyen, f 1686, d 1719. Gift II 1720 med Christoffer Brynjulvsen, f Bybot 1686,  d 1764. (Ole 
Eliasens tipp-tipp-oldeforeldre.)
Marit Pedersdatter Borten, f 1795, d 1728. Gift med Sivert Benjaminsen Ler. 
Gjertrud Pedersdatter Borten, f 1700, d 1767. Gift 1736 med Brynjulv Mortensen Dahl, f Bybot 
1700. 
John Pedersen Borten, f 1702, d ung. 

Kari Pedersdatter Bortens forfedre
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Kari Pedersdatter sin morsslekt fra gården Børset i Flå 
Karis tipp-oldefar, Erik Børset (f ca. 1560), nevnes som bruker på Børset helt tilbake til 1590. 
Sønnen Nils Eriksen Børset (f ca. 1590) tok over gården og ga den videre til dattera Kari 
Nilsdatter Børset som giftet seg med Gulbrand Arensen (f 1632, d 1706) (Karis mormor og 
morfar). Kari og Gulbrand gav gården over til sønnen Nils Gulbrandsen (Karis onkel), og de 
hadde 7 barn:
Aren Gulbrandsen Børset 1661, d Rambraut 1740. Gift 1688 med enke Gunhild Mortensdatter 
Rambraut, f 1615, d 1736. 
Brynhild Gulbrands Børset. Gift med Nils Olsen Gråbak, se der.
Gunhild Gulbrandsdatter Børset. Gift med Peder Andersen Borten. Karis foreldre. (Ole 
Eliasens 3 x tipp-oldeforeldre.)
Ragnhild Gulbrandsdatter Børset f 1669, d 1705. Gift ca. 1699 med Ole Steffensen Rambraut, 
Sørgarden, f 1678, d 1719. 
Berit Gulbrandsdatter Børset. 
Gulbrand Gulbrandsen Børset. 
Nils Gulbrandsen Børset, f 1674, d 1722. Gift 1700 i Horg med Guru Johnsdatter Rambraut, f 
1674, d 1757. Guru gift II 1723 med Ole Olsen, f 1696, d 1763. Nils sine barn med første kone: 
Gulbrand Nilsen. Hågen Nilsen Børset, f 1711, d 1781. Gift ca. 1743 med Gjertru Johnsdatter 
Langland, f 1711, d 1785. 

Karis første ektemann 

🚹   ESTEN ELLEFSEN HORGØYEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemors første ektemann) ble 
født i 1687 i Horgøyen, Horg. 
Esten var bonde i Horgøyen. 
Esten døde i 1719, 32 år gammel, i Horgøyen.
Esten giftet seg med Kari Pedersdatter Borten, f 1694, d 1768. 
Esten og Kari fikk sønnen Ellef Estensen Horgøyen, f 1718.

Karis andre ektemann 

🚹   CHRISTOFFER BRYNJULFSEN BYBOT ØYEN (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 
1686 i Bybot, Flå, som sønn av Brynjulf Mortensen Samdal Bybot (f 1643, d 1698) og Gjertrud 
Halvorsdatter Bybot (f Evjen 1647, d 1706). 
Christoffer var bonde i Horgøyen, Horg. 
Christoffer døde i 1764, 78 år gammel, i Horgøyen. Han ble gravlagt 22. september 1764, Horg 
kirke.
Christoffer giftet seg i 1720 med gårdsenka i Horgøyen, Kari Pedersdatter Øyen, og de var 
bondefolk der til de døde. Kari hadde giftet seg i 1716 med bonden i Horgøyen, Esten Ellefsen (f 
1687, d 1719). Men han døde bare 32 år gammel. Mora til Esten, Gjertru Halvorsdatter Horgøyen 
var gift med bonden i Horgøyen, Esten Størchersen (f 1644, d 1685). Han var oldebarn til bonde 
og lensmann Esten Evjen (d ca. 1640) som er tipp-oldefar til Christoffer Brynjulfsen.

Christoffers fars-slekt fra Bybot i Flå og Samdal i Horg 

Farfaren til Christoffer, Morten Hågensen Samdal, er vokst opp på gården Samdal i Horg og tok 
over etter sin far, Hågen Samdal (Haachen Sambdall). Hågen nevnes som bonde i Samdal i 1624. 
Kona er ukjent, men kan ha hett Gunhild. I 1628 står sønnen Morten Hågensen som 
fullgårdsmann og må ut med 3 daler 9 skilling i skatt. Gården er ikke nevnt i koppskatten 1645, 
men Morten står for gården igjen i 1652. Og i kvegskatten i 1657 har gården stor buskap og svarer 
for: 18 hester og naut, 8 geiter, 6 sauer og svin. Landkommisjonen i 1661 viser at gården har fått 
ny bruker som heter Oluff som er sønnen til Morten og onkel til Christoffer Brynjulfsen. 
Christoffers far, Brynjulf Mortensen, ble bonde på Bybot i Flå.
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Morten Hågensen og kona (som er ukjent), fikk 4 barn (som er kjent)

Oluff Mortensen Samdal, f 1624. Tok over gården etter faren. Kona er ukjent, men de fikk fire 
barn som er kjent.
Joen Mortensen Samdal, f ca. 1628/30. Utskreven soldat i Munchs kompani 1658. Ble borte i 
Sverige.
Erich Mortensen Samdal, f 1638, d 1713. Gift med Brønhild Iversdatter Einum, f 1644, d 1712. 
Bønder på Einum.
Brynjulf Mortensen Samdal, f 1643, d 1698. Dreng hjemme på Samdal i 1665. Gift med 
Gjertrud Halvorsdatter (f 1647, d 1706) fra Gyllland i Horg. Bønder på Bybot i Flå. (Ole Eliasens 
3 x tipp-oldefar.)

Brynjulf Mortensen (far til Christoffer) står oppført som driver av Bybot i Flå i 1676. Forrige 
bruker var en Anders som hadde tatt over gården i 1664. Brynjulf har tatt over bruket mellom 
1670 og 1676 for siste registrerte skattebetaling fra Anders var i 1670. I skifte etter Brynjulf i 
1698 var det 22 rdr. til deling blant arvingene. Sønnen Morten tok over som bruker i Bybot etter 
foreldrene.

Brynjulf og Gjertrud fikk tre barn (som er kjent)

Morten Brynjulfsen Bybot, f 1670, d 1743. Gift med Kari Johnsdatter Aune (f 1683, d 1752). Tok 
over Bybot etter foreldrene.
Berit Brynjulfsdatter Bybot. Gift med Ole Ellingsen Ler.
Christoffer Brynjulfsen Bybot, f 1686, d 1764 i Horgøyen. Gift med enke Kari Pedersdatter 
Horgøyen Borten (f 1694, d 1768). Bondefolk i Horgøyen. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar.)

Christoffer Brynjulfsen Bybot Øyens forfedre
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Christoffers mors-slekt fra Sør-Evjen og Foss Nergården Horg 
Sør-Evjen var en av de største gårdene i Horg. Der var lensmannen husbond. En kan spore slekta 
vår på gården tilbake til 1500-tallet. Den samme slekta satt der fram til rundt 1760. Da ble Sør-
Evjen delt i Utstu og Oppstu.
Esten som nevnes som bruker i Evjen i 1620 er direkte ane til Margit i 10 generasjoner 
(Christoffer sin tipp-oldefar). Han satt trolig i Sør-Evjen. Sammen med ham ble Halvor nevnt fire 
år senere. Han var trolig sønnen. Esten var lensmann.
Halvor var bruker i Sør-Evjen fram til sin død rundt 1650. Halvor het sønnen hans. Han ble gift 
med Marit som var lensmannsdatter fra Foss. Halvor ble lensmann slik som svigerfaren og 
farfaren. Han var også lagrettemann og var blant annet med på å besiktige de gamle kirkene på 
Foss og Grinde før de skulle rives.

Halvor og Marit, Christoffers morfar og mormor

Halvor Halvorsen tok over gården etter sin mor i 1651/52. Den var på denne tiden fullstendig 
krongods (eid av kongen). Men ti år etter ble den kjøpt av private godseiere. Boye Pettersen, 
Harder Holst, Morten Friis og Schøller-familien var gårdeiere i Sør-Evjen fra rundt 1660 til 
slutten av 1700-tallet.
I 1657 hadde Halvor og Marit 26 storfe og hester, 4 ungnaut og 2 sauer. Dette var en stor 
besetning i Horg på den tiden. Landskylda i 1664 var på 2 spann og 1/2 øre. I 1667 ble det oppgitt 
at Sør-Evjen hadde en hummelhage.
Halvor var innblanda i en rettssak i forbindele med en dreng han hadde. Halvor og drengen, Jon 
Mogensen Evjen, var sammen i et selskap der drengen slo ihjel en Oluf Grøset med øks i 1666.  
Denne drengen er også direkte ane til Ole Eliasen, se Jon Mogensen Evjen som var plassmann på 
Evjenstenen. Halvor hadde ikke grepet inn og forhindra drapet. For det måtte han betale 15 daler i 
bot. 
Halvor og Marit fikk mange barn. Og en merker seg at de ble spredd omkring på forholdsvis store 
gårder i Horg. Det er tydelig at alle lensmannsbarna måtte få en posisjon i lokalsamfunnet i 
samsvar med sitt opphav.

Storflom i 1690 gjorde stor skade på Evjen-gårdene

I 1690 var det storflom i Gaula, og Evjen-gårdene lå utsatt til. Man kan regne med at drygt 1/3 av 
dyrkajorda ble gjort ubrukbar. Gårdenes skyld ble i alle fall redusert med over en tredel året etter.

Even Foss Nergården, Christoffers oldefar

Faren til Marit, Even Foss Nergården (f 1580, d 1640) er en av de første kjente brukerne på Foss 
Nergården i Horg. Han er nevnt i skattelistene for 1626 som Effuen Faas. «Han står for Odells 
Bondegodtz i 1628 og i 1634 (23.10 og 29.10) står han som Lensmand i Foss og Grinnie Sogn. 
Odells Bondegodset er på 2 øre og Effuind er vurdert som Fuldgardsmand.»
Koppskatten i 1645 har disse skattføre personer på gården: Effuinde Faasz, Ingeborg Faasz, Otte 
Faasz, Peder Faasz, Maritte Faasz, og Guri Faasz. I denne husstanden var også sønnen Sten 
Evensen, f 1611, d 1680 som sogneprest i Meldal. Han tok navnet Meldal som etternavn. Den 30. 
juni 1637 ble han immatrikulert ved Københavns Universitet og kom som kappelan til Meldal i 
1642. Sten Evensen var kapellan i Meldal fra 1642 og sogneprest 1657–1680.
Det er maleri av presten med husstand i Meldal kirke. Slekta Meldal er serlig kjent som 
presteslekt. Tre av sønnene ble prester og fire av døtrene ble prestefruer. Tradisjonen innen slekta 
hevder at stamfaren var en fattig bonde i Horg i Gauldalen, f ca. 1580. I ei ombudsmannslekt 
kunne det se slik ut, men Effuind Foss sto seg nok bra sammenlignet med andre bønder. Han var 
jo lensmann i tillegg til bonde. 
Som lensmann var han med i ei sak på Kvam i Meldal 23/10 og i Trondheim 29/10 1634. I 
kirkestol 1646–1689 står på side 3 ei liste over «Inventarium i Faas Kierche» og regnskap for 
1646, 1647 og 1648 som til slutt nevner: «et Messing Becken i Fundten, Som Effuinde Foss gaff 3 
Ort for Var giffuen Kirchen».
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Even døde rundt 1650, for tidlig på 1650-tallet gifter enka seg på nytt – og de fortsatte som 
bønder på Foss til ca. 1664. Trolig barnløse. Det ser ikke ut til at noen av barna til Even tok over.

Even og kona fikk 6 barn (som er kjent)

Steen Evensen Foss Meldal, f 1611, d 1680. Sokneprest i Meldal. 
Otter Evensen Foss, f 1617, d 1696. Gift trolig med Ragnhild. Bønder i Sørstu på Midttømme. 
Ingeborg Evensdatter Foss, nevnt i koppskatten 1645. 
Peder Evensen Foss, nevnt i koppskatten 1645. 
Marit Evensdatter Foss, f 1619, d 1707. Gift med Halvor (Halffuor) Evjen, f rundt 1615, d før 
1690. Bønder i Sør-Evjen.  (Ole Eliasens 4 x tipp-oldemor.)
Guri Evensdatter Foss, f etter 1619. Nevnt i koppskatten 1645. 
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Marit Eriksdatter Bolland (1696–)  
og Roald Hansen Løhre (1687–1747) 

Marit var fra gården Bolland på Flå. Hennes foreldre har vi lite informasjon om, men om faren 
står det at han var innflytter. Han var bruker på Bolland fra rundt 1700.
Roalds forfedre var brukere på gårdene Løhre i Horg og Teigen i Flå. Roald vokste opp på 
Løhre og han tok over drifta etter foreldrene. Det sies at mora til Roald hadde spesielle evner 
og kunne helbrede folk. Roald tok over gården i den tiden Armfeldtsoldatene hadde svidd av 
alle husene og han måtte bygge opp alt fra grunnen av. Marit og Roald fikk to døtre.

🚺   MARIT ERIKSDATTER LØHRE (BOLLAND) (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor) ble født i 
1696 på Flå, som datter av Erik Johnsen Bolland (d før 1737) og Marit Ingebrigtsdatter Bolland (d 
1731).
Marit var bondekone på gården Løhre i Horg. 
Marit døde på Løhre, dato er ikke kjent.
Marit var 33 år da hun giftet seg i 1729 med Roald Hansen, 42 år, i Horg kirke.

Marit og Roald fikk 2 døtre

Siri Roaldsdatter Løhre, f 1729, d 1806. Hun tok over Løhre etter foreldrene. Gift i 1748 med 
Esten Joensen Rambraut, f 1722, d 1804.
Marit Roaldsdatter Løhre, f 1732, d 1796. Bondekone i Horgøyen. (Ole Eliasens tipp-oldemor.)

Marit Eriksdatter sine foreldre 

Foreldrene til Marit var brukere på gården Bolland, Hoven, i Flå.
Gården Bolland var ett bruk og hadde én oppsitter til 1614. Da ble gården delt i to bruk med hver 
sin oppsitter. Marit Eriksdatters far, Erik Jonsen (d ca. 1735), nevnes som bruker i 1708. Jeg har 
ingen informasjon om hvor han var før han kom til Bolland. I Flå-boka står det at han var 
innflytter.
I 1711 betaler han lønnskatt 1 ort 16 skil. og skoskatt 1 ort. 
I 1719 er det skadeoppgjør etter at svenskene hadde plyndret gården og taksten var på 39 rdr. 2 
ort. Da han skal betale krigsskatt i 1720 er det oppført at han er «forarmet» og slipper å betale. I 
1723 er det anmerket at gården er tungvunnen, halv solli, halv bakli, kornviss, skarp til eng. 
Ved skifte etter Erik Johnsens kone Marit Ingebrigtsdatter (d ca. 1731) er «intet til deling». I 1735 
hadde Erik Johnsen overlatt gården til sønnen John Eriksen, men han døde ugift allerede i 1737. I 
skifte var til deling 3 dlr. 2 ort 8 skil. Johns far var ikke nevnt i skiftet, så man kan gå ut fra at 
faren døde mellom 1731 og 1737. 
Brukeren som tok over etter John var ikke i slekt med oss.

Erik Johnsen Bolland og Marit Ingebrigtrsdatter hadde barna

John Eriksen Bolland, f 1697, d 1737. Tok over som bruker etter foreldrene i 1735, men døde bare 
to år etter.
Marit Eriksdatter Bolland, f 1696. (Ole Eliasens tipp-tipp-oldemor.)
Ragnhid Eriksdatter Bolland, gift før 1731 med Ole Arensen Nordflå, bodde på Brubakken, Tiller.
Berit Eriksdatter, f 1706.
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🚹   ROALD HANSEN LØHRE (Ole Eliasens tipp-tipp-oldefar) ble født i 1687 på gården Løhre i 
Horg, som sønn av Hans Roaldsen Teigen Løhre (f ca. 1652, d 1719) og Siri Olsdatter Løhre (f ca. 
1659, d 1698). 
Roald var bonde på Løhre i Horg. 
Roald døde i 1747, 60 år gammel, på Løhre.
Roald Hansen Løhre var 42 år gammel da han giftet seg med Marit Eriksdatter, 33 år, i 1729 i 
Horg kirke. 

Roalds mor hadde spesielle evner? 

Roalds mor (Siri Olsdatter Løhre, f ca. 1659, d 1698) var fra gården Løhre. I boka «Busetnad og 
folkeliv i Horg» (bind 1, s 218) er det noe usikkerhet om det kan være feil alder som er oppgitt på 
Siri. De tror Siri er ronkjærringa som er omtalt i et domsdokument over Finn-Kersti sommeren og 
høsten 1674.  Ei ron-kjærring var ei som dreiv med trolldomskunster (en heksedoktor), som de 
brukte til å kurere sykdommer. Kirken motarbeidet slike «kloke» damer og det var straffbart å 
drive med slik helbreding. 
Finn-Kersti ble siktet sammen to andre kvinner for Botolvs lagting i Trondheim i januar 1675 for 
«signerie oc roenlesning». Men alle tre ble frikjent fordi det hele bygde på  «et udetisk menneskis 
udsagn». Etter tradisjonen var Siri en av elevene til Finn-Kersti. De to gikk sammen ut over i 
Samdalen i Horg – ut i fjellene til Samsjøen – og samlet røtter og urter til medisinsk bruk. Siri 
skulle også være ram til  å ta «dygda fra ansmans buskap». Hun slo en tretapp inn i fjøsveggen og 
melket tappen. Det var fløte hun fikk i asken og den buskapen hun tok fløten fra, gav bare 
magermelk den dagen. 
I 1624 møter vi en Oluff som står for leilendingsskatten og i 1628 måtte han ut med 3 daler 9 
skilling i ekstraskatt til opprettinga av den norske hær. Denne Oluff kan ikke være Roalds morfar 
fordi han var født ca. 1618 – og var bare 6 år i 1624. Hvis det er samme Oluff må det være oppgitt 
feil alder ved manntallet i 1664.
I 1633 var det sannsynlig Roalds morfar, Oluff Ingebrigtsen (f ca. 1618, d etter 1698), som var 
bruker på Løhre. Kona er ukjent (f 1616, d 1687), men kan være ronkjerringa Siri Løren. De var 
bønder på Løhre. Oluff møtte ved prestevalget i Støren i 1654. 

Roald Hansen Løhres forfedre
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Ved koppskatten i 1645 har fullgårdsmannen følgende husstand over 15 år: 
Olle Løren, hans Høestrue, Estenn Løren, Ingebricht Løren, Siri Løren, Guri Løren, Guri jun 
Løren, og Elli Løren. 
Sønnene til Oluff som er nevnt ved koppskatten i 1645 må ha dødd ganske tidlig etter. 
Kvegskattelista 1657 viser at Olle måtte svare for 27 hester og naut, 2 geiter og 10 sauer. I 
manntallet 1664 står han med 46 år. Det er ikke nevnt sønner, men han har en dreng, Ingebrith 
Andersen, 22 år og en «knecht – soldat» Tøris Tørisen, 23 år. I manntallet 1665 står en sønn 
Ingebrigt Olsen, 8 år. 
Datteren Siri som er nevnt i 1645 er mest sannsynlig den Siri som er gift med Hans Roaldsen 
Løhre (f ca. 1652, d 1719). Det skrives at Siris oppgitte alder (39 år) da hun døde i 1698 må være 
feil. Eller så må hun som er nevnt som «Høestrue» være ronkjerringa. Hvis det er riktig, hette hun 
også Siri som dattera. 
Uansett om det var mora eller dattera som var ronkjerring, har en av våre forfedre vært ei slik 
«klok» dame.

«Gaarden er af Fienden afbrændt» 

I skifte på gården Løhre etter Siri Olsdatter 18. oktober 1698 var arvingene: Hans Roaldsen, 
sønnene Olle, Ingebrigt og Roald Hanssønner og døtrene Clara, Sigri og Ollu Hansdøtre. Alle 
barna umyndige. Faren Oluff og enkemann Hans Roaldsen tok 73 daler, 3 ort 12 skilling og barna 
fikk samme sum til deling. 
I 1667 er gården utlagt Rytteraasæde».
Skattene kunne være harde. I 1667 måtte Oluff svare leidang med 18 mark smør og 1/2 våg mel. 
Det var samme leidang som i 1633/34 og 1734/36. Hardest står kontributionen 1660 da Oluff som 
fullgårdsmann måtte punge ut med 12 1/2 daler 1 1/2 ort 6 skill.
Enkemannen Hans Roaldsen giftet seg på nytt med Magnhild Joensdatter (f 1670). På senhøsten 
1718 kom karolinerne til gårds. En svensk eller finsk offiser satt ved bordet i høysetet på en av 
gårdene på Løhre. Fra skjulestedet i utmarka kom en bygdekar lurende og han skjøt offiseren ned. 
Soldatene herjet da og brente ned Løhre-gårdene. Hans Roaldsen var alt død da hendinga ble tatt 
opp på vårtinget 6. mars 1719. Det var enka Magnhild Joensdatter, f Borten, som la fram tapslista 
på Støresmo: 
«190 (matrikkelnr.) Løren som Hans brugte, nu Enchen 2 spann 8 mkl.
Gaarden er af Fienden afbrændt og ald deris Eiendeele Bortrøfvet.» 
Det står også i taksten: «Alle Huuse, 1000 kornstør og Gjerdesgaarde brændt». Taksten ble 448 
rdr. 24 skill.

Roald Hansen bygde opp gården igjen fra branntuftene

Enka Magnhild Joensdatter giftet seg på nytt i 1722 med Stephen Olsen Lynge. Stedsønnen Roald 
Hansen tok over bygselen på den husløse gården, og det var han som reiste gården av 
branntuftene.
Pengemangel i statskassa tvang den dansk-norske kongen til å avhende krongods og innen 1729 
har Hans Hornemann kjøpt Løhre-gårdene. Matr. nr. 190 står tilføyd øde, men Roald svarer 
bygselen til Hans Hornemann. 
I 1735 står Roald til Hans Hornemann, men tilføyd: «øde, udgaar». 
Roald Hansen giftet seg 1729 med Marith Erichsdatter Bolland, Flå. Og etter hardt strev gjennom 
mange år fikk Roald satt opp hus på Løhre og drifta i god gjenge igjen. Tiendelista 1745: 2 t. 
bygg, 1 t. halvbygg, 5 t. havre, 6 mark rug, 2 mark lin og 3 mark hamp. Han har kommet seg 
såpass bra at han har 11 kyr på gården. Sommeren 1747 la Roald opp for godt. Og samme 
sommeren kom det til klagemål mot naboen Nils Løhre. Det var drengen til enka Marit som 
stevnet Nils til høsttinget for skjellsord. Under høyinga hadde Ole sagt til Nils at han «hadde 
slaget vel nær indpaa Enkens Part», men det nektet Nils og sa at han hadde slått etter «de 
needslagne Pæle». Men Ole heldt på sitt og Nils svara: «Det løgs du, din Skielm». Det var det 
hele. Saken ble utsatt til vintertinget og på sommertinget 20. juli 1748 ble Nils Løhre dømt for 
skjellsord, bot til Sognets Fattige 2 rdr., samme sum til justiskassa og 3 rdr. i sakskostnader til Ole 
Olsen Løhre. 
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Roalds far sin slekt fra gården Teigen 
Roalds far sin slekt kommer fra gården Teigen i Flå. Roalds farfar, Angrim Teigen (f ca. 1580, d 
ca. 1627) nevnes som første bruker på gården. Han var gift med Marit, d 1656. (Ole Eliasens 5 x 
tipp-oldeforeldre.)
I 1500- og 1600-årene har det vært brukt to forskjellige navn på gården: Teigen og Bakke.
I kongens jordebøker fra 1590 til sist i 1620-årene finner vi nevnt Bache ikke Teigen. I oppgavene 
over landbohold for samme år og årene omkring, er Bakke ikke nevnt, men vi finner i 1621–1622: 
Tegen i tiendemanntallene 1608–1609: Theeg og i landskattemanntallet 1610: Theegenn. Omkring 
1630 ser det ut til at navnet Bakke er blitt borte for godt. Det er vanskelig å gi noen forklaring på 
denne navnevekslingen. 
Første gang Angrim er nevnt var i 1608. Da betalte han 2 skjepper korn og 10 rdr. i skatt. I 1620 
betalte Angrim leding 712 mk. smør og 15 mk. mel. og i 1627 landskyld for 1 spann. Gården 
hadde gått meget fram de siste 20 årene, det vises såvel i landskyld som leding og tiende. Angrim 
var død i 1627, for enken Marit var betaler av garnisonskatt 1/2 rdr. Marit giftet seg på nytt da 
Angrim døde, hun var antagelig gift II med en Nils, d 1639. For han er bruker i 1630 da han 
betalte leding med 8 mk. smør 16 mk. mel, og garnisonskatt 1 rdr. I 1640 var også Nils død, for 
enken var bruker og betalte 1 rdr. i skatt.
Marit og Angrim hadde sønnen Roald Angrimsen Teigen, f 1615. I 1644 har hun overlatt gården 
til sønnen Roald som bygslet 1/2 spann i gården og betalte for det 10 rdr. 
Ved koppskatten i 1645 er disse på gården: Roald, hans hustru. Siffer, Elle, Kirsti, Marit. 
I 1657 hadde Roald 21 hester og storfe, 2 geiter, 11 småfe på gården. Teigen var fri for 
prinsessestyrskatt i 1664 da den var rytteråsæte. 
Ved manntallet i 1665 er Roald 50 år, sønn Angrim 15 år, tj. Iver Johnsen 24 år, Oluf Johnsen, 
husmann Aren Eriksen 54 år. 
Roald var bruker 1670 og 1680. 
I 1680 hadde han overlatt gården til sønnen Iver Roaldsen.

