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Innledning
Før vi starter med å se etter forfedrene til Peder og Karen Olava Sølland, tar jeg
med litt generelt om slektsgranskning.
I sin enkleste form består slektsgranskning i å kartlegge personer som tilhører
bestemte slekter med deres navn og årstall. Men slektsgranskning kan være så mye
mer. Er en interessert, kan en finne mange flere opplysninger som forteller oss
hvem disse menneskene var, når de levde, hvordan de bodde, om de flyttet eller
utvandret, hvem de var gift med og hvor mange barn de fikk, om de var syke eller
friske, hvilket yrke de hadde, hva de eide og hva de betalte i skatt til konge og
øvrighet, om de holdt seg på den rette siden av loven og mye mer. Slik får vi
kjennskap til menneskene bak navnene og får satt dem inn i en sammenheng. En
møter mennesker som har levd sine spesielle liv i en annen tid og et annet samfunn.
Slektsgranskning er et puslespill og spennende detektivarbeid, men det er også en
port til kunnskap om mennesker, om historie og samfunn.
Hvor finner vi opplysninger om våre forfedre?
Det finnes mange kilder slektsgranskeren kan benytte seg av, og det er mange
opplysninger som kan trekkes ut av dem. Bygdebøker er en god kilde, så har vi
kirkebøker, folketellinger, panteregistre og pantebøker, tingbøker og emigrasjonsprotokoller. Dette er nok de viktigste kildene.
Kildene forteller både om høy og lav. Det er ikke bare fremtredende personer som
har satt spor etter seg i kildene. En må ikke nedstamme fra adel eller embetsmenn
for å drive med slektsgranskning. Også tjenestefolk og arbeidere, husmenn og
fiskere finnes i kildene, også disse ble døpt og konfirmert, giftet seg, fikk barn,
døde og ble begravd. Dermed ble de skrevet inn i kirkebøkene. De ble og tatt med i
folketellingene – selv om de var aldri så alminnelige. Som det fremgår av dette, kan
enhver finne opplysninger om sine forfedre eller aner som det heter i
slektsgranskningen.
Hvor mange forfedre har vi?
Vi har alle to foreldre, fire besteforeldre, åtte oldeforeldre, seksten tippoldeforeldre
osv. Som det fremgår av dette øker antallet forfedre med en faktor to for hver
generasjon bakover, og kommer vi tilbake til Harald Hårfagres tid, er antall forfedre
noen milliarder. Det sier seg selv at disse tallene bare er riktige i teorien – så mange
mennesker levde det ikke den gangen. I praksis dreier det seg om langt færre
personer, og det skyldes et fenomen som kalles anesammenfall. Anesammenfall er
en følge av ekteskap mellom skyldfolk. Blant forfedrene våre vil det være personer
som opptrer både på mors- og fars side. Dette vil forplante seg videre bakover
gjennom generasjonene. Desto nærmere slektskap, desto større sammenfall.
For den som gransker slekta, er det selvsagt spennende når det lykkes å trekke
slektslinjene langt bakover i tid. En kan lure på hvor langt tilbake det er mulig å
komme. En kan treffe slektsgranskere som trekker anelinjene tilbake til Harald
Hårfagre. Men en må være klar over at det ikke finnes kilder som gjør det mulig å
bevise riktigheten av dette. Selv om noen har greid å ”koble seg på” kongelige
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slektstavler, så må vi være oppmerksomme på at det finnes flere tvilsomme
slektsledd i selve kongerekkene bakover. En kan vel si at Harald Hårfagres
slektsforbindelser ligger skjult i historiens mørke.
Hvor langt tilbake det er mulig å føre en slektslinje, er avhengig av hvor langt vi
kan følge sporene i kildene. Når det ikke finnes kilder, får vi heller ingen
opplysninger. Den aller viktigste kilden er kirkebøkene. Disse går tilbake til 161700- tallet, varierende fra prestegjeld til prestegjeld, så langt tilbake er det gode
muligheter til å føre enkelte av slektslinjene våre. Forut for dette er det lite kilder,
og mulighetene er tilsvarende små. Noen få heldige kan knytte seg til
middelalderens adelsslekter, men de fleste må ta til takke med kortere og mindre
celebre slektslinjer.
Hvorfor driver en med slektsgranskning?
Det er vel slik med de fleste av oss at vi ønsker å vite hvem vi nedstammer fra, og
dette kan slektsgranskningen et godt stykke på vei gi oss svar på. Men vi må ta det
vi finner – det er jo ikke bare å velge sitt opphav! I dette ligger mye av spenningen
med slektsgranskning. Kanskje finner vi en morder på 1700- tallet? Eller endte en
av våre formødre på 1600- tallets heksebål?
Den som driver med slektsgranskning må være klar over at mange nyere kilder er
sperret på grunn av personvernet. Som slektsgransker har en ikke krav på innsyn i
disse kildene, heller ikke om en er i slekt med vedkommende. En må også være klar
over at kirkebøker og skifteprotokoller er sperret i 60 år etter at de er utskrevet.
Folketellinger fra 1910 og framover er sperret. Videre sperret materiale er slikt som
politi- og straffesaksdokumenter, helse- og trygdevesenets arkiver m. v. Denne type
materiale er sperret i 80 år. Dette skaper vansker når det er snakk om å føre
slektsoversikten fram mot vår egen tid. I slike tilfeller må en som oftest skaffe seg
opplysninger ved hjelp av muntlige kilder.
Formålet med slektsboken er å gjøre slekten kjent og levende for etterkommerne.
Boken skal knytte de døde og de levende sammen slik at slekten blir en virkelighet
for dem som kommer nye inn i den.
Til slutt vil vi takke alle som har bidratt med stoff og bilder til denne boka. En takk
til Siljan Historielag ved formann Lars Vaagland som tar hand om dette materialet
og bringer det videre til de som har interesse av det.
Kongsberg februar 2010
Gunvor Thingstad Bøen og Hølje Bøen
.
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Kampen om trekullet fra Siljan
Slemdal (Siljan) ligger slik til at avstanden i luftlinje er betydelig kortere til Fossum
enn til Fritzøe Verk ved Larvik. Men selve vassdraget munner jo ut i Larvik, og i
det lange løp var det elven og Farris som seiret og ble den store vei ut av bygden for
skogens produkter. Fritzøe seiret over Fossum.
Da grev Ulrik Frederik Gyldenløve døde i 1704, var det langt fra hans jernverk og
mange sagbruk ved Farriselven og opp til Slemdal. Men allerede året etter hans død,
begynner det å bli i minste laget med trekull til den dobbelte masovn ved Verket.
Og grevskapets øverste ansvarshavende, oberinspektøren, skriver et brev ” til de
høye Herrer formyndere” (Gyldenløves sønn Ferdinand Anton var bare et barn), at
”man bør få en avtale med bøndene i Slemdal om leveranse av kull til Fritzøe
jernverk, enten til Farrisdammen om sommeren eller til Verket om vinteren, så man
slapp utgifter til oppbyggingen av Nes jernovn og den dyre transport av kull over
sjøen fra Skien. Slemdølingene bør heller få litt mer for lesten enn folk i grevskapet
pleier å få.
( Mål: En tønne korn var139 liter. 12 tønner trekull utgjorde en lest. Lesten var et
stort lass (90 · 40 · 30 tommer).
En tomme (egentlig bredden av en tommelfinger) var 2,6 cm. Det går 12 tommer i
en fot. En fot var altså vel 31 cm.)
Men dermed måtte striden komme. Fossum mente å ha eneretten til kull fra Slemdal
og motsatte seg av all makt at noen annen fikk trenge seg inn på dets område. I
1709 tok den unge grev Danneskiold- Laurvig saken opp med Bergamtet på
Kongsberg, som slike saker sorterte under. En kommisjon ble oppnevnt til å avgjøre
tvisten. Den mente at regulering var nødvendig i Slemdal der de to store jernverk
støtte sammen. Resultatet ble at Fritzøe fikk adgang til Slemdal og fikk rett til visse
distrikter som tidligere hadde levert kull og trevirke til Fossum.
Tolv år senere (1721) var det Fossums tur til å klage for Bergamtet og kreve en ny
utvisning. Denne gangen ble resultatet at hele Gjerpen, en del av Luksefjell og 23
av de 25 garder i Slemdal ”som alle tider deres kull til Fossum Jernverk frembragt
haver” skulle tilhøre Fossum. Bøndene både i Gjerpen og Slemdal var blitt stevnet
for kommisjonen og spurt om de noensinne tidligere hadde levert kull til andre enn
Fossum. Det enstemmige svar var Nei.
Den 28. mai 1727 måtte bøndene i Slemdal igjen møte opp for en ny kommisjon og
forklare seg. Det var Serkland og Gonsholt striden nå stod om. Begge disse gardene
var lagt til Fossum, men leilendingene Peder Serkland og Helge, Neri og Peder
Gonsholt hadde latt seg friste og forlede til å selge deres kull til Fritzøe og kjøre den
til Neset. Dette var jo atskillig lettere enn å kjøre den lange veien over heia til
Fossum. Da Fossum straks gjorde innsigelse overfor Fritzøe, svarte forvalteren ved
jernverket der at Fritzøe hadde sine privilegier i orden, og at sirkumferensen lød på
4 mils avstand fra masovnen i Larvik. Kommisjonen kom til at nå måtte Fritzøe
holde fingrene av fatet, det var Fossum som ”fra Arilds tid” hadde rett til Slemdal,
og Fossum kunne ikke holde sitt jernverk gående uten tilførselen fra Slemdal.
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Kommisjonen bestemte også at slemdølingene skulle få et tillegg på 8 skilling for
lesten, på grunn av den lange veien til Fossum og for å oppmuntre almuen til større
flid i leveransen av de dyrebare kull.
Ved denne anledning får vi også se hva slemdølingene måtte levere til Fossum. I alt
skulle de hvert år skaffe verket 667 lester kull. Og her er hele rekken av dem som
kjørte trekull til Fossum i denne tid: Kjell og Jon Austad 30 lester, Peder og
Guttorm Gonsholt 30, Nils og Mikkel Sølland 50, Ole Torsen og Ole Olsen Gurholt
50, Torkel og Ole Engelstad 40, Jakob og Erik Torsholt 50, Ole og Mikkel Øverbø
50, Lars og Vetle Høgset 50, Paul og Rasmus Kløverød 30, Isak Hogstad 20, Jakob
Prestegården 25, Tønnes og Peder Tveitan 30, Mattias og Amund Søntvedt 30, Nils
Sølverød 25, Anders Tormodsrød 25, Ole Rød 20, Kristen Sørbø 20, Ole Tudal 15,
Even Holte 12, Bjørn Skilbred 10, Nils Suddal 5 og Lars Island 30.
Men striden var ikke bilagt med denne avgjørelsen. Ja, nå begynte kampen for
alvor. Det var Fritzøe som presset på og ved sine folk reiste rundt i bygden og
fristet. Det ble lovet bedre betaling. Veien til Neset var lettere, de kunne greie en
lester i vendingen, mens de til Fossum (eller den nye stangjernhammer på Ås i
Gjerpen som slemdølingene leverte til), bare kunne ta 9 tønner på lasset. Og for de
fleste var jo veien til Neset betydelig kortere.
Nå slår Fossum til. Melder både Fritzøe Verk og bøndene i Siljan. Saken måtte for
Bergamtretten i Kongsberg. Men første kontakten mellom partene skjedde ved
rettens møte på Høgset 21. mars 1729. Retten ble ledet av kongelig bergråd ved
Kongsberg sølvverk, Nicolai Bernhard Køpp, kongelig bergamtskriver Jokum
Irgens og kongelig fullmektig ved Sølvverket Anton Sax. Sakfører Bagge møtte for
Fossum og sakfører Jens Borre for Fritzøe. Som vitner fra Fritzøe møtte
oberinspektøren Terchel Tørresen, og forvalteren ved jernverket Frantz Edler.
Hovedmannen Nils Friis fra Fritzøe var selvsagt til stede også. Fra bygda møtte 31
bønder. Fra Fritzøes side ble det hevdet at privilegiene av 1689 gir klar og grei 4mils sirkumferense til alle kanter fra masovnene i Larvik, altså også rett til hele
Slemdal. Fritzøes opprinnelige privilegier kunne han ikke legge frem da disse
papirer var blitt ødelagt i den store flomkatastrofen i 1653, den gangen Fresjeborgen
(herregården) sank i Farris. Fossums privilegier fra 1627 var foreldet, mente han, og
den utvisningsforretning Bergamtet hadde gitt Fossum i 1721, kunne ikke sette
Fritzøes privilegier ut av kraft. Borre krevet for øvrig saken utsatt og behandlet av
Bergamtet på Kongsberg, da selve innkallingen var ulovlig. Bagge protesterte mot
dette, men det lyktes Borre å få saken utsatt og henvist til Kongsberg.
Den 22. juni samme året ble retten satt i Kongsberg. For Fossumverket møtte denne
gang prokurator Peder Christensen. Borre møtte for Fritzøe. De anklagede bønder i
Slemdal var representert ved Nils Olsen Solverød, Jakob Mikkelsen Torsholt, Nils
Jonsen Sølland, Mikkel Syversen Sølland og Vetle Pedersen Høgset.
På dette møtet ble lest opp en redegjørelse fra bygdefolket i Slemdal,
stilet til justisråd og generaldirektør ved Sølvverket og formann i Bergamtsretten,
Nicolai Køpp. Innlegget begynner slik:
”Våre i døden hensovede forfedre og en del av oss som enda er i live hadde engang
frihet til selv å bruke de sager som ligger i Slemdal til tømmerets skur, kjørsel og
handel med de kjøpende, inntil 1687 eller 1688. Da ble friheten tatt fra oss, og vi
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måtte begynne å brende kull, noe som før de tider var et ukjent, fremmed og unyttig
bruk og arbeide.
Men da sagene i Slemdal den tid (hva årsaken kan være er oss enfoldige bønder
ukjent) dels måtte ødelegges, dels som kvantumsager ble tatt og brukt av
jorddrottene og landherrene i Skien og Larvik, hva skulle våre forfedre og vi da
gjøre? Hvorledes skulle vi frelse, ernære og underholde oss? Sagene og friheten
var tatt fra oss. Avsides som vi var boende stod vi hjelpeløse. For å utrede de
kongelige skatter, landsskylden og andre utgifter, mat til våre gamle, våre barn og
tjenestefolk, hadde vi ingen annen utvei enn å ta fatt med kullbrenning og
kullkjøring, hvilken vitenskap og strev våre forfedre og vi, den ene efter den anden,
siden sagtømmerskogene tok til å minke, nødt og tvunget måtte lære. Det var
bøndene i Uthaugen og i Gjerpen som lærte oss kunsten å brende kull og kjøre dem.
Som våre læremestre kjente vi ikke til Fritzøe Jernverks privilegier eller rettigheter,
men fulgte våre forgjengere og læremestre og leverte vår kull til det Fossumske
Verk, noe som daværende eier av Fossum, hr. Peder Børting gjerne ville. Mer enn
gjerne samtykket han i å motta våre kull.
Men hvor tung en skjebne! Og for et tap det ble!”
Etter et tilbakeblikk på kullbrendingens historie i bygda, fremholder innlegget
videre at veien til Fossum er både lang og besværlig. Over Heia kan de ikke kjøre
fullt lass. De får ikke skikkelig betaling, men må ta lønnen ikke i kontanter, men
som jern (f. eks. spiker). Dette jern må de se å få solgt, og ved det taper de mange
penger. De er blitt truet til å miste bygselen på sine garder hvis de ikke leverer kull
til Fossum. Til Fritzøe Verk kan de levere så meget de vil, der er ingenting pålagt
dem. Vil de spare skogene, får de lov til det av forvalteren på Fritzøe. I Larvik får
de kontant betaling og bedre betaling. Til Larvik kan de kjøre fulle lass.
Det var prokurator Bøthker som foredro slemdølingenes innlegg. Da han var ferdig
med det, ble Nils Solverød eksaminert av Christensen. Hvor denne beretning var
satt opp? Nils svarte: Den er satt opp i Larvik. Hvem fra bygda var til stede? Det var
Ole Rød og Ole Tudal. Hvordan innlegget var undertegnet av bygdefolket. Ole Rød
og Ole Tudal hadde fått med seg bumerker og signeter fra 28 bønder i Slemdal.
Disse var brukt som underskrifter. Om Nils og de andre bønder i bygda ikke hadde
brendt kull forrige år (1728) for Fossum Verk og mottatt forskudd i form av varer
og penger? Nils måtte innrømme det. Om ikke Fossum hadde betalt deres skatter for
1728? Nils måtte også innrømme det. Hvorfor de da hadde levert kullene til
Fritzøe? Nils selv forklarte at han hadde kjørt 56 lester til Fossum og 10 lester
hadde han kjørt til Neset og der solgt til Fritzøe. Om Nils og de andre bønder noen
gang før hadde levert kull til Fritzøe? Nils måtte svare at de ikke tidligere hadde
levert kull til Fritzøe. Om det var sant at betjentene fra Fritzøe hadde vært i Slemdal
for å overtale folk til å levere kull til Fritzøe og kjøre sine kull til Neset? Jo, svarte
Nils, de hadde vært der og samlet bygdefolket. Selv hadde han på den tid ligget syk.
Det var sønnen Gunder Nilsen som hadde reist på møtet og fått farens signet med
seg.
Om han visste hva signetet skulle brukes til og hvem som hadde krevd det utlevert?
Ole Kløverød var kommet og innkalt ham til Søndre Kiste hvor det skulle
forhandles om levering av kull til Larvik. Han hadde ikke fått rede på resultatet eller
om signetet var blitt brukt.
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Om ikke gardene i Oppdalen: Solverød, Sølland, Island, Tormodsrød, Hogstad,
Tveitan og Søntvedt hadde fra 1 til 1,5 mil lenger vei til Farris enn til Fossum og til
den nye hammeren der? Nils svarte at selv hadde han bare 0,5 mil fra sin kullmile
til Aas hammer, 3 fjerdinger til Fossum, Sølland like lang vei, Island hadde en mil,
det samme hadde Tormodsrød og Solverød. Skulle han kjøre sine kull til Farris, var
det 7 fjerdinger til Neset. Om Torsholt- og Høgsetskogene grenser mot Fossum og
om det bare er 3- 3,5 fjerding dit, mens 6-7 fjerdinger til Neset? Nils svarte at det er
lenger fra Torsholt til Fossum enn til Neset. Hvor langt det er fra Høgset til begge
kanter visste han ikke, da han ikke var godt kjent.
Hva signetene angikk, svarte han at i vinter ved Helligtrekongers tid var forvalter
Nils Friis og kulleskriveren ved Fritzøe, Johan Bøechen, kommet til Søndre Kiste
og hatt møte med bygdefolket, 8 eller 9 mann, om leveransen. Der hadde
forvalteren på Fossum, Elchier, også møtt og nedlagt forbud mot kjøring til Fritzøe.
Men da Elchier var reist sin vei, hadde de sendt bud på alle de andre at de måtte
komme til Kiste med deres signeter. En del kom, og de fleste sendte deres signeter
med dem som skulle dra til Larvik og få satt opp skrivelsen. Hvem som hadde
skrevet for dem, kunne de nå ikke huske, men han skulle ha vært fra Kongsberg.
Dommen
Dom i saken falt den 6. september 1729.
Det var Fossum som gikk av med seieren: ”Fossum Jernverk bør efterdags som nu
over 100 aar forhen i kraft av de kongelige privilegier av 17. okt. 1627 og trende
derpaa følgende bekreftelser med sine skove og vandstrømme allene være
berettiget, uden indpas og ubehindret af det Fritzøeske Verk i nogen maade til at faa
sine kull ubeskaaret fra Gjerpen og Slemdal, om ikke dette ældgamle jernverk helt
skal ødelegges, allerhelst da der med almuens enstemmige tilstaaelse er bevist at
Fossum Verk deres kullebruk alle tider nødt haver”.
Betjentene ved Fritzøe ble dømt til å betale 200 daler innen 14 dager fordi de hadde
forledet Slemdals bønder til å levere kull til Neset.
Om bøndene i Slemdal heter det i dommen: ” Anlangende Slemdals almues krav
om å få 8 skilling som tillegg for lesten på grunn av den lengre vei, anser retten
denne påstand rimelig og et slikt tillegg bør de få. Men i betraktning at de er
enfoldige og fattige folk, som det er lett å påvirke og narre, så forskånes de denne
gang for straff, og bør de herefter, som på Arilds tid, deres kull til Fossum
frembringe, såfremt deres formastelse til erstatning ikke skal stå dem aaben.
De beskyldninger som Slemdals almue har fremsatt overfor Fossums betjenter, er
ubeføyet og lovstridige og må ansees døde og maktesløse, og Fossum og de ansatte
der blir at frikjenne for alle disse klager.”
Larviksgreven kjøper Fossum og bestemmer grensen
Da grev Ferdinand Danneskiold Laurvig hadde tapt den store saken mot Fossum,
lyktes det ham å overta også dette verk ved kjøp. Kontrakten er datert 5. juni 1734
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og selgere er geheimråd Adelers arvinger. I kjøpet inngikk ikke prostigodset og
Gjerpen kirke.
Som eiere av begge godser og jernverker kunne Larviksgreven nå trekke opp
grensene og fastlå de sirkumferenser som skulle høre hvert av dem til. Det var jo
kullene fra Slemdal striden hadde dreiet seg om. Følgende 12 garder ble lagt til
Fossum med plikt til å levere sine kull der:
Tormodsrød, Solverød, Sølland, Søntvedt, Skilbred, Torsholt, Island, Høgset,
Brataas, Øvre Hogstad og Tveitan.
Til Moholt Hammer skulle disse gardene høre:
Kløverød, Gonsholt, Sortedal, nordre Kiste, Prestegården, Sørbø, Øvrebø, søndre
Kiste, Tudal, Engelstad, Serkland, Rød, Moholt, Naphaug, Kvisla, Eiet, ytre Nes,
Austad og Gonsholt
En skulle tro at nå var problemet løst, og forutsetning for strid om retten til trekull
brakt ut av verden. Men det var imidlertid ikke tilfelle. Kampen fortsatte. Det hang
sammen med at den grense greven trakk opp, ikke ble respektert. På dette tidspunkt
var det jo bare noen få av bygdas garder i grevens eie, de fleste var på andre hender,
dels bøndenes egne, dels Skiensborgeres.
Allerede 10. februar 1738 kan Niels Friis berette at han for fire år siden har hatt
besøk av sersjant Kristoffer Sørbø som har fortalt at Jens Sørbø, Jakob
Prestegården, Mikkel og Jakob Øvrebø, Ole Tudal, Kristen og Anders Kløverød har
hugget skog til miler, brent kull og kjørt til Fossum. Dette var ikke gjort langt til
skogs, men midt nede i bygden, i Høgsetjordet, på Prestegården ved elven, ved
Oppdalsvannet og på Kløverødjordene. Kristen Torsholt hadde brent en mile på 40
lester for levering til Moholtverket-, men da 24 lester var kjørt dit, kom Christen
Binderup og stanset kjøringen for eieren av Fossum og la beslag på resten.
Den 5. juli 1735 hadde nemlig grev Ferdinand Anton Danneskiold Laurvig solgt
Fossum til kanseliråd Herman Leopoldus (fra 1739 adlet med navnet Løvenskiold).
Kjøpesummen var 29.600 rdr.
Fritzøe hadde ikke annen måte å reagere på enn å sende en kraftig advarsel. De som
satt på de 12 gardene som var ”lagt til Fossum” fikk se å holde seg til Fossum, og
bestyreren på Moholt fikk ordre om ikke å ta i mot noe fra dem, mens de andre
skulle komme til Moholt med sine kull. Det ble ingen fred omkring denne ordning.
Det eneste larviksgreven hadde å gjøre, var å kjøpe opp flest mulig garder i bygda.
Det ble også gjort. Grevskapets betjenter fikk klar beskjed: benytt alle anledninger
til å kjøpe opp garder som har skog.
Den 4. februar 1734 møttes oberinspektøren og forvalteren fra Fritzøe med forvalter
Elkier fra Fossum. De hadde satt stevne med bøndene fra Utdalen for å pålegge dem
å holde avtalen og kjøre sine kull til Fossum. De nektet imidlertid og mente de ville
kjøre til Moholt. Til slutt ble det bestemt at Torsholt, Øverbø, Sørbø, Prestegården,
Kløverød, Skjelbred og Høgset skulle kjøre til Fossum. Føret var så elendig at noe
fart i kjøringen ble det ikke den vinteren heller.
Fra begge sider ble det nå satt i gang et kappløp om å bli eiere av gardene i bygda.
Ingen avtale om grenser ble respektert fra noen av partene. Fra før eide
larviksgreven Grorud, søndre Kiste, Moholt med Eidet, Kvisla og Kvisladalen,
Naphaug, Serkland, øvre Hogstad og nordre Kiste. For øvre Hogstad ga han 180
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rdr., for nordre Kiste ga han 350 rdr. Selger var Jochum Jansen i Larvik. Nå kjøpte
han Gurholt (1746), Sortedal (1747), Tveitan og Island (1750) og Solverød (1751).
Fossum kjøpte Sølland med Rød (1751), Slemdal kirke (1749), og med kirken
fulgte 2 huder i Kløverød, 2 huder i Sørbø, hele Tudal, en mindre part i
Tormodsrød, Engedal og 6 skinn i Moholt, Brataas (1766) og Søntvedt (1783).
Det viste seg at heller ikke eiendomsretten til gardene gav noen selvfølgelig rett til å
bryte sirkumferens-avtalene. Da larviksgreven var blitt eier av Island, Tveitan og
øvre Hogstad og dirigerte trekull og lakterved fra disse skoger til Moholt,
protesterte Fossum, og 21. februar 1761 måtte larviksgreven gi seg og gå med på at
Fossum fremdeles hadde retten til kulleveringen fra disse tre gardene.
Denne kampen om skogene i bygda førte uvegerlig til rovdrift. Det begynte å minke
i de fra gammel tid så gode Slemdalskoger. Følgen av dette var at Fritzøe måtte se
seg om etter nye distrikter. Lardal kom for alvor inn i bildet og begynte å levere kull
til Moholt og Larvik. Men Løvenskiold-Fossum møtte igjen opp med protest.
Lardal tilhørte Eidsfoss jernverk, og eierne av dette verk hadde gitt Fossum lov til å
forsyne seg med kull i Lardal. Dette kunne Fritzøe ikke akseptere, og striden
fortsatte, det vil si at de to konkurrerende verker søkte å overby hverandre i prisen
på kull fra Lardal.
Etter en ny avtale 28. juli 1770 gikk Løvenskiold med på at kull fra Island, Tveitan
og øvre Hogstad skulle gå til Moholt, mot at han fikk kull fra Engelstad,
Prestegården, Tudal og Kløverød. Begge fikk rett til Sørbøskogen, med en halvpart
på hver. Ved denne avtale gikk Løvenskiold også med på ikke å kreve kull fra
Lardal, så den trafikk ble slutt. Det skulle heller ikke gjøre situasjonen enklere at
bøndene i Slemdal var begynt å selge kull til Skien.
Avtalen av 1770 førte til at kull fra Øverbø og Sandbrekkene, som egentlig på
denne tid hørte Fritzøes sirkumferens til, ble tillatt å føre til Fossum. Dette ble
innrømmet mot at Fritzøe fikk jernmalm fra Fossums gruver i bytte. Det knep
nemlig med god malm til Fritzøe etter at de der hadde tatt opp igjen
kanonstøpingen. Den malm Fritzøe selv hadde, var ikke skikket til støping av de
store kanoner. Så her var det helt nødvendig å få hjelp fra Fossum.
Slik oppstod etter hvert et samarbeid mellom de to store jernverk. Den bitre strid
ebbet ut, og det falt mer fred over forholdet. Ingen merket dette bedre enn folk i
Slemdal. Også siden kunne det nok forekomme at de ikke respekterte de opptrukne
grenser mellom Fritzøe og Fossum, men det ble unntagelser.
Et lite minne om tiden da bygden var delt mellom Fritzøe og Fossum er navnet
”Prævlæggen”. Det er en folkelig forvanskning av ”privilegiet”, navnet på det
området og de garder som hørte Fritzøes sirkumferens til. Dette navn har levd mann
og mann i mellom like til våre dager.
Kilde: Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken 1969
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Spesialtømmer fra Slemdal til kongen i København
Da Christian 4.(1577- 1648) overtok som regjerende konge, manglet Danmark et
representativt residensslott. Slottet i København var et broget og gammeldags
konglomerat av bygninger, som ikke fristet til ombygging. Kronborg ved Øresund
var mer festning enn slott og Frederiksborg i Hillerød var en krysning av vanlig
herregard og jaktslott.
Christian 4.valgte Frederiksborg til sitt residensslott, enda det lå hele 35 km nord
for København- her kunne til gjengjeld kongens glans skinne uten noen
konkurranse fra naboskapet. Allerede i 1599 gikk han i gang med sitt nye slott, det
største og prektigste hans rike hadde sett.
Aller først lot han oppføre et romslig lysthus i parken, så han kunne bo der og følge
med i byggearbeidene på stedet. Nå måtte Frederik 2.s beskjedne slottsbygninger
rives for å gi plass til et helt nytt og storslagent anlegg. I 1605 ble den midtre
Kongefløyen lagt under tak, i 1606 vestfløyen med slottskirken og den store
festsalen, og i 1608 den østlige fløyen, Prinsessefløyen.
Den ytre dekoren er praktfull- en overdådig mengde figurhoder og statuer,
triumfbuer, portaler og rik ornamentikk på murene. De mange tårnene kneiser med
høye kobberspir- et symbol på det kongelig scepter. Rundt 1620 ble
marmorgalleriet foran Kongefløyen føyd til, med søyler og en lang rekke skulpturer
av antikkens guder. Midt på slottsplassen ble den flotte Neptunfontenen plassert,
utført av Adrian de Vries, en av tidens beste billedhuggere. I dag ser vi bare en kopi
av Neptunfontenen, for svenskene stjal originalfigurene under okkupasjonen i
1658-59 og tok dem med seg til Drottningholm. Enda verre ble ødeleggelsene under
slottsbrannen i 1859, den raserte alle rom og ble først stoppet like før den nådde
kirken, som i dag er det eneste ledd i slottsanlegget til Christian 4.s originale
utsmykning. Slottskirken er gul-hvit av hovedfarge, men med overdådig dekor i
sølv, alabast, sort marmor og ibenholt, og med det berømte Compeniusorgelet som
fremdeles er i bruk.
Frederiksborg slott skulle være kongemaktens praktfasade, et synlig bevis på
kongens makt, ære og rikdom.
Den fine skogen i Slemdal var kjent av mange. Rett som det var kom det bud fra
kongen i København om det kunne skaffes ekstra store stokker til bygninger og
anlegg der nede. I 1606 skulle det leveres ekstra stort tømmer til Frederiksborg
slott.
Willem Tormodsrød, Anders Sølland, Erik Høgset og Oluf Skilbred påtok seg dette
og kjørte fra sine skoger. Det dreiet seg om et parti på 10 tylfter av det fineste de
kunne finne. I 1620 kom det også et slikt oppdrag fra kongen. Da var bygden delt i
tre roder, det var 10 karer i hver rode med en rodemester i hver. Hver måtte levere 1
tylft (mengde på 12) spirer, 1 tylft bomsperrer og en halv tylft lekter. I den andre
roden hadde Torger Øvrebø med seg Anders Sølland, Tormod Prestegården, Erik
Høgset, Bjørn Kløverød, Peder Tveitan, Willem Tormodsrød, Tormod Island og
Knut Hogstad.
Året etter kom det en ny bestilling, den var enda større: hver skulle levere 1 tylft
bjelker 16 alen (lengdemål 0,6275 m) lange, 1 tylft bjelker 10-12 alen lange og to
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stokker langtømmer. De samme lagene ble satt i arbeid og alt ble kjørt til Skien
hvor kongens skip lå og ventet på lasten.
Det var ikke uten problemer å frakte dette tømmeret med spesialdimensjoner fra
Slemdal til Skien. Å hente disse svære stokkene bød på vanskeligheter. De måtte
hogge ei gate i skogen og kjøre fram stokken med 6 hester. Dette ble kostbare
stokker.
Tiden fra midten på 1500-tallet til langt ut i neste århundre har vært en god tid for
Slemdølingene, med nok arbeid og god fortjeneste. De som ikke hadde sagbruk,
drev tømmer fra sine skoger og solgte til bygdas egne sagbruk.
Bøndene var henvist til å selge sitt tømmer til sagbrukseierne og kjøre plankene til
byen. Fra Moholtsaga og søndre Kistesaga, som greven snart ble eier av, ble
plankene kjørt til Larvik og skipet over Larvik Toldsted. Tveitansaga ble delt
mellom Larvik og Skien med 1000 på hvert sted. Torsholt-, Heie- og Hogstadsaga
leverte til Skiensfolk og skipet ut over denne by.
Da den fri sagskur tok slutt, sto tiden bak dem som en meget god periode, som de
sterkt savnet.
Kilde: Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken 1969