Roald Angrimsen hadde barna

Angrim Roaldsen, f 1650. 
Hans Roaldsen, f Teigen 1656, d Løhre, Horg, 1719. Gift med Siri Olsdatter Løhre, f 1659, d 
1698. (Ole Eliasens 3 x tipp-oldeforeldre.)
Iver Roaldsen, f Teigen 1661. Ved skifte 1713 til deling 124 rdr. 2 ort 6 skil. Gift med Anne 
Olsdatter. Iver tok over Teigen etter foreldrene.
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Guri Persdatter Villmannsøyen (1696–1768)  
og Ellev Johansen Bakken (1688–1750) 

Forfedrene til Ellev og Guri kommer fra gårdene Kirkvold, Vinsnes, Setereng, Villmannsøyen og 
Fløttum i Singsås.
Faren til Ellev kom fra Kirkvold til Bakken i Budal og ble første bruker og eier fra vår slekt på 
gården fra 1676. Ellev og Guri tok over Bakken og leverte gården videre til sønnen Johan 
Ellevsen. 
Det er sannsynlig at vi er i slekt med Krake Haukson som regnes som den første faste 
bosetter i Budal etter svartedøden.

🚺   GURI PERSDATTER BAKKEN (VILLMANNSØYEN) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-
oldemor) ble født i 1696 på Villmannsøyen, Singsås, som datter av Per Eilivsen Singsås 
Villmannsøyen (f ca. 1658, d ca. 1713) og Gunhild Kristoffersdatter (d 1713). 
Guri var bondekone på Bakken. 
Guri døde i 1768, 72 år gammel, på Bakken. Hun ble gravlagt 19. juni 1768, Budal kirke. 
Guri giftet seg med Ellev som var hennes søskenbarn.
Guri vokste opp på gården Villmannsøyen i Singsås.

Guri Persdatter sin slekt 

Guri Persdatter (f 1696, d 1768) var fra gården Villmannsøyen i Singsås. Hennes morfar, Per 
Eilivsen Villmannsøyen (f ca 1658, d ca 1713) var leilending på gården Villmannsøyen, men han 
var født på gården Fløttum i Singsås.
Opphavet til navnet Villmannsøyen kommer fra Jens Jonsen Villmann, som dreiv gården før Per 
Eilivsen. Navnet «Villmann» stammer fra at Jens var en av sønnene til Jon Digre som var kjent 
som en berserk i bygda. Kona til Guris sønn, Johan Ellevsen, var i slekt med Jens.
Forfedrene til Guri Persdatter har trolig bodd på Fløttum siden 1500-tallet. Tipp-tipp-oldefaren til 
Guri, Krake (uttalt Kråkkå), var driver her omkring 1590. For mer utførlig historie om folkene på 
gården Fløttum, har jeg tatt med dette fra Singsåsboka, bind 3, utgitt 1958: 

Fløttum er av dei eldre buplassar i bygda, og eldst i For´dala. 
«Brukaren omkring 1590 heitte Krake (utt. her truleg Kråkkå). Han var nok ein ætling frå 
Krake Haukson, den første som busette seg i Budalen. Krake hadde ei dotter, Tora, som 
1623 hadde barn med Anders Jonson på Kosber. 
Neste brukaren, Halvar, var moleg sonen hans Krake og oppkalla etter Haftor, eller Halvar, 
i 1557. Halvar døde omkring 1606 og lang tid nemnes no tri brukarar her. 
Ettesamanhengen er vanskeleg å finne, men dei var nok alle sprung av samme rot. Ei Guru, 
moleg enkja etter Halvar, var brukar av ein del, ein Per, helst sonen hans Halvar, av noe, 
og ein del fekk ein Eirek Olufson bygsel på 1606. Kvar av desse betalte tienda med ei 
konnskjeppe 1607.
Guru var brukar utover til 1630, og ein Eystein, må vera bror hans Per og sonen hans 
Halvar, tok over etter henne. Eystein bygsla 1 øre 12 ml som var den største av dei tri 
gårdpartane. Men han let visstnok ikkje bonn etter seg, og dødde omkring 1660. Per hadde 
bygsel på gårdparten sin i lange tider, og etter han sonen Sigur, jfr. nedafor. Per, som dødde 
omkring 1650, hadde og ein son, Eiliv, jfr. Singsås (Søgår´n). Eirek Olufson levde og 
oppimot 1650, og sonen Eiliv Eirekson bygsla 1645 gården hans. Men for han gjekk det 
skralt. I 1657 ga han bror sin, Engebrekt Eirekson, bygselen på denne delen som Eiliv «i 
sin Skrøbelighed for hannem godwilligen afstod». Men Engebrekt dødde samme år og 



 1 3 2

Eiliv måtte på ny bygsle. Denne gården var den minste av dei tri, og bygselen lydde aldri 
meire enn på 6 ml. Eiliv dødde før 1664. 
I 1650 vart tienda på Fløttøm betalt med tilsaman 2 t. bygg og 3 t. havre. I 1657 var 
buskapen hans Sigur Person 18 storfe, 6 geit og 8 sauer; hans Eiliv Eirekson 17 storfe, 12 
geit og 10 sauer; og den tredje gårddelen, som òg Sigur dreiv, 13 storfe, 3 geit og 4 sauer.

Alle tri gårdpartane vart etter som åra skreid, og brukarane dødde, bygsla av Sigur Person, 
f. 1614, sonen hans Per nemnd ovafor. Han satt frå 1660 med 2 øre 10 ml. av gården som 
var på 1 sp. 4 ml. 18 ml. bygsla han på den tid bort åt ein Halvar Sigurson, f 1622, sikkert 
frenden hans, og sonesonen hans Halvar omkring 1600.

Gammel-Sjur

Sigur var ein merkeleg mann, og vart med tida den mektugaste her i kring. Han skulle vera 
stridlynt, hard og eigenrådug, med ein ubøyeleg vilje som fekk alt igjennom. Attåt nådde 
han ein høg alder. Av alt dette fekk han namnet Gammel Sjur, eit namn som sea har hongi i 
her i bygdene og brukt på folk som har hatt eigenskapane hans Sigur. Som eit prov for 
lynnet hans kan ein ta frå tingsdokumenta 1660, da han bøtte 2 rdr. for han hadde slegi 
Magli, kona at naboen Halvar, eit «fladhands Slaug udi hendis egenn Stuffue». Med tida la 
Sigur under seg omtrent alt han såg kring seg. Bygsel hadde han på Fløttømsgården, men 
eigar var han av Lauvro, Langro og Hoen. At han vann seg slik rikdom, skulle botne i 
fleire ting. Han var først og framst ein harddrivar, og hadde flokkar av arbeidsfolk kring 
seg. Han dreiv mange kneip. Han kjørte kol at gruvene i Meldalen! I ein vending hadde 
Sigur Fløttøm 18 læstar. Han kjørte da samme lasset til veiings fleire gonger.

Uhorvelig stor og stygg kjerring

Kjerring fekk Sigurd i Budalen. Ho var uhorveleg stor, og så stygg at han klarte ikkje ligge 
sjå på henne om morgonen, men måtte opp så snart det løsna av dag. 

Omkring 1665 fekk fogden Jens Pedersen Randulf tak i mye av Kongens eigendom her i 
bygda, deriblant óg Flåttågården. Halvar Sigurson sat med bygselen av 18 ml. til omkring 
1680. Sea brukte og Sigur Person dette. Og no hadde han samla heile garden under ein 
brukar att, her det i århundrar hadde vori to, eller tri. Sigur dødde i åra 1706–1710, vel 90 
år, men ga ikkje frå seg bygselen medan han levde. Moleg var dette og utslag fra den 
trossuge naturen hans. Som eit minne etter han lever den dag i dag namna Sjursåkern, 
Sjursenge og Sjursreninn på Fløttøm. 

Guri Persdatter Villmannsøyens forfedre
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Sigur var omkring 1643 gift med ei Jartru Laurisdatter, men ble også gift som enkemann. 
Barna hans var i alle fall disse syv:
Per f 1651, d ung. Lars, jfr. Søgar´n. Anders, jfr Norgår´n. Beret, gift med Ola Jonsen 
Røttum i Støren. Datter, gift med Sven Ivarsen Røttum i Støren (foreldra hans Ivar 
Svensen Buset, Me'st.). Datter, f i 2. ekteskap, gift med en Hans (foreldre til Helle, gift 
med Per Jensen Osøybroen). Margret, f i 2. ekteskap, gift med Tomas Olufsen Singsås 
(Norgår´n).
Da Sigur Person endeleg for alder og år måtte vike, tok sønene og delte gården mellom 
seg. Etter den tid kom Norgår´n og Søgår´n fram. Delinga gikk for seg i tida 1705–1710.»

🚹   ELLEV JOHANSEN BAKKEN (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1688 på 
gården Kirkvold i Singsås, som sønn av Johan Ellevsen Kirkvold Bakken (f ca. 1652) og Inborg 
Aunsdatter Bakken (f Setereng 1650). 
Ellev var bonde på Bakken i Budal. 
Ellev døde før 1750 på Bakken. I Budalsboka står det at han døde i 1755, men kona Guri er nevnt 
som enke i 1750.
Ellev overtok gården Bakken i Budal etter faren Johan i 1735. Av ukjent årsak fikk han ikke skjøte 
på Bakken da han overtok. Faren kom fra gården Kirkvold i Singsås og hadde tatt over Bakken i 
1676 og var første driver og eier fra vår slekt der.

Guri og Ellev fikk 5 barn

Johan Ellevsen Bakken, f 1723, d 1799. Tok over Bakken etter foreldrene. (Marit Ellevsdatters 
tipp-oldefar.)
Erik Ellevsen Bakken, f 1724. Gift med Else Pedersdatter Vinsnes.
Gunhild Ellevsdatter Bakken, f 1725, d 1817. Gift med Sivert Eriksen Krigsvoll.
Ingeborg Ellevsdatter Bakken, f 1728. Gift med Tore Evensen Nordløkken.
Peder Ellevsen Bakken, f 1732. I følge Budalsboka kom Peder til Morset i Singsås, men det var 
Peder Ellevsen Øyen (Vilmannsøyen) (Singsåsboka 3 s. 144).

Krake Haukson, første budaling etter svartedøden 

Det er sannsynlig at Krake Haukson, som fikk bygsel på ødegården Bodal i 1489, er direkte ane til 
Johan og vår slekt. Man regner at Krake med sin familie var den første faste bosettingen i Budalen 
etter svartedøden. Gårdene i Budalen ble liggende øde etter svartedøden, slik som i andre små 
samfunn hvor det var marginale forhold for jordbruk. Mange av gårdene i Budalen ble lagt ut som 
sætrer for bøndene i Singsås og Støren.

Ellev Johansen sine foreldre 

Faren til Ellev, Johan Ellevsen Kirkvold Bakken (f ca. 1650, Marit Ellevsdatters 3 x tipp-oldefar) 
vokste opp på gården Kirkvold i Singsås, som sønn av Ellev (Eiliv) Kirkvold og Guri Vinsnes. 
Johan tok over gården Bakken i Budalen i 1676 og var første driver fra vår slekt der.  De eldste 
kildebeleggene for gården Bakken er fra 1400-tallet.
Den første av slekta «Elef-Johan» var Johan Ellevsen Kirkvold, han var selveier av Bakken fra 
1676. Han fikk skjøte av sin bror, Peder Ellevsen som var lensmann i Singsås og var gjev og 
velstående bygselsmann på Kirkvold i Singsås. Peder var blitt eier av Bakken i 1668 etter kjøp av 
Christoffer Caspersen, men bosatte seg ikke der.
Mora til Ellev, Inborg Aunsdatter Bakken (f Setereng ca. 1650) (Marit Ellevsdatters 3 x tipp-
oldemor), var fra gården Setereng i Singsås. Hun var datter av Aun Eysteinsen Setereng og Kari 
Setereng. Inborg og Johan var bondefolk på Bakken og bodde der til de døde. De fikk 4 barn:
Aun Johansen Bakken, f 1678, d 1767.
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Kari Johansdatter Bakken, f 1683. Gift med Hans Larsen Forseth (f 1681, d 1759). Bygselfolk i 
Singsås.
Ellev Johansen Bakken, f 1688, d 1755. Tok over Bakken etter foreldrene. (Marit Ellevsdatters 
tipp-tipp-oldefar.)
Peder Johansen Bakken, f 1690, d 1768. Gift med Beret Tomasdatter Kosberg, Fordalen i Singsås.

Ellev Johansens slekt på Kirkvold i Singsås 

Jeg har tatt med utdrag fra Singsåsboka, bind 2, (utgitt 1958) hvor vi får vite mer om våre aner 
som kommer fra gården Kirkvold i Singsås:
Den eldste fra vår slekt på Kirkvold satt som bruker i 1557. Han hette Eiliv og en kan nok si at de 
senere ættene på Kirkvold, og mange flere med de, har opphavet sitt i han. Eiliv betalte 
skipskatten med 1 rdr. Så har en ingen ting å rette seg etter før etter 1600, da også en Eiliv, sikkert 
sønnesønn til den første, satt som bruker. Han betalte tienda 1607 med 3 skj. korn. Etter Eiliv ble 
det to brukere ei tid, Eystein og Engebrekt, som sikkert var sønnene. Etter disse kom det en ny 
Eiliv (farfar til Ellev Johansen), født omkring 1610.
Etter navnene på sønnene og ymse ting ellers i slekta å dømme, var kona hans Eiliv, som trolig het 
Guri, fra gården Vinsnes. Dermed ble Eiliv-slekta høyverdig og velsett langt ned gjennom tidene. 
Og de laget et særskilt aristokratisk slektssamfunn, som hadde sine egne «mear» og måter å følge. 
Dette kom til å gjøre utslag med sammengifting og sammenkomster, som i lengden ikke alltid 
virket på beste måte, slik det var ment. De hadde sine egne navn som har hengt med helt til nåtida 
(1958), navn som satte et særpreg på slekta og ikke var til å ta feil av, navn som Ellev og Johan.

Ellev Johansens slekt på Setereng i Singsås fra 1500-tallet  

Ellev Johansens mor, Inborg Aunsdatter (f ca. 1650), var fra gården Setereng i Singsås. 
Seterengsgården er første gang nevnt 1592. Skylda i den tid, og i lange tider senere, var 2 øre. Av 
dette var 1 øre 12 ml. krongods, resten brukerens odel. Men utover 1600-tallet ble alt lagt under 
kongen. Seterengs-gårdene er lettdrevne bruk og det kan se ut som Setereng har det ytterste av 
herligheter i skog og mark.
Brukeren omkring 1600 het Oluf Setereng (direkte ane og tipp-oldefar til Ellev Johansen), og 

døde omkring 1605. Enka, 
Beret, satt med bygselen til 
sønnen, Eystein Olafsen, fikk 
bygsel for 51 rdr. 1607. Beret 
betalte tienda til kongen med 
21 skj. korn 1607. Eystein eide 
også jord i Sø-Bova, som han 
trolig hadde fått i arv etter sin 
mor. Eystein nevnes helt til 
1660, men døde kanskje lenge 
før den tid. Etter han tok 
sønnene Aun (f 1602) og Oluf 
(f 1611) over. De brukte 
gården sammen. 
Tienda på Setereng 1650 var 5 
skj. bygg og 5 skj. havre. I 
1657 hadde Aun en buskap på 
15 storfe, 4 geiter og 7 sauer, 
og Oluf 14 storfe, 6 geiter og 4 
sauer. 
Kona til Aun het Kari, f 1611, 
og barna var i alle fall: Jens, f 
1651. Oluf, f 1657. Datter gift 
med Hans Ellevsen Kirkvold, f 
1644. Inborg gift med Johan 
Ellevsen Kirkvold. 

Ellev Johansen Bakkens forfedre
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Oluf Eysteinson hadde disse tre sønnene: Per, f 1648 (bodde her som innerst 1701 og hadde 
sønnen Elev, f 1695). Eystein, f 1651. Hans, f 1655. 
Aun Eysteinson, døde 53 år gammel. Enka satt med gården til sønnen Jens Aunsen tok over. Men 
han døde i ung alder, i 20-åra. Da så Jens og farbroren hans, Oluf, var død, kom Hans Eilivson, f 
Kirkvold 1644, dit og tok over. Hans var gift med datteren til Aun Eysteinson. Han hadde før hatt 
Me'stugarden på Buset. Slik ble Setrengen lagt under én bruker igjen. Hans Eilivson var som 
brødrene og vennene sine en velstandsmann. Derfor kunne han kjøpe bygselgården sin i 1699, og 
ble en av få selveiere i bygda på den tiden (skjøte ble utstedt av Iver Baltzersen). Men allerede 
året etter døde odelsmannen, bare 56 år gammel. Hans og Aunsdatteren hadde disse tre barna: 
Aun, f 1682, satt i Norstu'n. Datter gift med Nils Estensen, satt i Søstu'n. Ragnhil, gift med Erek 
Andersen. 
Etter Hans sin død ble Setereng-gården delt mellom sønnen Aun, som fikk 1 øre 8 ml., men skjøte 
på det hele, og mågen (svigersønnen) Nils, som fikk 16 ml. Slik ble Norstu´ 2/3 og Søstu´ 1/3 av 
den gamle Setrengs-eiendommen. 

Litt om gårdene våre forfedre dreiv i Singsås 

Vinsnes

Vinsnes er den eldste gården i bygda og Vinsnes-bonden var den mektigste mannen i dalen. 
Gården var et høvdingsete. Her bodde erkebispens setesvein, og fra denne slekta kom 
lensmennene. Dermed ble gården midtpunktet i all politisk og sosial virksomhet – og tingsted. 
Med den sentrale beliggenheten i forhold til ferdselen gjennom bygda var den en selvskreven 
gjestgivergård og skyss-stasjon. Helt opp til slutten av 1800-tallet hang mye av dette i. Under 
kongeferdene gjennom dalen var det stopp her. Det nevnes at både kong Karl Johan i 1818 ble 
vartet opp på gården og kong Oskar II under signingsferden i 1872. Dette gjorde at brukerne på 
Vinsnes var mer opplyste enn «vanlig bondevett rakk. Dermed vart Vinsnes-bøndene 
foregangsmenn på mange områder, både i dagleglivet og det boklege. Såleis lærte dei å klore ned 
meire enn bumerkjet sitt før bygdefolk ellers.»

Kirkvold

Kirkvold (Kjørkvoll) var et av hovedsetene i bygda i gammel tid. Fra Singsåsboka, bind 2 kan vi 
lese: «Her budde sekel etter sekel byrge gubbar, høgætta og høgvyrde. For her sat att malm frå det 
aristokratiske ætteveldet i mellomalder og vikingetid. Her samla ålmugen seg til tings den tida det 
var lensmann på gården, for å hevde retten sin, og å få dømt i ein urett dei leid. Og i lange tider 
var det gjestgivargård her. Som kjørkjgods var gården gjennom fleire hundreår presteenkjesete. 
Militær- og sesjonsplass var det òg her.»

Villmannsøyen

Villmannsøyen (Øya i dagligtale) var en gang i tiden en av de største gårdene i bygda. Men Gaula 
har vært hardhendt med eiendommen. Etter at Gaula hadde lagt seg til ro, etter å ha kastet seg 
dalsidene i mellom gjennom århundrer, var det gode betingelser for gårdsdrift. Men man regner 
med at rundt 1600 «braut ho innåt og tok med seg husa, og gjorde finaste jorda til ør og elvefar». 
En mener at gården fra gammelt av har vært hvilested og stallplass for reisende som krysset dalen. 
Dette fordi det var mulig å vade over elva her. Opprinnelsen til navnet Villmannsøyen kommer 
etter brukeren Jens Jensen (f 1646, d 1701) som satt her. Han var en av sønnene til Jens Jonsen 
«Villmann» Digre (f 1588, d 1670). Tilnavnet fikk han fordi han og brødrene, Bjørn og Oluf, 
utmerket seg som reine berserker. Det ser ut som krangel med slagsmål og hårdraging var det som 
helst opptok «Dijer-karene» utover 1600-talet. Også sønnene deres fulgte i fedrenes fotspor.
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Kari Halvorsdatter Enlid (ca. 1690–)  
og Knut Pedersen Sæter (1688–1752) 

Kari vokste opp på gården Sør-Enlid Nordistu i Budalen. Karis slekt kan vi følge helt tilbake til 
tidlig på 1600-tallet på Enlid-gårdene i Budalen.
Knut var fra Sætergården i Soknedal. Han tok over der etter sin far. Knut likte å vise seg fram 
og ble omtalt som en «storfeldt» kar. Han hadde mange døtre og det sies at han ruinerte seg 
på «medgifte».

🚺   KARI HALVORSDATTER SÆTER (ENLID) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født 1690 på Sør-Enlid (Nordistu), Budal, som datter av Halvor (Bergknecht) Stensen Enlid (f 
1650, d 1720). Hvem mora var har jeg ikke funnet informasjon om. 
Kari var bondekone på Sætergården i Soknedal. 
Kari var 29 år da hun giftet seg med Knut Pedersen Sæter, 28. desember 1719, i Soknedal kirke. 

Kari og Knut fikk to døtre (som er kjent)

Ingeborg Knutsdatter Sæter, f 1722, d 1791.
Inger Knutsdatter Sæter, f 1725, d 1792. Gift med Johan Ellevsen Bakken. (Marit Ellevsdatters 
tipp-oldemor).

Karis forfedre 

Kari vokste opp på gården Sør-Enlid (Nordistu) og hennes far er den første kjente oppsitteren i 
Nordistu. Folket her var nært knyttet til gruvedrifta og faren kaltes Halvor Bergknecht.
Halvor var fra gården Sør-Enlid (Nigarda) i Budalen. Hans far (Karis farfar), Sten Svendsen Enlid 
(f ca. 1605, d ca. 1670) er den eldste brukeren man med sikkerhet kan si dreiv gården Nigarda. 
Han var bruker her fra ca. 1620 til etter 1667. Han var gift med ei Kjersti født før 1620. Hun har 
jeg ikke mer informasjon om.
Halvors bror, Svend Stensen, er en av få budalinger som har blitt eldre enn 100 år. Da han døde i 
1731 var han 100 år og 7 måneder. Det var en sjelden høy alder på denne tida.
Fra bygdeboka for Budalen finner vi følgende om gården Sør-Enlid (Nigarda):
«Endalen er trang og berglendt fra Brubakken og sørover mot Enlien. Her vider dalen seg ut med 
slakke, sørvendte lier. Kornet ble ofte modent i Enlien, og gården fikk tidlig flomkvern. Tre 
skjepper bygg er en del av skatten Sten Enlien utreder i 1667. Sør-Enlid ligger 540 meter over 
havet, og fra gammelt var det elvevad og stor ferdsel. Senere ble det bygd bru lenger nord.» 

Karis onkel utkommandert til Riga

I 1658 var Trøndelag okkupert av 
svenskene og Svend Stensen (Karis onkel) 
ble utkommandert i Anders Munks 
kompani, sammen med Niels Erichsen 
Bonesvoll. I august 1658 sto de klare til å 
marsjere sørover gjennom Sverige til Riga. 
Niels kom aldri tilbake, men Svend rømte 
tilbake til Budalen. To mannsaldere senere, 
i 1718, satt han hjemme i Enlien og så at 
Armfeldts karolinere kom og tok en hest 
med kløvtøy og sele fra stallen. 
Skadetaksten etter besøket var 6 riksdaler. 
Likevel slapp de lett unna, slik at de må 
utrede Krigsskatten i 1720 med 48 skilling. 

Kari Halvorsdatter Enlids forfedre
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Karis onkel en driftig kar  
Boet etter Svend Stensen, da han døde i 1731, viste velstand etter den tids forhold. Stue med åre 
og ljore og tilbygd kove, fjøs med lem (for høy i andre etasje), stall og fjøs uten lem, to bur, det 
ene med sengesval, låve med trøskelem, badstu med ildsted, tømret skjul med ildsted, skjul til 
brende (ved). Husdyrene er en hest, en stut med horn, en gjelda oksekalv, åtte melkekyr, ei kvige 
med kalv, tre ungnaut, sju sauer og fire geiter.
Hvem som dreiv gården etter Svend døde har jeg ikke opplysninger om. Det er mulig den kom ut 
av slekta allerede da, men i allefall fra 1759. Da tok gårdsjenta Sirri Olsen (f  1677, d 1760) og 
mannen hennes, Colbanus Sjursen (f 1703, d 1763), over bruket. Colbanus, eller Kølben som han 
kaltes i dagligtale, kom fra Soknedalen og var av gammel bergmannsætt. Han hadde med 
smiekunsten til Enlien, en tradisjon Ingebrigt Iversen førte videre mot slutten av århundret. Han 
var en av de siste i Budalen som lagde jern av myrmalm, og smidde alt fra grove plogjern til små, 
velforma beslag. Det fortelles at ingen kunne herde råjernet bedre enn han, slik at det vart «bett» i 
eggjernet. 
Tarald Olsen fikk kjøpt gården i 1761, men velstanden raknet på kort tid. Da han døde i 1778 ble 
gården solgt på tvangsauksjon. 

🚹   KNUT PEDERSEN SÆTER (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1688 på 
Sætergården, Soknedal, som sønn av Peder Knutsen Sæter (f 1639, d 1724) og Ingeborg 
Ingebrigtsdatter Sæter (d ca. 1696, det var skifte etter henne i 1696). 
Knut var bonde på Sætergården på Hauka.
Knut døde i 1752, 64 år gammel. Da bodde han hos dattera Inger på gården Bakken i Budal. Han 
ble gravlagt 23. juli 1752, Soknedal kirke.
Knut var 31 år da han giftet seg med 29 år gamle Kari Halvorsdatter, 28. desember 1719 i 
Soknedal kirke. 
Han hadde flere døtre og det sies at han ruinerte seg på medgift. I gjestebud var han «storfeldt». 
Som skikk var skulle en gjev gårdmann få servert den første velkomstdram i ridesalen. Slik også 
en gang Knut kom til Bakken. Men han måtte ha to. Den første slo han bakover hesteryggen. 
Dette var karslig adferd på den tiden. Men så hadde datteren fått seg en aktet mann i Johan 
Ellevsen Bakken.
Knut ble selveier på Sætergården en gang mellom 1725 og 1729. I 1748 gav han skjøte på gården 
til svigersønnen Arne Andersen Hage og tok seg ut kår. 
Innover marka fra Sætergården er det funnet en rekke dyregraver som vitner om jakt og fangst. 
Kullmiler, tjæremiler og slagg etter jernblåster vitner om gammelt arbeidsliv. «Belaget» og 
dugnadslaget gikk fra Storrøsæter til og med Økdal og Flatåsen.

Knuts foreldre 

Knut tok over Sætergården etter sin far Peder Knutsen Sæter (f 1639, d 1724). Peder ble gravlagt 
4. mars 1724, Soknedal kirke. Peder var gift I med Ingeborg Ingebrigtsdatter (d ca. 1696) og fikk 
4 barn med henne – og gift II med Eli Jonsdatter Haugen (f 1671, d 1718) de fikk 3 barn. 
Jeg har funnet få opplysninger om Ingeborg, Knuts mor. Men kanskje var hun datter av en 
Ingbrett (Ingebrigt) som er nevnt som bruker av Sætergården da kvegskatten ble innkrevd i 1657. 
På Sætergården hadde han da 22 hester og naut, 8 geiter og 10 sauer og griser. I 1660 står 
krongodset som eier av Sætergården og Ingbrett må ut med «1 Daller» i leilendingsskatt.
I skoskattlista for 1711 er følgende personer registrert for Sætergården: Peder, quinden, 3 barn 
over 15 år og 1 taus. Tausa lønner han med 3 rdr. i året.
Karolinerne kom til «Peder på Setter» en dag før jul 1718. De ranet med seg den beste hesten hans 
og Peder la fram denne tapslista på tinget på Støresmo i mars 1719: 1 hest 10 rdr., 2 pund smør 2 
rdr. og 1/2 tønne mel 1 rdr. 1 ort. 
Peder og Ingeborg hadde fire barn så Knut hadde to brødre og en søster. Knuts far, Peder, ble hele 
85 år og sønnen Knut hadde nok tatt over en god stund før faren døde i 1724.  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Ingeborg Zakariasdatter Haugen (1707–1789)  
og Iver Pedersen Storrøsæter (1705–1772) 

Ingeborg vokste opp på gården Haugenøren i Støren. Hennes fars slekt har vært drivere 
gjennom flere generasjoner på Haugenøren. Hennes farmor var fra gården Koth i Singsås. 
Iver var fra gården Storrøsæter i Budalen. Hans far var fra gården Bones på Rognes.
Ingeborg og Iver tok over etter foreldrene til Iver på Storrøsæter. De fikk 3 barn og sønnen 
Peder tok over gården da de gav den fra seg.

🚺   INGEBORG ZAKARIASDATTER STORRØSÆTER (HAUGEN) (Marit Ellevsdatters tipp-
tipp-oldemor) ble født i 1707 i Systu, Haugen, Støren, som datter av Zakarias Hansen Haugen (f 
ca. 1680, d 1744) og Inger Olsdatter Haugen (f Rognes ca. 1681, d 1765). Ingeborg ble døpt 11. 
desember 1707 i Støren kirke.
Hun var bondekone på Storrøsæter, Budal. 
Ingeborg døde i 1789, 82 år gammel, på Storrøsæter. Hun ble gravlagt 5. juli 1789, Budal kirke.
Ingeborg fikk sønnen Jon Pedersen (f 1735, d 1786) før hun giftet seg med Iver. Faren var trolig 
Peder Jonsen Brubakken (f 1693). Jon ble gift med Gjertrud Hansdatter Fætten. De bodde i 
Singsås.
Ingeborg var 33 år da hun giftet seg 20. juli 1740 med enkemann Iver Pedersen, 35 år. 
Ingeborg vokste opp på gården Systu på Haugen i Støren. Hennes far sin slekt har vært drivere 
gjennom flere generasjoner på Haugen. Hennes mor skrev seg for Inger Olsdatter Rognes, men 
har ikke funnet hvilket Rognes-gård hun eventuelt kommer fra. Ingeborgs farmor var fra gården 
Koth i Singsås. 
Ingeborg og Iver tok over etter foreldrene til Iver på Storrøsæter. De fikk 3 barn og deres sønn 
Peder Iversen tok over gården da de ga den fra seg.

Ingeborgs far sin slett 

Faren, Zakarias Hansen, sin slekt har i flere generasjoner vært drivere på gården Systu på Haugen. 
Gårdsveien opp til gården skrår opp gjennom lia fra Budalsvegen. I gamle dager gikk veien opp til 
Budalen tvers gjennom tunet på Haugen. Haugengårdene består av tunene Nordstu, Systu og 
Hauagjerdet. De ligger rett over dalgapet der elva Bua fosser dypt nede i den trange renna.
I slutten av 1600-tallet kom det inn nytt folk på Haugen. I lange tider nevnes de sammen med 
folket i Nordstu i matriklene, og det er kanskje en sammenheng mellom den gamle «Sjurshauen» 
og det nye bruket som fikk navnet «Systu» i daglig tale fordi det lå lengst sør. I 1689 møter vi Ole 
Haugen (Ingeborgs oldefar) som lagrettesmann på Mo i mars måned, da den geskjeftige Peder 
Hansen Lund på Rogstad skulle stå tilrette for gjeld. 
Noen år etter treffer vi på Hans Olsen Haugen, f 1648, d etter 1701 (Ingeborgs farfar), som dreiv 
gårdsbruket her sammen med enken Marit Pedersdatter. Kona til Hans Olsen, Gunhild Olsdatter 
Koth døde i 1709, og da overlot han drifta til sønnen Zakarias Hansen, f 1681, d 1744, 
(Ingeborgs far) som hadde giftet seg allerede i 1702 med ei fra Rognes. Hun het Ingrid Olsdatter 
Rognes, f ca. 1681, d 1765 (Ingeborgs mor).
Hans Olsen og Gunhild Olsdatter Koth hadde 4 barn: 1) Zacharias Hansen Haugen, f 1681, d 
1744. Bonde på Haugen. Gift 1702 med Ingrid Olsdatter Rognes. 2) Even Hansen Haugen, f 
1683, d 1759. Gift 1725 med Ingeborg Toresdatter fra Sørgarden på Solem. Bondefolk i 
Nordløkkja i Singsås. 3) Sara Hansdatter Haugen, f 1690, d 1787. Gift med Aun Hansen Setereng. 
Bondefolk i Setereng i Singsås. 4) Ragnhild Hansdatter Haugen, f ca. 1700, d 1764. Gift med Erik 
Andersen Rød, f ca. 1692, d ca. 1746. Bondefolk på gården Rød i Singsås.

Ingeborg var 11 år da Karolinerne stormet gården

Hvis en skal dømme etter skadetaksten slapp Zakarias rimelig fra det da svenskene fór og herjet i 
1718. Beløpet kom opp i 26 riksdaler for 4 tønner bygg, 20 lass høy, 2 lass halm, 1 ny skinnfell, 1 
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hud lær, matvarer og gårdsredskap. Det skinner igjennom i skattlegginga etterpå at det gikk langt 
værre med naboen Jon. Men krøttera må bøndene på Haugen ha jaget på skogen eller gjømt unna 
så Karolinerne ikke fikk has på dem. Det nevnes ikke såpass som en skarve sau i skadetakstene. 
Mannen med det bibelske navnet Zakarias, var i 1723 med som en av de edsvorne lagrettesmenn 
og satte opp matrikkel og beskrivelse av gårdene i bygda.

Ingeborgs søster drept av lynet

To av barna til Zakarias og Ingrid fikk en udød. Først druknet den ene av sønnene om våren 1757 
etter han tok over som bonde på Malum i Singsås, og i 1766 ble datteren Margrete slått ihjel av 
lynet etter hun kom til Refset som gårdskone. 
Hans Zakariassen ble gift med ei Ingri Svendsdatter. De tok over gårdsbruket da Zakarias døde i 
1744. Til arbeidshjelp hadde de i 1760-åra og utover en drenggutt. Det var helst en av slekta for 
det var bruksmåten å gjøre det slik så guttene kom ut litt før hjemgården bandt dem for godt. 

Ingeborgs farmor sin slekt 

Farmora til Ingeborg, Gunhild Olsdatter Koth, sin slekt kom fra gården Koth (Kott) i Singsås. 
Gårdsnavnet betyr «lite hus» og en teori går ut på at gårder med kott i navnet (Kottsøy er et annet 
eksempel), kan være ryddet av frigitte træler og trælevesenet. Dette stammer helt tilbake til 1100-
tallet og gården kan ha sitt opphav så langt tilbake. Småbrukere er også kalt «kotkarl». Navnet 
Kott vitner iallefall om trange tider for bureiseren.
Vår slekt på gården Koth kan vi spore tilbake til ca. 1620. Da tok en lngebrikt (Ingeborgs tipp-
oldefar) over gården og fra han stammer visstnok folket her i lang tid. Sønnen Ola Ingebriktsen, 
f ca. 1622, (Ingeborgs oldefar) hadde gården etter han. I 1645 var det to Ola i Kott. I tillegg til de 
og kona på gården, var to kvinnfolk med i koppskatten. Gullaug og Kirsti. Eier av halve gården 
den tiden var Ola Geving i Stjørdalen, som óg eide Støvran i Soknedal. Dette var fra sist i 1650-
årene og til ca. 1670 og Kotts-folket måtte bygsle denne halvparten, men i de siste årene sine var 
igjen Ola Kott selveier av hele gården. 
I 1657 var buskapen i Kott 16 hester og kyr, 9 geiter og 10 sauer. I 1667 er kornproduksjonen satt 

til 8–9 t. og gården kunne 
vinterfø 6 melkekyr, i 
tillegg til andre husdyr. 
Ola Ingebriktsen møtte som 
lagrettsmann i 1671, men 
ble visstnok ingen gammel 
mann. I 165I ble han gift 
med lngeborg 
Sakariasdatter, hun som 
kom med Sakarias eller 
Sakreas-navnet til traktene 
her. Ola Ingebriktsen og 
Ingeborg Zakariasdatter fikk 
4 barn: 
1) Gunhild, f ca. 165l. Gift 
med Hans Olsen Haugen, 
Systu, i Støren og bodde 
der. 2) Sakarias, f ca. 1654, 
husmann på Setring i 1701. 
3) Anders, f ca. 1655, gift 
med Kari Eriksdatter Rød, 
bodde i Bjørklia i Budalen. 
4) Berit, død før 1720. gift 
med Esten Lien.

Ingeborg Zakariasdatter Haugens fofedre
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🚹   IVER PEDERSEN STORRØSÆTER (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1705 
på Storrøsæter, Budal, som sønn av Peder Iversen Bones Storrøsæter (f 1671, d 1743). Jeg har 
ingen informasjon om Ivers mor. 
Iver var bonde på Storrøsæter i Budal. 
Iver døde i 1772, 67 år gammel, på Storrøsæter.
Iver var 33 år da han ble gift første gang 25. juni 1738 med Gjertrud Evensdatter (f 1714, d 1739). 
Hun døde allerede året etter på barselseng og Iver giftet seg på nytt 20. juli 1740 i Støren kirke 
med Ingeborg Zakariasdatter Haugen, 33 år.
Iver tok over gården etter foreldrene og var eier og driver fra 1738–ca. 1769.
Som et eksempel på at Iver var formuende blir han odelsmann i 1738 etter at han får kjøpsskjøte 
på Storrøsæter fra den mektige rådmann Hans Hornemann for 50 riksdaler. Dette var på et 
tidspunkt hvor de andre bøndene i bygda var leilendinger.
Iver var en av de gjeve skattebønder i Budal som i 1752 skrev under den «Memorial» til Kongen 
som førte til at det ble reist kirke på Enodden i Budal.
Det var skifte etter «danemand» Iver Pedersen på vårparten i 1772. Gården ble taksert til 150 
riksdaler. Med bufe og løsøre var boets midler hele 238 rdr. Så her tyder det på velstand.

Ingeborg og Iver fikk 3 barn

Peder Iversen Storrøsæter, f 1741, d 1778. Tok over Storrøsæter etter foreldrene. (Marit 
Ellevsdatters tipp-oldefar.)
Ingrid Iversdatter Storrøsæter, f 1745, d 1814, Gift 1775 med Sivert Hansen Kjelden (f 1735, d 
1777) fra Bogen, Singsås.
Gjertru Iversdatter Storrøsæter, f 1751, d 1773.

Foreldrene til Iver forarmet etter robberiet 
Foreldrene til Iver er opphavet til ei slekt som lenge rådde på Storrøsæter. I følge Budalsboka (s 
461) var Peder Iversen født på gården Bones i Støren. Mora er ikke navngitt og jeg har ingen 
informasjon om henne. Jeg finner mange med navnene Peder og Iver på Bones, men ikke «vår» 
Peder. Navnet (Iversen) tilsier at det er sannsynlig at han var en av sønnene til Iver Pedersen (f ca. 
1628), bonde på Bones Fremstu. I Støren-boka (bind 2, s 110) er det kun nevnt to sønner av Iver, 
men det er ikke usannsynlig at han hadde flere barn som ikke er nevnt i boka. Det er heller ikke 
mulig å finne opplysninger om dette i kirkebøkene. Det finnes ikke tilgjengelige kirkebøker for 
Støren før 1690.
Også foreldrene til Iver fikk et ublidt besøk av en fiendetropp fra Armfeldts hær mot juletider 
1718. Peder Iversen er nevnt som forarmet etter robberiet og fritatt for den «Påbudne Krigsskatt» i 
1720.
Fogderiets Matrikkel 1723 har denne vurderingen av Storrøsæter: «Er en ringe huusmandsplatz 
som for fôrets og Qvægs opfostring bruges. Skaug til huusfornødenhed. Sætter i hiemrøst og 
maadelig boemarch. Saaer intet». Men når det også skattes 6 skill. for en «flom qværn» tyder det 
på at kornet lykkes i gode år. Her som ellers i gård og grend var det en redusert buskap på denne 
tid, om det skyldtes krig eller mislige åringer. Det er 3 storfe, 1 ungsnaut og 7 sauer. Det er da en 
avfelling på 2 marklag. Og Peder Iversen var også en av de mange som kom med krav til 
participanter etter gruvetida. Det var på 14 Courantdaler for tilførsel av trekull og sætteved. En 
har viten om fire livsarvinger etter denne Peder Iversen Sorrøsæter: Iver, f 1705, d 1772, tok over 
gården etter foreldrene. Ragnhild f 1706, d 1755, gift 1730 i Støren kirke med Audun Larsen, 
bondefolk i Nord-Enlid. Lauritz (Lars), gift i Soknedal 1733 med Ingeborg Rasmusdatter Røe, 
bondefolk på Røe i Soknedal. Jon, ukjent fødeår, gift med Berethe Svendsdatter Storbudal.
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Gunhild Nilsdatter Hugdal (1718–1751)  
og Jon Hansen Svardal* (1715–1792) 

Gunhild vokste opp på gården Nord-i-Nordistu i Haukdalen. Hun døde bare 32 år gammel.
Jon er fra gården Svardal i Budalen og tok over her etter sin far. Farfaren er den første kjente 
brukeren og ble nevnt i Koppskatten 1645. Jon var gift tre ganger. To av barna til Jon (med 
forskjellige koner) er direkte aner til Marit Ellevsdatter.

🚺   GUNHILD NILSDATTER HUGDAL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble født i 1718, 
i Nord-i-Nordistu Haukdal, Støren, som datter av Nils Olsen Hugdal (f 1661, d 1741)  og Marit 
Mikkelsdatter (f 1670, d 1750). Gunhild ble døpt 29. januar 1719. Faddere var Even Øien og 
Ingeborg Hugdal.
Gunhild var bondekone på Svardal. 
Gunhild døde i 1751, bare 32 år gammel på Svardal i Budal. Hun ble gravlagt 2. juli 1751, Støren 
kirke. I kirkeboka er Gunhild oppført som «Joen Sverdals qvinde 32 aar».
Gunhild var 25 år da hun giftet seg med Jon, 9. juli 1744 i Støren kirke.
Gunhild hadde en bror Ole (f 1712, d 1772). Han finnes et annet sted i slektsoversikten, under 
familien Siri Pedersdatter Moumsgjerdet (f 1715) og Ole Nilsen Hugdal.

Gunhild og Jon fikk 3 barn:

Hans Jonsen Svardal, f 1744, d 1765.
Nils Jonsen Svardal, f 1746, d 1750.
Kari Jonsdatter Storrøsæter (Svardal), f 1749, d 1829. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)

Gunhilds far, Nils Olsen Hugdal 

Gunhilds far, Nils Olsen, tok over gården Nord-i-Nordstu i Haukdalen i 1698. Det var en Sivert 
som da hadde drevet gården i vel 20 år. Det later til at han måtte gi fra seg gården fordi han ikke 
klarte å svare avgiftene grunnet uår og misvekst, og dessuten hadde de vært ute for fjellskred og 
ødeleggelser på annet vis så de var «i armod geraaden».
Det ser ut til at Nils klarte å drive opp gården. Da Armfeldt-soldatene kom tilgårds i 1718  rasket 
de med seg ridesalen og et par splitter nye hestesæler for Nils. Men de plukket også ned fem 
skinnfeller fra buret og slaktet et par sauer og forsynte seg ellers med: 
2 tønner bygg, 20 mark smør, 1/2 tønne malt, 1 1/2 pund ost, 1 1/2 tønne blandkorn, 3 våg kjøtt, 1 
tønne havre og 60 lass høy.
Skadetaksten kom opp i nesten 60 riksdaler på tinget året etter, men da var det regnet med en hest 
som de norske troppene hadde hatt bruk for under krigshendingene. 
Nils var først gift med Kirsten Olsdatter og de fikk 3 barn: 1) Jon Nilsen (f 1700, d 1761). 2) 
Gunhild, f 1702 og 3) Karen, f 1705. Da Kirsten døde i 1707 giftet Nils seg på nytt 2. juli 1708 
med mora til Gunhild, Marit Mikkelsdatter. De var da bondefolk i Nord-i-Nordstu og fikk 4 barn: 
1) Sivert, f 1709, d 1756. 2) Ole, f 1712, d 1772. 3) Kjersti, f 1714 og 4) Gunhild, f 1718, d 1751.
Nils sin sønn fra første ekteskap, Jon Nilsen, ble gift med ei Marit Larsdatter og de siste årene 
Nils levde dreiv han gården sammen med ham. Halvbroren Sivert Nilsen hadde tatt seg tjeneste, 
men da faren døde i 1741 kom han hjem og nå ble de to brødrene enige om at de skulle dele 
gården mellom seg. Denne delinga gikk for seg i 1742 og Sivert flyttet da ut og giftet seg.

🚹   JON HANSEN SVARDAL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1715 på Svardal, 
Budal, som sønn av Hans Pedersen Svardal (f 1672, d 1757) og Kari Jonsdatter (f 1680, d 1731). 
Jon var bonde på Svardal, Budal. 
Jon døde i 1792, ca. 77 år gammel på Svardal. Han ble gravlagt 29. januar 1792, Budal kirke. 

* Jon finnes et annet sted i slektstreet, under familien Kjersti Pedersdatter Enodden og Jon Hansen Svardal.
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Jon var en av de 25 «skattebønder av Buedahlen almue» som i 1752 skrev under «Memorial» om 
kirke på Enodden.
Jon ble enkemann to ganger og giftet seg tre ganger. Han ble først gift med Gunhild Nilsdatter 
Hugdal 9. juli 1744, så med Kjersti Pedersdatter Svardal (Enodden) 14. juni 1753 og til slutt med 
Lisbet Helgesdatter Enmoen i 1769. Jon var nok gift 3 ganger, men i kirkeboka for Støren 1769 
side 271 er det en vielse den 19. oktober som er overstrøket, deler av teksten kan tolkes som 
«Svardal» og «Lisbet». Kanskje ble det ikke noe av det tredje giftemålet? Men i «Gard og 
grendeliv i Budalen» s 463 står følgende: «I året 1769, da Joen Hansen sto brudgom for tredje 
gang, ble både far og datter copuleret samme dag i den nyreiste annex-kirke på Enodden. 
Trettende sønd. Trinitis trolovet enkemand Joen Hansen Sverdalh og Lisbeth Helgesdatter 
Einmoen. Soldat Peder Iversen Storrøsætter og Kari Joensdatter Sverdalh».

På gården Svardal siden 1600-tallet

Jons slekt kommer fra gården Svardal i Budalen. Her har våre direkte aner vært sammenhengende 
siden slutten av 1600-tallet – og fram til Marit Ellevsdatter Svardal. Hun ble født på Nordistu 
Svardal i 1871 og flyttet til Oppi-Melsmoen på Rognes da hun giftet seg med Ole Eliasen Aunøien 
i 1899.
Faren til Jon, Hans Pedersen (f 1672, d 1757), var bonde på den udelte Svardalsgården i 1702. Da 
hadde nettopp gruvedrifta i Svardalsgruva opphørt (gruva var i drift fra 1670 til rundt 1700) og 
datidens «olje-eventyr» var over. Hans tapte 12 riksdaler ved gruvekonkursen. For å omsette hvor 
stor verdi han tapte, så var ei voksen ku verdsatt til 2,5–3 riksdaler på denne tida. For tapet kunne 
han ha kjøpt 4, kanskje 5 voksne kyr!
På slutten av 1700-tallet var det store hushald og et villrede av navn på Svardal. Fra 1750 og fram 
til århundreskiftet ble 16 personer gravlagt fra denne gården. Det ble til et gravøl hvert tredje år.
Gården Svardal ble delt i 1810 i Systuen og Nordistu. Jeg har tatt med utdrag fra boka «Bygda 
mellom fjella, grend hus og slekt i Budalen» om gården Svardal:

«Garden er rydda på en langstrakt terrasse høgt opp for Bua som her går djup og 
utilgjengelig. Det er sørvendte hellinger der kornet var årvisst i gammel tid. Flatlendet 
nord for garden ligger i bakli og egner seg bedre for engslåtter. 
De første personene som er nevnt i Koppskatten 1645, er leilendingen Joen Suerdahl og 
hans hustru. I beregninga av kvegskatten 1657, skatter Joen for tretten storfe, fire sauer og 
tre geiter. Nå har det også kommet en annen bruker på Svardal, Oluff, og han skatter for 
tilsvarende antall dyr. 
I gruvetida på slutten av 1600-tallet (Svardalsgruva var i drift fra ca. 1672 til ca. 1690–
1700), er det skiftende personale på Svardal. Flere av karene i grenda er nevnt som 
berggeseller, mange var også kolbrennere og førselsbønder til Svardalsgruva. l 
folketellinga 1701 har Joen Garmaker og Jonas Bergknekt tilhold i Svardal. Begge var født 
på Røros, og de dro tilbake dit da gruva vart nedlagt. 

Med Peder Hågensen Svardal (Jons farfar) vart 
det stabil busetting på Svardal. Slekta hans satt på 
garden som leilendinger i flere generasjoner. 
Byborger Hans Hornemann eide garden i 1739. 
Han hadde kvantumsag i Svara, og betalte skatt pr. 
bord til den kongelige kasse. I 1739 vart det skåret 
300 utskipningsbord av sagmester Peder Arentsen.»