Klappjakt på ulv
Ulven, eller skrubben som den ble kalt i Slemdal, har vært en uhyggelig plage fra de
eldste tider. Den var et meget farlig rovdyr, var sky og meget rask til beins. Den
opptrådte i flokker og gikk ikke bare løs på hester, kuer og andre husdyr, men
kunne være en fare også for barna. Ja, det hendte de angrep voksne folk også. Vi vet
fra tingboken at folk ble mulktert for ikke å ha møtt opp og deltatt i ”ulvejakt” som
lensherren på Bratsberg hadde påbudt. Det var i 1655 og gjaldt en slik manngard
som var satt i sving for Slemdal, Gjerpen og Eidanger. Den gang var det
Gjerpensokninger som kom i heisen.
En liknende klappjakt ble foranstaltet i 1696 fra Skrefjell til Osebakken. I 1720
hadde de også en slik jakt på ulv. Det var kommet bort et barn i skogen på Kiste.
Barnet ble funnet med bitt og ilde skamferet. Det gikk ilbud over bygda, ”da det er
billigt at den ene bør komme den annen til hjelp i saadant fald og det er til almuens
eget bedste saadant et skadeligt dyr bør utryddes så vidt mueligt, saa bør ved
budstikkens udsendelse samtlige almuer hver i sit bygdelag, saa mange som kan
gaa og bære gevær møde på kirkebakken lørdag morgen tidlig for med yderste flid
at gjøre ”Skroll” eller mandgard til dette høyt skadelige saavel som andre deslige
dyrs udryddelse, alt under straf paa 1 lod sølv at betale for den som udebliver”.
De kalte altså denne form for drevjekt på ulv for ”skrold”. De måtte møte opp alle
mann som kunne gå med gevær. Ikke alle hadde skytevåpen. Mange hadde med seg
ljåer, andre hadde ”håndkverner” som laget den frykteligste støy. Hundene, som var
særlig utsatt, var beskyttet med pigghalsbånd på halsen og ”skonning” på buken
som beskyttelse mot de farlige ulvetenner.
I 1765 kom en ny drevjakt på ulv, som vi kjenner til. Fogden skriver den 5. juni til
amtmann Adeler i Bratsberg, som bodde på Gimsøy kloster, og vil ha ham til å
beordre lensmannen i Eidanger å være med på en felles ulvejakt. Lensmann Kristen
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Lund i Gjerpen har satt seg i spissen for en slik jakt. Det har igjen vist seg at jentene
i Slemdal og Gjerpen har nektet å dra til seters med buskapen før det settes i gang
en ny ulvejakt. De skal samles fredag morgen øverst i bygden og jage udyrene
sørover hele dagen. Etter en kort hvil skal de fortsette lørdag morgen og regner da
med å nå grensen til Eidanger mellom Farris og Osebakken. Amtmannen blir
underrettet om dette, og hvis han har noget å bemerke, må han si fra. Men det
viktigste er at han skal pålegge lensmannen i Eidanger å fortsette jaget gjennom
hele Eidanger og drive udyrene utover mot Brevik førstkommende mandag og
tirsdag. Planer er å jage dyrene til havs. Søndag bør bygdefolket i Eidanger bli
varslet på kirkebakken og møte på nærmeste gard hvor jakten fra Slemdal og
Gjerpen ender.
Amtmann Adeler hadde visst ikke noe å innvende mot planen, og jakten ble
gjennomført. Litt hjalp det selvsagt, men det varte ikke så lenge. Dyrene var der
snart igjen.
Fogden i nedre Telemark og Bamble ble av Departementet pålagt å sende inn
opplysninger om viltet i skogene. Han måtte innhente opplysninger fra
lensmennene. Resultatet ble et brev av 14. juni 1829. Her forteller fogden at av
dyrearter finnes for det første harer. ”De skytes til alle årstider, jages dels med
hund, fanges i stokker og snarer og skytes om våren på seterstøler og jorder. Av
fuglevilt finnes tiur, røy, årfugl, gjerpe, duer, snapper og ryper. Tiur og røy skytes i
parringstiden om våren på de såkalte fugleleker.
Elg er ikke sett i fogderiet i den senere tid. Den ble nok utryddet i siste krigstid, da
hungersnøden var stor. Skulle elgen igjen begynne å vise seg, ville den straks bli
utryddet igjen om den ikke ble fredet. Av rovdyr har bjørnebestanden gått noe
tilbake i de seneste år. Ulvebestanden er heller øket. Rev finnes også i stor mengde
og er skadelig for fugleviltet. Bjørn skytes på utlagte ådsler eller spores opp eller
drives ut av vinterhiet. Ulven skytes ved å legge ut ådsel eller spores opp. Den tas
nå for det meste ved å legge ut gift”.
Dette var altså litt om tilstanden i første del av 1800-tallet.
Peder Baugerød har fortalt om en kar fra Sandbrekkene som skulle til Skien med en
stamp, eller ei avskåren tretønne han hadde laget. Det gikk bra til han kom til
Heivannet. Da ble han overfalt av ulv. Han grov seg ned i snøen og la tønna over
seg. Ulven ga seg ikke, men begynte å grave med labbene rundt tønna. Mannen lot
ulven grave til han så ulvebeina. Da tok han øksa og hogg dem av.
Pernille Gurholt skal være av de siste som så skrubb i Slemdal. Det hendte en gang
at en smågutt kom springende inn og ropte at det var bikkjer på Gorningen. ”Nei,
gutten min,” svarte Pernille, ”det er nok ikke bikkjer, det er skrubb!” Dette hendte i
1870-åra.
Broren til Pernille, Arne Pedersen Kiste, så en flokk på 14 ulver i et følge dra over
Gurholtmyrene.
Peder Sølland fortalte (1947), etter hva de gamle fortalte da han var ung, at det var
mye elg før 7-årskrigen (1807-14). Men i krigsåra ble alt tatt. Det var hunger i
bygda, og maten måtte tas der den var. Peder hadde gått med far sin over Moheia en
gang; da var faren i 50-åra. Da hadde de sett spor etter elg, og dette var ganske
enestående.
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Kilde: Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken 1969