Jons andre kone 

🚺   KJERSTI PEDERSDATTER SVARDAL 
(ENODDEN) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-
oldemor) ble født i 1732, i Enodden, som datter av 
Peder Steffensen Enodden og Kari Larsdatter 
Enodden (Storbudal). Kjersti ble døpt 9. mai 1732 i 
Støren kirke. 

Jon Hansen Svardals forfedre
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Kjersti døde i 1768, 36 år gammel, på Svardal. Hun ble gravlagt 19. juni 1768 i Budal.
Kjersti vokste opp på Enodden i Budal. Hun var bare 1 år da faren døde. Mora giftet seg på nytt 
året etter og familien fortsatte som bondefolk på Enodden.
Hun ble bondekone på Svardal da hun som 20-åring giftet seg med enkemann Jon Hansen 14. juni 
1753.
Kjersti og Jon fikk 10 barn hvorav 4 barn døde som små. I 1768 fødte hun tvillinger som døde 
samme året. Også Kjersti døde sommeren 1768, så det er vel sannsynlig at det har vært 
komplikasjoner ved tvillingfødselen som har fått dramatiske følger.

Kjersti og Jon fikk 10 barn:

Peder Jonsen Svardal, f 1754, d 1754.
Gunhild Jonsdatter Svardal, f 1755 d 1808. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)
Anne Jonsdatter Svardal, f 1757, d 1811.
Peder Jonsen Svardal, f 1758, d 1770.
Nils Jonsen Svardal, f 1760, d 1819.
Kari Jonsdatter Svardal, f 1762, d 1763.
Kari Jonsdatter Svardal, f 1764, d 1842.
Hans Jonsen Svardal, f 1766, d 1840.
Ole Jonsen Svardal, f 1768, d 1768.
Kjersti Jonsdatter Svardal, f 1768, d 1768.

Jons tredje kone 

🚺    LISBET HELGESDATTER ENMOEN ble født i 1727 på Enmoen, Budal. Lisbet døde i 
1810, 83 år gammel i Budalen. 
Lisbet var 42 år da hun giftet seg med Jon Hansen Svardal, 54 år gammel, i 1769.
Hun var kårenke på Svardal til hun døde. Det var skifte etter henne i Storkleinåret 1812. Boets 
midler var hele 224 rdr. Det var ikke bare gangkleder og skinnfeller, vevstol og linredskaper etter 
henne, men hun eide også «hornet koe» og «gjeldet stut» og del i hest med kjøredoning og slåfeld. 
Nærmere 150 rdr. tok veien til søsterbarn i Kjønnås og på Enmoen. Men pengeverdet var sunket 
og Staten nær bankerott på denne tid. Gård og grunn var som til alle tider de sikreste verdimål.
Lisbeth og Jon fikk en sønn: Peder Jonsen Svardal, f 1770, d 1772.  

I Budalsfossen skal 
sagnfiguren Ketil Budala ha 
senket en kjele med 
sølvmynter – og en som er 
oppkalt etter ham skal finne 
igjen kjelen og leve i stor 
rikdom!
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Ingeborg Ingebrigtsdatter (1721–)  
og Lars Andersen Hollum (1725–) 

Det er lite informasjon å finne om Ingeborg og Lars, men de hadde ett barn sammen som er 
kjent.

🚺   INGEBORG INGEBRIGTSDATTER HOLLUM (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1721. Har ingen info om når Ingeborg døde.

🚹   LARS ANDERSEN HOLLUM (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1725. Har 
ingen info om når Lars døde.

Sannsynligvis var Lars og Ingeborg gift og de fikk i allefall ett barn: 
Ole Larsen Hollum, f 1751. (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar.)
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Kjersti Pedersdatter Enodden (1732–1768)  
og Jon Hansen Svardal* (1715–1792) 

Kjersti er fra gården Enodden i Budalen hvor hennes fars slekt har vært drivere i flere ledd. 
Kjersti flyttet til Svardal da hun giftet seg med enkemann Jon.
Jon var fra gården Svardal i Budalen og tok over der etter sin far. Farfaren er den første kjente 
brukeren og ble nevnt i Koppskatten 1645. Jon var gift tre ganger. 
Kjersti og Jon fikk 10 barn.

🚺   KJERSTI PEDERSDATTER SVARDAL (ENODDEN) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-
oldemor) ble født i 1732, i Enodden, som datter av Peder Steffensen og Kari Larsdatter Enodden 
(Storbudal). Kjersti ble døpt 9. mai 1732 i Støren kirke. 
Kjersti døde i 1768, 36 år gammel, på Svardal. Hun ble gravlagt 19. juni 1768 i Budal.
Kjersti vokste opp på Enodden i Budal. Hun var bare 1 år da faren døde. Mora giftet seg på nytt 
året etter og familien fortsatte som bondefolk på Enodden.
Kjersti og Jon fikk 10 barn hvorav 4 barn døde som små. I 1768 fødte hun tvillinger som døde 
samme året. Også Kjersti døde sommeren 1768, så det er vel sannsynlig at det har vært 
komplikasjoner ved tvillingfødselen som har fått dramatiske følger.

Kjersti og Jon fikk 10 barn:

Peder Jonsen Svardal, f 1754, d 1754.
Gunhild Jonsdatter Svardal, f 1755 d 1808. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)
Anne Jonsdatter Svardal, f 1757, d 1811.
Peder Jonsen Svardal, f 1758, d 1770.
Nils Jonsen Svardal, f 1760, d 1819.
Kari Jonsdatter Svardal, f 1762, d 1763.
Kari Jonsdatter Svardal, f 1764, d 1842.
Hans Jonsen Svardal, f 1766, d 1840.
Ole Jonsen Svardal, f 1768, d 1768.
Kjersti Jonsdatter Svardal, f 1768, d 1768.

Kjerstis farmor 

Kjerstis farmor Berit Larsdatter (f 1667, d 1736), var visstnok fra Storbudal. Hun var gift med 
Asbjørn Engebregtsen Enodden (f 1664, d 1737). De var bondefolk på Enodden. Berit og Asbjørn 
hadde tre sønner: 1) Engebret, f 1695, død ung. 2) Stephen, f 1697, død ung. 3) Ole, gift med Else 
Toresdatter i 1724 i Soknedal kirke. 
Enodden er første gang registrert i Schatt-Register 1626. I Jordebog 1667 er det en Peder Joensen 
som har bygsel av Christopher Caspersen. Uten å kunne plassere broren Engebret Joensen som 
bygsler, er det hans sønn, Asbjørn Engebregtsen, som tar over gården fra ca. 1690. 

Kjerstis far 
Kjerstis farmor, Berit Larsdatter, hadde en sønn, Peder Steffensen (Kjerstis far) (f 1689, d 1733) 
før hun giftet seg med Asbjørn Engebregtsen. Peder tok over gården Enodden etter mora og 
stefaren rundt 1720.
Kjerstis far, Peder Steffensen, er nevnt som «drengkarl» på Enodden i Folketelling 1701. Men 
etter han giftet seg 4. juni 1726 med den mye yngre Kari Larsdatter (Kjerstis mor) (f 1703, d 

* Jon finnes et annet sted i slektstreet, under familien Gunhild Nilsdatter Hugdal og Jon Hansen Svardal.
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1772) av den «gjeve Storbudals-slekta», får han bygsel på Enodden. Mer om Karis slekt og 
Storbudal under familien til Lars Svendsen Storbudal et annet sted i slektsoversikten. 
Gården Enodden er på denne tiden kommet i hendene på stiftsskriver Morten Wiumb, han var en 
tid bygselrådig til de fleste gårdene i sognet.
Steffen-navnet var nytt i Budalen før det kom til Odden. Opphavet var nok fra Støren og hang 
lenge ved på kirkestedet Enodden.
Før Peder giftet seg hadde han en datter, Else, med Gunnil Rasmusdatter Stensås. Hun ble døpt 
1709 i Soknedal kirke.
I ekteskapet med Kari Lardatter fikk de en datter, Kjersti Pedersdatter, f 1732 og en sønn, Steffen 
Pedersen, f 1727. 

Kjersti bare 1 år da mora døde

Kjersti far, Peder Steffensen døde i 1733, 43 år gammel. Da var Kjersti bare 1 år og mora, Kari, 
gikk ikke lenge i enkestanden, året etter giftet hun seg med Ole Bersvendsen (f 1703) på Solberg i 
Soknedal. Kari og Ole fikk to sønner: Peder Olsen, f 1735 og Bersvend Olsen, f 1738. Peder var 
soldat da han ble gift 1765 i Budal kirke med Guri Jensdatter Storbudal. 
Kari Larsdatter og Ole Ingebrigtsen døde begge i oktober 1770 og ble gravlagt samme dagen. 
Skiftet etter dem viser velstand. Det var 2 hester, 14 voksne kreaturer samt småfe, sauer og geiter. 
Det var to stuer med nevertak, hest- og kustall (fjøs), kornlåve, mat- og klæbur, badstue, et eldhus 
med dårlig tak, småfehus for sau og geit samt ei smie av stein med jordtak. 
Etter deres død ble Enodden delt mellom halvbrødrene Steffen Pedersen i Nordistuen og Peder 
Olsen i Systu. 

Bosetning på Enodden siden slutten av 1500-tallet

Gården ligger 499 meter over havet på odden som dannes der den strie Ena renner ut i den mer 
rettløpende Bua. Åker og eng ligger østvendt med tidlig sol renning. Mot sør verner skogåser mot 
sønnavinden, vestover mot Ena var det engløkker i eldre tider. En er på trygg grunn når en 
tidfester bosettingen på Enodden til slutten av 1500. 
Kløvveiene fra sør, der også mange langveisfarende kom, tok seg over elvevad i Endalen uten å 
passere Enodden. Men ut gjennom tidene flyttet elvevadene seg lenger nord mot Odden, og senere 
igjen brufar som var lett bytte i flomtider, men med årene mer stabile så ferdselen økte så 
Enodden ble det mest laglige samlingssted for budalingene både i ørk og helg.
Det var et eldgammelt samkvem til grenda på østsida av Bua. Over høydene på østsida var det den 
korteste kirkeveien til Singsås. Det var også samkvem mot grend og bygdelag i vest. Men det var 
ofte vanskelig i vår og regnflom å ta seg over elvevad og svakspente brufar.

Sætra utsatt for bjørn

Enodden var den eneste gården i 
Støren-Budal som i Jordebog 
1667 skattet for «Settervold i 
Alminding». Først på 1700 har 
fogden anført «3 læs høe» til 
fôring. Sæteren var sørmed 
Fiskbekken i Endalen. Senere 
igjen er de ved Oddvollen lenger 
opp. De måtte flytte pga bjørnen, 
er det sagt.

Ble Armfeldtsoldatene skremt?

l ei militær legdrulle fra 1709 er 
Enodden, Enlid og Brubakken 
pliktig til å ruste ut en soldat. 
Armfeldts soldater som herjet på 
gårdene vest for Ena i 1718, 

Kjersti Pedersdatter Enoddens forfedre
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kom aldri til Enodden, ifølge det en har viten om. Folkene hadde gjemt seg sør i marka med gods 
og dyr. Det fortelles at ei gammel ugift kvinne «løsse Kvindfolck» var igjen på gården. Hun sto på 
en bakkekam og huja og vinket til fienden, da de var på nordtur ved Hestflått. 

🚹   JON HANSEN SVARDAL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1715 på Svardal, 
Budal, som sønn av Hans Pedersen Svardal (f 1672, d 1757) og Kari Jonsdatter (f 1680, d 1731). 
Jon var bonde på Svardal. 
Jon døde i 1792, ca. 77 år gammel på Svardal, Budal. Han ble gravlagt 29. januar 1792, Budal 
kirke.

Jon giftet seg tre ganger

Første ekteskap med Gunhild Nilsdatter 
Hugdal (f 1719, d 1751) 9. juli 1749. Jon og 
Gunhild fikk tre barn: 1. Hans Jonsen (f 
1744, d 1765). 2. Nils Jonsen (f 1746, d 
1750). 3. Kari Jonsdatter (f 1749, d 1829). 
Kari er også vår direkte ane. Du finner mer 
info om familien under Karis forfedre.
Andre ekteskap med Kjersti Pedersdatter 
Enodden (f 1732, d 1768) 14. juni 1753. 
Enkemann Jon var 37 år gammel da han 
giftet seg med 20 år gamle Kjersti.
Tredje ekteskap med Lisbet Helgesdatter 
Enmoen i 1769. Lisbet og Jon fikk en sønn, 
Peder Jonsen Svardal i 1770.

Mer info om Jon under familien: Gunhild Nilsdatter Hugdal og Jon Hansen Svardal. 

Jon Hansen Svardals forfedre
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Siri Andersdatter Voll (1710–1785)  
og Lars Larsen Enlien (ca. 1704–1776) 

Siri er fra gården Voll i Budal. Her har familien aner til langt innpå 1600-tallet. Siris oldefar var 
driver der, han døde før 1657. Siris mor var fra Singsås. 
Lars slekt kommer fra gårdene Enlien og Bjørnvoll. Da han tok over gården hadde den vært i 
slekta gjennom ihvertfall tre generasjoner.

🚺   SIRI ANDERSDATTER ENLIEN (VOLL) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble født i 
1710 på gården Voll i Budal, som datter av Anders Nilsen Voll (f ca. 1670, d ?) og Marithe Voll. 
Om Marithe vet vi at hun kom fra Singsås. 
Siri var bondekone på Voll i Budal.
Siri døde i 1785, 75 år gammel, på Voll i Budal. Hun ble gravlagt, som «enke Siri Volden, 75 år», 
3. juli 1785, Budal kirke.

Siri og Lars fikk 2 barn 

Gunnild Larsdatter Enlien (Voll) i 1736
Anders Larsen Voll i 1739. (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar.)

Siris forfedre på gården Voll 
Fra boken Gard og grendeliv i Budalen, 1971: Voll er nevnt første gang i kildene i skatteregisteret 
1626. Gården ligger 524 meter over havet i ei østhelling. Det er tidlig solrenning, mens åser 
stenger for utsynet vestover. Nedenfor åker og eng er elvefaret dypt og uryddig. Bua går strid 
forbi og har gjennom tidene tæret hardt på lendet på Voll-sida. En aprildag i 1763 var det befaring 
etter at et jordras hadde forringet åker og england, og det samme gjentok seg tre år senere. Voll 
hadde sag og kvern i en vannrik bekk sør for åkerjorda. Gården hørte opprinnelig til krongodset, 
men ble kjøpt av en privat jorddrot, Gerdt Hannekam, på 1600-tallet. 
I gamle dokumenter er gården nevnt første gang i Schatt-Register 1626. Da er det en Erick som er 

bygsler på Voll. Noen år senere gir 
koppskatten oss rede på gårdsfolket. 
Anders Voll (død før 1657), hans hustru, 
Gunnil ibm., Karen ibm.
Anders Voll er også stamfar til Gunhild 
Jensdatter (f ca. 1680) som er Ole Eliasens 
tipp-tipp-oldefar.
Anders Voll var død da Qvægskatten 
utredes i 1657. Da var det «enchen Wold» 
med 17 storfe, 8 geiter og 6 sauer som 
skatter 1 1/2 daler 14 skilling.

Må betale tiende når «Gud giffuer dem 
gode aar»

Og da presten Anders Hansen Bernhoft 
nevner Wold på de 8 marklag i 1666 angir 
han enkens alder til 61 år og da er det også 
sønner på gården: Jens og Anders. Også i 
Jordebog 1667 er det enken som bygsler 
de 18 marklag av Gerdt Hannekam. Han 
er en rimelig jorddrot. 1/2 ort i ledding og 
16 skilling i tiende til kloster og kirke må 

Siri Andersdatter Volls forfedre
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nok enken ut med, men det er et tilsagn: «Frostlending derfor ingen thiende, dog forelagt naar 
Gud giffuer dem gode aar Rigtig da daraff thiende».
Det var sønnen Anders Andersen født 1643 som tok over som leilending. Han ble ingen gammel 
mann og er død før 1680. Broren Jens Andersen er nevnt som saugmester og om det er noe infløkt 
var han med bygselen noen år. Kona Berit var visstnok fra Storbudal. Datter til Jakob Svendsen i 
Nordstuen. De hadde en sønn: Jakob ble gift med Guri Ingebrigtsdatter, født 1699 på Malum i 
Singsås. Disse var nyryddere på Stornesset (Nordgården) i Singsås. 
Selv om Anders og Jens-navnet er grodd fast til Voll så ble det søstra Gunnild Andersdatter som 
førte slekta videre. Gunnild født ca. 1635 ble gift med en Nils Olsen født 1634. Visstnok fra 
Haugen i Støren. En søster av Gunhild, Karen, født 1638, gift med Ole Hågensen fra Dalsbygda, 
er nevnt som saugmester i Folketellingen 1701.
Det er Gunhild Andersen og mannen Nils Olsen som bygsler inntil sønnen Anders Nilsen vokser 
til. Anders var gift med ei Marithe som var fra Singsås, uten å kunne stedfeste for visst. 
En må fram til først på 1700 for å kunne finne sammenheng i slektene på Voll. En Ole Nilsen 
(sikkert sønn av Nils Olsen) også nevnt som saugmester, gift med Berette Larsdatter, født 1693 i 
Nord-Enlid, som har bygselen en kort tid, glir bort i dunkelhet.
Det ble Siri Andersdatter, f 1710, d 1785, som førte slekta videre fram på Vold. Hun ble gift med 
Lars Larsen, f ca. 1704 i Nord-Enlien, død 72 år. Siris bror, jorddrengen Nils Andersen måtte 
avstå bygselen fordi han var «vanhelsig» (dårlig helse, sykelig). Nils levde heller ikke så lenge. 
Bygselen gikk da til Siri og hennes mann Lars Larsen. 

🚹    LARS LARSEN ENLIEN VOLL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født ca. 1704 på 
gården Nord-Enlid i Budal, som sønn av Lars (Laurits) Audunsen Enlien (f 1659, d 1742) og 
Kjersti Engebretsdatter Enlien (født Bjørnvoll 1662, d 1739). 
Lars døde i 1776, 72 år gammel på Voll, Budal. Han ble gravlagt 29. september 1776, Budal 
kirke.
Lars var bonde på Voll i Budal.

Lars Larsen Enlien Volls forfedre
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Lars fikk nok stønad og arv fra farsgården i Nord-Enlien for å makte utgiftene sine som bonde på 
Voll. Gården er vurdert til «Marcheplate med Skoug til huusfornødenhet og Sætter hiemmelig og 
god boemarch (beitemark)». Det var hest på stall, 5 melkekyr, 4 ungnaut og 4 sauer på gården når 
Lars tok fatt. Etter en tid som leilending blir Lars selveier i 1748. Han får skjøte på Voll etter kjøp 
av den nye eieren, Peter Schnitler, for 120 rdr. Lars var av gjev slekt og en av de som ivret mest 
for kirke på Enodden. Lars dør noen år før kona Siri og det er hun som i 1778 gir skjøte til sønnen 
Anders på de 8 marklag. 

Lars sin far fikk harde og vonde år da gruvedrifta gikk konkurs 

Gruvedrifta i Svardalsgruva fra 1670 til rundt 1700 kan kalles datidens «olje-eventyr» i Budal. 
Om Lars sin far, Lars Audunsen Enlid, kan vi lese i boka om gruvedrifta «Svardalsgruva og 
Smeltehytta i Endalen i Budalen», side 26:

Mange bønder og husmen hadde forsømt gården og plassen i de åra det var gruvearbeide, 
skogsarbeide og kullbrenning å få. «Kopper og Penning» hadde vært det store. Noen 
trudde det skulle vare til evig tid. Når arbeidet ble borte, og inntektene også, ble det jorda 
og husdyra som ble livsberginga. De gamle og virkelige verdier.
Men mange fikk harde og vonde år. Bonden i Nord-Enlid, Lars Audunsen (Anders sin 
farfar), var den som hadde mest til gode av schiktmester Niels Ibsen. Hele 42 riksdaler 
hadde han til gode for kull, setteved og stemplings-stokker til gruva.
Selv om Nord-Enlid var regnet som en av de beste gårdene i bygda, syntes fogden, som 
bestyrte boet, at det var for galt at Lars Audunsen skulle tape alle disse dalerne. Derfor 
bestemte fogden at Lars skulle få overta «gruvstuggu» oppe på Håkkådalen. Den vart 
verdsatt til 8 riksdaler. Men resten, 34 riksdaler, tapte bonden. Ei voksen ku ble i denne 
tida verdsatt til 2,5–3 riksdaler. For disse 34 riksdaler kunne altså Enlid-bonden kjøpt 11 
voksne kyr!!!

I tillegg var den gamle storskogen i Enlid-marka og Moan kjørt til smeltehytta og gruva.
Mora til Lars, Kjersti Engebretsdatter, er fra Bjørnvoll i Budal. Kjerstis far Engebret og hennes 
mor Berithe, er første kjente brukere på Bjørnvoll. Bjørnvoll nevnes første gang i Kvegskatten i 
1657. I jordeboka 1667 nevnes ingenting om avlinger, jordavgifta ble utreda i sommerkjerna smør 
som var anvendelig eksportvare, ved siden av gråskinn (ekorn). Etter at Kjersti Engebretsdatter 
giftet seg i Støren kirke i 1692 med Lars Audunsen i Enlien, ble det folketomt på Bjørnvoll. 
Gården ble underlagt Nord-Enlid, og foreldre hennes, Engebret og Berithe Bjorseng, døde som 
føderådsfolk på Nord-Enlid.

«Hentet» kona på andre siden av elva

Faren til Lars, Lars Audunsen, sin slekt kommer fra gården Nord-Enlid i Budal. Det er hans 
oldefar, Jens Enlien, som er første registrerte bruker på gården. Fra bygdeboka for Budalen: 
«Bygda mellom fjella, grend hus og slekt i Budalen» utgitt 2006 kan vi lese dette om gården 
Nord-Enlid:

Nord-Enlid var lenge en enbølt gård med åker og englier på vestsiden av Ena. Skogvidda 
gikk opp i høyden mot Soknedalsmerket. Utenfor gården var det tidlig bru for ridevegen.

De første navngitte personene var ødegårdsmann Jens Enlie (Lars sin oldefar født før 
1645, død etter 1667) med hustru og sønnen Audun (f 1645). I kvegskatten 1657 er Jens 
halvgårdsmann, og han utreder 1 1/2 daler for 16 storfe, seks sauer og fem geiter. 
Sønnesønnen Lars Audunsen (Lars sin far f 1659, d 1741) hentet kona på andre siden av 
elva, Kjersti Engebregtsdatter Bjørnvoll (Lars sin mor f 1662, trolig død 1739), og fra 
denne tida hadde Nord-Enlien også mark på østsiden av dalen.

Lars hadde to søsken: Audun (f 1698, d 1765) og Olaug (f 1703, d 1751). Audun finnes et annet 
sted i slektstreet, under familien Ragnhild Pedersdatter Storrøsæter og Audun Larsen Enlien. Det 
betyr at Lars sine foreldre er stamfedre både til Marit Ellevsdatter Svardal og Ole Eliasen 
Aunøien.
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Marit Ellevsdatter Lillebudal (1715–1795)  
og Lars Svendsen Storbudal (1708–1795) 

Marit var fra gården Lillebudal. Hennes far, Ellev Pedersen ble hele 98 år.  
Lars var fra nabogården Storbudal og han tok over der etter sin far. Marit og Lars var 
bondefolk der og de overlot gården til sønnen Svend. Deres forfedre har vært drivere av 
budalsgårdene tilbake til tidlig 1600-tall. Marit og Lars fikk 3 barn.

🚺   MARIT ELLEVSDATTER STORBUDAL (LILLEBUDAL) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-
oldemor) ble født i 1715 i Budal, som datter av Ellev Pedersen Lillebudal (f 1667, d 1765) og 
Kari Lillebudal. 
Marit var bondekone i Storbudal.
Marit døde i Budal i 1795, 80 år gammel. Hun ble gravlagt 22. mars 1795, Budal kirke. 
Marit var bare 19 år da hun giftet seg med 26-åringen Lars fra nabogården.
Oldefaren til Marit er første kjente bruker i Lillebudal. Hennes familie har derfor lang historie på 
gården. 
Marits far Ellev Pedersen var hele 98 år da han døde i 1765. 
Marit hadde en søster, Gjertrud Ellevsdatter Enlid (Lillebudal), født i 1709.

Marit og Lars fikk 3 barn

Kjersti Larsdatter Storbudal, f 1734, d 1824.
Svend Larsen Storbudal, f 1735, d 1805.
Kari Larsdatter Storbudal, f ca. 1744, d 1819. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)

Marits farsslekt fra Lillebudal 

De gårdene som har navneform som selve bygda er av de eldste i Budalen. Og Lillebudal med 
gårdsvald på begge dalsider er som en saga av elde. I gamle dokumenter finner vi navnet så tidlig 
som i 1489. Gårdsnavnet er skrevet på ymse vis ned gjennom tidene. Det heter Lilleboedal 1489. 
Lillebuedall 1645 og Lillebuedahl først på 1700.

Her var i de eldste tider stor ferdsel 
til og fra bygder sørom fjellet. Og i 
katolsk tid pilegrimsvandring til 
Hellig Olavs dyrking i Nidaros. 
Hvilesteder for slike farende, med 
inngjerdet løkker for ride- og 
kløvhest, var under erkebispens 
signing og beskyttelse. Slik også 
her på Budalsvaldet. Og for 
bispens setesvein Eirik på Winsnes 
var ikke vegen så lang over 
høydene til Budalen for å kreve og 
byde til orden. 
Opprinnelig var her en hvilebod. 
Når så ferdselen økte, hva den 
faktisk gjorde i seinmiddelalder, 
kom en større bod noen spydkast 
lenger sør på flaten. Derav Lille og 
Storbudal. Dette er nå etter sagnet. 
Først på 1600, i Schatt-Register 
1626, er det «Elluf på denne 
Boedahl» (sannsynligvis Marits 

Marit Ellevsdatter Lillebudals forfedre
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oldefar). Det er også han som utreder Koppskatten 1645. Det er også en Gurie på gården som 
helst er kona. Når så kvegskatten skal ut i 1657 sitter Gurie som enke med 12 storfe, 20 sauer og 6 
geiter og betaler 1 daler 1 ort 8 skilling til kongens kasse. Fra å være klostergods med tiende til 
Singsås kirke er det nå kongens fogd som er bygselrådig. Presternes Mandtall 1664–66 «på 
mandkiøn udi Singsaas Annex» og som var et av de siste verv som den alderstegne prelat Anders 
Bernhoft var pålagt bar preg av hastverk. Da angis en Peder Ellevsen (Marit farfar) som bruker 
og det er nok riktig. Han var født 1624 og trolig sønn til Elluf. Da er også nevnt en husmann, 
Inbrekt 41 år.
I Folketelling 1701 er det Olle Pedersen som har bygselen. Han er nevnt som dragon og etter 
tradisjonen en av de mange fra disse bygdelag som var utskrevet til forsvaret mot Armfeldt høsten 
1718. Fra dette året er Olle borte fra listene. Det er hans bror, Ellev Pedersen (Marits far) som tar 
over som leilending på Lillebudal. Og han ble eldgammel. Gravlagt i sitt 99 år, 15 sønd. Trinitas 
1766. Kona, som nok het Kari, er ukjent.

Kari og Ellev Pedersen fikk 3 barn (som er kjent)

Olle Ellefsen Lillebudal, f 1698, d før 1740. Tok over bygselen etter foreldrene fra ca. 1725 til ca. 
1737.
Gjertru Ellevsdatter Lillebudal, f 1709, d 1780. Gift med Anders Larsen Enlid (f 1700, d 1765). 
Da Olle falt fra rundt 1737 tok Gjertru og Anders over bygselen av Lillebudal.
Marit Ellevsdatter Lillebudal, f 1715, d 1795. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor.)

🚹   LARS SVENDSEN STORBUDAL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1708 i 
Sørstuen, Storbudal, Budal, som sønn av Svend Larsen Storbudal (f 1679, d før 1720) og Kirsti. 
Lars var bonde og er registrert som bruker i Storbudal 1743. Han tok over i ung alder.
Lars døde i 1795, 87 år gammel, i Sørstuen, Storbudal. Han ble gravlagt 22. mars 1795, Budal 
kirke.
Han var 26 år da han giftet seg i 1734 med 19 år gamle Marit Ellevsdatter fra nabogården 
Lillebudal. 
Lars er fjerde generasjon som driver og bonde i Storbudal. Hans far, Svend Larsen, ble født i 
Sørstuen i 1679. Svend døde ung, før han ble 40 år. Også Lars sin farfar, Lars Svendsen (f 1649, d 
1711), og oldefar, Svend Storbudal (f 1620, d ca. 1650), satt som drivere her. Så slekten har lang 
historie på gården.
Brukerrekken på Sørstuen er uklar i slutten av 1600. Det er som denne ætta er på flyttefot. Så i 
folketellingen 1701 er det Lars Svendsen (Lars sin farfar) på denne gården. Ved inngifte og 
blodblanding går de samme navn igjen både på sverd- og spinnesiden. Lars Svendsen var nok en 
yngre bror til Jakob Svendsen, f 1636, d ca. 1710, bruker på Storbudal Nordstu – og fra disse to 
Svendsønner er det mer greit å følge slektene på Storbudal. Lars Svendsen var født 1649 og døde 
1711. Hans hustru er ukjent. 
Sønnen Svend Larsen (Lars sin far) som tok over bygselen var født 1679 og død før 1720. Kona 
het Kirsti. Det er alt en vet om henne. De hadde flere barn, og de 3 som er kjent var: 1) Lars 
Svendsen Storbudal, f 1708, d 1795, tar til som leilending i ung alder. Gift med Marit Ellevsdatter, 
trolig fra Lillebudal, f 1715, d 1795. 2) Randi Svendsdatter Storbudal, f 1706. Gift 1732 med 
Peder Olsen Lien i Soknedal kirke. 3) Brynhild Svendsdatter Storbudal, f 1710, gift 1738 med 
Olle Joensen Lien i Soknedal kirke.

Storbudal, midt i ferdselsleia 
I følge Budalsboka har vår slekt aner på gården Storbudal til Svend Storbudal som var bruker fra 
før 1645 til før 1657. Svend er stamfar både til Ole Eliasen Aunøien og kona Marit Ellevsdatter i 8 
slektsledd. 
Budal (gnr 173) nevnes første gang i de skriftlige kildene i 1489. Da er gården delt i Storbudal og 
Lillebudal.
Storbudalen er sannsynligvis det opprinnelige bruket, og Sømark forteller at der regjerte 
sagnfiguren Ketil Budala. Det skal lenge ha stått igjen et par stolper fra buret hans i Budalslia og 

Sønnavinden er striest på 
Storbudal-gården, men 
nordvesten mere kastet og 
har nedbør med seg. Etter 
de gamles formening fulgte 
det ofte faranger og 
sykdom med sønnaværet, i 
det kjølige fra nord var det 
mer sunnhet.

Fra Lillebudal er det åpent 
og fritt utsyn mot fjell og 
flo sørover og mot 
Nonsåsen i vest – som var 
solmerke for dagen, før 
urverkenes tid.
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det fortelles at han senket en kjel med sølvmynter i Budalsfossen. En som er oppkalt etter han, 
skal finne igjen kjelen og leve i stor rikdom! 
Slike myter og sagn var med å gi budalingene forestillingen om et felles opphav i ei fjern fortid, 
og et sterkt samhold var nødvendig i ei tid da kampen om naturressursene var hard. Det var stadig 
tvister med nabobygdene om rettighetene i marka. Så sent som i 1818 klager Storbudal til fogden 
på at bøndene frå Bogen i Singsås har slått seg til med sæter midt i «heimrøsta».
Storbudal ligger midt i ferdselsleia mellom det østafjeldske og Trøndelag. Budbringere, 
kremmere, geistlige og verdslige med følgesvenner, alle som hadde ærend over fjellet, var innom 
gårdstunet der. Ja, i katolsk tid kom også grupper med pilgrimer som skulle til St. Olavs skrin i 
Nidaros.
Storbudal hadde høy landskyld og jordveien er holdt for være den mest årsikre i Budalen. Åker og 
eng er dyplendt, og det milde værdraget fra sør merkes godt. Landskylda ble først utredet i smør, 
huder og skinn, og på 1600-tallet skulle Storbudal utruste en soldat sammen med Krigsvoll og to 
Busetgårder. Gården hadde kvern og kvantumsag i elva. 
Det fortelles fra ei befaring i 1757: «Budal eller Storbekk sag som tilhører Marcus Høijer. Den 
ligger et lite stykke sør for garden på elvas østside. På grunn av storflom var den en del skada. 

Skogen til Store-Budals gardene har 
godt sagtømmer og måtelig 
voksterskog og avgir 1500 bord…»
På 1600-tallet er gården delt i 
Sørstuen og Nordstuen.
I 1720 satt enka Kirsti i Sørstuen. Ho 
er «forarma» når det er snakk om 
krigsskatt etter Armfeldttoget. Etter 
matrikkelen 1723 er gårdens 
situasjon beskrevet slik: 
«Middelmådig lettvunden og 
frostlendig markajord, uviss til korn. 
Utsæd: 1 tønne bygg. Det høstes 35 
lass høy. Det er 2 hester, 7 melkkyr, 6 
ungnaut, 8 sauer og 3 geiter på 
gården. Sæter i heimrøsta – og for ei 
engløkke i allmenningen skattes 12 
skilling årlig til futen. Det er 
flomkvern i lag med Nordstuen.» 
Fra 1743 var folka på gården 
selveiere.

Lars Svendsen Storbudals forfedre

Svend Storbudal 

1610 

ABT 1650 - Storbudal

Lars Svendsen Storbudal 

1649 - Sørstuen, Storbudal 

1711 - Sørstuen, Storbudal

Svend Larsen 

Storbudal 

1679 - Sørstuen, Storbudal 

BEF 1720 - Sørstuen, Storbudal

Kirs
ti

Lars 
Svendsen 
Storbudal 

1708 - Storbudal 
Nordstu 

1795 - Sørstuen, 
Storbudal
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Siri Pedersdatter Moumsgjerdet (ca. 1715–før 1759)  
og Ole Nilsen Hugdal (1712–1772) 

Siri fødte enn sønn før hun var gift og måtte stå skrifte i kirken for det i 1740. Det er ikke 
kjent hvem foreldrene hennes var.
Ole var sønn av Nils Olsen Hugdal som var bonde i Haukdalen, Støren.

🚺   SIRI PEDERSDATTER (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble født ca. 1715 på Støren. 
Det er ukjent hvem foreldrene var. Når Siri døde er uvisst, men i og med at Ole giftet seg på nytt i 
1759 er det sannsynlig at hun døde før det.
Siri var kjæreste med Ole Nilsen Hugdal og de fikk en sønn, Mikkel Olsen, utenfor ekteskap i 
1739. Siden sønnen Mikkel var født utenfor ekteskap, måtte Siri stå skrifte på kirkegulvet i 1740 
for dette sidespranget (i følge Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Gard og grend bind III, s. 537).

Siri og Ole fikk en sønn

Mikkel Olsen Hugdal Moumsgjerdet, f 1739, d 1803. (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar.)

🚹   OLE NILSEN HUGDAL NORDTØMME (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 
1712 på gården Nord-i-Nordstu i Haukdal, Støren, som sønn av Nils Olsen Hugdal (f 1661, d 
1741) og Marit Mikkelsdatter (f 1670, d 1750). Ole ble døpt 31. januar 1712 i Støren kirke. 
Ole var plassmann på Nordtømmesplassen i Horg.
Ole døde i 1772, 60 år gammel, i Løkkdalen, Nordtømme, Horg. Begravet 14. mars 1772, Horg 
kirkegård. 
Ole vokste opp i Nord-i-Nordistu Haukdal.
Han fikk en sønn, Mikkel Olsen (døpt 27.09.1739) med Siri Pedersdatter før de var gift. Som 
vanlig var på den tiden ble de straffet for dette utenomekteskapelige forholdet. Ole måtte skrifte i 
Støren kirke 21. november 1739, mens Siri stod skrifte først 4. desember 1740. Hun er da kalt Siri 
Pedersdatter Hugdal. Jeg finner ingen informasjon om at de senere ble gift.
Ole flyttet fra bygda. Han giftet seg med Berit Jonsdatter (f Lien 1707, d 1771) 11. oktober 1759 i 
Støren kirke – og de kom som nye husmannsfolk til Nordtømmesplassen (Løkkdalen) i Horg. 
Berit var fra Lien søndre, Soknedal. Det vites ikke akkurat når de kom til plassen. De ble boende 
der til de falt fra tidlig på 1770-tallet. Da de var barnløse, kom et yngre par og bosatte seg 
sammen med dem. Det var Jon Andersen og Anne Olsdatter. Da Berit falt fra i 1771, var det 
ingenting igjen etter henne i boet. Jon og Anne bodde i Løkkdalen i alle fall fram til 1783.
Denne plassen gikk først under navnene Løkkdalen og Nordtømmesløkken. Senere er navnet 
Nordtømmesplassen blitt brukt. Denne navneendringen kan ha sammenheng med at tunet for 
plassen ble flyttet midt på 1860-tallet. 
Ole Nilsen er bror til Gunhild (f 1719, d 1751) som du finner et annet sted i familietreet, under 
familien Gunhild Nilsdatter Hugdal og Jon Hansen Svardal. Dvs at foreldrene til Ole og Gunhild 
er direkte stamfedre i 5 ledd til både Marit Ellevsdatter og Ole Eliasen.

Oles far var bonde i Nord-i-Nordistu i Haukdalen 
Nils Olsen Hugdal var bonde i Haukdalen. Han giftet seg første gang i 1700 med Kirsten 
Olsdatter. Hun døde allerede i 1707 og Nils giftet seg på nytt i 1708 med Marit Mikkelsdatter.
Nils Olsen fikk 3 barn med sin første kone: 
Jon Nilsen Hugdal, f 1700, d 1761, bonde i Haukdalen. 
Gunhild Nilsdatter Hugdal, (f 1702, d ung). 
Karen Nilsdatter Hugdal, (f 1705), nevnes i skiftet etter mora i 1708.
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Oles far, Nils, fikk 4 barn med sin andre kone

Sivert Nilsen Hugdal, f 1709, d 1756, gift med Marit Olsdatter Røttum, bondefolk i Haukdalen. 
Ole Nilsen Hugdal, f 1712. 
Kjersti Nilsdatter Hugdal, f 1714, flyttet fra bygda. 
Gunhild Nilsdatter Hugdal, f 1719, d 1751, gift med Jon Hansen Svardal, bondefolk i Budalen. 
Denne familien finnes annet sted i slektstreet som tipp-tipp-oldeforeldre til Marit Ellevsdatter 
Aunøien.

Oles andre kone 

🚺    BERIT JONSDATTER NORDTØMME (LIEN) (Margits 3 x tipp-oldefars kone) ble født i 
1707 i Lien søndre, Soknedal. 
Berit døde i 1771, 64 år gammel, i Nordtømme (Løkkdalen), Horg. Begravet 10. november 1771, 
Horg kirkegård.
Ole Nilsen var 47 år da han giftet seg 11. oktober 1759 i Støren kirke med Berit Jonsdatter, 52 år 
gammel.
Berit og Jon hadde ingen felles barn. 
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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Berit Jonsdatter Hugdal (1694–1768)  
og Angrim Pedersen Hage Folstad (1699–1773) 

Berit er fra Fremstu, Haukdalen og datter av Jon Eriksen Hugdal. Berit var først gift med 
bonden på Folstad og satt et par år som enke der før hun giftet seg med Angrim. Det er uvisst 
hvor Angrim kom fra, men han tok over som bonde på Folstad da han giftet seg med Berit.
Angrim og Berit fikk 3 barn.

🚺   BERIT JONSDATTER FOLSTAD (HUGDAL) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1694 i Fremstu, Haukdalen, Soknedal, som datter av Jon Eriksen Hugdal (f ca. 1644, d 
1721). Hvem mora var er ukjent. Berit ble døpt i Støren kirke 1. januar 1695 «Som Joen Hugdals 
barn» (navnet mangler i kirkeboka). 
Berit var bondekone på Norstu Folstad, Støren.
Berit døde i 1768, 74 år gammel, på Norstu Folstad. Begravelse 14. februar 1768 (alderen er 
oppgitt til 74 år), Støren kirke. 
Berit giftet seg to ganger og ble mor til 11 barn. Hun var 22 år da hun giftet seg med 31 år gamle 
Jon Rolfsen Folstad 25. oktober 1716 i Støren kirke. Jon var fra gården Folstad og tok over etter 
faren.
Jon Rolfsen døde i 1733 og Berit satt en kort tid som enke på Folstad før hun giftet seg med 
Angrim Pedersen Hage 28. desember 1734 i Støren kirke. Berit var da 40 år og Angrim 35 år 
gammel.

Berits far var bonde i Fremstu Haukdal 

Faren til Berit, Jon Eriksen, var bonde i Fremstu Haukdal og bygslet gården av Vår Frue Kirke. 
Mora til Berit nevnes ikke med navn.
Gården ser ut til å ha vært forholdsvis stor etter datidens målestokk. Før Jon tok over rundt 1690 
er det en Peder som nevnes i koppskatten. Peder har nok tatt over i de tidene kvegskatten ble 
skrevet ut av myndighetene. Det var i 1657 og han skattet da for 22 naut, 13 geiter og 15 småfe. 
Det var etter måten en bra buskap, og Peder ble da også regnet for fullgårdsmann i 
rentekammerets jordbok fra 1664. Da matrikkelen ble satt opp tre år etter var han med som 
lagrettesmann, og han møtte også i samme verv på Mo i 1776. Han hadde iallfall to sønner, Knut 
og Peder. Men det var ingen av dem som kom til å ta over etter ham.
Det ble Jon Eriksen som bygslet av vår Frue Kirke omkring 1690 da enken som satt her ga fra 
seg. Sammen med naboen Nils, kjøpte Jon våren 1703 Vedløset eller Kvernvoll i Soknedal av 
rådmann Søren Bygbal. Det var helst seterbruket han tenkte på med det kjøpet. 
Haukdalen hører til de gårdene som nevnes i Aslak Bolts jordbok fra 1400-tallet, men det er først i 
sølvskatten 1520 at vi får rede på noen av brukerne. Da møter vi «Velik på Hogedall» og naboen 
Pål. Det er kanskje den samme Pål som betalte sin daler i skipsskatt i 1559 samtidig med Arne i 
«Lyllehogdall». Bøndene i Stor-Haukdalen satt på 1600-tallet som leilendinger under Vår Frue 
kirke mens Litj-Haukdalen hørte Hospitalstiftelsen til, og den første som ble selveier var Jon 
Eriksens barnebarn, Jon Rolfsen i Fremstu, som i 1798 gjorde et makeskifte med Vår Frue kirke. 

Berits far slapp heller ikke unna Armfeldt-soldatenes plyndringer

Armfeldtsoldatene plyndret Jon grundig da de kom i 1718. Jon møtte opp med en lang liste over 
ting de hadde tatt, da skadetakstene skulle avgjøres på tinget i 1719. De hadde reist med korn og 
malt, mel og kjøtt, ost og smør, sild og andre matvarer, skinnfeller og gangklær. Men det var 
heller ikke så liketil å miste 42 lass høy midt på vinteren. Alt i alt hadde svenskene røvet for 70 
riksdaler, men Jon sto seg såpass bra at han klarte ut med krigsskatten han var pålagt i 1719.
Like etter Armfeldts plyndringer tok sønnen Ole Jonsen over gårdsbruket.
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Det er fortsatt direkte etterkommere etter Jon Eriksen som er drivere av gården. Sommeren 2018 
var jeg på gården og snakket med dagens eiere som bekreftet dette. De opplyste også at husene til 
Fremstu har blitt flyttet litt lenger vest fra der fellestunet med Nord-i-Nordstu var. Fjøs og stall ble 
satt opp i 1931 og hovedbygning i 1934.

Jon og kona hadde 10 barn

Even Jonsen Hugdal, f 1686 og død ung. 
Ole Jonsen Hugdal, f 1688, d 1776. Tok over gården etter faren. Gift 1720 med Kjersti 
Bjørnsdatter, f 1682, d 1756. Bondefolk i Fremstu Haukdal.
Marit Jonsdatter Hugdal, f 1690, d 1740. Gift med Jon Arntsen Amdal. Bondefolk i Amdal. 
(Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor.)
Peder Jonsen Hugdal, f 1693, d 1694.
Berit Jonsdatter Hugdal, f ca. 1695, d før 1769. Gift først med Jon Rolfsen Folstad og så med 
Angrim Pedersen Hage. Bondefolk på Folstad. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor.)
Eli Jonsdatter Hugdal, f 1698, d 1719.
Jon Jonsen Hugdal, f 1700, d 1761.
Peder Jonsen Hugdal, f 1701 og død ung.
Peder Jonsen Hugdal, f 1703. Gift med Ingeborg Arntsdatter Skjærli. Bondefolk i Buvika. (Odd 
Høves 3 x tipp-oldefar.)
Erik Jonsen Hugdal, f 1709 og død ung.

Berits far er felles stamfar til Margit og Odd Høve 

Nedenfor er beskrevet Margit og Odds slektslinjer til Berits far Jon Eriksen Hugdal. For begge er 
det 6 slektsledd bakover, dvs at Jon er deres 4 x tippoldefar.

Margit Aunøien er datteren til:
(1)  Marit Ellevsdatter Svardal (1871–1937) – er datteren til:
(2)  Kari Eriksdatter Moum (1835–1900) – er datteren til:
(3)  Erik Olsen Moum (1805–1894) – er sønnen til:
(4)  Marit Evensdatter Ertshus (1756–1822) – er datteren til:
(5)  Even Jonsen Amdal Ertshus (1730–1793) – er sønnen til:
(6)  Marit Jonsdatter Hugdal (1690–1740) – er datteren til: 
(7)  Jon Eriksen Hugdal.

Odds Peder Høve er sønnen til:
(1)  Petter Olsen Høve (1892–1957) – er sønnen til:
(2)  Ole Andersen Høve (1850–1924) – er sønnen til:
(3)  Anders Pedersen Høve (1815–1885) – er sønnen til:
(4)  Peder Evensen Stavholt Vigdal Sundet (1780–1837) – er sønnen til: 
(5)  Even Pedersen Lerånd Saltnes Stavholt (1739–1783) – er sønnen til: 
(6)  Peder Jonsen Hugdal Lerånd (1703–1788) – er sønnen til: 
(7)  Jon Eriksen Hugdal.

Berits første mann 

🚹   JON ROLFSEN FOLSTAD ble født i 1685 i Støren, som sønn av Rolf Arnesen Folstad (f 
1656, d 1692) og Berit Jensdatter (f 1655, d 1725). Rolf og Berit er også foreldre til Kari 
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Rolfsdatter Moe (f 1689, d 1760), som du finner et annet sted i slektsoversikten. De er direkte 
stamfedre til Ole Eliasen Aunøien.
Han var bonde på Norstu Folstad, Støren,
Jon døde i 1733, 48 år gammel på Folstad.
Jon var 31 år da han giftet seg med Berit Jonsdatter, 22 år, 25. oktober 1716 i Støren kirke. 

Berit og Jon fikk 8 barn

Rolf Jonsen Folstad Hugdal, f 1717, d 1802. Gift 1746 med Ingeborg Ingebrigtsdatter Sneen. 
Bondefolk i Fremstu Haukdal.
Gjertru Jonsdatter Folstad, f 1720, d 1728.
Brynhild Jonsdatter Folstad, f 1723, d 1800. Gift 1750 med Lars Roaldsen Gyllum fra Horg. 
Bondefolk i Nordstu Folstad.
Eli Jonsdatter Folstad, f 1725, d 1804. Gift med Ole Pedersen Frøset. Husmannsfolk på Folstad.
Jon Jonsen Folstad, f 1728, d ugift 1748.
Berit Jonsdatter Folstad, f 1730, d ugift 1791. «Forrykt i hovedet».
Marit Jonsdatter Folstad, f 1731, d 1735.
Anne Jonsdatter Folstad, f 1735, d 1735.

Berits andre mann 

🚹   ANGRIM PEDERSEN HAGE FOLSTAD (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 
1699 på Hage i Horg. Det er ukjent hvem foreldrene var, men navnet tilsier at Angrim var 
oppvokst på Hage, enten i Soknedal eller Horg.
Angrim giftet seg med enka på Folstad og ble bonde der. 
Angrim døde i 1773, 74 år gammel, i Norstu Folstad og ble gravlagt 21. februar 1773, Støren 
kirkegård.

Berit og Angrim fikk tre barn

Marit Angrimsdatter d.y. Folstad, f 1735. Gift 1765 med Gabriel Olsen Krogstad i Horg.
Marit Angrimsdatter Moumsgjerdet (Folstad), f 1742, d 1781. (Marit Ellevsdatters tipp-
oldemor.)
Jon Angrimsen Folstad, f 1742, d 1813. Bonde på Folstad. Gift 1766 med Ingeborg Andersdatter 
Hage fra Horg, f 1742, d 1822.