En sterk mann i skogen
Forstmester Nils Philip Aars var født 3. mars 1840 og tok forsteksamen i Tyskland
20 år gammel. Han var altså en av de første nordmenn som skaffet seg en ordentlig
forstutdannelse. I 1861 ble han ansatt som assistent i Sølvverkets skoger på
Kongsberg, senere arbeidet han ved forskjellige andre av Statens skoger (Lesja,
Dovre og Valdres). I 1874 fikk han tilbud fra kammerherre Treschow om å overta
forvaltningen av Fritzøe Verks skogeiendommer- landets største private skoggods.
Aars tok imot dette tilbudet, og i ham fikk kammerherre Treschow sin første
forstmester, en vel utrustet forstmann som arbeidet i sin sjefs interesse med klok
forutseenhet og en klar forståelse av skogens framtidsverdi. Med hele sin kraft gikk
den nye forstmester inn for den oppgave han var betrodd. Det varte da heller ikke
lenge før bygdene, hvor Treschow eide sin skog, fikk merke at det var kommet en
kar som tok seg av skogen og skogsdriften. Aars grep inn med hård og fast hånddet ble satt stopper for gammel slendrian, det begynte å bli orden på sakene. I over
en mannsalder hersket denne mannen med uinnskrenket makt og stor faglig innsikt.
Sikkert var han en av de mest innflytelsesrike menn i Slemdal den tid han var leder
av Fritzøe Skogforvaltning.
Noe av det første han gjorde, var å gå opp hele den veldige skogeiendom og få den
ordentlig kartlagt.
Allerede straks etter at Fritzøe var kommet i familien Treschows eie (1835), var der
foregått en forandring i behandlingen av skogene. I distriktene omkring Larvik ble
det innført en ny kontroll med leilendingenes hugst. Dette fikk en gavnlig
innflytelse på skogene i distriktene, som da var temmelig medtatte. Denne kontroll
fikk Aars gjennomført overalt - ikke minst i Slemdal.
Så var det å ta fatt på de enkelte ledd i tømmerproduksjonen. Nye fløtningselver ble
åpnet, og store forbedringer av elvene utført. Istedenfor de gamle dammer, som var
av tre, ble det bygget solide steindammer. Nye skogsveier ble anlagt, og mange av
de gamle forbedret. Han lot bygge en mengde skaustuer – toroms. Han tok seg av
leilendingenes hus og jordvei – overalt gjaldt det å få sakene i god stand. Selv var
han en ordenskar – han krevde også orden og disiplin av sine omgivelser.
Når det gjaldt driften av skogen, gjennomførte Aars de såkalte flatehogster, altså
ikke tynningshogsten (som seinere ble den vanlige). Denne flatehogsten tok han
med seg fra Tyskland hvor prinsippet den gang var i bruk. Mye av skogen i
Treschows gods var på den tiden Aars overtok, gammel, ja, overmoden, så store
distrikter, ikke minst i Siljan, lå godt an for flatehogsten. Han drev arbeidet meget
planmessig, gjennomførte velordnede drifter og var uten tvil sin tids beste
tømmerbehandler. Det skyldtes ikke minst hans dyktighet at tømmeret og trevirket
fra Treschow-Fritzøe hadde et så godt ord på seg både her i landet og på det
utenlandske marked.
Aars var en usedvanlig frisk og sterk mann, kroppen hans var som en feilfri maskin
der alltid arbeidet utmerket. Lange og krevende turer i skogen og på fjellet klarte
han med største letthet, og alltid holdt han ruten uansett vær og føreforhold. Fram
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skulle han, enten det bar gjennom bløte myrer eller veien var blitt til en flytende
bekk. Han gikk så vass-spruten stod om ham. At han ble gjennomvåt, enset han
ikke.
Men når han så nådde fram, skiftet han alt fra innerst til ytterst, skogbetjenten måtte
tørre og frottere ham og hjelpe ham med det tørre tøyet i nøye overensstemmelse
med kommandoordene!
Nesten alltid var han på reisefot i sitt veldige distrikt, meget sjelden utenom. Hadde
han ikke vært i skogen om dagen, var han liksom ikke tilfreds. Skogen var hans liv.
Skal en tro de historier som går etter ham, var han ikke flink til å orientere seg i
skogen, så han var svært avhengig av å ha en pålitelig kjentmann med. Selv gikk
han alltid i skogen, kløvhester ble sjelden brukt. Under ”utlegging” av årets
hogstgrupper, et stort og krevende arbeid, som foregikk det meste av sommeren,
deltok han selv. Gruppene ble først gått opp og løst avmerket av skogsbetjenten.
Men han sjøl la dem ut. Han rakk det utrolige.
Utenom sitt egentlige yrke hadde han interesse for jakt, og i sine beste år drev han
atskillig småviltjakt, Det hendte nok at han skjøt elg også, men noen storviltjeger
ble han ikke.
Forstmester Aars var sikkert hva vi kaller et unntagelsesmenneske. Ikke bare fordi
han hadde så stor og viktig stilling i samfunnet, i embeds medfør kom han til å gripe
inn i mange menneskers liv. Men hans personlighet og måte å være på var nok noe
utenom det vanlige. Han hadde et overskudd av kraft og innsikt som ga ham stor
sikkerhetsfølelse og en aldri sviktende myndighet. Han hadde en stor og medfødt
evne til å lede og administrere, og han hadde en hukommelse som grenset til det
fenomenale. Han var meget intelligent, og kunne være skarp og rammende i sine
bemerkninger. Hans interesse for menneskene var levende, han kjente praktisk talt
hvert eneste voksent menneske i den svære bedrift. Han var ikke bare respektert av
sitt folk og medarbeidere, de fleste var redd ham. Hans måte å behandle folk på var
selvsagt preget av den gamle tid da det var stor forskjell på over- og underordnede.
Men Aars eide en myndighet som ofte brukte nokså harde midler. Det var noe folk
kalte ”forstmesterskjelva”. Når skogbetjentene hørte han var i farvannet, torde de
liksom ikke snakke høyt, de ble nervøse lenge på forhånd. De visste at fant han noe
som ikke var i full orden, så fikk de høre det med fynd og klem. Da la han ikke noe
imellom.
Han var ikke smålig, sjelden knipen med betalingen, men alltid var det hensynet til
firmaet som var det dominerende. Dette hindret ham ikke i å handle meget
selvstendig. Ved handel og avtaler kunne det hende at bonden eller leilendingen ba
om å få avtalen skriftlig. Men da kunne han utbryte:” Skriftlig? Langtfra! Har jeg
sagt det, så går det med det!”
Forstmesterens store bagasje var ikke så lite av et problem for skogbetjentene, som
fikk ansvaret for den. Alt måtte være i orden og på rett plass. Særlig var han nøye
med støvlene. Han førte med seg et par for hver dag i uken. Etter dagens bruk måtte
de gjøres rene. Så kom tørringen--- ikke i solen eller ved en ovn. De måtte tørres
med varm hånd, d.v.s. de skulle gnis med en oppvarmet hånd til de ble myke og
tørre. Etter tørringen ble så datoen skrevet under sålen med et stykke kritt han alltid
hadde med til dette bruk. Pakken det lå i, var merket: støvlekritt. Til slutt ble
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støvlene anbrakt i den spesielle støvlesekken. Denne kunne inneholde 6-8 par
langstøvler, snørestøvler og sko av forskjellig slag, foruten tøfler av skinn og filt.
Kom det bort noe av bagasjen, ble det rent galt. En gammel skogskar, som den gang
var nybegynner, forteller: ”Jeg husker et par strømper som engang ble hengende
igjen hos meg. Jeg hadde nok glemt å pakke dem ned. Problemet ble nå snarest
mulig å få dem levert til ham, og nestegang jeg skulle treffe ham, hadde jeg
strømpene med. Men da fikk jeg høre hva jeg var! Først var det nå mitt forhold til
hans tøy som fikk gå igjennom. Men jeg fikk også høre om mine utsikter til å holde
orden i mitt fremtidige hjem og mitt forhold til henne som eventuelt var så dum å
finne på å gifte seg med meg- osv”. Hans tirade endte med følgende: ”Hvis jeg er så
glemsom som du er, kom jeg til å bli matløs og splitter naken før jeg kom halvveis
på min 14-dagers tur. Forstår du det?” Automatisk svarte jeg: ”Jo da, joda - jeg
forstår meget godt”. Og i det øyeblikket var jeg helt overbevist om at mannen hadde
rett.
Det skulle ikke stort til å irritere ham. Den minste bagatell kunne bringe ham ut av
fatning. En overvintret surrende flue under taket i en skogsstue en solvarm
vårmorgen kunne fremkalle et langt og temperamentsfullt foredrag om hygiene. Og
det kunne hende at det var vanskelig å få ham i godlage igjen.
En som nå er gammel, forteller: ”Det var i mine første dager i Verkets tjeneste. Jeg
var pålagt å legge i ovnen i forstmesterens soverom et par morgener mens han
bodde hos en av skogbetjentene. Jeg hadde fått et inntrengende råd om for enhver
pris ikke å lage støy under dette arbeid. Og for å gå så lydløst som mulig, tok jeg
støvlene av og listet meg inn på strømpelesten. Tøfler hadde jeg ikke. Ikke før var
jeg fremme ved ovnen, så brøler han: Hvem er det? Jeg ga beskjed og fortalte
hvorfor jeg var kommet. Men du kommer jo listende inn som var du en hønsetjuv,
da mann! Kan du ikke komme inn som et vanlig menneske? Du er da vel ingen
ugjerningsmann!
Neste morgen opptrådte jeg i småsko, prøvde å gå alminnelig, men forsiktig, både
på gangen og inne i rommet hans. Da smeller det: At du kan komme trampende
slik, da mann, akkurat som en hest som drar et stort lass oppover en låvebro—”.
Som regel var det skogbetjentene og assistentene det gikk ut over. De var jo hans
spesielle tjenere og håndtlangere. De måtte fungere som støtpute mellom
forstmesteren og de mange han i embeds medfør kom i forbindelse med. Men
samtidig må det sies at ingen sto hans hjerte så nær som nettopp disse. Ble de
angrepet, var han den første til å forsvare dem. Og blant skogbetjentene hadde han
sikkert sine beste venner. Mange av disse vennskapsforhold holdt livet ut.
Det ble sagt at han led av dårlig humør. Det er ikke så sikkert at en skal skylde på
humøret. Han hadde i grunnen overflod av all slags humør. Hvis han ville, kunne
han godt beherske seg. Hard og ondsinnet var han ikke. Tvert imot. Han tålte ikke at
noen av hans folk led nød i noen form. Riktignok var fortjenesten i hans tid ikke
stor, slik det var i alle bedrifter den gang, men han var alltid våken for at alle fikk
det de skulle. Og hvis noen ble rammet av sykdom eller ulykke, grep han
øyeblikkelig inn med råd og hjelp.
Det kom nok til å prege ham at folk krøp for ham. Og som regel hadde han med
slike å gjøre som stod under ham både i rang og faglig innsikt. Vi kan kanskje si at
han var bortskjemt. Kanskje savnet han lunheten. Det går det ord om han at han
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ikke tålte barn. Det fortelles at kom han uforvarende inn i et hjem, og det bare var
en utgangsdør, måtte barna lempes ut av vinduet og gjemmes. Sannheten er nok
heller den at barna var blitt skremt av foreldrene: Hvis du ikke er snill, kommer
Forstmesteren og tar deg! Og når han så virkelig kom, ble ungene vettskremte og
torde ikke for sitt bare liv være i nærheten av ham. Det går da også mange små
rørende historier om hvor vennlig han kunne være mot barn som han møtte på
veien.
Slike barske og bråkende mennesker pleier jo å være nokså ømhjertede når det
kommer til stykket.
Og alle er enige om at han var en grei og real kar. Ble han sinna, så var han aldri
langsinna.
Og det ble aldri liggende noe igjen etter tordenbrakene.
”Minnekransen jeg bærer i mitt indre”, sier en av hans skogskarer om ham, ”er ren
og fin. Hans vakre øyne kunne stråle, og jeg hører enda stemmen hans når han om
kvelden i skaufutværelset kunne sitte og prate fortrolig og kameratslig endog med
den yngste assistent”.
Det er mange år siden Forstmesterens kraftige og myndige skikkelse dro oppover og
nedover bygda. Men minnet om ham lever. Resultatet av hans pionerarbeid i
skogene merkes daglig. Og i de lange vinterkveldene rundt om i skaustuene hører
historier og anekdoter om ham med til den beste underholdning. Situasjoner og
replikker lever og går igjen, hans sikre og rammende bemerkninger blir gjenfortalt
med hans eget tonefall, og lattersalvene runger gjennom tømmerveggene og ut i den
store, tause skogen.
Det vil sikkert gå år og dag før sporene etter ham er slettet ut.
Da Aars i 1909 falt for aldersgrensen og trakk seg tilbake fra arbeidet i skogen,
opprettet godseier Treschow et legat til beste for trengende i Hedrum, Siljan og
Lardal. Dette legat bærer forstmester Aars’ navn og står i dag som en vakker
minnestøtte over ham. Hvert år blir rentene delt ut og bringer glede i mangt et hjem.