Elva Hauka har gitt navn til gårdene og bygda  

Sagnet forteller at «Krigshauen» i Haukdalen fikk navn etter en trefning som sto her da svenskene 
herjet. Men det har vært sparsomt med jordfunn både etter slike feider og etter mer fredelige 
sysler. Det eneste er tre hakker av myrmalm som forteller sitt om arbeidslivet på gården i 
vikingetid. Kaptein Rasmus Ziegler nevner fra sine reiser i 1877 at bøndene holdt en forhøyning 
ved Sør-i Nordstu for å være en gravhaug. På jordet sørvest for Nord-i-Nordstu har det ligget en 
haug fra gårdene ble ryddet engang i vikingetid. 
Dypt nede går elva Hauka som nok har gitt både gårdene og dalføret navn, og for fiskeren kan det 
være trasig å ta seg fram en sommerkveld i det ulendte terrenget nedmed elva. Hauka skiller 
bygda i sør fra Haukås i Soknedal like før den møtes med Sokna. Mot vest danner Sokna grense 
mot Skjerli og Øyagårdene, og merket går fra Sokna mot Skålvoll og Nygarden opp gjennom 
skogsmarka. I øst og sørøst har bygda det gamle Hallgutuvaldet til nabo helt til merket går ned i 
Hauka igjen. 
I gamle dager ble det levert trekull både til smeltehytta ved Eidet i Ålen og til kopperverket som 
var i drift på Håkkådalen flere perioder. Men det finnes også mange kilder etter tjærebrenning, og 
siste gangen det ble brent tjære i Haukdalen var i 1897. 
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Ulv i traktene

Et navn som «Ølvstuvuhauen» i nærheten av Haukdalsmoen vitner om dyregravene som lå her, og 
i Brannhaugen ble det i lang tid oppbevart et bjørnespyd fra den tida rovdyra herjet. Det fortelles 
at en vinter det var slik brennkalde kjørte en husmann under Sørstu vann fra Haukdalsvannet. Han 
ble ute for en ulveflokk som kom settende og rakk såvidt å hvelve over seg vann-stampen før 
ulven nådde fram. Husmannen berget livet på den måten, men kjøreoksen ble revet ihjel. Det ble 
fisket en del i Haukdalsvannet, men den sikreste fangsten var i sløene som sto i Hauka og Sokna 
for å ta laksen. I 1766 stevnet Fremstu-mannen Ole Estenstad og en del andre sokndalinger fordi 
de hadde ødelagt hans «laxebygning» og den sto i Sokna. 
Kvernbekken som kommer fra Haukdalsvannet går forbi Nord-i-Nordstu og Fremstu – og renner 
ut i Sokna der elvene møtes. Her sto det flere kvernhus og her var det sagbruk helt til i senere tid. 
Rønningsbekken som er mindre, springer ut i marka oppmed Ny-løkkja og går ned ved 
Synnerløkkja og ut i Hauka. Men det var først og fremst Hauka som skaffet drivkraft til de gamle 
oppgangs-sagene, og allerede i 1670-åra hadde Haukdalen og Haukås gått sammen om å bygge 
felles sagdam. Tollbetjent Otto Arentz som hadde bevilling på dette sagbruket ei tid, skar 3120 
bord her i 1772, men før 1800 var det lagt øde igjen. Tømmeret kom ikke bare fra Haukdals-
skogene, men også fra Hallgutu og Øyagårdene. 
Da det sommeren 1799 holdtes en delingsforretning i skogen, heter det at den er «ung og 
vexterlig», men dugde ikke på flere år til sagtømmer. Matrikkelkommisjonen i 1866 fant ut at til 
salg kunne det leveres bare 3 tylvter tømmer og 12 favner ved fra skogene i hele grenda. Det 
meste av de nesten 5000 mål som hører Haukdalen til, består av granskog med en del furu iblant. 
Under dyrking av myr i Sør-i-Nordstu i 1921 ble det funnet hasselnøtter, og et navn som 
Hatladalen vitner også om at mer varmekjære treslag har trivdes her. 
Gammelt gikk ferdselsveien over moene og myrene framover til Brauta i Skålvollgrenda og ned 
til kirka. Men omkring 1860 tok folket til å gjøre krav på bru over Sokna, og fra Haukdalsbrua går 
nå vegen opp gjennom grenda i sterk stigning mot Hallgutu og videre sørover mot Soknedalen. 
Gammelveien kroket seg fram forbi gårdene og stakk ved Synnerløkkja opp gjennom kleivene til 
Hallgutu. Øverst på kleiva lå «Kvilsteinen» der folk pustet på når de nådde opp på høyden.  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3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Marit Jonsdatter Hugdal (1690–1740)  
og Jon Arntsen Amdal (1686–etter 1762) 

Marit vokste opp i Fremstu i Haukdalen. Hennes far, Jon Eriksen Haugdal, er felles stamfar både 
til Margit og Odd. Marit  giftet seg med Jon som tok over gården Amdal etter foreldrene.
Jon sin slekt kan vi følge hele fem slektsledd bakover. Jons far var fra gården Voll på Støren – og 
fra denne gården har vi slekt tilbake til begynnelsen av 1500-tallet. De fikk 5 barn.

🚺    MARIT JONSDATTER AMDAL (HUGDAL) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1690 i Fremstu, Haukdalen, Soknedal, som datter av Jon Eriksen Hugdal (f ca. 1644, d 
1721). Hvem mora var er ukjent. Marit ble døpt 22. juni 1690 i Støren kirke. 
Hun giftet seg med odelsgutten i Amdal, Støren, og var bondekone der. 
Marit døde i 1740, 50 år gammel, i Amdal. Hun ble gravlagt 8. mai 1740, Støren kirkegård.
Hun var 25 år da hun giftet seg 13. oktober 1715 i Støren kirke med Jon Arntsen, 29 år gammel. 
Marit var fra gården Fremstu i Haukdalen. Hun var datter av Jon Eriksen Hugdal som også er far 
til Berit Jonsdatter (f 1694, d 1768). Søstrene Marit og Berit har felles oldebarn, Erik Olsen 
Moum (f 1805, d 1894). Erik Olsen er Marit Ellevsdatters morfar.

Marit og Jon fikk 5 barn

Arnt Jonsen Amdal, f 1716, d 1786. Gift 1741 med Randi Olsdatter Hage, f 1718, d 1765, fra 
Soknedal. Bondefolk i Amdal. 
Jon Jonsen Amdal, f 1718, d 1737. 
Marit Jonsdatter Amdal, f 1722, d 1735. 
Brynhild Jonsdatter Amdal, f 1724. Gift med Elling Iversen Hugaas. Bondefolk i Soknedal.
Even Jonsen Amdal Ertshus i 1730, d 1793. Gift med enken Ingri Arntsdatter Ertshus. 
Bondefolk i Soknedal. (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar.)

🚹   JON ARNTSEN AMDAL (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1686 i Amdal i 
Støren, som sønn av Arnt Jensen Vold Amdal (f ca. 1641, d 1698) og Marit Iversdatter Amdal (f 
1654, d 1720). 
Jon var bonde i Amdal, Støren. 
Jon døde etter 1762, eldre enn 76 år i Amdal.
Jon er fra gården Amdal i Haukdalen og det er hans mor sin slekt som kom derfra.
Jons morfar, Iver, tok over gården rundt 1650. I kvegskatten 1657 føres han opp med 19 naut, 9 
geiter og 8 sauer. Iver hadde en dreng gående på gården i de tidene, og våren 1676 var han med 
som lagrettesmann på Mo. Ivers datter Marit ble gift med Arnt Jensen fra gården Voll på Støren og 
de tok over da Iver gav seg.
Nedenfor et utdrag om gården Amdal fra bygdebok for Støren, bind 3:

Jordras herjet gården Amdal i 1690-åra

«Da Iver ga seg som bruker kom Arnt Jensen Vold (Jon Arntsens far) hit. Arnt var gift 
med Ivers datter, Marit. Men omkring 1690 rammet katastrofen Amdal, og sagnet sier at 
det var tjønna sør for garden som gikk ut. Arnt sier sjøl at «jord og sandløb» hadde ødelagt 
det beste åker- og englandet for ham, da han høsten 1692 setter opp brev til 
stiftamtmannen og beklager seg som Hans Majestæts undersått og skattebonde at han er 
«udi største armod og elendighed geraaden». Men han legger til at det er ikke nok med at 
jordfallet og elva Hauka har herjet og ødelagt jorda, sjøl i gode åringer blir det neppe så 
mye korn at de greier seg lenger enn til Mortensmesse. Slår det inn med frostnetter får han 
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ofte igjen bare det halve av det han sådde ut om våren. Presten Joen Eriksen Jamt stødde 
under dette klagebrevet, og skylda på garden ble satt ned med et øre samme året. 
Sagnet sier at folket i Amdalsgjerdet flyttet til Hallgutu og slo seg ned der som inderster 
etter det store jordfallet (jordras) som herjet garden i 1690-åra. Utover hele 1600-tallet 
hadde det vært to bruk i Amdal, og sagnet legger til at det var ei tjønn som gikk ut og 
forårsaket katastrofen.

Armfeldt-soldatene sparte ikke bonden i Amdal heller

Arnt Jensen døde i 1698 og enken Marit Iversdatter drev garden sammen med sønnene 
sine. Den eldste som hette Ola fikk en tredjepart av bruket og broren Jon resten omsider. 
Da svenskene kom tilgards i 1718 strauk de med et par grimer og tok fire lass høy for Ola. 
Det gikk verre ut over broren Jon som berget buskapen, men måtte sjå på at de tok med seg 
den ene hesten for ham. Svenskene forsynte seg med mjøl og kjøtt fra buret og tok med 
seg bukjelen før de ga seg. Da skaden ble oppgjort året etter kom taksten opp i 19 
riksdaler. 

Jon Arntsen hadde giftet seg i 1715 med Marit Jonsdatter fra Fremstu i Haukdalen. Det 
varte ikke så lenge før han overtok hele gardsbruket da broren flyttet til Hongrø, og i 1720-
åra satt han med 3 hester på stallen og hadde 8 mjølkekyr i fjøset. Jon Arntsen drev også 
en del kolbrenning, og han var blant dem som hadde arbeidslønn til gode av kåpparverket i 
Budalen da det ble nedlagt omkring 1725. Når det gjelder fiske så er ikke Svarttjønna i 
Amdalsmarka noen fiskeplass, men Ramstadsjøen ligger i nærheten og i Hauka går laksen 
helt opp til Amdalsfossen. Gardsbekken har ikke såpass vassføring at det har gitt grunnlag 
for sagbruksvirksomhet, og i matrikkelverket 1667 heter det at skogen bare skaffer 
«huustømmer och brændeved» mens det nå (1970) er nærmere 1900 mål produktiv 
barskog under Amdal.

Jon Arntsen Amdals forfedre

Størker VoldStørker Størkersen Vold
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Da kona til Jon, Marit Jonsdatter, døde i 1740 leverte Jon fra seg halve jordvegen til 
sønnen Arnt. I de tidene Arnt Jonsen (f 1715, d 1786) tok til som gardbruker hadde han 
dreng og to tauser til hjelp. Han giftet seg med Randi Olsdatter Hage fra Soknedalen året 
etter at mora døde og da det lei inn mot jul 1759 ble faren rådd på å levere fra seg resten av 
garden til dem.»

Jons far sin slekt 
Vi kan spore Jon sin farsslekt hele fem slektsledd bakover. Jons far var fra gården Voll på Støren 
og på denne gården har vi slekt tilbake til tidlig på 1500-tallet.
Da finner vi Størker Vold (Jons tipp-tipp-oldefar) som er nevnt som oppsitter i sølvskatten 1520. 
I skipsskatten 1559 figurerer enda en Størker på Voll (Jons tipp-oldefar) som sannsynligvis er 
sønnen. Først på 1600-tallet er også en av brukerne på Voll kalt Størker (Jons oldefar) og er 
sannsynligvis sønnesønn til den eldste Størker. I 1652 nevnes Jens Størkersen (Jons farfar) som 
bruker. Han er sønn til yngste Størker og er siste bruker på Voll som er direkte stamfar til oss. Jens 
Størkersens sønn, Arnt Jensen Vold (Jons far, f ca. 1641, d 1698) ble gift med jordtausa på 
gården Amdal, Marit Iversdatter (f 1654, d 1720) og de var bondefolk i Amdal.

Arnt Jensen Vold Amdal og Marit Iversdatter fikk 6 barn

Ole Arntsen Amdal, f 1679, d 1742. Bonde på Hongrø. 
Jens Arntsen Amdal, f 1683. Nevnes i 1701.
Iver Arntsen Amdal, f 1683, d 1748. Bonde på Hongrø. 
Mette Arntsdatter Amdal, f ca. 1685. Tjente i Amdal 1711.
Jon Arntsen Amdal, f 1686, d etter 1762. Gift 1715 med Marit Jonsdatter Hugdal, f 1690, d 
1740, fra Fremstu. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar.)
Eli Arntsdatter Amdal, f 1690, d 1692.



 1 6 3

3  X  T I P P - O L D E F O R E L D R E

Berit Hansdatter Østhus (1679–1735)  
og Arnt Jensen Gynnild Skjærli (1681–1754) 

Berit vokste opp på gården Østhus i Soknedal.
Arnt var en drivendes kar, først bonde på Skjerli i Støren og senere på Estenstad i Soknedal. 
Arnt var kvartermester og bonde – og en tid var han forpakter av Kongetienda i dalen. 
Han gikk heller ikke av veien for en krangel. 
Berit og Arnt fikk 7 barn.

🚺   BERIT HANSDATTER SKJÆRLI (ØSTHUS) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1679 i Østhus, Soknedal, som datter av Hans Bjørnsen Østhus (f 1636, d 1728) og Berit (f 
1640, d 1695). 
Berit var bondekone på Skjerli i Støren.
Berit døde i 1735, 56 år gammel, i Skjerli. Hun ble gravlagt 12. november 1735.
Berit var 24 år da hun giftet seg med Arnt, 22 år, i Soknedal kirke 2. juli 1703.
Berit vokste opp på gården Østhus i Soknedal. Hun hadde fire søsken som er kjent. Moras navn er 
ikke helt sikkert, men i følge bygdeboka het hun «trolig» Berit. 

Berit og Arnt fikk 7 barn, født på Skjerli

Jens Arntsen Skjærli, f ca.1704, d april 1773. Gift I med Gjertrud Evensdatter Soknes, f 1705, d 
1750. Gift II 2. juni 1751 med Kjersti Larsdatter Brekk, f 1712, d 1781. Bønder i Skjerli. (Marit 
Ellevsdatters tipp-oldefar.)
Hans Arntsen Skjærli, f 1706. Vaktmester ved major Arenfeldts kompani. Gift I med Berit 
Jonsdatter og II med Katrine Andersdatter Presthus. Hans andre hustru var fra Strinda. De bodde i 
1759 på Tomset i Strinda.
Ingeborg Arntsdatter Skjærli, f 1707, d 1775. Gift 29. desember 1729 med Peder Jonsen 
Hugdal, f august 1703, d august 1788. De flyttet til Lerånd i Buvika og var bondefolk der. (Odd 
Høves 3 x tipp-oldemor.)

Arnt Jensen 
Gynnild Skjærli

Fødsel 1681

Yrke 1713–1735

Bonde og kvartermester

Yrke 1735–1755

Bonde og kvartermester

Død NOV 1754

Jens Arentsen 
Gynnild Lensmann

Fødsel ca. 1635

Yrke

Lensmann og Bonde

Død 19.06.1710

Olaug Sivertsdatter 
(Gynnild)

Fødsel ABT 1655

Yrke

Jordtaus

Død 27.10.1743

Sivert (Sjur) 
Jensen Gynnild

Fødsel ca. 1636

Yrke

Bonde

Død ABT 1680

Berit Hansdatter 
Østhus (Skjærli)

Fødsel 1679

Yrke 1703–1735

Bondekone

Død 1735

Jens Arntsen Skjærli
Fødsel 1704

Yrke

Bonde

Død APR 1773

Hans Arntsen Skjærli
Fødsel 1706

Død 1773

Ingeborg Arntsdatter 
Skjærli (Lerånd)

Fødsel 1707

Yrke

Bondekone

Død 1775

Ingrid Arntsdatter 
Skjærli (Ertshus)

Fødsel 1712

Yrke

Bondekone

Død 1766

Ole Arntsen d.e. 
Skjærli Estenstad

Fødsel 1715

Yrke

Bonde

Død 1783

Ole Arntsen Skjærli d.y.
Fødsel 1720

Yrke

Bonde

Død 1759

Ingebrigt Arntsen 
Skjærli Øverøyen

Fødsel 1724

Yrke

Bonde

Død OCT 1794

Guru Arntsdatter 
Solem (Gynnild Skjærli)

Fødsel 1712

Død 1782

Hans Bjørnsen Østhus
Fødsel ca. 1636

Yrke

Bonde

Død 1728

Berit (Østhus)
Fødsel 1640

Yrke

Bondekone

Død 1695

Illustrasjonen viser Arnt Jensen og Berit Hansdatters barn og forfedre. To av deres barn, Jens og Ingrid er direkte aner til min mor Margit Høve – og ett 
barn, Ingeborg, er direkte ane til min far Odd Høve. En kan trygt si at denne familien har hatt sterk innflytelse på min herkomst. 
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Ingrid Arntsdatter Skjærli, f 1712, d 1766. Gift I med Ole Arnfindsen Ertshus, f 1713, d 1750 
og II 11. oktober 1751 med Even Johnsen Amdal, f 1730, d 1793. Bondefolk Ertshus i Soknedal. 
(Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)
Ole d.e. Arntsen Skjærli, f 1715, d 1783. Gift 1742 med Siri Pedersdatter Rønningen, f 1715, d 
1796, fra Rennebu. Bondefolk på Estenstad Sørstu i Soknedalen. Samme slekta holdt fram på 
Estenstad til 1962, da Arnt Arntsen døde og Sørstu ble ødegård.
Ole d.y. Arntsen Skjærli, f 1720, d 1759. Gift med enken Kari Olsdatter Vold, f 1705, d 1766. 
Bondefolk på Voll, Støren.
Ingebrigt Arntsen Skjærli, f 1724, d 1794. Gift I med Gollaug Evensdatter Øverøyen og II med 
Berit Olsdatter Bjørgen. Bondefolk i Øverøyen, Støren.

Gården Østhus og Berits foreldre 
Foreldrene til Berit var bondefolk på gården Østhus i Soknedal. Det er ukjent om noen av dem 
vokste opp der eller hvor de kom fra. Berits far, Bjørn, ble hele 92 år gammel.
I følge Amund Helland (Norges Land og Folk XIV, Søndre Trondhjem Amt, Soknedalen Herred, 
side 307) er betydningen av navnet blitt feiltolket: «Øfsthus, feilaktig skrevet Østhus, kommer 
ikke af austr, øst, men af Efsti. Øfsti, øverst.» Han mener at navnet henspeiler på at gården ligger 
øverst og ikke i øst.
Sagnet sier at Øfsthus er en part av den gamle storgården Vagnhella – Vagnill. Joen Erikson Jamt 
har notert i 1672 etter informasjon av Arne Thoresen Hasselbraut, 86 år, og Arne Bersvendsen 
Solberg, 84 år, at Øfsthus er ryddet og bygd «udj deris salige Faders Tiid och haver hand kiendt 
dem som disse Gaarder haver opbygd». Rydningsmannen var ein kar som het Vevlich på 
Øfstehus. Gården må derfor være ryddet og bygd etter 1530.
Fra rundt 1650 ser det ut til å ha vært to bruk, og begge ligger under Prestebolet på Støren. 
Matrikkelen 1667 har to bruk med samme skyld, 1/2 spann. Da skoskatten ble pålagt 1711, hadde 
Berits bror, Ole Hansen, tatt over gården etter foreldrene. Han hadde dreng og taus gående på 
gården. Drengen fikk 6 rdr. 2 ort og tausa 2 rdr. i årslønn.
Det er bare én bruker på Østhus i 1718 da Karolinerne kom til gårds. Også her tok Armfeldts 
soldater for seg da de plyndret gårdene på vei tilbake til Sverige senhøsten 1718. På tinget i 1719 
var skadetaksten 28 rdr. 8 skl.

Hans Bjørnsen og Berit hadde 5 barn:

Bjørn Hansen Østhus, f ca. 1670, d 1736. Gift 1697 med Guru Sjursdatter Bordal, f 1670, d 1730. 
Bønder på Bordal. 
Ingeborg Hansdatter Østhus, f ca. 1670, d 1724. Gift 1713 med Endre Evensen Nyhus, f 1665, d 
1741. Bønder på Nyhus.
Marit Hansdatter Østhus, f ca. 1671, d 1759. Gift 1705 med Even Sjursen Sveum, f 1673, d 1720. 
Bønder på Sveum. 
Ole Hansen Østhus, f 1673, d 1719. Gift 1702 med Siri Nilsdatter Lykken, f 1677, d 1743. Tok 
over gården etter foreldrene til Ole. Bønder på Østhus. 
Berit Hansdatter Østhus, f 1679, d 1735. Gift 1703 med Arnt Jensen Skjærli, f 1681, d 1754, 
kvartermester og bonde i Skjærli og på Estenstad. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor.)

🚹   ARNT JENSEN GYNNILD SKJÆRLI (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1681 
i Borstu, Gynnild, Soknedal, som sønn av Jens Arensen Gynnild (f ca. 1635, d 19.06.1710) og 
Olaug Sivertsdatter Gynnild (f ca. 1655, d 27.10.1743). 
Arnt var kvartermester og bonde – først på Skjerli i Støren fra 1713–1735 og siden på Estenstad 
fra 1735 til han døde i november 1754. 
Arnt døde i november 1754, 73 år gammel, i Estenstad. Han ble gravlagt 21. november 1754, 
Soknedal kirke.
Arnt var 22 år da han giftet seg med Berit Hansdatter 24 år 2. juli 1703 i Soknedal kirke. 
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Arnt Jensen Skjærli var en dugandes kar

Arnt vokste opp i Borstu Gynnild, Soknedal. Han nøyde seg ikke bare med jordbruket. Han var 
skrivekyndig og dreiv som bygdeprokurator, og hadde som regel en finger med i spillet når noe 
var i gjære. En tid forpaktet han også Kongens del av tienden i dalføret. Han var dugende slik de 
gamle underoffiserene brukte å være – og han gikk heller ikke av veien for en krangel.
Arnt var en «brand» etter gårder og eide gårdparter i flere bygder. Han holdt seg frampå der det 
lukta av sjanse til å tjene penger. Han sørget for å plassere pengene sine så de kom hjem igjen med 
rente.
Arnt Jensen fikk skjøte på både Sørstu og Nordstu av Estenstad i 1735, men bodde på Sørstuu. 
Han sikret seg også kongeskjøte på Snøan-gårdene i Støren. Han var vill etter gårder og 
gårdparter.
Hans eldste sønn - Jens Arntsen (Marit Ellevsdatters tipp-oldefar) - fikk kongeskjøte på Skjerli i 
1728. I 1748 kjøpte Arnt gården Einum i Horg kontant til sønnen - Arnt Arntsen - som flyttet dit, 
og gården er i samme slekt fortsatt (pr. 1970).
Da svenskene kom til gårds vinteren 1718 tok de hele 80 lass høy fra kvartermesteren, og de tok 
med seg 1 1/2 tønne bygg og 6 tønner havre. Også stabburet ble vel undersøkt og ranet for 3 våg 
smør og en del kjøtt og ost som han ikke hadde fått gjemt unna. Før de forlot gården fikk de også 
tak i den ene av hestene og likedan en slede med tilbehør.
På tinget året etter sier fogden at Arnt er blitt en fattig mann etter denne plyndringa, og 
skadetaksten kom opp i vel 67 rdr. Han må imidlertid ha rettet opp raskt, for 
matrikkelkommisjonen fant i 1723 at han da hadde 3 hester på stallen og 10 melkekyr i fjøset.
Hans første kone Berit Hansdatter Østhus døde i 1735. Samme året kjøpte han gården Estenstad i 
Soknedal og flyttet fra Skjærli og dit. Han fikk skjøte på både Sørstu og Nordstu av Estenstad, 
men bodde på Sørstu. Sønnen Jens hadde da tatt over i Skjærli. Arnt ble gift for 2. gang i 1736 
med Guru Arntsdatter Solem fra Soknedal og de bodde på Sørstu. De som satt som leilendinger på 
gården måtte da flytte fra.

Arnt gikk ikke av veien for en fight

Året etter han overtok Estenstad møtte han i retten anklagd for å ha skutt på soldat Esten 
Aspeggen med pistol. Det hendte en dag på forsommeren han kom ridende til bryllupsgården 
Solberg i full mundur. Han tok den ene pistolen og skjøt ett skudd i lufta. Da han tok den andre 
ble det «klikk». Esten gikk da bort til kvartermesteren og sa at det var en skam. Arnt fikk nytt og 
tørt krutt på panna og skuddet smalt. Esten ble dekket av røyk og påsto at Arnt hadde skutt på 
ham. Vitnene kunne bare fortelle at de så intet sår, men det var kruttrøyk på halskluten.
Senere fikk Arnt en ny sak på seg. Ved kirkeporten i Soknedal spurte Arnt soldaten «Esten» om 
han hadde nakken med seg som han skjøt. Da svarte soldaten: «Jeg må vel det», hvorpå Arnt atter 
svarte: «Jeg skjøt ikke deg, men en Skab-gris», hvilket passerte en søndag for prekenen. Saken 
ente med forlik.
Ellers finner vi at Arnt og naboen i Aspeggen skyldte på hverandre for å ha merket til seg lam som 
den andre eide, men alt endte med forlik.
Arnt hadde også flere saker med broren, lensmann Sivert Jensen på Hov, men også de kom til at 
det var best å være forlikte.