Avskjed med Aars
Da forstmester Aars i 1909 tok avskjed, ble det holdt en fest for ham på Kiste. Hele
bygden sluttet opp om dette arrangementet. Det ble samlet inn penger på lister, og
det kom inn så mye at det ble kjøpt inn et flott kaffeservise i sølv med innskriften:
Forstmester N. Ph. J. Aars 1874-1909
Erindring fra Slemdal
Med gaven fulgte en liste over alle givere, i alt 180 mann med ordfører og
kommunestyre i spissen. Det var derfor en veldig skare som fra Gorningdammen
søndag 26. september 1909 toget opp til nordre Kiste og overrakte gaven. Sersjant
Anders Kiste holdt da denne talen:
” I 35 år har forstmester Aars bestyrt en av landets største skogforvaltninger.
Forholdet mellom kapital og arbeidere fører ofte meget strid med seg. I våre dager
blusser striden høyt, men når forholdene i Siljan har vært så gode, har vi
forstmester Aars å takke for det”.
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Taleren berømmet sterkt forstmester Aars’ fortjenester for dette:
avløsningen av leilendingsgodset på en for bygda såre heldig måte, forbedrede
kommunikasjonsforhold således at veier nå er ført fram til enhver bebygget grend
på det store gods. Husene på gardene er enten helt nybygget eller undergått
gjennomgripende reparasjoner. Luftige, gode og vel innrettede skogsstuer finnes
overalt hvor skogsdrift foregår. Over hogstene vokser det nå millioner og atter
millioner planter etter de foretagne foryngelser. Kunstige kulturer i stor utstrekning,
større enn hos noen annen privatmann, er satt i verk fra første stund. Alle vassfar er
brakt i mønstergyldig orden for fløting, og til disse arbeider er nedlagt
hundretusener av kroner hvorved skogens verdi er mangedoblet.
Forstmester Aars har også vist stor interesse for jordbrukets framgang. Og når han
nå om kort tid trekker seg tilbake, da er det sikkert at alle de tilstedeværende vil
følge ham med varme ønsker.
Kilde: Bygdebok for Siljan, av Asbjørn Bakken 1969
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Fra garden Sølland’s historie

Garden Sølland
Bildet er tatt på 1950-tallet av Widerøes Flyselskap A/S
Sølland har vært en gard allerede i jernalderen. I de nordiske land kom jernet ikke i
alminnelig bruk før ca. 300 f. Kr. Fra omkring Kristi fødsel til 400 e. Kr. råder i
Norden den såkalte romerske jernalder, kjennetegnet av livlig handelssamkvem
med Italia og Rhinlandene. Perioden etter 400 e. Kr. kalles yngre jernalder; den
innledes med folkevandringstiden (400-800) og avsluttes med vikingtiden
(800-1015).
På eiendommen er det funnet ei steinøks fra vikingtiden samt gammelt ildsted og
gravhaug. I ”Jordebok for Telemark og Numedal 1615” står det at eieren av Sølland
var Mattis Skjærum fra Lardal. Hans eierpart i garden var 5 huder, smørskatten var
10 merker og mjølskatten 20 merker. Bruker på Sølland på den tiden var Andres
Sølland, dette ifølge bygdeboka for Siljan.
Sølland ble i 1719 delt mellom søsknene Nils Jonsen f. 1694, som overtok Sølland
søndre, og Ingeborg Jonsdatter f.1689, gift med Mikkel Severinsen, overtok Sølland
nordre. Nils Jonsen var gift med Hellie Olsdatter Skilbred. De hadde ti barn: Inger
f. 1712, d. 1713, Abraham f. 1714, Abraham f. 1716, Ingeborg f. 1718, gift 1741
med Jakob Jensen Hogstad øvre f. 1712, d. 1783, Inger f. 1721, gift 1740 med Jon
Kittelsen Torsholt, Anna f. 1723, gift 1747 med Knut Knutsen, Dorte f. 1725, gift
1747 med Daniel Kittelsen, Helvig f. 1728, Engvold f. 1730, gift 1750 med enken
Anna Reiarsdatter Grorud, Peder, f. 1733, gift første gang med Inger
Gudmundsdatter, gift andre gang med Gunhild Aanesdatter Rød. Da Nils Jonsen
døde i 1734, satt enken Hellie med garden inntil sønnen Engvold overtok i 1751,
dette ifølge Siljan bygdebok. Dette kan ikke være helt riktig, Engvold overtok aldri
som eier av Sølland. For i 1751 solgte Jakob Jensen Sølland garden Sølland søndre
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til kanselliråd Herman Løvenskiold på Fossum, skjøtet er datert 15. mars 1751.
Dagen etter inngikk Herman Løvenskiold en leilendingskontrakt med Engvold
Nilsen, der Engvold overtar som bruker på Sølland. Gjengir denne kontrakten
nedenfor.

Undertegnede Herman Løvenschiold Kongl. Maÿests
Bestalter CancellieRaad, Tilstaar og hermed for alle
vitterlig giør at have Stæd og fæstet, som ieg og i krafft
heraf, Stæder og fæster Toe og Een halv Huud udj min
Eÿende Gaard Søeland, til den Dannemand Engvold
Nilsen Søeland, hvorfor hand og mig fæstet betalt haver,
hvilken gaard hand sin Lives tiid for fæste maa bruge,
beboe og besidde, imod at hand aarlig, og i rette Tide
svarer de deraf gaaende Kongel: Skatter, Tiende,
Landskÿld, og andre Contributioner, hæfder Jordene,
holder Husene i god Stand og vedliige; Med Skougen sig
forholder effter Loven, og intet andet hugger, eller af
Skovene fremdriver uden til mig allene, eller hvem dertil
maatte for got befinde at imodtage, og anname bruget.
Og skulde der opryddes Huusmands Pladser, da
oppebærger Selv deraf Rættigheden. For ræsten opfører
hand Sig som en ærlig, Troe og lÿdig leÿlending imod mig
som Hosbonde, som Egne og andstaaer. Borrestad gaard
d. 16de Martj Ao. 1751.
H.
Løvenschiold
Publiceret inden Retten paa Bratzberg Tingstue for
Gierpen og Slemdals Almue, ved Sommer Tingets
holdelse d. 30te July 1751, og der effter udi Ting
Protokollen extraheret, og udi Pendte bogen ordlydende
indført.
vedgaar
Odderbech
Kontrakten tilhører Søllands gardsarkiv.
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I følge Siljan bygdebok overtok Jakob Jensen Hogstad øvre i 1735, etter Johannes
Olsen. I 1750 er Johannes Olsen tilbake på Hogstad og han dreiv da begge gardene.
Hogstad øvre ble delt i 1711. I denne perioden var sannsynligvis Jakob Jensen på
Sølland, han var jo gift med en av døtrene på garden. I 1764 var Jakob Jensen
tilbake på Hogstad og dreiv den ene delen. Øvre Hogstad var da delt igjen. På
Sølland søndre var da Engvold Nilsen som leilending. Engvold var som nevnt gift
med Anna Reiarsdatter Grorud, de hadde fem barn: Ole f. 1750, Jon f. 1754, Nils f.
1756, Reier f. 1764 og Engvold f. 1766. I 1792 overtok Jon Engvoldsen som bruker
på Sølland. Han var gift med Karen Olsdatter. Ved folketellingen i 1801 var Jon
Engvoldsen på Sølland, han var gardbruker. Sammen med han og Karen bodde fem
av deres barn: Ole Jonsen 22 år, Hedevig 17 år, Anne 12 år, Kristen 8 år og Ingvold
3 år. Det var Ole Jonsen som i 1805 overtok som bruker på Sølland etter sine
foreldre. Han gifta seg i 1806 med Anne Halvorsdatter Fjellet fra Luksefjell. Mer
om dette ekteparet under avsnittet ”Besteforeldre” til Peder Jacobsen Sølland.
Kancelliråd Herman Løvenskiold ble født på Bolvig 6. april 1701. Han var sønn av
konferensråd Herman Løvenskiold og Inger Borse, datter av kommersråd Halvor
Borse. Da Herman kom hjem etter et lengre utenlandsopphold, giftet han seg i 1728
med Margrethe Deichman, datter av biskop Bartolomeus Deichman i Christiania.
Herman og Margrethe bodde først på Vold ved Bolvig Jernverk, som hans far
samme år overdrog til sønnen. Men konferensråden beholdt selv Holden Verk på
Ulefoss, som også var i slektens eie, men som senere gikk over til en halvbror av
kancelliråd Herman Løvenskiold. I 1731 kjøpte Herman Løvenskiold garden
Borgestad i Gjerpen av major Hans Holmboe og flytta dit.
Kancelliråd Herman Løvenskiold overtok som eneeier av Fossum Verk
12.september 1739, skjøtet er datert 2. oktober 1739. Han overtok etter sine
svogere, brødrene Carl og Wilhelm Deichman, Carl var kancelliråd og Wilhelm var
kammerråd, de hadde begge vært eiere av Fossum Verk siden 1734.
I 1752 trakk Herman Løvenskiold seg tilbake fra virksomheten ved Fossum Verk.
Han fortsatte å bo på Borgestad og drev Bolvig Jernverk. Det daglige tilsyn med
Fossum Verk overlot han til sin eldste sønn, den 23 år gamle kancelliråd
Bartholomæus Løvenskiold, som tre år tidligere hadde fått Midt Fossum av sin far
og bodde der. Men også den ene svogeren, senere generalkrigskommisær
Bartholomæus Rasch, som var gift med Else Kristine Løvenskiold, og bodde i
Porsgrunn, hadde del i bestyrelsen. Ved større disposisjoner underskrev foruten de
to også en annen svoger, major C. R. Schubart. Bartholomæus Rasch tilførte
Fossum i 1752 12 garder og gardsparter, som han i 1750, før han kom inn i ledelsen
ved verket, hadde kjøpt av handelsmannen Lauritz Bindrup i Skien. Dette omfattet
følgende eiendommer i Siljan: Tormodsrød, Hogstad nordre, Kløverød,
Prestegården, Sørbø, Tudal, Gonsholt søndre, Engedal til søndre Kiste og Moholt.
Med eiendommene fulgte Siljan kirke, som 100 år senere ved gavebrev ble skjenket
menigheten av Fossums daværende eiere.
Etter kancelliråd Herman Løvenskiolds død i 1759 overtok Bartholomæus
Løvenskiold Bolvig Jernverk, og han ble også eier av Borgestad gard og bosatte seg
der. Fossum Verk tilfalt broren, kammerherre Herman Løvenskiold for halvpartens
vedkommende, den andre halvdelen hadde svogeren, Bartholomæus Rasch.
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Sameiet bestod til 1764, da ervervet Løvenskiold Raschs andel. Skjøtet er skrevet
24. mai 1764 og tinglyst dagen etter. Denne overdragelsen omfatter og Sølland med
Rød i Siljan, med skyld 5 huder og 6 skinn. Fra da av og til 1793 var kammerherre
Herman Løvenskiold eneeier av Fossum Verk.
I 1886 solgte Løvenskiold eiendommer i Siljan og Sandsvær til F. W. Treschow for
kr. 400 000. Skjøtet på handelen ble tinglyst 1. desember 1886. Det er
kammerherrinde Hedvig Løvenskiold som er oppført som selger. Sølland gikk da
over i Treschow eie. Peder Jakobsen kjøpte Sølland, Oppstua, (gnr. 1, bnr. 14 og
26). av F. W. Treschow for kr. 5400. Selgeren forbeholdt seg veirett, strandrett og
jaktrett, samt rett til tømmerlegger m. v. står det i panteregistret. Skjøtet er datert
24. februar og tinglyst 2. mars 1893. Det som ikke kom tilbake til Sølland ved
denne handelen, var skogen, den beholdt Treschow.
De fikk heller ingen rett til å ta ved i skogen bortsett fra den veden de trengte på
sætra, der kunne de ta det som ikke var brukbart til annet.
Som nevnt betalte Peder kroner 5400.- for Sølland. Han betalte kroner 400 kontant,
resten måtte han låne. Han hadde en panteobligasjon hos hofjægermester F. W.
Treschow på kroner 1000., og en panteobligasjon i Kongeriget Norges
Hypothekbank på kroner 4000.
På denne tiden solgte Treschow flere av gardene sine i Siljan tilbake til bøndene,
men han beholdt skogen, så han tok fra dem noe av eksistensgrunnlaget.
Det var slik på Sølland tidligere at mannfolka arbeidet i skogen for Treschow, og da
fikk de ta til ved det som var avfall ved skogsdriften.
Slekten til de nåværende eiere har vært på Sølland siden 1806, da Anne
Halvorsdatter Fjellet gifta seg til Sølland, som forpaktere fram til de ble selveiere i
1893. Men dette kommer vi mer tilbake til senere.
Peder Sølland satt med garden til han døde i 1954. Da overtok søsknene Petra,
Jakob og Nils Sølland garden. De dreiv som sine foreldre med melkekyr fram til
1977. Da ble det slutt med melkeproduksjon, men de hadde et par hester noen år
nærmest til stas. Det var særlig Nils som ville dette.
I 1954 var skylda på Sølland satt til 3.58 skyldmark, garden var på 100 dekar dyrka
mark, annet jordbruksareal var 5 dekar og det var 5 dekar med produktiv skog. De
hadde da 3 hester, 10 kyr, 3 ungdyr og 2 griser. Så lenge de tre søsknene dreiv
garden, hadde de ikke traktor, den kom først i 1984.
Tordis og Arne Aspheim overtok i 1983. Tordis er datter til Arna Pedersdatter
Thingstad, f. Sølland og Sverre Johan Thingstad.
Sølland er nå (år 2008) på 160 dekar jord og 5 dekar skog, de har beiterett og
seterrett i Søllandskogen som eies av Treschow. Med i driftsenheten er Grønli som
ble kjøpt tilbake i 1991. Denne eiendommen ble skilt ut fra Sølland nordre i 1902,
da Kristian Andersen Grorud kjøpte den av Jakob Olsen Sølland. I 1996 kjøpte
Tordis og Arne tilbake Sølland nordre (Nedstua), denne parten ble som tidligere
nevnt delt bort fra Sølland i 1719. På disse to eiendommene ble husene skilt fra og
eierne beholdt dem. Eiendommen Vestby har og tilhørt Sølland, den ble skilt ut fra
Sølland nordre i 1897. Da kjøpte Jakob Knutsen Rød garden av Jakob Olsen
Sølland nordre.
I tunet på Sølland er det nå fem bygninger. Våningshus fra 1915, bryggerhus fra
rundt 1830, låve med fjøs og stall fra 1903, snekkerverksted og smie fra 1934 og

- 25 -

stabbur fra 1992.
Tordis og Arne har pussa opp husene på Sølland. Jorda var nok noe vassjuk da de
overtok, så grøftene måtte tas opp igjen og legges på nytt. På Sølland driver de nå
med korn og litt fôrdyrking.
Sønnen til Tordis og Arne, Torstein Aspheim, overtok Sølland i 2005.
Forklaring til nummereringen av forfedrene til
Peder og Karen Olava Sølland
Når det gjelder nummereringen av forfedrene til Peder og Karen Olava, har jeg
startet med å bruke en matematisk rekke 2n-1. Starter en med Peder, så er han
nummer 1, han har to foreldre som har nummer 2 og 3, han har fire besteforeldre
som har nummer 4, 5, 6 og 7, osv. Vi har alle to foreldre, fire besteforeldre, åtte
oldeforeldre, seksten tippoldeforeldre, trettito tipptippoldeforeldre, osv. Når en
kommer noen generasjoner bakover, blir dette ganske store tall som kan gjøre det
vanskelig å følge med. Grunnen til at jeg har brukt dette systemet, er at det er
enkelt. Dersom en multipliserer tallet som angir personen med to, får en nummeret
på foreldrene til vedkommende. Skal vise dette med et eksempel. En av oldeforeldrene til Peder var Jens Jakobsen Hogstad, han har nummer 10 under avsnittet
Oldeforeldre. Multipliserer vi tallet 10 med 2 får vi 20, og under avsnittet
Tippoldeforeldre finner vi på nummer 20 og 21, Jakob Jensen og Ingeborg
Nilsdatter Sølland, som var foreldrene til Jens Jakobsen Hogstad.
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Forfedrene til Peder Jakobsen Sølland.

Karen Olava Edvardsdatter og Peder Jakobsen Sølland
1.

Peder Jakobsen Sølland, f. 10. april 1869, d. på Sølland 5. februar 1954.
g. 23. november 1895 m. Karen Olava Edvardsdatter Kløverød, f. på Brekke i
Sandsvær 29. september 1877, d. 26. februar 1943 på Sølland.
Peder dreiv nok Sølland sammen med sin far før han overtok ansvaret selv.
Det fortelles at Peder vegret seg for å overta Sølland alene, han gikk også med
alvorlige planer om å emigrere til Amerika. Han diskuterte med sin svoger,
Kristen Forberg, om de skulle overta garden sammen. Peder reiste så til
Treschow i Larvik, og ville snakke med forstmesteren om å løsrive seg fra
kontrakten, han ville kort og godt oppløse leilendingsavtalen. Han fortalte også
forstmesteren om sine Amerikaplaner. Forstmesteren oppfordret i stedet Peder
til å kjøpe garden. ”Du er en stor, sterk kar, som vil klare å overta garden”, var
svaret Peder fikk. Og slik ble det, Peder kjøpte som tidligere nevnt Sølland.
I sin ungdom kjørte Peder varer for Løvenskiold fra Skien til Grorud. På disse
turene pleide han å hvile hos Edvard og Lina, og han hadde merket seg at
ungene deres var så veloppdragne. En gang var det en kamerat fra Opdalen
med på turen, han ville og bli kjent med familien på Grorud. Da dattera Marie
oppdaget dette, ble hun vred, hun ville ikke ha noe med denne karen å gjøre, så
hun låste døra for han. Da denne karen oppdaget det som var skjedd, sa han
med dirrende røst: ”Det er ikke med Edvards vilje, Marja, at jeg ikke kommer
inn”.
Disse turene opp til Grorud var nok en medvirkende årsak til at Peder etter
hvert fikk et godt øye til en av døtrene til Edvard og Lina. Hun var en krølltopp
med lyst humør og arbeidsglede, og det ble til at Peder gifta seg med Karen.
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Peders mor, Pernille, ville først at Karen skulle vært tjenestejente på Sølland ei
tid før de gifta seg, men det ville ikke Edvard og Lina, foreldrene til Karen.
Så flytter vi oss litt framover i tid, denne historien opplevde et av barna til
Peder og Karen.
En forstmester fra Treschow var dårlig likt i Opdalen og på Grorud, han var
sint og huserte med leilendingene. En dag da Petra Sølland og hennes kusine
Kari og noen flere barn lekte ved veikanten, kom forstmesteren. Da la jentene
seg i veikanten med forklærne over hodet. Da stoppet forstmesteren ved Petra
og spurte hvem hun var datter til. ”Jeg er datter til pappa!” svarte Petra. ”Da får
du få 25 øre, da!” sa forstmesteren.
I folketellingen i 1900 står det at Peder var gardbruker, selveier og sysselsatt
med skogsdrift i andres tjeneste. Han var gift med Karen Edvardsdatter, de
hadde tre barn: Petra på 4 år, Jakob 2 år og en sønn som ikke var døpt, han fikk
litt senere navnet Edvard etter sin bestefar på morssiden. Peders mor, Pernille
som da var 72 år, bodde da sammen med dem. De hadde en tjenestejente som
var sysselsatt med husgjerning, jordbruksarbeid og kreaturstell for å referere
det som står i tellingen. De hadde og en gjetergutt, han var 13 år. De dyrket
poteter og korn, de hadde dyr, kjøkkenhage og frukthage.
Det var og slik på Sølland i Karen sin tid at mannfolka stelte hestene, det som
var i fjøset tok kvinnfolka seg av. Det sies om Karen at hun ikke likte at det
lukta fjøs av mannfolka.
Som nevnt hadde de beiterett i skogen som tidligere hadde tilhørt Sølland. Før
de reiste til setra om vårene, hadde de dyrene på beite i skogen. De fulgte
dyrene gjennom fegata og opp i skogen, der gikk dyrene om dagen og så ble de
henta heim om kvelden. De flytta til setra ved sankthanstider. På setra gikk
dyrene fritt i skogen, de gjette dem ikke. Jakob Sølland fortalte at det kunne
være bjørn i skogen ved setra, men det fortalte han ikke til søstrene sine, for da
torde de ikke å være der.
Når de kom heim fra sætra om høsten ved krossmessetider, gikk dyra på
jordene. Da måtte de gjete dyrene så de ikke kom inn i åkrene. De slo høy bare
en gang på Sølland om sommeren, så det var godt beite på jordene når dyra
kom heim om høsten.
Peder Sølland var en driftig kar og bygde nye hus på garden. Våningshuset er
fra 1915. Det ble delvis bygd av tømmer fra det gamle våningshuset fra rundt
1750. Ny uthusbygning med låve, fjøs og stall kom opp i 1903. Den gamle
stolpebua bygde han i 1911 om til sommerstue. Han satte seg opp
snekkerverksted og smie i 1934.
Peder var med i herredsstyret i Siljan i mange år. Han var venstremann. Den
gangen holdt herredsstyret sine møter i andre etasje i prestegarden. Det gikk
med hele dagen for Peder når han måtte til Midtbygda på herredsstyremøte,
men han likte dette.
Peder satt med Sølland til han døde i 1954, fra da av ble garden sameie mellom
søsknene Petra, Jakob og Nils.
I 1983 overtok som tidligere nevnt Tordis og Arne Aspheim garden.
Peder og Karen hadde tretten barn.
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Søsknene på Sølland
Foran fra venstre: Petra, Ingeborg og Arna.
Bak fra venstre: Jakob, Edvard, Nils og Hans.
1.

Petra Pedersdatter Sølland f. 1. september 1896, d 10. oktober 1987, hun
var ugift. Petra gikk på husmorskole på Sagavold og syskole i Skien. I noen
år var hun kokke på Teleheimen hotell i Hjellen i Skien, og hos advokat
Diderik Cappelen i Skien. En av sønnene til Cappelen kom en dag på
kjøkkenet og sa: ”Petrea skal du hete!” En tid var hun også hus-holderske
på Kiste

Petra Sølland i yngre år
Da Karen, hennes mor, døde og hennes søster Ingeborg gifta seg, dro hun
hjem til Sølland. Da overtok Petra, Jakob og Nils garden.
Hun var flink til å stelle dyra, og hun og Nils passet på at melkedunkene
var på plass ved veien når melkebilen kom. Petra stod først opp om
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morgenen, og sammen med Nils dro hun til fjøset for å melke.
Hun var interessert i sang og musikk, spilte gitar og deltok i
musikkforeningen på bedehuset.
2. Jakob Pedersen Sølland f. 21. januar 1898, d. 27. februar 1992, han var
ugift. Jakob var en hjemmets mann. I sine yngre år var han på Heistadmoen i 2 – 3 måneder og avtjente sin verneplikt. Ved siden av arbeidet på
garden arbeidet Jakob i mange år i skogen for Treschow. Han var og en
ivrig jeger, og da spesielt elgjakten om høsten var hans ferie. Da jakta han i
Prestegårdsskogen sammen med Ole Solheim. Jakob var med på elgjakt til
han var 90 år. Han var hendig, han var snekker, litt skomaker når det
trengtes og smed; han likte seg godt i smia. Når Jakob fikk satt seg i
godstolen og fikk fyr på pipa, kom en annen side ved han fram, han var en
god historieforteller og hadde mange historier på lager.

Jakob Sølland i godstolen
Tar med en historie fra arbeidet i skogen som han har fortalt til Arne
Aspheim.
”I Grorudskogen lå det en vinter noen karer og hogg. En morgen som de
åpna døra, rasa snøen inn på golvet, denne døra slo innover. Om natta
hadde det snødd tett og snøen stod karene til brøstet. Men snøen var lett
som skum og de vassa seg fram til uthuset. Det var ikke å tenke på å hogge
tømmer den dagen. Treet forsvant jo i løssnøen. En av karene vassa seg en
tur bort i skogen og der fikk han se en hare som stod og hoppa opp og ned i
snøen og kom ikke av flekken. Han tok haren med bare hendene. Da han
kom inn i bua med fangsten, ville alle ut på harejakt. Men de fikk ikke flere
harer den dagen”.
Den neste historien er fra en tur Jakob var med på. Historien er fortalt av
Arne Aspheim.
Dette hendte for lenge siden, den gang Siljanbussene var blå med gule
striper. Det var bygdas eget rutebilselskap og frakta passasjerer, gods og
melkespann fra Siljan til Skien og hjem igjen.
Selskapet blei stifta først i 1920-åra og de fleste gardene i Siljan hadde
aksjer i Selskapet. Siljan Bil A/S greide seg bra det, og var til glede og
nytte for bygdefolket. Men noe utbytte av aksjene fekk de neppe. Men år
om annet arrangerte busselskapet en sommertur for aksjonærene, og disse
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turene var populære og samla nok de fleste.
Et år gikk turen opp til Mjøsbygdene, og Jakob Sølland var med som så
mange andre oppdølinger. På Gjøvik blei det en stopp på reisa, og
passasjerene strømte ut av bussen. Mange av mannfolka trengte en
røykepause og samla seg i en flokk rundt bussen.
Jakob drog også fram pipa si, tok opp tobakkspungen og stappa dugelig i.
Tente på med flere fyrstikker og tok noen dugelige drag for å få skikkelig
fyr på pipa. Tobakksrøyken stod som ei sky rundt han.
Da smalt det! Alle kvakk til, ingen skjønte noe. Hva var det? Folk så på
hverandre. Jakob så ned på gata, der lå pipa hans. Han tok opp pipa og stod
der og glante og skjønte vel ikke hva som hadde skjedd, men bustete og
svart var han i ansiktet som en feier.
Da brøt latteren laus. Alle pekte på Jakob og prata og lo i munnen på
hverandre. ”Jaså, Jakob du bruker sterk tobakk i pipa di i dag!” sa en kar i
fra Midtbygda til stor munterhet.
Ja, etter hvert skjønte Jakob hva som hadde hendt. Han hadde vært på jakt
og oppbevart noen salongpatroner i tobakkspungen. Så hadde en patron
tulla seg inn i tobakken hans. Dette kunne jo ha endt med ei ulykke, men
heldigvis gikk det bra. Jakob passa nok bedre på patronene sine etter denne
dagen.

Storoksen er felt. Elgjakt i Prestegårdsskogen i Siljan. Bildet er tatt på
Bustemyrene i 1951. Fra v. Jakob Sølland, Olaf Gurholt, Ole Solheim
Kløverød, Gunnar Anundsen som felte elgen.
3. Edvard Pedersen Sølland, f. 16. august 1899.
4. Peder Pedersen Sølland, f. 16. august 1899.
Edvard og Peder var tvillinger, de døde 16. august 1899. De ble døpt
hjemme 16. august av lærer Kristen Forberg, han var svoger til barnas far.
Edvard og Peder ble ifølge kirkeboken født fortidlig.
5. Edvard Pedersen Sølland, f. 12. september 1900, d. 18. februar 2000, g. m.
Anna Thormodsrød, f. 13. september 1907, d. 28. mai 1988.
Edvard var maskinist på Hogstad kraftstasjon i Siljan fra 1944 til han ble
pensjonist i 1967.
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Anna og Edvard Sølland
I hans ansettelses-brev av 30. oktober 1945 kan vi lese:
”Vi har herved den glede å meddele Dem at De i Styremøte i Vestfold
Kraftselskap den 29. ds. ble ansatt som fast reservemaskinist i Siljan fra 1.
november, og på de for stillingen fastsatte lønnsvilkår vedtatt i
overenskomst mellom Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og
Vestfold Kraftselskap.
I henhold til par. 2 i overenskomsten er grunnlønnen kr. 4100.- + 3
alderstillegg à kr 200.- Hertil kommer vanlig dyrtid – og krisetillegg,
minus 10 % pensjonsinnskudd.
De erholder i henhold til par. 6 fritt hus og 500 watt”.
Etter mitt skjønn er dette bra vilkår på den tiden.
Edvard og Anna har to barn.
6. Lina Pedersdatter Sølland, f. 4. februar 1903, d. 10. november 1905.
7. Nils Pedersen Sølland f. 12. mars 1905, d. 27. januar 1991, han var ugift.

Nils Sølland
Han gikk på Foldse landbruksskole i Fyresdal. Dro så tilbake til
hjemgarden og overtok den sammen med Petra og Jakob. Nils var god og
snill mot dyra og var en dyktig bonde, stelte godt med hestene som var
gode arbeidskamerater. Han var hjelpsom og gjestfri og svært pertentlig.
Nils var interessert i historie, ikke minst i lokalhistorien i Siljan. Han var
glad i å lese, hans favoritt forfattere var Jacob Breda Bull og Johan
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Falkberget, med en knapp på den siste.
Det gjorde et sterkt inntrykk på Nils å se at hans mor en gang gikk inne i
stua og bar på et barn som døde. Flere av barna på Sølland ble født alt for
tidlig, og ble hjemmedøpt av faren eller hans svoger Kristen Forberg før de
døde. Det er klart at dette gjorde sterkt inntrykk på de eldre barna og kan
nok være en av grunnene til at Petra, Jakob og Nils ikke stifta familie.

Fra Siljandagene i august 1986. Ett av innslagene var et opptog med
tittelen: ”I gamle dager”. Nils Sølland var kusk, og på vogna sitter
Kristian Bøe, Thordis Stendalen og Nils Olav Grorud.
Arna Thingstad skrev følgende minneord til sin bror, Nils, da han ble
borte:
Det ble så tyst der hjemme.
Vi savner dine spor.
Ditt arbeid var blant dyr
med skog og jord.
Og gjestfrihet og hjelpsomhet
det var ditt store merke.
Og vennlighet mot barn og dyr,
det bar du i ditt hjerte.
Du sto jo på til siste slutt,
du alltid var til stede.
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Da kom et bud fra himmelhavn
om det å være rede.
Og lyset brant så stille ned,
det ble så stilt i huset.
Men tanken følger gode bror
på vei til Paradiset.
8. Lina Pedersdatter Sølland, f. 5. juni 1907, d. 28. september 1919.
9. Arne Pedersen Sølland, f. 21. desember 1909, d. 21. juni 1910.
Han døde av kikhoste.
10. Ingeborg Pedersdatter Sølland f. 2. april 1911, d. 29. september 1984, g. m.
Gunnar Eriksrød fra Gjerpen, f. 22. september 1920, d. 24. mars 1990.
Ingeborg tok husmorskole på Sagavold og arbeidet en tid på et pensjonat på
Hvasser.

Gunnar og Ingeborg Eriksrød
Ingeborg var budeie på Søllandsetra i mange år, til dels sammen med Petra
og Arna. På setra likte de seg godt, her møtte de friheten syntes de, selv
om arbeidsdagene ble lange. De melka, separerte melka og satte fløten i
store krukker i bekken til avkjøling. To ganger i uka kjerna de smørr. Så
laga de ost og prim. Maten de produserte ble frakta ned til bygda og solgt
til kjøpmenn i Skien.
Ingeborg var veldig sosial og gjestfri, hun var blant annet med i
musikkforeningen på bedehuset. Ingeborg var veldig barnekjær, men
hadde ikke barn selv.
Gunnar var skogsarbeider hos Treschow i sine yngre år, så arbeidet han i
mange år ved Norsk Hydro’s magnesiumsfabrikk på Herøya.
Ingebjorg og Gunnar bygde seg hus på Holtesletta i Skien.
11. Arna Pedersdatter Sølland f. 15.april 1914, g. m. Sverre Johan Thingstad
fra Solum f. 26. mars 1902, d. 31. mars 1983.
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Arna og Sverre Thingstad sammen med
sine to eldste døtre: Gunvor og Tordis.
Arna og Sverre Johan overtok Thingstad i Solum i 1944 etter Sverres
foreldre. De drev først og fremst med melkeproduksjon som hovednæring,
samt med griser, ungdyr og høner. Sverre dyrka opp 20 dekar jord for å få
et større jordbruksareal. Da sønnen Ole Petter ble stor, kom det traktor på
garden som avløste Pluggen og Blakken. I perioder dreiv de med
kontraktdyrking av agurker for Heistad fabrikker. Arna var godt vant med
gardsstell og deltok aktivt i alt gardsarbeid. Hun har dyrket flere interesser,
og på veggene på Thingstad henger det mange bilder som hun har malt. I
tillegg til hekling, diktning og spilling på flere instrumenter, som fiolin,
piano, gitar, zitter og munnspill, har hun vært formann i misjonsforeningen
på Solum prestegard. Denne foreningen ble stiftet av prost Bent
Wettergreen da han var sogneprest i Solum (1843 – 1874).
Sverre gikk på Søve landbruksskole i sine yngre år. En sesong var han på
hvalfangst i Sydishavet, han hadde alltid mye å fortelle fra denne turen.
Det var kanskje håpet om å tjene gode penger og en porsjon eventyrlyst
som fekk Sverre til å ta denne turen. Så var han i Oslo og drev som
bygningsarbeider en periode for sin bror Torstein, som var entreprenør der.
Da Sverre’s far, Johan Olaus Thingstad, døde i 1937, flytta Sverre og Arna
med dattera, Tordis, tilbake til Thingstad og overtok driften av garden.
Det var Johan Olaus som kjøpte Thingstad av Kirkedepartementet i 1889.
Før den tid var Thingstad en plass under Solum prestegard. Når Johan
Olaus overtok driften av Thingstad er ukjent, men han overtok etter sin far
Christen Larsen som var kirketjener i Solum i mange år. Han var
opprinnelig fra Botne i Vestfold.
Ole Petter overtok Thingstad i 1976. Han bygde seg nytt hus på garden og
bor der med sin familie. Han er lektor ved den videregående skole i Skien.
Arna og Sverre Johan har fire barn.
12. Hans Pedersen Sølland, f. 28. februar 1917, g. m. Alfhild Plassen, f. 13.
april 1917.
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Alfhild og Hans Sølland
Hans gikk to- årig teknisk forskole i Porsgrunn, der han
var ferdig i 1939, så tok han realartium i 1944, så ble det Gøteborg
Tekniska Institut, der ha tok ingeniøreksamen i 1949. Han arbeidet
hovedsakelig i Drammensdistriktet, men var også noen få år ansatt som
konstruktør ved Marinen i Horten. Arbeidsområdet var hovedsaklig
maskin- og stålkonstruksjoner for industri og skip.
De siste yrkesaktive årene drev han eget ingeniør-firma innen maskin- og
stålkonstruksjoner, med oppdrag også fra Grenlands-området.
Noen spesiell hobby har ikke Hans hatt, en kan vel si at hobbyen gikk inn i
hans yrke som han fant veldig interessant hele tiden.
Hans har vært støttepartner i flere organisasjoner som arbeider for
barmhjertighet blant mennesker.
Alfhild vokste opp i øvre Gjerpen. Da hun var eldst i en søskenflokk på
fem, ble det tidlig litt ansvar for de mindre. På skolen gikk de annenhver
dag, som var vanlig på bygda den gangen. Da Alfhild var tretten år, spurte
naboen om hun kunne tenke seg å gjete kuene deres. De spurte foreldrene
hennes om det, men de mente hun var for ung for oppgaven. Men Alfhild
ville gjerne ha denne jobben, og slik ble det. Det ble en herlig sommer for
Alfhild, hun stortrivdes som gjeter. En nabo hadde og noen kuer, og
dattera deres var med og gjette, så de var to. Med niste og kaffekjele var de
ute hele dagen i sol og regn.
Som syttenåring begynte hun i huspost i byen, men fikk seg snart arbeid på
landet igjen. Den sommeren Alfhild var tjue år, tok hun seg arbeid som
seterjente. De var to jenter og hadde tretti dyr hver, mest ungdyr, bare noen
kuer så de hadde melk og smør. Det ble en herlig sommer, som hun ser
tilbake på med glede. Hun lærte seg søm, tilskjæring og veving. Sømmen
ble en del av hennes yrke. Brodering og hekling ble hobbyen. Dette
begynte hun med som lita jente. Hennes bragd her ble en duk i engelsk
søm med 1076 hull og tykksøm. Ellers ble det bunadssøm. Misjonen har
opptatt Alfhild siden hun var ung. Etter noen år med arbeid på et sykehjem
i Asker giftet hun seg. Hans og Alfild flyttet da til Gøteborg, der Hans
utdannet seg til ingeniør.
De er nå begge pensjonister og bor i Alfhilds barndomshjem.
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Hans og Alfhild har to døtre.
13. Mari Pedersdatter Sølland, f. 18. februar 1921, d. 18. april 1921 av
bronkitt. Marie ble hjemmedøpt 18. april av sin far, som vitne var barnets
mor og farens søster, Maren Forberg.
Foreldre
2.