1,6 mill. kr i boet etter Arnt

Da Arnt Jensen døde i november 1754 var det i alt 14 barn samt enka som skulle ha sin del av 
arven. Tingboka viser at det tok mange år innen de fikk inn alle pengene som sto ute i tiende og 
gårdparter. Skiftet etter han i 1764 viser en samlet sum på 4.097 rdr. 3 ort 17 skilling. Omregnet til 
dagens verdi (2017) er dette 1,6 mill. kroner. Så bonden og kvartermesteren Arnt Jensen hadde 
bygd seg opp en betydelig formue.
Fordelingen viser at enka Guru fikk nesten halvparten 1985 rdr., 11 sønner 159 rdr. hver og de 3 
døtrene 80 rdr. hver. Døtrene fikk bare halvparten så mye som sønnene - som vanlig var på den 
tiden.
Enka etter Arnt, Guru Arnesdatter, giftet seg på nytt med Arnt Brynjolfsen Aasenhus og de kom til 
Nerøien i Støren.
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Arnt er felles stamfar både til Margit og Odd Høve

Hele tre av barna til Arnt er direkte stamfedre til Margit og Odd.
Arnts barn Jens og Ingrid sine barnebarn, Erik Olsen og Kari Larsdatter, ble gift og deres datter 
Kari Eriksdatter Moum er Margit sin mormor.
Arnts datter Ingeborg ble gift med Peder Jonsen Hugdal og de flyttet til Lerånd i Skaun og ble 
brukere der. Ingeborg og Peder er direkte aner til Odd i 6 ledd.

Arnts andre kone 

🚺   GURU ARNTSDATTER SKJÆRLI (SOLEM)  ble født i 1712 i Soknedal. Hun ble døpt i 
Soknedal kirke 30. oktober 1712.
Guru var bondekone på Estenstad.
Hun giftet seg 1. november 1736 med Arnt Jensen i Soknedal kirke. Hun var 24 år da hun giftet 
seg med Arnt, som var 55 år gammel da.
Hun døde i 1782 i Nerøyen, Støren, da hun var 70 år gammel. Begravet 14. november 1782, 
Støren kirkegård. Hennes ektemann Arnt hadde døde 28 år før henne.

Arnt og Guru fikk 7 barn, født på Estenstad

Arne Arntsen Estenstad, f 1736, d 1804. Gift med Guri Jonsdatter Hugdal. Bønder på Einum i 
Horg.
Arnt Arntsen Estenstad, f 1738, d 1815. Gift I med Randi Eriksdatter Foss og II med Ingeborg 
Pedersdatter Soknes. Bonde på Foss i Horg. Var lensmann ei tid.
Anders Arntsen Estenstad, f 1740, d etter 1815. Gift med enken Ingeborg Pedersdatter Vold (f 
1741, d etter 1815) på Vold Litjstu, Støren. Bondefolk der.
Esten Arntsen Estenstad, f 1743, d 1806. Gift I med Marit Simonsdatter Hovin og II med Kari 
Pedersdatter Vollan. Bønder i Horg.
Arnfinn Arntsen Estenstad, f 1745, d 1802. Gift I 1766 med den 56 år gamle enka Ingri Olsdatter 
Rogstad. Han skreiv seg da for Lyseggen. Gift II 1786 med Marit Evensdatter Rogstadøyen, f 
1763, d 1800. Gift III 1801 med Marit Olsdatter Foss, Horg, f 1763, d 1837. Men da levde han 
bare knapt året. Bønder på Rogstad.
Berit Arntsdatter Estenstad, f 1748, d 1814. Gift 1769 med Jon Olsen Røttum, f 1739, d 1818. 
Bønder på Røttum, Rognes.
Ole Arntsen Estenstad, f 1753, d 1798. Gift 1781 med Ingeborg Arntsdatter Anshus, Flåtten, f 
1753. Bønder på Krogstadbakken.

Arnt Jensens far var 
lensmann 

Arnts mor, Olaug Sivertsdatter (f ca. 1655, 
d 27.10.1743) var jordtaus på gården 
Gynnild Borstu i Soknedal. Hun var datter 
til Sivert (Sjur) Jensen Gynnild (f ca. 1636, 
d ca. 1680) som satt med gården til datteren 
tok over. Sivert bodde på Gynnild ved 
folketellinga i 1664. Han var bruker ved 
matrikuleringa i 1667 og Kongen eier. I 
1680 er Jens Olsen? kommet som bruker. 
Han er sannsynligvis den samme som giftet 
seg i 1678 med datteren til Sivert, Olaug 
Sivertsdatter, og tok over gården.
Arnts far, Jens Arentsen (f ca. 1635, d 
19.06.1710), ble gift med jordtausa Olaug 
Sivertsdatter og tok over i Borstu på 
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Gynnild. Jens Arentsen var innflytter og var først nevnt på Skain 1664, da som Jens Andersen, 32 
år «Kneckt», som betyr soldat. I en rettssak ca. 1700 sier han som vitne: «Da jeg for 40 år siden 
kom hit til bøygden». Jens var også lensmann i bygda. Alderen til Jens er oppgitt til 76 år i 
kirkeboka da han døde.

Olaug og Jens (Arnt Jensens foreldre) fikk 7 barn 

Kersti Jensdatter Gynnild, f før 1669. Gift 1704 med Oluf Olufsen Dragset, f ca. 1667. Bønder i 
Nordstu Dragset til 1720 da bror til Kersti tar over på Dragset. 
Sivert (Sjur) Jensen Gynnild, f ca. 1679, d før 1740. Gift 1705 med Guri Einersdatter Vollum, 
Skogen, f ca. 1681, d 1740. Bønder på Gynnild. Tok over gården etter foreldrene. 
Anders Jensen Gynnild, f ca. 1680–81, d 1737. Gift I 1707 med Gunnild Endresdatter Fossum, 
Nergarden i Horg, f ca. 1680, d 1723. Gift II 1725 med Marit Larsdatter Estenstad, f 1690. Bønder 
Nori på Gynnild.
Arnt Jensen Gynnild, f ca. 1681, d 1755. Gift I 1703 med Berit Larsdatter Østhus, f 1679, d 
1735. Gift II 1736 med Guru Arntsdatter Solem f 1712, d 1782. Kvartermester og bonde i Skjærli 
og på Estenstad, Sørstu. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar.)
Marit Jensdatter Gynnild, f ca. 1685, d 1743. Gift 1708 med Ole (Oluf) Ellingsen, f 1681, d 1750. 
Bønder på Berg. 
Sivert Jensen Gynnild, f ca. 1689, d 1756. Gift 1729 med Kari Arnfindsdatter Ertshus, f 1704, d 
1756. Lensmann og bonde på Lillebordal og i Midtstuen Hov. 
Ole Jensen Gynnild, f ca. 1692, d 1761. Gift 1721 med Siri Endresdatter Fossum, f 1692, d 1756. 
Bønder i Nordstu Dragset. 
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Kirsten Haftorsdatter (ca. 1694–1740)  
og Lars Sjursen Brekk (1685–1762) 

Kirsten og Lars var bondefolk i Nordstu Bræk i Soknedal. Lars tok over gården etter sin far.
Gården Bræk er en av de eldste i bygda og det er sannsynlig det var drift der tilbake til 
hedensk tid, for over 1000 år siden.
Kirsten og Lars fikk 5 barn og den eldste sønnen Sjur tok over gården Bræk etter foreldrene.

🚺   KIRSTEN HAFTORSDATTER (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble født ca. 1694. Jeg 
har ingen informasjon om foreldrene til Kirsten. Fødselsåret er sannsynligvis ikke riktig, fordi hun 
giftet seg 9. juli 1709 i Soknedal kirke med Lars Sjursen. Hun ville da bare ha vært 15 år gammel.
Kirsten var bondekone i Nordstu Bræk, Soknedal. 
Kirsten døde i 1740, 46 år gammel (sannsynligvis noen år eldre), i Nordstu Bræk. Begravelse 21. 
februar 1740, Soknedal kirke.

Kirsten og Lars fikk 5 barn:

Kari Larsdatter Brekk, (f 1708, d 1781). Gift 1741 med Ole Rasmussen Bordal (f 1704, d 1773). 
Bønder i Oppstu, Bordal.
Kjersti Larsdatter Skjærli (Brekk) (f 1712, d 1781). Gift 1741 med Jens Arntsen Skjærli (f 
1704, d 1773). Bønder i Skjærli, Støren. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor).
Sivert (Sjur) Larsen Brekk, (f 1714, d 1786). Gift 1751 med Kersti Arntsdatter Sneen fra Støren (f 
1713, d 1795). Tok over gården etter foreldrene og var bondefolk på Bræk. De fikk 3 barn.
Ingeborg Larsdatter Brekk, (f 1722, d 1724). 
Ingeborg Larsdatter Brekk, (f 1727, d 1818). Gift 1751 med Joen Andersen Gynnild (f 1723, d 
1802). Husmannsfolk i Tangen under Bræk. 

🚹   LARS SJURSEN BREKK (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født 1685 i Nordstu 
Bræk, Soknedal, som sønn av Sivert (Sjur) Andersen (f ca. 1635, d før 1711). Hvem mora var er 
ikke kjent.
Lars var bonde i Nordstu Bræk, som han tok over etter sin far.
Lars døde i 1762, 77 år gammel, i Nordstu Bræk. Han ble gravlagt 7. november 1762, Soknedal 
kirkegård.
Lars var 24 år gammel da han giftet seg med Kirsten Haftorsdatter Brekk 9. juli 1709 i Soknedal 
kirke. De fikk 5 barn. Da Kirsten døde i 1740 giftet Lars seg for andre gang året etter med enka 
Marit Larsdatter Gynnild (f ca. 1690, d 1772). De hadde ingen felles barn.
Fra bygdeboka for Soknedal (bind 1, side 301) kan vi lese at det er sannsynlig at far til Lars, Sjur 
(Sivert) Andersen, var driver i Nordstu Bræk. Fra 1660 skiftet det med Anders og Sjur som 
drivere fram til 1711. Da kom det inn en Joen som bruker. Anders-navnet ble borte. Joen var 35 år 
i 1701, men det er Lars Sjursen som tar over som bruker og fører slekta videre. Lars var 16 år i 
1701. Det er trolig at Joen som var bruker før han, var gift med enka etter Sjur Andersen.
Da Armfeldtsoldatene kom til gårds i 1718 måtte Lars finne seg i at de tok vel for seg på gården. 
Lars la fram tapslista på vintertinget i 1719 og skadetaksten ble 13 rdr. 2 ort.

Gården Bræk en av de eldste i bygda – og kirkeplass for 1000 år siden

Det var ikke nok skog på gården som grunnlag for sagbruksdrift. Gården har hatt kvern sammen 
Sørstu. Og allerede i 1667 ble det krevd 6 skilling i skatt for den halve kverna i Havåa. I ei militær 
legdsrulle fra 1722 står gården i 79. legd sammen Solemsgårdene og Øfne om «å reida ut ein 
soldat med våpen og klede». Det er samme gårdene sammen i ei rulle fra 1801 i 38. legd. 
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Da ordningen med fattigkretser ble satt ut i livet i 1846 kom gården i 1. distrikt som siste gården i 
distriktet, som gikk fra og med Estenstad. Det samsvarer med manntalskretsen, belaget og 
dugnadslaget. 
Navneformen Bræk forteller også at det er en av de eldste gårdene i bygda. Gården sto i alle fall 
der gjennom de siste hedenske tidene og i de første kristne årene. Den første kirka kom der etter 
sagnet å dømme. Det må ha gått for seg sist på år 1000 eller først på 1100. Sagnet sier også at det 
var en offerlund på Bræk i hedensk tid. Disse trærne sto utpå skallen der kirka senere ble reist. 
Utpå Korsbrekka.
Da mora til Lars døde giftet faren seg i 1700 med Ellen Endresdatter (f ca. 1651, d 1724). Det er 
ikke kjent om de hadde barn, men det er vel lite sannsynlig da den nye kona var nærmere 50 år.

Lars Sjursens far, Sjur, hadde 4 barn (som er kjent) med sin første kone:

Anders Sjursen Brekk, f ca. 1666, d etter 1701.
Beritte Sjursdatter Brekk, f ca. 1678, d 1746, 68 år. Gift 1705 med Anders Johnsen Dragset, f ca. 
1670, d 1750. Bønder på Dragset, Nordpå. 
Lars Sjursen Brekk, f 1685, d 1762. (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar.)
Ellen Sjursdatter Brekk, f ca. 1686, d 1700, 25 år.
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Gunhild Olsdatter Skain (1692—1751)  
og Kristen Pedersen Storøyen (1686—1746) 

Gunhild er fra gården Skain i Soknedal. Faren Ole Olsen er registrert som bruker på Skain i 
1696 og hennes farfar var bruker her før ham.
Kristen og Gunhild var først plassfolk i Tettingøybakkan under Haukås i Soknedal. Familien 
flyttet fra Tettingøybakkan til plassen Storøyen under Hustøft i Soknedal.
De fikk 3 barn.

🚺   GUNHILD OLSDATTER STORØYEN (SKAIN) (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldemor) ble 
født i 1692 på Skain, Soknedal, som datter av Ole Olsen Skain (f 1657, d 1716) og Gjertrud 
(Giørde) Endresdatter Skain (f Sundli 1662, d 1753). 
Gunhild var plasskone i Tettingøybakkan, Haukås, Soknedal. 
Hun døde i 1751, 59 år gammel i Tettingøybakkan. Gravlagt 24. januar 1751, Soknedal kirkegård. 
Gunhild var 24 år da hun giftet seg med Kristen, 30 år, i Soknedal kirke 30. mai 1717.
Hun vokste opp på gården Skain i Soknedal som hennes fars slekt hadde drevet i mange år. 
Hennes farfar Oluf Olufsen (f ca. 1634, d 1696) var driver her og Gunhilds far tok over etter sin 
far. Gunhild hadde 6 søsken, 5 søstre og en bror. Det var hennes bror, Endre Olsen, som tok over 
Skain etter sin far. 

🚹   KRISTEN PEDERSEN STORØYEN (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar) ble født i 1686 i 
Støren. Jeg har ingen informasjon om foreldrene til Kristen.
Kristen var plassmann i Tettingøybakkan under Haukås, Soknedal. 
Kristen døde i 1746, 60 år gammel, i Tettingøybakkan. Begravelse 4. desember 1746, Soknedal 
kirke. 
Kristen Storøyen var 30 år da han giftet seg med Gunhild Olsdatter, 24 år, 30. mai 1717 i 
Soknedal kirke. I kirkeboka er han kalt Christen Pedersen Schain og hun Gunnild Olsdatter. 
Kristen Pedersen var fra Engen i Støren. Han satt først under Haukås på plassen Tettingøybakkan 
ved sagdammen i Hauka, Soknedal. Som husmann der hadde han vaktholdet med damanlegget. 
De tre barna til Kristen og Gunhild ble født på Haukåsvaldet.

Familien flyttet fra Tettingøybakkan 
til plassen Storøyen under Hustøft i 
Soknedal. Kristen var den første 
registrerte husmann på denne 
plassen. Sønnen Peder tok over 
Storøyen etter foreldrene. Han fikk 
festebrev på plassen i 1752.

Gunhild og Kristin fikk 3 sønner:

Peder Kristensen Øyen, f 1716, d 
1762. (Marit Ellevsdatters tipp-
oldefar.)
Ole Kristensen, f 1719, d 1720.
Oluf Kristensen, f 1723. Han giftet 
seg i 1746 med Kersti Sjursdatter 
Hanshus (f 1722). De fikk sønnen 
Kristen Olsen i 1749. Flyttet fra 
bygda.  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Ukjent kone  
og Trond Estenstad 

Jeg har ikke funnet noe informasjon om denne familien. Hverken om Tronds foreldre eller 
hvem kona var.

🚹   TROND ESTENSTAD (Marit Ellevsdatters tipp-tipp-oldefar).

Jeg har ikke funnet annen informasjon enn at faren til Kari skrev seg Trond Estenstad. Vi må 
derfor gå ut fra at han en tid levde på gården Estenstad i Soknedal, men jeg kan ikke bekrefte 
dette.
Trond er far til en datter, hvem mora var vites ikke: 
Kari Trondsdatter Estenstad født i 1716. (Marit Ellevsdatters tipp-oldemor.)  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Forklaringer av ord og uttrykk

«Skyld», en måte å verdsette eiendom på 

Denne forklaringa er hentet fra Bindal Bygdebok:
Landskylda var opprinnelig et mål på hvor mye leilendingen betalte i leie for gården. Senere ble 
skylda et uttrykk for hvor mye gården var verdt. Ting som kunne være med på å påvirke skylda 
var herligheter som for eksempel kobbveide og laksevald. Bindal hadde, i likhet med resten av 
Trondhjems len, smørskyld. Det vil si at verdien på gården var fastsatt i smør. Måleenhetene var 
spann, øre og marklag. Et spann smør utgjorde om lag 7 kg. Spannet var delt opp i 3 øre som igjen 
var delt opp i 24 marklag. Det vil si at det gikk 72 marklag på spannet. Da svenskene gjorde 
innfall i Trondhjems len i 1658, ble Nordbindalen, det vil si området nord for Bindalsfjorden, lagt 
til Helgeland. Her var det fiske. Det vil si at landskylda ble utregna i tørrfisk. Her var 
måleenhetene våg, pund og mark. 1 spann tilsvarte 2 våger. En gård i Nordbindalen som hadde ei 
skyld på 1 spann fikk nå ei skyld på 2 våger. Skylda i gammel tid var et mål for hvor stor del av 
gården den enkelte brukte, og en gårdpart kunne ha flere eiere. 
I 1838 ble skylda forandra til dalerskyld. Dermed fikk en ensarta skyld for hele landet. Før var den 
rekna i forskjellige naturalytelser som varierte fra landsdel til landsdel. På Østlandet var korn det 
vanlige, i dalstrøka og på Sørlandet var det huder, i Trøndelag smør og i Nordnorge tørrfisk. 
Samtidig som den nye skylda ble innført, fikk hver gård nytt matrikkelnummer. Samtidig ble hvert 
bruk forsynt med et løpenummer. Disse løpenumrene gikk etter hverandre for hele tinglaget, slik 
at det begynte med 1 på Kjærstad og enda opp med 520 på Dale på Vikna. Dette systemet skulle 
vise seg å være svært upraktisk. Etter 1838 skjedde det mange bruksdelinger. De nye bruka fikk 
løpenummeret til det bruket det var skilt ut fra med en bokstav i tillegg. Dersom det nye bruket 
var skilt ut fra flere løpenummer på gården, ble det enda mer komplisert. Seinere bruksdelinger 
førte til at det ble et virvar av tall og bokstaver. På den måten fikk Langmarka på Holm 
Løpenummer 21b, 22b, fordi bruket var skilt ut fra alle bruka på gården. Det tungvinte systemet 
førte til at det kom en kongelig resolusjon om ny matrikkel i 1886. Etter 1891 har matrikkelen 
vært slik vi kjenner den i dag. 