Jakob Nilsen, f. 20. september 1820 på Sølland, d. 22. februar 1892 på Sølland.
g. 1. g. 1842 m. Maren Larsdatter Høgset fra Siljan, f. 28. mars 1819, d. 29.
mai 1864 på Sølland.
Jakob overtok som forpakter på Sølland etter sin far.
Jakob og Maren hadde seks barn.
1. Anne Helvig Jakobsdatter, f. 1844, d. ?, g. 7. november 1873 m.
Nils Pedersen Opjordet, f. 1833. Opjordet er en plass under Island.
Ved folketellingen i 1900 bodde de på garden Moen. Nils er oppført som
gardbruker, leilending og skogsarbeider i grunneierens tjeneste. Det var fire
barn som bodde hjemme, alle var voksne. De tre sønnene arbeidet som
skogsarbeidere sannsynligvis for Treschow, Peder 25 år, Jakob 23 år og Ole
21 år, dattera Anne 18 år hjalp til hjemme med hus- og dyrestell.
2. Ingeborg Jakobsdatter, f. 1848, d. ?, g. 23. juni 1882 m. Hans Jakob Olsen
Høgset, f. 1845.
De var på Høgset, og bruka den delen som ble kalt ”Mellemsøstua”
(S. s. 478).
De hadde to døtre.
3. Kirsti Jakobsdatter, f. 1852, d. 21. mars 1898, g. 24. juli 1885 m. Ole Olsen
Frogner, f. 1848. Han var fra Frogner i Gjerpen. De var barnløse.
Ved folketellingen i 1900 bodde Ole på Frogner nordre (gnr. 62, bnr. 13),
han var enkemann og det bodde ei tjenestejente sammen med han på
garden.
4. Karen Helene Jakobsdatter, f. 1855, d. 1865.
5. Gunhild Marie Jakobsdatter, f. 1857, d. 1867 av skarlagensfeber.
6. Nils Jakobsen, f. 4. september 1860 på Sølland, g. 24. juni 1893 i Siljan m.
Anne Andersdatter, f. 29. oktober 1864 på Bestul i Luksefjell. Da Anne
gifta seg var hennes foreldre på Søntvedt i Siljan. De flytte fra Bestul til
Søntvedt i 1882 og overtok som brukere der. I 1892 kjøpte bror til Anne,
Anders Andersen, Søntvedt av Treschow.
Nils utdannet seg til gartner i Danmark.
Ved folketellingen i 1900 var Nils og familien på Frogner nordre i Gjerpen
(gnr. 62, bnr. 17). Han er oppført som handelsgartner og gardbruker.
Tre av deres åtte barn var født, døtrene Mari 6 år, Jenni 4 år og Ragna 2 år,
og så hadde de en sønn som ikke var døpt da tellingen ble foretatt, han fikk
navnet Hjalmar. Han emigrerte til Amerika. De andre fire barna var Arthur
f. 1902, Petra f. 1904, Sverre f. 1906 og Olav f. 1907.
I tillegg hadde de tjenestepike og tjenestedreng.
Ved folketellingen i 1865 var Jakob oppført som gardbruker og leilending, han
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var enkemann, det var dattera, Anne Hedvig som da var 22 år, som bestyrte
farens husholdning. Alle fem barna bodde hjemme på dette tidspunktet.
De hadde og en dreng, Ole Larsen 32 år. Ved denne tellingen hadde de på
Sølland: 2 hester, 8 storfe, 9 sauer og 1 gris. De sådde: 3/8 tn. hvete, ¼ tn. rug,
3/8 tn. bygg, ¾ tn. blandingskorn, 5 tn. havre og 4 tn. poteter.
Jakob giftet seg igjen i 20. april 1866 med
3. Pernille Pedersdatter Gurholt fra Gurholt i Siljan, f. 1827, d. 9. februar 1904.

Pernille Pedersdatter Sølland f. Gurholt med sønnen, Peder på fanget.
Jakob og Pernille hadde to barn.
1. Maren Andrine Jakobsdatter, f. 25. mars 1867, d. 1956, g. m. Kristen
Forberg, f. 5. februar 1858, på Skiåker i nordre Gudbrandsdalen, d. 1926.
Etter konfirmasjonen var Kristen handelsbetjent et par år, men lysten til å
erverve seg flere kunnskaper enn det folkeskolen ga, drev han til amtsskolen
og senere til Hamar seminar, der han ble uteksaminert i 1880 med
hovedkarakteren: Meget godt av første grad både i teori og praktisk
lærerdyktighet. Etter kortere vikariater ved folkeskolen i hjembygda og
Løiten, ble han i 1882 ansatt som lærer ved Opdalen og Skogene krets i
Siljan. Forbergs årslønn ved ansettelsen i Siljan var kr. 390.90.
Med unntak av et års tjeneste ved Vinger folkeskole, var han lærer i
Siljan i over førti år. Han sluttet sin lærergjerning 1. august 1923.
Ved folketellingen i 1900 bodde Kristen og familien i Opdalens skolegård.
Han er oppført som folkeskolelærer og jordbruker. På dette tidspunktet
bodde fire av barna hjemme, og de var i alder fra 4 til 13 år. De hadde og
tjenestejente som tok seg av en del husstell og stell av dyrene de hadde.
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Utenom skolearbeidet var Forberg med i kommunalt arbeid. Han var i
perioder medlem av herredsstyre og formannskapet, han var lærernes
representant i skolestyret og et par år dets formann, medlem og formann i
lignings- og overligningsnemnda, han var åstedskommisær og
meddomsmann, han deltok og i en del skylddelings- og takstforretninger.
Han var og medlem av menighetsrådet og formann i Siljan jordstyre.
Kristen dreiv også som birøkter, det var vel en hobby.

Kristen og Maren Andrine Forberg
I 1913 kjøpte han Nordre Island av Treschow. Her drev Kristen som
gardbruker og birøkter ved siden av læreryrket. De hadde åtte barn.
I 1957 overtok sønnen, Erling, garden.
2. Peder Jakob Jakobsen, f. 10. april 1869, d. 5. februar 1954, g. m. Karen
Olava Edvardsdatter Kløverød. De overtok Sølland.
De hadde seks barn.
Tar med kontrakten som ble skrevet da Jacob Nilsen Sølland overtok som
bruker på Sølland. Kontrakten er skrevet i 1870 men Jakob overtok nok
tidligere, hans far døde i 1864. Jakob var den siste leilendingen på Sølland.
Sønnen Peder Jakobsen kjøpte som tidligere nevnt garden i 1893.
Kontrakten tilhører Søllands gardsarkiv.

Kammerherre Herman Løvenskiold
Eier af Fossum Jernværk med tilliggende Eiendomme:
Gjør vitterligt: At have til Brug i Aaremaal overdraget, ligesom
jeg herved
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overdrager Jacob Nilsen og hans nuværende Hustru den mig
tilhørende
Gaard Sølland skyldende 5 Daler 3 Ort og 2 Sh. under nyt
Matr. No. 155Løbe No. 482 i Gjerpens og Slemdals Thinglag paa følgende
Vilkaar:
1. At Brugeren inden hvert Aars Juul betaler den
accorderede aarlige Afgift
med 30 Spd. siger Treti Species Sølv.
2. At han aarligen mod den til enhver Tid af mig for
Fremdriften bestemte
Be-taling har efter Udviisning fra det Sted, som anvises
ham, at hugge og til det Sted, som af mig bestemmes, at
fremdrive et saa stort Qvantum
Tømmer, Langveed, Bjælker eller andre Skovproducter,
som af mig
paalægges ham, og iøvrigt efter Tilsigelse at forrette
Kjørsler og andet Arbeide for den Betaling, som af mig
bestemmes i Overeensstemmelse med
de hidtil sædvanlige Priser.
3. At han hvert Aar uden Betaling leverer 2 Favner tør Birkeeller Oreveed,
1 Stykke Vildt og 1 Lam, hvilket sidste leveres i
November Maaned, naar han dertil bliver tilsagt.
4. At han ligeledes uden Betaling, hvert Aar efter Tilsigelse
forretter 2 Plougdage med 2 Heste, een Slaattedag og een
Skuurdag, og naar nogen af disse Arbeidsdage ikke
paafordres, da betaler istedetfor 1 Plougdag 96 Sh. og i
stedet for hver af de øvrige dage 30 Sh. Derhos skal han
være pligtig til at forrette Arbeide for Jorddrotten med
Heste eller Mennesker, naar han dertil bliver tilsagt for den
Betaling, som fastsættes af Jorddrotten, og som betales
Andre for lignende arbeide.
5. At han dyrker Jorden forsvarligt og forbedrer den; at han til
den Ende skal paa Gaarden holde mindst det sædvanlige
Antal Kreaturer, og ikke maa under nogetsomhelst
Paaskud fra den sælge enten Gjødsel eller Foder, eller
bruge den som Underbrug, eller bortsætte den, eller
nogen Deel deraf til Andre, ikke besaae Jordveien med
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Korn eller anden tærende Afgrøde mer end en med
forsvarlig Brugsmaade kan forenes, men gjenlægge det
Hævdede til Eng.
6. At Brugeren for egen Regning istandsætter og
vedligeholder Gaardens Gjerder og Husebygninger,
nemlig som nedenfor anført, og ved Fratrædelsen
afleverer bemeldte Bygninger i aabodsfri Stand, hvilket i
Tilfælde af Tvist skeer ved en formelig Aabodsforretning
paa hans egen Bekostning, ved hvilken Forretning tillige
kan bestemmes den i Tilfælde forvirkede Skadeserstatning
for Gaardens eller Jordveiens Misbrug i andre
Henseender.
7. At han Ingen maa tage til Huse paa Gaarden, end ikke
hans egne Børn,
naar de ere gifte, uden Jorddrottens Vitende og
Samtykke, og ei heller indsætte Huusmænd eller
Indsiddere paa eiendommen.
8. At han svarer alle Skatter og offentlige Udredsler af
Eiendommen af hva
Navn nævnes kan, som ere eller blive paabudne.
9. At han Intet nyder af Skoven uden det Nødvendige til
Brændeveed af Tørt og Affald, samt til Husenes og
Gjerdernes Vedligeholdelse (der iøvrigt skeer paa hans
egen Bekostning som ovenmeldt) efter Udviisning.
10. At han forsaavidt noget af Eiendommen ikke maatte være
udskiftet ikke
skal kunne modsætte sig Udskiftningen eller i den
Anledning tilkomme
nogen Er-statning, ligesom den Erstatning, der i
Tilfælde maatte erholdes
for Avgivelse af Jord eller Andet til Veivæsenet, bliver
ham
uvedkommende.
11.At naar enten Jorddrotten eller Fæsteren finder for godt at
ophæve denne
Contract og den fra een af Siderne opsiges før Juul, da
er Brugeren forpligtet til uden Lovmaal og Dom samt under
Udkastelsestvang paa hans
egen Bekostning at fravige og ryddiggjøre Eiendommen til
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den næstpaafølgende 14de April til Eierens frie Disposition og
Raadighed.
12. At Brugerens Hustru, naar hun bliver Enke kun vedbliver
Brugen
saalænge hun i enlig Stand forbliver og i alle Dele opfylder
denne Contract.
Dette til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Fossum den 5de April 1870
Løvenskiold

H.

Denne kontrakten er mer omfattende enn de, de tidligere brukerne har hatt.
Godseieren stiller større krav om både leiesum, tjenester og naturalia fra
leietageren.
Tiden rundt 1870 var ikke den beste for Fossum Verket, og av den grunn presset
de nok leilendingene maksimalt. Utover på 1840-50 tallet begynte Fossum
Jernverk å få vanskeligheter. Den store trekullproduksjonen hadde belastet
skogen ganske hardt, og hjemmegruvene ble mer og mer uttømt, men også
malmen fra Arendalsdistriktet ble jernfattigere og transporten falt kostbar.
Dessuten økte arbeidernes fordringer med hensyn til fortjeneste. Avsetningen av
Jernverkets produkter ble stadig vanskeligere på grunn av økt konkurranse fra
det billige engelske koksjernet og svensk trekulljern. De utenlandske
jernverkene var delvis overlegne rent teknisk og hadde lettere tilgang til koks og
trekull. Det ble vurdert ganske grundig om en skulle forandre driftsmåten ved
Fossum Verket, men dette noe risikable og kostbare eksperimentet ble ikke
realisert.
Det var ikke bare Fossum Jernverk som hadde vansker i denne tiden, det gjaldt
de fleste av de norske jernverkene, det ene etter det andre måtte innstille, og i
1867 kom turen til Fossum. Den 31. mai 1867 ble masovnen nedblåst for siste
gang. Dermed var det slutt på nesten 330 års kontinuerlig drift ved Fossum
Jernverk, som var det eldste jernverket i landet. Som H. O. Christophersen
uttrykker det i 1974 ”I Fossum Jernverk er en vesentlig del av jernets- og også
av folkets-saga i Norge nedfelt”.
Det som ble hovednæringen ved Fossum etter nedleggelsen av jernverket, var
skogbruk og treforedling.
Eiere av Fossum Verket fra 1854 til 1868 var kammerherre Herman
Løvenskiold, som forestod den daglige driften, og hans bror høyesterettsassessor
Otto Løvenskiold. De to brødrene var allerede ved tiltredelsen i 1854 blitt enige
om at den ene skulle overta det hele så snart stillingen ble slik at de våget det.
Fra 1. januar 1868 gikk godset over på Herman Løvenskiold. Hensikten var nå å
satse på trelastproduksjon. Da Herman døde i 1873, overtok hans hustru, Anna
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Sophie Hedvig Løvenskiold (1838-1903), godset med skogeiendommer og
sagbruk. Da eldste sønnen var mindreårig ble det ansatt bestyrer for godset.
I 1885 overtok sønnen, kammerherre Leopold Løvenskiold (1859-1922) driften
av godset. Han fikk skjøtet på Fossum godset 22. juni 1887.
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Besteforeldre
I 1805 overtok Ole Jonsen f. 1779, d. 1814, Sølland av sine foreldre, Jon
Engvoldsen og Karen Olsdatter. Ole gifta seg i Gjerpen 1. august 1806 med
4. Anne Halvorsdatter, f. 1782 på Bø vestre (søndre part (2)) i Luksefjell. d. 22.
juni 1864 på Sølland i Siljan. Garden Bø vestre (2) ble også kalt Fjeldet.
Anne er døpt i Gjerpen i 1782, da skrev faren seg for Halvor Fjeldet.
Hun ble konfirmert i Gjerpen i 1796, da skrev hun seg for Anne Halvorsdatter
Fjeldet.
Etter det som blir fortalt, var Anne fra Luksefjell og at hun egentlig kom fra
Dagali. Etter det jeg har funnet, har ingen flyttet fra Dagali til Gjerpen på slutten
av 1700-tallet eller begynnelsen av 1800-tallet. Nå er det en mulighet for at
denne flytteattesten har kommet bort.
Ved folketellingen i 1801 bodde Anne Halvorsdatter sammen med sine foreldre
på Nedre Luksefjell. Folketellingen brukte et litt misvisende gardsnavn, det
riktige er Bø vestre (søndre part). Hun var 20 år. Alderen stemmer bra, for det
var alderen ved kommende fødselsdag som ble oppgitt ved folketellingen, men
en må regne med at alderen kan være unøyaktig.
Anne var datter til Halvor Olsen og Karen Abrahamsdatter. Halvor var 58 år i
1801 og Karen 54 år. I tillegg til Anne bodde det tre barn hjemme ved denne
folketellingen: Halvor 28 år, Gunhild 17 år og Abraham 13 år. Det oppgis at
Halvor var jordbruker og bonde, han var sannsynligvis leilending, for det var
Løvenskiold-Fossum som eide garden. Halvor var etter det jeg har funnet, sønn
til Ole Anulsen fra Nore i Numedal.
I kirkeboka for Gjerpen står det at Ole Jonsen (Sølland) og Anne Halvorsdatter
tok ut lysing den 29. juni 1806, vitne var Ole og Halvor Halvorsen. Anne hadde
en bror som hette Halvor i følge folketellingen for 1801, videre fremgår det av
folketellingen at en Ole Halvorsen, 33 år gammel, var husmann med jord på en
plass under Luksefjell nedre. Ole var en eldre bror til Anne, og det var han som
var det andre vitnet da Anne og Ole tok ut lysing.
Etter det jeg har funnet, var bestefaren til Anne på farssiden fra Nore i Numedal
og ikke fra Dagali, jeg knytter han til Ole Anulfsen Hvammen fra Nore. Navnet
Anul eller Anulf var på den tiden ikke brukt på Hvammen i Dagali. (Se avsnitt 8
og 9)
Ole og Anne hadde to sønner.
1. Jon Olsen, f. 1807, d. 1870. Han finner vi igjen på garden Tormodsrød i
Opdalen i Siljan. Han var gift med Karen Olsdatter Flittig fra Gjerpen,
f. 1807. Jon overtok Tormodsrød i Siljan i 1836, dette fremgår av
utløsningsskjøte til Jon Olsen på 1 hud 8 skinn datert 3 september 1836
tinglyst 1. mars 1837. Det var Nils Jensen Sølland, Jon’s stefar, som stod for
denne overdragelsen.
I 1783 solgte Nils Gundersen skogen som tilhørte Tormodsrød til Fossum
Verk, men han beholdt garden.
Ved folketellingen i Siljan i 1846 bodde Jon Olsen med familie på
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Tormodsrød. Han var gardbruker og selveier og 38 ¾ år, hans kone Karen
Olsdatter var 38 år. Fire barn var født da: Hanne Helvig 12 ½ år, Ole 8 ½ år,
Marie 4 ½ år og Ingeborg 2 år.
Ved folketellingen i 1865 var Jon oppført som gardbruker og
selveier. Fire av deres seks barn bodde da hjemme, Ole 29 år, han hjalp
faren med gardsbruket, Ingeborg 22 år, Nils 16 år og Karen 14 år.
De hadde 2 hester, 6 storfe, 8 sauer og 1 gris, de sådde 1/8 tn hvete, ¼ tn.
bygg, ½ tn. blandkorn, 5 tn. havre og 3 tn. poteter.
Karen Olsdatter hadde garden til 1873 da finner vi: Skjøte fra Jon Olsens
enke, Karen Olsdatter til sønnene, Ole Jonsen og Nils Jonsen, hver på en
halvdel av eiendommen Tormodsrød og løsøre for 650 spesidaler. Tinglyst
1. mars 1873.
2. Halvor Olsen, f. 1810. Han har vi ikke funnet mer om.
Ole Jonsen ble begravd 23. januar 1814. Det ble skifta etter Ole Jonsen 27. juni
1816.
Anne gifta seg igjen 2. oktober 1814 med
5. Nils Jensen Hogstad, f. 1794, d. 21. juni 1864,
Nils døde 21. juni og Anne 22. juni 1864, de ble begravd 27. juni.
Det er ting som tyder på at Nils var dreng på Sølland da han gifta seg med Anne.
Han var bare tjue år da han gifta seg, Anne var 32.
Anne og Nils hadde seks barn
1. Karen Kristine Nilsdatter, f. 1815, g. m. Ole Akselsen Sølland nordre,
f. 1806. Ole var i 1865 oppført som gardbruker og leilending på Sølland
nordre. De hadde ti barn. I 1865 bodde åtte av barna hjemme, Anne 26 år,
hjalp moren med husholdet, Ole 22 år hjalp faren med gardsbruket, Marte
Andrine 19 år, Aslak 17 år, Nils 14 år, Karen Helene 12 år, Jakob 9 år og
Kirsten Oline 6 år. Døtrene Gunhild, som var eldst i flokken, og Ingeborg
var ikke hjemme. De hadde ikke tjenestefolk, det var de store barna som
hjalp til på garden. De hadde 2 hester, 7 storfe og 9 sauer, de sådde 3/8 tn.
hvete, 3/8 tn. rug, 3/8 tn. bygg 1 tn. blandkorn, 4 tn. havre og 6 tn. poteter.
2. Maren Nilsdatter, f. 1816, g. m. Peder Pedersen Høgset, f. 1819.
Peder overtok som leilending på Høgset søndre etter sin far.
I 1865 var Peder gardbruker og leilending. Fire barn bodde da hjemme.
Dattera, Ingeborg Teline, som da var 26 år, var hjemme og hjalp sin mor,
Pernille var 15 år og de to sønnene, Ole Petter og Nils Jakob var 9 og 5 år.
De hadde også en dreng.
De hadde på garden: 2 hester, 5 storfe, 7 sauer og 1 gris, de sådde ¼ tn.
hvete, ½ tn. bygg, 4 tn. havre og 4 tn. poteter.
3. Anne Helvig Nilsdatter, f. 1819, g. 1842 m. Gullik Aslaksen Søntvedt
f. 1808. De hadde to barn. De var brukere på Nordre Søntvedt. I 1865 var
Gullik gardbruker og leilending. Sønnen Aslak bodde hjemme og hjalp til
på garden. I tillegg hadde de dreng og tjenestejente. De hadde 2 hester,
8 storfe, 8 sauer og 1 gris, de sådde 3/8 tn. hvete, ¼ tn. rug, ½ tn. bygg,
4 tn. havre og 6 tn. poteter.
4. Jakob Nilsen, f. 1820, g. 1. g. m. Maren Larsdatter Høgset. De hadde
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fem barn. Jakob g. 2. g. m. Pernille Pedersdatter Gurholt, f. 1827.
De hadde to barn.
(Se Foreldre avsnitt 2.)
5. Ole Nilsen, f. 1822.
6. Ingeborg Nilsdatter, f. 1825.
Da Nils Jensen overtok som bruker på Sølland måtte det skrives ny leiekontrakt
med gardens eier kammerherre Severin Løvenskiold. Tar med denne kontrakten
for å vise hva denne kontrakten innebar for brukeren. Kontrakten tilhører
Søllands gardsarkiv.

Severin Løvenskiold kongelig Majestets Staatsraad
kommerherre og eier af Fossum Jærnværk med
tilliggende eiendommer gjør vitterlig:
At da Ole Johnsen som efter kongelig Contract af 30te Mai
1805 har brugt mine eiende tvende huder med Bøxel i
Gaarden Søeland mtr.no 1.42 i Slemdals Anex i Gjerpen
Tinglag, med døden er afgaaet, og hans Enke som er igjen
har indgaaet Egteskab med Nils Jensen, hvor med hans
Contract af 30te Mai 1805 ganske er hævd, saa er det jeg
herved overlader til bemeldte Niels Jensen Hogstad og hans
nuhverende hustru Anne Halvorsdatter til brug i Aarmaal,
bemeldte mine eiende tvende huder i Gaarden Søeland no.
1.42 i Slemdals Annex, til Gjerpen Tinglag alt paa følgende
Vilkaar:
At han strax inden hvert aars Juul betaler mig en aarlig
Afgift 4 rd specier-Fire Rigsbankdaler Sølvverdi- forretter 1
Maal Byggs skur forsvarlig, leverer tvende las Birkeved, og
et lam, alt aarlig uden Betaling og naar forlanges.
2. At han aarlig naar forlanges foretter kjørsel og Arbeid for
Fossum Jærnværk og dets eiere, imot Betaling af 48sk.
Sølvverdi pr Dag for tvende Hæster med Dreng og for en
Mand 24 sk. S.V. pr Dag.
3. At han hvert Aar før Juul fra Værkets Skoger framkjører til
Værkets Lasteplasser i Follestad 15 Las bord… ….( her er
den videre originalteksten ødelagt).
4. …til Værket framdriver og leverer 60 siger Tredsindtyve
læster Kull, Tømmer og anden Last, for de Priser Værket
1.
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5.

6.

7.
8.

giver andre Gaardbrugere, dog maa intet mod Eiers Villie
eller Andviisning hugges.
At han hævdr og forbedrer Jorden, holder Husene i
lovforsvarlig stand ei befatter sig med de i Skogen værende
Slaatter som eieren forbeholdes, tillige Jaktrettigheder, intet
af det paa Gaarden avlende Foder eller Kjør afhender eller
fra Gaarden bortfører.
At han aarlig inden hvert Aars Udgang betaler alle af denne
Eiendom paabudne, offentlige Udgifter og skatter
indberegnet Rentene til Rigsbanken med hva man herfra
matte paabydes, ligesom og aarlig betaler eieren den paa
denne eiendom hvilende Hæftelse til det Norske Universitet
¼ Tønde bygg efter hvert Aars kapitel Takst.
Ingen maa indtages til Huuse, uden Eierens eller hans
Forvalters Samtykke. Afgiftene af Gaardens Pladse maa
Brugeren nyde som hidtil.
Naar Eieren ikke lenger finder sig tjent med hans Brug og
besiddelse er han eller Hustruen pliktig til at fravige og
ryddiggjøre Gaarden til Eierens frie Raadighed, efter
Opsigelse før Juul, til næste 14. april, derefter alt under
Udkastelses Tvang. I øvrigt nyder Brugeren af Gaardens
Skog efter Udvisning det fornødene til Huusenes
Vedligeholdelse ligsom og til Brende og Gierdesved.

Dette til bekreftelse under min Hand og Segl.
Fossum Jærnværk den 22de December 1814
Løvenskiold (sign)
Severin Løvenskiold (1777-1856) fikk sin utdannelse i Tyskland og København.
Etter gymnasium i Eutin i Tyskland og utdannelse i bergvitenskap i Sachsen og
Schlesien, tok han latinsk-juridisk embetseksamen i København våren 1796.
Deretter gjorde han karriere med tittel av kammerjunker i ulike stillinger i den
danske stats sentraladministrasjon i København, og blant annet som sekretær hos
finansministeren, grev Schimmelmann.
I mai 1803 vendte han tilbake til Norge etter farens ønske. Kort tid etter overtok
han Fossum Jernverk og ble samme år amtmann over Bratsberg Amt, og i tillegg
i årene 1805 til 1811 konstituert amtmann i Laurvigs Grevskab.
De første årene av 1800-tallet var tunge år for Norge. Det var nød i landet på
grunn av at Danmark-Norge var på feil side i Napoleonskrigen, og i tillegg var
det flere år med avlingssvikt. Det er fra disse årene begrepet ”Barkebrødstiden”
skriver seg, og alle kjenner historien om Terje Vigen som rodde til Danmark for
å skaffe korn. Disse årene tidlig på 1800-tallet er noen av de verste nødsår i
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Norges historie.
Under disse nødsårene utfoldet Severin Løvenskiold en betydelig virksomhet for
sitt amt, ved å arbeide for kystforsvaret og skaffe befolkningen den nødvendige
forsyning av korn og levnetsmidler. I samarbeid med andre opprettet han en
egen Provideringskommisjon for amtet. Ved subskripsjonen for det norske
universitetet tegnet han seg for 5000 riksdaler. Høsten 1813 søkte han avskjed
fra embetet som amtmann.
Løvenskiold ble valgt som representant for Bratsberg Amt til Riksforsamlingen
på Eidsvoll i 1814, hvor han var i mindretall. Prins Christian Frederik betraktet
han nærmest som en av sine fiender. Etter foreningen med Sverige fikk han
tilbud om plass i den nye regjeringen, men avslo. I årene 1814 til 1817 var
Løvenskiold forhandler ved gjeldsoppgjøret med Danmark, med tittel av
statsråd. I noen år drev han Fossum Jernverk og stod utenfor politikken. Hans
konservativ- monarkiske syn fornektet seg ikke i hans fåfengte kamp mot
Stortingets vedtak om å oppheve adelen 1821. Hans unionsvennlighet og øvrige
politiske syn stemte godt med holdningene til kong Karl Johan, som gjorde han
til statsminister ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm i 1828. En
stilling han hadde til 1841. Etter grev Wedels død ble han i 1841 utnevnt til
stattholder i Norge, og satt i det embetet til sin død i 1856. Etter Løvenskiold ble
stattholderposten stående ubesatt til den ble opphevet i 1873.
Severin Løvenskiolds konservative holdning gjorde at han var imot det meste
som i ettertid er betraktet som liberale og demokratiske reformer i det norske
samfunn. Han var blant annet imot utvidet stemmerett, arveloven, juryloven og
opphevelse av stattholderposten. I grunnlovssaker mente han at kongen burde ha
absolutt veto.
Severin Løvenskiold giftet seg i København i 1802 med Hedevig Sophie
Komtesse Knuth (1784-1819).
Det fortelles at Severin Løvenskiold var sterkt knytta til Siljan og spesielt
Opdalen (Se ”De erindringer som nå følger …”)
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Denne seddelen, som tilhører Søllands gardsarkiv, viser hva Nils Jensen Sølland
måtte sørge for å få fraktet til Fossum fra 1. april 1842 til 1. april 1843. Dette var
etter det jeg forstår kontrakten betalt arbeid. I den tiden Løvenskioldfamilien
eide Sølland må de ha hatt jaktrett, for ellers kunne de ikke ha levert ”Et stykke
Vildt” to ganger i året.
Denne retten mistet de da Treschow overtok eiendommen.
Tar og med at en fetter til Anne Halvorsdatter, Guttorm Larsen, ble bruker på
Søntvedt søndre, han gifta seg med dattera på garden, Marte Halvorsdatter, f.
1803. Guttorm Larsen var født på Bø vestre (nordre) i Luksefjell i 1788. Han var
sønn av Lars Olsen, som var bror til Annes far, og Mari Gulbrandsdatter, de var
brukere på Bø vestre (nordre part).
6. Peder Knudsen, f. 1774, g. 1. g. 1798 m. Pernille Olsdatter Gurholt f. 1760.
Pernille var enke da hun gifta med Peder. Pernille hadde fem barn i sitt første
ekteskap. (Siljan bygdebok. s 243).
Peder var i 1801 oppført som gardbruker og soldat.
Av folketellingen for 1801 fremgår det at Pernille hadde to ekteskap bak seg da
hun gifta seg med Peder. Hun hadde først vært gift med Ole Jansen Gurholt.
I dette ekteskapet hadde hun tre barn, de bodde hjemme i 1801, den eldste var
dattera Mari 18 år, og yngst var sønnen, Jon 12 år. I sitt andre ekteskap hadde
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Pernille to barn, døtrene, Anne 9 år og Gunhild 6 år, de bodde og hjemme i
1801. Deres far hette Jakob.
Peder overtok Nistua Gurholt i 1799. Han var far til tretten barn.
Peder og Pernille hadde fem barn.
1. Pernille Pedersdatter, f. 1799, g. m. Mathias Borgersen, f. ca. 1794.
De var gardbrukere og leilendinger i Søstua Engelstad. De hadde seks barn.
I 1865 hadde de på garden: 2 hester, 8 storfe, 11 sauer og 1 gris, de sådde:
3/8 tn. hvete, 1/8 tn. rug, ½ tn. bygg, 5 tn. havre og 6 tn. poteter.
Eldste sønnen, Peder 36 år, var hjemme og hjalp faren med garden.
Han overtok senere driften av garden. Dattera, Pernille 35 år, var og
hjemme og hjalp til på garden. I tillegg hadde de tjenestegutt og
tjenestejente.
2. Karen Pedersdatter, f. 1801, g. 1823 m. Peder Nilsen Kløverød, f. 1796.
Peder overtok som forpakter på Kløverød i 1830. Ved folketellingen i
1865 var Peder gardbruker og leilending. Tre av barna bodde hjemme,
de var da godt voksne, Anne Helvig 37 år, Peder 34 år og Ole 27 år.
De to eldste hjalp til med arbeid på garden, Ole står det ingenting om.
De hadde i alt fem barn. I 1865 hadde de 2 hester, 4 storfe, 6 sauer og 1
gris, de sådde 1/8 tn. hvete, ½ tn. bygg, 3 ½ tn. havre og 3 tn. poteter.
3. Ole Pedersen, f.1805
4. Berte Pedersdatter, f. 1806
5. Hedvik Pedersdatter, f. 1807.
Pernille brakte i alt ti barn til verden.
Da Peder ble enkemann, giftet han seg med
7. Margrete Knudsdatter Rød fra Nistua Rød i Siljan f. 1790 (S. s 231)
Peder og Margrete hadde åtte barn
1. Knud Pedersen, f. 1812.
2. Anders Pedersen, f. 1814, g. 1844 m. Sidsel Olsdatter Hagen, f 1815.
Ved folketellingen 1865 var Anders oppført som gardbruker og leilending.
De bodde i Nistua Gurholt. Alle fire barna bodde hjemme, eldste sønnen,
Ole 17 år, var hjemme og hjalp faren på garden, Martin 14 år, Maren 10 år
og Petrea 7 år.
I 1865 hadde de av dyr: 1hest, 6 storfe, 12 sauer og 1 gris, de sådde 3/8 tn.
hvete, 3/8 tn. bygg, 4 tn. havre og 6 tn. poteter.
3. Jan Pedersen, f. 1817.
4. Anne Pedersdatter, f. 1818.
5. Jan Pedersen, f. 1822.
6. Arne Pedersen, f. 1824 på Gurholt, d. 2. november 1903 på Kiste.
Arne overtok i 1849 søndre Kiste.
Han var gift første gang med Berte Olsdatter fra Høgset, f. 1800, d. 6. februar
1867 på Kiste. Hun var enke og hadde flere barn da hun gifta seg med Arne
og flyttet til Kiste.
Ved folketellingen i 1865 er Arne oppført som gardbruker, leilending
og regnskapsfører. To av Bertes døtre bodde hjemme, Ingeborg Nilsdatter
23 år og Berte Nilsdatter 21 år, i tillegg hadde de en pleiesønn, Nils Olsen 7
år. De hadde to tjenestekarer og en tjenestejente. De hadde tre hester,
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9 storfe, 14 sauer og en gris, de sådde 3/8 tn. hvete, 1/16 tn. rug, 6 tn. havre
og 7 tn. poteter.
Da Arne ble enkemann, giftet han seg igjen i 1869 med Lena Andrea
Olsdatter, født i Kvelde i 1847. Arne og Lena Andrea hadde åtte barn.
Arne kjøpte søndre Kiste av Treschow-Fritzøe i 1894 for kr. 6800.
Arne var ordfører i Siljan i mange år.
Ved folketellingen i 1900 var Arne og Andrea på Kiste, han er oppført som
gardbruker. To av sønnene, Peder 26 år og Ole 24 år var hjemme og
arbeidet på garden og i skogen, sønnen Arne var og hjemme, han var da 12
år. Døtrene Anne 22 år og Petra 17 år var og hjemme, Anne arbeidet som
sypike ved siden av husarbeid og stell av dyrene, Petra arbeidet med
husstell, gardsarbeid og stell av dyrene.
Dattera, Inga Karoline på 15 år var og hjemme.
7. Pernille Pedersdatter, f. 1827 g. m. Jakob Nilsen Sølland, f. 1820. Jakob
var enkemann da han gifta seg med Pernille. De hadde to barn
(Se Foreldre avsnitt 3)
8. Ole Pedersen, f. 1831, g. 20. april 1866 m. Anne Larsdatter Haugen (Høgset),
f. 1835.
Peder Knudsen var far til tretten barn.
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Oldeforeldre
Halvor Olsen Hvammen, f. i mai 1743, på Bø vestre i Luksefjell d. 12. juli 1805
på Bø vestre, g. 30. juni 1768 m.
9. Karen Abrahamsdatter, f. i mars 1747 fra Falkum søndre i Gjerpen, d. i mai
1801 på Bø vestre (2) i Luksefjell.
De bodde og var brukere på Bø vestre (2) fra 1776 til 1805, da overtok sønnen
Halvor Halvorsen. Ved siden av gardsdriften var Halvor Olsen skogsarbeider.
Bø-gardene ligger på vest- og østsiden av den nordligste armen av Fjellvannet
på ca. 290 m.o.h. Det er funnet ei flintøks fra steinalderen i området. Det er
gjort flere funn av sverd og andre våpen, redskaper og deler av seletøy. Noe av
dette er datert til vikingtiden, andre gjenstander er av ubestemt alder. Første
gang Bø er nevnt i skriftlige kilder, er et skattemanntall fra 1611. Gardsnavnet
Luksefjell er oppført i skattemanntall fra 1593 og 1604, men det må dreie seg
om østre Bø, da den var skattlagt som halvgard, mens Luksefjell, senere gnr. 23,
ikke var gjenrydda på den tiden, Luksefjell ble senere skattlagt som kvartgard
dvs. ødegard, med skyld 1 hud. Når det gjelder Bø-gardene så ble det i
dagligtale mest brukt navnet østre og vestre Fjellet. Den opprinnelige garden
som omfattet Bø vestre og østre og Luksefjell, gnr. 23, ble rydda i vikingtiden.
Garden ble delt i de tre nevnte brukene og kanskje flere i middelalderen. Og så
har videre delinger funnet sted senere.
8.