Forklaringer på brukte ord 

Arvepart, før Odels- og åsetesloven kom i 1821 var det vanlig i et arveoppgjør at arvingene fikk 
en ideell del av gården i arv. Skyldverdien av gården ble delt på arvingene og eventuelle andre 
som hadde pantekrav i gården. Hvis ikke noen av arvingene ga fra seg sin part, ble det før eller 
senere ei skylddeling der alle fikk sin del av eiendommen. Denne måten å dele arven på førte til 
en stadig oppdeling av jordeiendommene til mindre og mindre teiger. Etter at åsetesloven kom i 
1821 kunne den best åsetesberettige (Odelsberettiget) forlange å få overta eiendommen uoppdelt.
Amtmann, den øverste sivile embetsamann i lokalforvaltningen fra 1660 til utpå 1900-tallet. 
Amtmannen var arvtaker etter lensherren og ble avløst av fylkesmannen. 
Assessor, meddommer i høyesterett.
Assistentråd, lavere rangtittel.
Auksonsskjøte, skjøte på eiendom kjøpt ved auksjon, gitt av auksjonsforvalteren.
Avfelling (avtak), nedsetting av skylda på en jordeiendom.
Avlese, avlesning (avlysning), tinglysning av dokument som viser at en tidligere tinglysning er 
opphevet.
Barnepenger, middelen til umyndige barn.
Bartskjær, barberer og lege.
Befalingsmann, den som hadde hovedansvaret for forvaltningen i lenet eller amtet.
Begravelsesvederlag, ble innført sist på 1600-tallet og ga gjenlevende rett til å ta ut av boet, 
dersom det viste overskudd, et beløp til begravelsen. (Ble først opphevet ved skifteloven i 1930.)
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Benefisert gods, geistelig jordgods. Jordeiendommer som lå til et embete som embetsinnehavere 
hadde leieinntekter av. Det mest omtalte er "Geistlighetens beneficerede Gods".
Bileggerovn, som oftest av jern. Den var godt egnet for fyring med torv. Ilegget skjedde fra 
rommet ved siden av (som regel kjøkkenet), slik at ovnen var helt lukket mot det rommet den 
skulle varme (som regel stua).
Bispegods, jordgods som før reformasjonen hørte til bispestolene, men da kom under krona, og da 
ofte kalt Stigtens gods.
Blandkorn, som regel blanding av bygg og havre.
Blodsott, dysenteri.
Bol, jordeiendom, bosted.
Borgermester, formann i byrådet.
Borttinging, utsetting av fattige til private etter anbudsprinsipp var den nye ordningen som gradvis 
fortrengte legdsordningen på 1800-tallet (se legd). De fattige omfattet både «de gale», 
løsgjengere, foreldreløse barn og andre som ikke kunne forsørge seg selv. Som en følge av den 
nye pengehusholdningen begynte fattigkassene å tilby kontant betaling til dem som ville ta til seg 
fattige. Borttingingen av fattige ble administrert av de kommunale fattigkomisjonene, og innebar 
at det ble inngått kontrakter med private om forpleining mot betaling. Betaling til forpleier ble 
dekket av kommunen. Den nye ordningen med borttinging førte til at gårdbrukere underbød 
hverandre i kampen om å få «attraktive» sinnssyke, det vil si de rolige og arbeidsføre. Etter hvert 
ble systemet gjenstand for mye kritikk, og mot slutten av 1800-tallet ble navnet gradvis endret til 
privatpleie eller familiepleie, uten at selve systemet endret seg.
Bruk, del av en matrikkelgård – gårdpart. Den jorda som ble brukt av en familie.
Bumerke, tegn/figur brukt som eiermerke. Det ble skåret inn på eiendeler i tillegg til at det ble 
brukt som underskrift. Utover 1700-tallet falt bruken av bumerke bort etter som skrivekunsten 
gjorde sitt inntog.
Byborger, (borger) en mann som hadde søkt og oppnådd borgerskap i en by og dermed fått rett til 
å drive selvstendig næring. Handelsmenn, håndverkere og skippere måtte ha borgerbrev utstedt av 
magistraten for å drive sin næring. Med dette fulgte det med privilegier og plikter. Hver borger 
kunne bare drive én næring. Aldersgrensen var 25 år, men for sønner av menn med borgerbrev var 
aldersgrensen 18 år.
Byfogd, offentlig tjenestemann som fra 1662 skulle dømme i første instans i byens mindre saker.
Bygsel, kommer av det gammelnorske verbet byggja som betyr å leie bort. Å bygge eller bygsle 
ble brukt både om å leie jord og ta jord til leie.
Bygselavgift, leieinntekter som en jordeier innkasserte.
Bygselbrev (festebrev), kontrakt mellom jordeieren og den som bygslet (leide) jord.
Bygselmann, den som bygslet (leide) jord. Se leilending.
Bøkker, også kalt kipper, en som laget tønner.
Cirkumferens, priviligert område for et bergverk.
Dannemann/-kvinne, aktverdige, hederlige personer.
Diplom, mellomalderdokument.
Domkapitel, prestene ved domkirka.
Dragon, militær tittel for soldat som beveger seg på slagmarken til hest, men som stiger av for å 
kjempe.
Dragonkvarter, gård som skulle — helst sammen med andre — stille en soldat (dragon) med hest 
og utrustning til militærtjeneste.
Duk og disk, bosted, der en holdt til — «og der holde dug og disk".
Dølgsmål, å føde i skjul, å være født i hemmelighet. At en kvinne fødte sitt barn utenfor ekteskap i 
dølgsmål var en forbrytelse og kunne straffes med døden hvis barnet omkom. Mange måtte bøte 
med livet. Straffebestemmelsen ble opphevet i 1899.
Ekstrarett, rettsmøte som ble holdt utenfor vanlig tingtid og ofte heller ikke på vanlig tingsted.
Eksekusjon, utpanting m.m.
Ekstraskatten (1762), skatt av alle over 12 år.
Ekteskapsbot, bot for å ha for tidlig omgang med sin kone eller festekvinne.
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Fattiglem, gammel betegnelse på person som ble forsørget av forsorgsvesenet.
Feltskjær, bartskjærer i hær eller flåte, kirurg.
Feskatt, se kvegskatt.
Feste, en forpliktende avtale, i de fleste tilfeller om leie av jord.
Festebrev, det samme som festeseddel eller bygselseddel (bygselbrev). Det er også brukt ordet 
festebrev om husmannskontrakter.
Fjerding, i Nordland var fjerdingen i eldre tid den minste verdslige administrative enhet. Fjerding 
betyr egentlig fjerdepart.
Fledføring, at en ga bort det en eide mot å få opphold, mat og klede (kår).
Flomkvern, kvern som kunne gå bare når det var flom i bekken.
Flomsag, sag som kunne brukes bare i flomtider.
Fogderi, futedømme, distriktet til en fogd (fut).
Forlikskommisjon, en kommisjon som skulle megle i private tvistemål.
Forarmet, svært fattig.
Fullgard, gård som betalte full skatt.
Fullgardsmann, en som drev en fullgard, de største gårdene i skatteklassesystemet.
Fut (fogd), fra ca. 1630 kongelig tjenestemann i lokalforvaltningen. Utgjorde sammen med 
sorenskriveren og presten kjernen i den offentlige forvaltningen.
Færing, åpen robåt som er spiss i begge ender og har to par årer.
Førstebygsel, første gangs bygselavgift, større enn den årlige avgifta.
Gevaldiger, underoffiser, militærpoliti.
Gjestgiver, en som hadde kongelig bevilling til å drive gjestgiveri, nattlosji og salg av mat og ofte 
krohold.
Grunnleie, årlig leie som sageieren svarte til grunneieren.
Halvbygg, det samme som blandkorn.
Halvgardsmann, en som drev en halvgard, de nest største gårdene i skatteklassesystemet.
Heftelse, en tinglyst rettighet over en annen manns eiendom. Det kan være panteobligasjon, 
veirett, kårbrev m.m.
Halvbygg, det samme som blandkorn.
Hjemmel, det samme som eiendomsretten til eiendommen. Det vanligste dokument som viser 
denne retten er et skjøte.
Hjemmelsbrev, et dokument som viser at innehaveren har rettigheten over en eiendom. Ved 
arveskifte kan dette uttrykket bli brukt og det er like sikkert som et skjøte.
Hudfletting, hudstrykning. Pisking til huden løsnet. Forekom i Norden fram til inn på 1800-tallet.
Husbond, historisk betegnelse på overhodet på en gård, den som styrte gården. Senere synonymt 
for ektemann.
Husgang, se legd.
Husmann (plassmann), en husmann med jord leide et jordstykke av en jordeier uten å få 
eiendomsrett til jorda. Ofte var det et udyrket areal husmannen måtte dyrke opp sjøl. Hus måtte 
han sjøl ordne med. Husmannen svarte en del av årlig leieavgift med arbeidsplikt hos jordeieren. 
Kontraktens varighet for plassen var oftest for seg selv og ektefellens levetid. En husmann uten 
jord hadde bare hus og tomt der han bodde.
Høvedsmann, han som styrte og hadde kommandoen i båten, tilsvarende skipper i seinere tid.
Håbollen (håvollen), tida mellom våronna og slåttonna.
Ibid eller ibm, latin, kortform for ibidem som betyr "på samme sted". Brukes som 
gjentakelsestegn på f.eks et navn eller sted, ofte brukt i kirkebøker og folketellinger.
Inderst, losjerende. En person eller familie som har leid hus hos andre og har egen husholdning.
Jordbok, fortegnelse over jord (gods).
Jorddrott (eller landdrott), jordeier. I Norge var kongen og kirken de størte jorddrottene, men 
begrepet omfattet etterhvert også andre store jordeiere som leide ut jord til bøndene. Bonden som 
leide jord var leilending. På 1700-tallet som regel velstående byborgere som fikk eiendommen av 
kongen. Et moderne begrep som noenlunde tilsvarer jorddrott er godseier.
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Justisråd, ærestittel.
Kammerherre, ærestittel.
Kannik, medlem av et domkapitel, prest ved domkirka.
Kamellieråd, rangtittel.
Kapitelbok, regnskap for jordgodset til domkapittelet.
Kapitelstakst, pengetakst på korn, mel og malt.
Kirkegods, jordgods som var lagt til kirkelige institusjoner.
Kirkestol, stort sett ei regnskapsbok over den lokale kirkes eiendommer, faste inntekter og iventar.
Kirketukt, kirkelig disiplin fra 1600-tallet, en måte å refse og straffe folk som handlet i strid med 
kirkens lære. Som oftest innebar kirketukt pengebøter og gapestokk for mindre forseelser, og 
åpenbart skrifte for sedelighetsforbrytelser. Også bannlysning, utestengelse fra nattverden, var en 
mulighet, men dette ble knapt brukt.
Klostergods, jordgods som hadde hørt til et kloster eller som etter reformasjonen var lagt til et 
klostergods (len).
Knekt, «vernepliktig» soldat.
Kommerseråd, rangtittel.
Konferenseråd, rangtittel.
Kongeskjøte, skjøte som var utstedt i «Kongens navn» ved salg av krongods.
Kopskatten (1645), en ekstraskatt utliknet i 1645 av alle over 12 år.
Kornett, ung offiser i kavaleriet.
Kornrente, årlig avgift til staten av benefisert gods som var kjøpt av brukerne.
Kremmer, lokal handelsmann og utligger.
Krigsstyr, (tysk steuer) krigsskatt påbudt for å skaffe midler til krigføring.
Krongods, jordgods som hørte til krona (kongen, staten).
Kurator, en som skulle ha tilsyn med retten til mindreårige når det f.eks. gjaldt arv.
Kuverd, verdien av ei ku.
Kvartermester, befalingsmann, i alminnelighet løytnant eller kapteins grad. Kvartermesteren var 
den som delte ut rasjoner, krutt, straff og belønning. Forvaltet også materiell (klær, utrustning, 
våpen, ammunisjon m.m.).
Kvegskatten (1657), en ekstraskatt utlignet i 1657 som skatt for husdyr.
Kvintin, handels- og sølvvekt lik 1/4 lodd.
Lagrettemann, bonde som var tatt i ed av lagmannen, og var domsmann og vitne på bygdetinget.
Lagverge, verge for enke.
Landnåm, å ta seg eller gjøre krav på nytt land. Ordleddet -nåm er det samme som i anname dvs 
erverve, tilegne seg.
Landdrott (eller jorddrott), jordeier. I Norge var kongen og kirken de størte jorddrottene, men 
begrepet omfattet etterhvert også andre store jordeiere som leide ut jord til bøndene. Bonden som 
leide jord var leilending. På 1700-tallet som regel velstående byborgere som fikk eiendommen av 
kongen. Et moderne begrep som noenlunde tilsvarer jorddrott er godseier.
Landskyld, den årlige leie som leilendingen (bygselmannen) betalte til en landdrott (jordeieren) 
for å drive gården. Leien var en fastsatt mengde naturalia, som smør, korn, fisk, kjøtt, skinn osv.
Legd (husgang), fra omkring år 1200 en form for omsorg for uforsørgede og fattige (fattiglemmer) 
ved at de gikk fra gård til gård med kort tids opphold hvert sted (omgangslegd). En person som 
ble forsørget ved legd ble kalt legdslem. I Frostatingsloven var det en bestemmelse om husgang, 
og etter at Magnus Lagabøte hadde gitt en felles lov for hele riket (1276), ble fattigvesenet ordnet 
slik at gårdene i herredet etter tur skulle la de fattige få hus og mat. Denne ordningen er siden kalt 
legd. Framveksten av pengehusholdningen førte til at legdsystemet ble lite hensiktsmessig, og 
fattigkassene begynte å tilby kontant betaling til dem som ville ta til seg fattige. Det nye systemet 
som gradvis fortrengte legdsordningen, ble kalt «borttinging», og baserte seg på utsetting av 
fattige til private etter anbudsprinsipp. Ordningen med legd ble formelt opphevet i år 1900 da den 
nye fattigloven ble vedtatt.
Legdslem, en person som ble forsørget ved legd.
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Leidang, årlig skatt, utliknet etter størrelsen på landskylda.
Leiermål, kommer av dansk, sammensatt av leger – som betyr leie eller samleie, og mål som betyr 
rettssak. Dette betyr straffbart samleie, d.v.s. utenfor institusjonen ekteskapet. Fram til 1905 var 
det straffbart å ha seksuell omgang utenfor ekteskapet.
Leilending, senere også kalt bygselmann, en bonde som driver jord som han leier eller bygsler av 
en jordeier. Fram til 1700-tallet var de fleste norske bønder leilendinger, men i 1720 fikk de 
forkjøpsrett hvis jordeieren ville selge eiendommen.
Lensmann, det laveste trinn i lokalforvaltningen. Lenge hadde en av bygdas «beste» bønder 
stillingen, som var underlagt futen.
Lensrekneskap, regneskap for inntektene i et område (et len).
Lodd, i eldre skattelister er lodd sølv nevnt. 1 lodd er 1/32 skålpund. Ca. 13 gram.
Magistraten, byrådet. Etter innføringen av eneveldet i 1660 i Danmark og Norge var magistrat en 
vanlig fellesbetegnelse for byråd og borgermestre, byens fremste styringsorgan. Magistraten ble 
kontrollert av stiftsamtmannen. Det var byens borgere som skulle velge de utvalgte menn som 
utgjorde byrådet, men i 1702 klaget visestattholderen (i Bergen) i et brev til Kongen at rådet selv 
utpekte nye menn når det trengtes.
Manntall, offentlig registrering og telling av menn, som oftest ut fra skattemessige og militære 
grunner.
Myndighetsalder, på 1700-tallet var den 25 år — og gjaldt bare for menn.
Mål, areal, flatemål. I eldre tider var et mål 64 stangruter, som er 2304 kvadratalen. Fra 1816 er et 
mål satt til 2500 kvadratalen som er 984 kvadratmeter.
Navnegard, det området som opphavlig er betegnet med et gårdsnavn.
Odelsgods, privat jordgods, unntatt priviligert adelsgods.
Odelsskatt, skatt på private jordeiere.
Oppsitter, eldre betegnelse for gårdbruker/bonde. Både leilendinger og selveiere kunne være 
oppsittere.
Overbygsel, retten en jordeier (bygselrådig) hadde til å bygsle bort jord som hørte en annen til, 
men som denne ikke hadde bygselrett til.
Plassmann, se husmann.
Prebende, jordegods som ga underhold til medlemmer av et domkapittelsgods.
Prebendegods, domkapittelsgods.
Prestebol, prestegård. Jordeiendommer som lå til et presteembete som enten presten selv brukte 
eller hadde leieinntekter av.
Prokurist, en som kunne føre en sak for retten. Etter 1736 ble det krevd juridisk eksamen for å 
kunne virke som prokurist.
Reluisjonsrett, gjenkjøpsrett.
Rundfisk, brukt som betegnelse for tørrfisk, hovedsaklig torsk, som er sløyd og der hodet er 
brukket ovenfor nakken. Rundfisken henges parvis på hjell.
Rydningsplass, gård som svarte åttendeparten av fullgårdsskatt.
Råskjær (rotskjær), tørrfisk, ofte tilvirket utenfor vintersesongen. Den var hodekappet og skjært 
opp langs buk og rygg slik at den bare hang sammen med sporden.
Sakefall, fellesbetegnelse på bøter og forbrukt gods som en dømt skulle betale.
Setesvein, en setesvein er en mann som har sverget troskapsed til ein stormann og tjener han som 
om han var en konge. Setesveinene stod for den verdslige forvaltninga av de økonomiske 
interessene til kirka i seinmellomalderen (1300—1500). Erkebiskopen hadde etter sættargjerda 
(avtale fra 1277 mellom kirka og kongen om fordeling av makt) rett til å holde 100 skattefrie 
setesveiner, hver av de andre biskopene hadde rett til å holde 40 setesveiner. Setesveinene hadde, 
på same måte som adelen, full skattefrihet på setegårdene sine. De var også fritatt for 
leidangtjeneste (militærtjeneste), men erkebiskopen kunne selv kalle seteveinene til 
militærtjeneste for seg. Erkebiskop Olav Engelbrektsson hadde 69 setesveiner i 1533. Disse var 
plassert på de viktigste setegårdene til erkebiskopen. I Trøndelag hadde erkebiskopen 4 
setesveiner, 3 på Fosen og 1 i Gauldalen. I Gauldalen var Vinsnes setesgård. I tjeneste som 
setesveiner gikk helst storbønder og representantar for deklasserte adelsslekter. Gjennom hele 
middelalderen var en tjeneste hos erkebiskopen en naturlig karriere veg for svært mange unge 
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norske adelsmenn, og da særlig for medlemmer av knapeadelen eller lavadelen. Disse bokstavelig 
strømmet til erkesetet fra alle kanter av landet.
Sikre perioder, fram til 1930 trodde man at kvinnen var minst fruktbar midt mellom 
menstruasjonene, det motsatte av det som er tilfellet.
Skaberakk, hestedekken/ridedekken. Teppe som legges over salen på en ridehest, ofte praktfullt 
dekorert, i Norge underlagsdekken for salen.
Skattmanntall, fortegnelse over skattytere.
Skipreide, administrativ enhet, opphavlig et område som skulle stille et hærskip med mannskap og 
utstyr.
Skipsskatten (1557), ekstraskatt, krigsskatt.
Skjæker, langsgående drastenger fra en vogn, kjerre eller annet hestekjøretøy på hjul eller mejer.
Skjå, frittstående hus, vanligvis utette slik at vinden kunne trenge gjennom og tørke ting som ble 
oppbevart i bygningen.
Skysskaffer, en som hadde ansvaret med å skaffe til veie skyss for folk som var ute i offentlig 
oppdrag..
Skyssplikt, plikten til å skysse embetsmenn.
Skjøte, dokument som overfører eiendomsretten til en eiendom fra en eier til en annen.
Skyld, 1. Landskyld. 2. Skatteskyld, matrikkelskyld. Landskylda er eldre tiders verdimål for jord. 
Dette skulle være grunnlaget for gårdens skatteevne, skatteskyld. Eiendommene ble oppført i 
lister, eller matrikler, der skyldverdiene ble oppført. Skyldverdiene i dag regnes i skyldmark og 
øre.
Skylddeling, når en eiendom blir delt, må eiendommen skylddeles mellom de nye parter (se 
skyldsetting.)  
Skyldsetting (skyldlegging), dette er fastsettingen av skylda (matrikkelskylda) for en gård. Skylda 
kunne i eldre tider bli foreslått satt opp eller ned. I dag er det bare ved deling av eiendommer det 
blir aktuelt å vurdere hvilken skyldverdi de enkelte parter skal ha.
Småtiende, ostetiende, tiende av avdrått, se tiende.
Spedalsk, en som er rammet av spedalskhet.
Spedalskhet, man visste ikke hva spedalskhet kom av, men antok at det kunne være arvelig. 
Dessuten visste man at de som var i kontakt med andre spedalske, kunne få sykdommen, selv om 
de ikke visste om bakterier og hvordan sykdommer smittet.
Stang, lengdemåleenhet. 1 stang er 3,5 alen.
Stiftsamtmann, det var fire stiftsamt i Norge fra 1660 til 1918. Et stiftsamt var et 
forvaltningsområde (tidligere len og sysler) med administrativ enhet (stiftsamt). Stiftsamtmann 
tilsvarer i dag fylkesmann.
Stigtens gods, se bispegods.
Sturfuru, trær som har vokst veldig seint.
Strandsitter, denne benevnelsen er brukt i sjødistriktene, men også på Byneset er strandsittere 
nevnt. Strandsitteren hadde et hus som han eide på leid tomt, men ikke noe jord. Leveveien var 
fiske, men yrkesbenevnelsen fisker er lite brukt.
Sytning, en som tok på seg forsytning, kår, imot å få ta over gårdsbruk.
Teigblanding, når hvert gårdsbruk er delt i flere teiger og disse ligger om hverandre.
Tiende, skatt til kirka på tiendeparten av årsproduksjonen.
Tiendpengeskatten (1520), tiparten av formuen.
Ting, bygdeting, førsteinstansen i rettsapparatet og dessuten viktig i administrasjonen.
Tinglag, det området som bygdetinget omfattet.
Tinglysning, kunngjøring på tinget. I eldre tider var dette en kunngjøring på tinget om avtaler som 
for det meste gjaldt fast eiendom. I dag blir slike avtaler registrert hos sorenskriveren. Det kan 
være skjøte på eiendom, panteobligasjoner, kårbrev og andre dokumenter. Er disse tinglyste er de 
rettslig bindende.
Tredjeårstake, opphavlig en bygselavgift som skulle svares hvert tredje år.
Tollepinne, årefeste på robåt.
Tukthus, fengsel, spinnehus, anstalt.
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Tungvunden, tungdrevet, tungvint.
Underbruk, avlsbruk, øde gårdsbruk som drives sammen med et annet.
Utligger, kjøpstadsborger som for kortere eller lengre tid  bodde og hadde handelsvirksomhet 
utenfor byen. I Nord-Norge drev utliggere handel fra faste borgerleier (handelssteder).
Utskifting, oppløsning av jord i fellesskap eller teigblanding, slik at hver eier får sitt areal mest 
mulig samlet som en enhet.
Utsæd, såkorn, såfrø, settepoteter.
Vaktmester, underoffiserer i kavalleriet.
Ødegardsmann, en som drev en ødegard, en tredjerangs gård i skatteklassesystemet, etter full- og 
halvgård. «Øde» betyr ikke at gården ligger øde.
Å gjøre ulykke på seg selv, selvdrap (betegnelsen selvmord er første gang brukt i bevarte skriftlige 
kilder i 1752). Også uttrykket «å bryte sitt liv» ble brukt.
Åbot, en plikt leilendingen (bygselmannen) hadde til å vedlikeholde husene på en bygselgård. En 
kan også snakke om åbot som en erstatning jordeieren krevde for at vedlikehold på husene var 
forsømt. Ved skifter gir åboten uttrykk for erstatning til jordeieren for forsømt vedlikehold av 
bygninger.
Årgangskvern, motsatt flomkvern, kvern som kunne brukes hele året.
Årgangssag, motsatt flomsag.
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Mynt, mål og vekt

Myntenheten daler har fått sitt navn fra den tyske «Thaler» som kom i bruk rundt år 1500. Den 
første norske daler skriver seg fra 1546, kalt riksdaler med sølvvekt 2 lodd, ca 28,5 gram.
Myntsystem fra 1600: Fra 1620 var myntenheten daler. Fra 1816 innføres spesiedaler. Fra 1875 
blir kroner og øre brukt. 1 spesiedaler ble da satt til 4 kroner.
Det metriske system ble fastlagt ved meterkonvensjonen i Paris i 1875. 18 land undertegnet, blant 
dem Norge.
Landskyld og spannleie: Den gamle måleenheten for jordleie som ble brukt i Trøndelag var spann, 
øre og marklag (marklaug). Denne måleenheten er i matrikkelen 1826 erstattet av skylddaler, ort 
og skilling. I matrikkelen 1890 er det igjen innført en ny måleenhet. Det er skyldmark og øre.
Alen, lengdemål: 1 alen = 2 fot = 24 tommer = ca. 62,8 cm.
Bismerpund (pund), vekt: 1 bismerpund = 1/3 våg = 24 mark = 5,1–6 kg. Som smørvekt svarte 1 
bismerpund til 1 øre i landskyld.
Daler, mynt: Fra 1620 var 1 daler = 6 mark eller 4 ort = 96 skilling. Se også riksdaler og 
spesiedaler.
Fjerding, lengdemål: 1 fjerding = 2,8 km.
Fjerdingskar, rommål for korn: 1 fjerdingskar = 1/4 skjeppe = 4,3 liter.
Fot, lengdemål: 1 fot = 1/2 alen = 12 tommer = ca. 31,4 cm.
Kvintin, vekt for sølv: 1 kvintin = 1/4 lodd = 3,66 gram.
Lass, kornlass: 1 lass = 12 sett eller staurer = 96 band. 1 høylass = 4–5 våger.
Lest, rommål for kol: 1 lest = 12 tynner.
Lodd, vekt for sølv: 1 lodd = 1/16 mark = 4 kvintin = 14,64 gram.
Mark, landskyldenhet: 1 mark sølv = 3 spann. Vekt: 1 mark = 8 øre = 24 ørtuger = 214 gram. 
Mynt: mark = ort.
Marklag, landskyldenhet: 1 marklag = 1/72 spann = 1/24 øre = 1/8 ørtug.
Mæling, flatemål: 1 fjortenstengs mæling = 2400 kvadratalner = ca. 950 kvm. Fra 1816 var 1 
mæling noe større (1 mål). Lengdemål: 1 mæling = 40–44 alner.
Ort, mynt, se daler og spesiedaler.
Penning, mynt: 1 penning = 1/12 skl. Landskyldenhet: penning = marklag.
Pund, se bismerpund.
Riksdaler, penger: 1 rdr. = 4 ort = 96 skl.
Riksbankdaler, penger: 1 rbdr. = 6 mark à 16 riksbankskl. = 96 skl. I 1813 ble riksdaler omregnet 
til riksbankdaler, slik at 100 rdr. etter alderen på pengene ble omregnet til fra 100 rbdr. til 20 rbdr. 
I 1818 ble riksbankdaler omregnet til spesiedaler (10 rbdr. til 1 spd.).
Skilling, se daler og spesiedaler.
Skjeppe, rommål for korn: 1 skjeppe = 1/8 tynne eller 1 otting = 17,5 liter. Skjeppe kan slik være 
det samme som våg, se der. I 1607 er 1 tønne korn regnet for 5 skjepper eller våg, i 1667 for 6 
skjepper.
Skålpund, vekt: 1 skålpund = 2 mark = ca. 490 gram.
Spann, landskyldenhet: 1 spann = 3 øre = 24 ørtuger = 72 mark(lag). Opphavet er smørspannet, 
rommål: 1 spann = 3 bismerpund = 72 mark = 15,43 kg. Spann kan også være kalt spannsleie.
Spesiedaler, penger: 1 spdr. = 5 ort = 120 skl. Ved omregningen i 1870-årene ble 1 spd. omregnet 
til 4 kroner. Se også riksbankdaler.
Tynne, rommål: 1 t. = 5 eller 6 eller 8 skj. = 90 til opp imot 200 liter.
Våg, vekt: 1 våg = 3 bismerpund = 36 skålpund = ca. 18 kg.
Øre, landskyldenhet (opphavlig en mynt): 1 øre = 1/3 spann = 3 ørtug = 24 marklag (penning).
Ørtug, landskyldenhet (opphavlig en mynt): 1 ørtug = 1/3 øre = 8 marklag.  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Kilder og kildebruk

Enkelte tekster i heftet har kildehenvisninger i forbindelse med teksten, men dette er bare 
unntaksvis. Nedenfor har jeg laget en samlet oversikt over hvilke kilder som er brukt.
Primærkilder er kirkebøker, folketellinger, skifter, rettsprotokoller eller muntlig fortalt av personer 
selv. Primærkildene kan vi stole på dersom ikke andre kilder sannsynliggjør eller beviser at det 
som står der er feil. Det skal svært gode argumenter til for å trekke en kirkeboks opplysninger i 
tvil. En innførsel i kirkeboken betraktes som avgjørende dokumentasjon.
Sekundærkilder er trykt litteratur som f.eks. bygdebøker, slektshistorier og slektsforskning utført 
av andre. Min onkel Kristian Aunøiens anetre fra 1960-årene er et slikt kildegrunnlag. Det samme 
er slektssidene til 3-meningen Dagfinn Refseth.
Det er også brukt informasjon fra nettstedene Geni, Family Tree og My Heritage. Disse 
opplysningene har jeg kontrollert mot primær og sekundærkilder. Men det kan selvsagt 
forekomme feil som er oversett eller «smittet» fra de usikre kildene. 

Kirkebøker

Kirkebøkene (ministerialbøkene) for Støren prestegjeld som gjennom ulike perioder omfatter 
sognene Horg, Støren, Soknedal og Budal. Kirkebøkene er ført fra 1690 og inneholder 
informasjon om døpte, konfirmerte, viede, gravfestede og introduserte.

Bygdebøker

Budal: Bygda mellom fjella. Grend, hus og slekt i Budalen (2006)
Busetnad og folkeliv i Horg. 1: Gard og grend
Busetnad og folkeliv i Horg. 2 :Gard og grend
Busetnad og folkeliv i Horg. 3: Gard og grend
Busetnad og folkeliv i Horg. 4: Gard og grend
Busetnad og folkeliv i Soknedal: Gard og grend bind 1
Busetnad og folkeliv i Soknedal: Gard og grend bind 2 (1972)
Busetnad og folkeliv i Soknedal: Gard og grend bind 3
Busetnad og folkeliv i Soknedal: Gard og grend bind 4
Bygdefolk og bygdeliv i Støren. Gard og grend I (1970)
Bygdefolk og bygdeliv i Støren. Gard og grend II (1961)
Bygdefolk og bygdeliv i Støren. Gard og grend Ill (1963)
Flå: Gards- og slektshistorie (1974)
Gard og grendeliv i Budalen. Gard og grend (1971)
Hølondboka bind 2 (1969)
Singsåsboka 2: Gard og grend ætt og folk (1958)
Singsåsboka 3: Gard og grend ætt og folk (1958)

Kilder på nett

Begravelser Norge 1666–1927, på slektsforskningsnettstedet MyHeritage.
Dagfinn Refseths slektssider. 
Digitalarkivet.no.
Store norske leksikon.
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