Fra Bø i Luksefjell i 1985
Videre deling av østre Bø i to bruk i 1686, og midlertidig deling av vestre Bø i
1720-1730, den ble gjort varig i 1766. Fra da av utgjorde Bø-gardene fire bruk
til ca. 1900 da oppdemming av Fjellvannet førte til at en stor del av jorda ble
oversvømt og antall bruk redusert til tre. I 1734 kom vestre Bø i Løvenskiolds
eie, da kjøpte Herman Leopoldus garden. Østre Bø kom i LøvenskioldFossums eie i 1739. På vestre Bø var ca. 1735 Ole Anulfsen Hvammen fra
Nore i Numedal, gift med Kari Paulsdatter, hun var også fra Numedal. De var
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foreldrene til Halvor Olsen
Etter 1766 ble som nevnt delingen av Bø vestre permanent. Til Bø vestre
(søndre part (2)) kom Halvor Olsen, gift med Karen Abrahamsdatter. Til Bø
vestre (nordre part (1)) kom broren, Lars Olsen gift med Marie
Gulbrandsdatter.
Det fortelles om Halvor Olsen at han var en opplyst mann. Han hadde vært
skolelærer i Gjerpen, og var prestens medhjelper i Luksefjell.
Halvor og Karen hadde ni barn.
1. Ole Halvorsen, f. 1769. g. m. Maren Aslaksdatter, f. 1768. Ole var husmann
på en plass under Luksefjell nedre. Ved folketellingen i 1801 var Ole
husmann med jord, han var 33 år, hans kone, Maren var 34 år, de hadde en
sønn, Ole Olsen 3 år. De kom senere til Holm i Gjerpen.
2. Abraham Halvorsen, f. 1771, d. 1780.
3. Halvor Halvorsen, f. 1773 på Bø vestre (søndre), d. 24. mai 1846 på Bø
vestre, g. m. Anne Klemetsdatter, f. 1787, hun var fra Gåserud i Efteløt i
Sandsvær. Anne døde 16. juni 1842.
De overtok garden etter Halvors foreldre. De hadde syv barn.
Sønnen Ole Halvorsen (Fjellet), f. 26. september 1822, d. 15. april 1879 i
Linden, Brown i staten Minnesota i USA. Han ble gift med sitt søskenbarn
Johanne Marie Johannesdatter fra Gåserud i Sandsvær, f. 23. juni 1819,
d. 28.mai 1886 i Linden, Brown i staten Minnesota.
Ole og Johanne Marie bodde først på Plassen under Dyrkoll, så flytta de til
Kåsa under Dyrkoll ca. 1850 og der bodde de til de emigrerte til Amerika i
10. april 1855. Ole skreiv seg da for Dyrkold.
De reiste over med fem barn: Anne Thurine 10 år, Halvor 8 år, Ingeborg
Marie 6 år, Johannes 4 år og Clemet 1 år. Sønnen Niles Olaves ble født i
Amerika. De reiste nok med seilskip fra Skien, og alle kom velberget over
havet. De reiste til Oconomowoc, Waukesha i staten Wisconsin.
Senere flytta de vestover til Linden, Brown i staten Minnesota.
Anne Halvorsdatter, gift Sølland, var tante til Ole Halvorsen.
4. Karen Halvorsdatter, f. 1776 på Bø vestre, g 17. september 1795 m. Tollef
Tollefsen. De bodde på Milekåsa i Mælum. De hadde fire barn
5. Guttorm Halvorsen, f. 1778, d. 1779, ½ år gammel.
6. Ingeborg Halvorsdatter, f. 1879 på Bø vestre, d. før 1805, g. m. Anders
Nilsen Limi i Gjerpen, f. 1776. I 1801 var Anders bonde og gardbruker på
Limi nordre i Gjerpen. De hadde to barn.
7. Anne Halvorsdatter, f. 1782 på Bø vestre, d. 1864 på Sølland i Siljan,
g. 1. g. 1806 m. Ole Jonsen Sølland fra Siljan, f. 1779, d. i januar 1814
på Sølland. De hadde to sønner
Anne gifta seg igjen 2. oktober 1814 med Nils Jensen Hogstad, f. 1794,
d. 1864 på Sølland. (Se Foreldre avsnitt 4).
8. Gunhild Halvorsdatter, f 1784 på Bø vestre.
9. Abraham Halvorsen, f. 1788 på Bø vestre, d. i USA, g. 14. juni 1812 i Holla
m. Anne Turine Torkildsdatter fra Foss lille, f. 1788, d. 14. november på
Hoppestad i Gjerpen. Da de gifta seg var Anne Turine tjenestejente på Vale
i Valebø og Abraham holdt til på Bestul.
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Da deres første barn, Karen Marie, ble døpt i 1813, bodde de på Bestul i
Luksefjell, der bodde de til ca. 1824. Deres seks første barn var født der.
Så flytta de til Foss, deres tre siste barn var født der.
Bestul er en av de eldste gardene i Luksefjell. Allerede i 1398 nevnes garden
Bestul i Kong Øysteins ”røde jordebok”. På 1600-tallet lå mange garder i
Luksefjell øde, etterpå ble de benyttet som setrer. Dette var vel et resultat av
svartedaudens herjinger. Etter hvert kom folk tilbake og slo seg ned som
fastboende. Bestul har gjennom tidene vært en storgard.
På Bestul var det skysstasjon og gjestgiveri fra den tiden allfarveien gikk
gjennom Langeruddalen fra Kongsberg til Skien.
Abraham med familie flytta fra Bestul til Eidanger sommeren 1824. Han
skal ha kjøpt garden Valler der. Det er ikke nevnt noe om Abraham under
Valler i Eidangerboka, så denne planlagte handelen har det nok ikke blitt
noe av. I 1825 bodde familien på Foss og fra 1830 var de leilendinger på
Hoppestad.
I 1845 bodde Abraham og Anne Turine på Hoppestad sammen med barna,
Karen, Ingeborg og Ole. I tillegg bodde forrige brukers enke, Juliane
Halvorsdatter, der med føderåd.
Ved folketellingen i 1801 bodde Abraham på Hoppestad, han var da 78 år,
gardbruker og leilending. Sammen med han bodde dattera Ingeborg
Abrahamsdatter 45 år og hennes mann, Ole Nilsen fra Sauherad 33 år, han
hjalp sin svigerfar med å drive garden. Ingeborg og Ole hadde ikke barn
selv, men de hadde tre fosterbarn. Det var de tre eldste av barna til
Ingeborgs bror, Ole Abrahamsen, f. 1822, d. 1861, g. m. Ingeborg
Halvorsdatter fra Bø vestre (2) i Luksefjell, f. 1826, d. 1861. Ole og
Ingeborg hadde fem barn, den nest yngste datteren Christine døde i 1857
og den yngste, sønnen Abraham, døde i 1862.
Abraham utvandra til Amerika, 80 år gammel i april i 1868. Han reiste
sammen med to svigersønner og deres familier. Det var Christen Nilsen
Hoppestad som da var enkemann. Han hadde vært gift med Anne Christine
Abrahamsdatter, f. 1817, d. 1867. Christen hadde med seg barna: Kirsten
f. 1841, Karen f. 1844, Hans f. 1846 og Nils f. 1851.
Den andre svigersønnen var Ole Nilsen fra Sauherad og hans kone Ingeborg
Abrahamsdatter, f. 1821, d. i USA. De tok med seg sine tre fosterbarn, som
de var tante og onkel til: Anne Turine f. 10. oktober 1851, Karen Maria
f. 7. februar 1853 og Helvig f. 15. desember 1854.
De ble skifta etter Halvor Olsen i 1805. Arvinger var:
1. Ole Halvorsen, myndig, bodde på garden Holm.
2. Halvor Halvorsen, myndig bodde på Bø.
3. Karen Halvorsdatter, g. m. Tollef Tollefsen Millekåsa.
4. Ingeborg Halvorsdatter, ho var død, g. m. Andres Nilsen Limi.
De hadde to sønner. Faren var verge for sønnene sine.
5. Anne Halvorsdatter, 22 år.
6. Abraham Halvorsen, 18 år.
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Formynder for Anne var farbroren Paul Olsen Fjellet. Avdøde hadde sittet i uskifta
bo etter kona Karen Abrahamsdatter, men hadde foretatt et ”frendeskifte” sammen
med barna før han døde.
10. Jens Jakobsen Hogstad øvre, f. 1743, d. 1802, g. 1774 m.
11. Ambjørg Arvesdatter, f. 1755, d. 1827. (S. s 588)
Jens overtok Hogstad øvre i 1764, skylda på garden var da 1 hud og 9 skinn.
Hogstad er en gammel gard. Den er først nevnt i 1528, da var det en ole eller
Oluf son dreiv garden. Garden hadde sag og var verdsatt til 3 ½ hud. Eik kirke
og prest eide 1 hud og 6 skilling i garden
Jens Jakobsen overtok Hogstad i 1764, da var garden verdsatt til 1 hud og 9
skilling.
Ved folketellingen i 1801 var seks barn hjemme, det var: Gullik, Jakob, Arne
(Arve), Nils, Ingeborg og Marte.
Jens og Ambjørg hadde tolv barn.
1. Nils Jensen, f. 1775, d. 1783.
2. Gullik Jensen, f. 1776.
3. Jakob Jensen, f. 1779, d. 1841, g. m. Ingeborg Olsdatter.
De drev Hogstad øvre på åremål fra 1821 til 1838
De hadde tre barn. Jakob er oppført som nasjonal soldat i 1801.
4. Arne Jensen, f. 1780. (Navnet Arve er brukt ved folketellingen i 1801)
5. Ingeborg Jensdatter, f. 1783, d. 1787.
6. Et dødfødt barn i 1786.
7. Helvig Jensdatter, f. 1787, d. 1787.
I bygdeboka for Siljan står det at Ingeborg og Helvig var tvillinger,
dette er ikke riktig. Begge døde omtrent samtidig i 1787.
8. Ingeborg Jensdatter, f. 1789.
9. Kari Jensdatter. Henne har en ikke funnet noe om.
10. Marte Jensdatter, f. 1792.
11. Nils Jensen, f. 1794, d. 1864, g. 1814 m. enke Anne Halvorsdatter
Sølland. De var brukere på Sølland. De hadde seks barn.
(Se Besteforeldre avsnitt 5)
12. Marie Jensdatter, f. 1797, d. 1799.
Ved folketellingen i 1801 mangler Kari, Ingeborg, Helvig, Marie og eldste
sønnen, Nils, var døde.
12. Knud Arnesen, f. ca. 1746, d. 1783, g. m.
13. Pernille Pedersdatter, f. ca. 1740, d.?
Knud overtok Nistua Gurholt straks etter 1770.
Ved folketellingen i 1801 var Knud død. Pernille er oppført som gardbruker,
hun var blitt enke for tredje gang. I 1801 bodde tre av barna hjemme det var:
Arne, Hedevig og John. De hadde og tjenestejente.
Knud og Pernille hadde fem barn.
1. Peder Knudsen, f. 1774, d. ?, g. 1798 m. Pernille Olsdatter, (enka etter
Ole Jansen).
(Se Besteforeldre avsnitt 6)
2. Arne Knudsen, f. 1776. I 1801 er han oppført som nasjonal soldat. Han ble
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gift med Rønnaug Pedersdatter, f. 1775, d. 1847. Arne overtok bygselen i
Framstua Gurholt, som faren hadde fått tidligere. Etter Arne overtok
sønnen, Knud.
3. Hedevig Knudsdatter, f. 1779.
4. John (Jan) Knudsen, f. 1781.
5. Ingeborg Knudsdatter, f.?, d. ?. g. m. Jakob Olsen Øverbø bruk 2 (S. s 340),
f. 1767. De hadde tre barn.
14. Knud Nilsen fra Holte i Siljan f. 1766, d. 1839, g. 1786 m.
15. Pernille Olsdatter Nistua Rød, f. 1767, d. ?.
Garden Rød er fra middelalderen. I tidligere tid var en part, ½ hud, tillagt
Tønsberg prosti og 1 hud tilhørte Eidanger sognekall. Den første en hør om på
Rød er Oluf som eide og skattet av garden i 1528. Senere på 1500-tallet var
garden delt mellom Halvor og Nils.
Knud og Pernille var brukere på Nistua Rød i Siljan ved folketellingen i 1801,
og Knud var gardbruker. I 1801 bodde mor til Pernille, Anne Jensdatter, f. ca
1740 sammen med Knud sin familie på Rød.
Knud og Pernille hadde tre barn.
1. Ole Knudsen, f. ca. 1787, d. ?.
2. Nils Knudsen, f. 1788, d. ?, g. m. Maren Andersdatter Hagen, hun var enke,
Nils flytta da til Hagen under Gurholt.
3. Margrete Knudsdatter, f. 1790, g. m. Peder Knudsen, f. 1774, han var
da enkemann.
(Se Besteforeldre avsnitt 7)
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Tippoldeforeldre
16. Ole Anulfsen Hvammen søndre fra Nore i Numedal, f. ca 1701, d. i mars 1764
på Bø vestre i Luksefjell. Han var også kjent som Ola Annundsen Bø. I
kirkebøkene nevnt som Ole Fjeldet, i skiftet som Ole Bø. Gift 12. februar 1736
i Rollag kirke m.
17. Kari Paulsdatter fra Rollag, f. 1710, d. i mars 1766 på Bø vestre i Luksefjell
Forlovere i Rollag kirke ved denne vielsen var Povel Halland og Biøn
Gutterue. Ole og Kari må ha flyttet til Bø vestre like etter at de gifta seg. Karis
søsken: Helje Paulsdatter og Ole Paulsen var på søndre Rønningen. De var
begge fra Rollag i Numedal.
Ole og Kari var brukere på Bø vestre fra 1736 til 1756.
Navnet Anulf også skrevet Anul er meget sjeldent, etter det jeg har funnet er
det bare brukt i Numedal.
Går en tilbake til folketellingen i 1801 og søker på landsbasis, finner en at da
skrev de Anul og ikke Anulf. Fornavnet Anul og etternavnet Anulsen og
Anulsdatter forekommer bare i Rollag i Buskerud. Nore tilhørte den gangen
Rollag kommune. Folketellingen for 1865 viser det samme, nå skrev de Anulf
eller Annulf, på landsbasis var det nå tre med navnet Anulf, og seks med
navnet Annulf, alle tre befant seg i Nore i Numedal. Personer med etternavnet
Anulfsen eller Anulfsdatter var det 13 stykker, alle befant seg i Numedal, 11 i
Nore kommune og 2 i Rollag. Det var åtte med etternavnet Annulfsen og seks
med navnet Annulfsdatter, alle i Nore prestegjeld.
I bygdeboka for Nore finner en at på garden Hvammen søndre i Nore (gnr. 197,
bnr. 1-2) bodde på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet Anulf
Halvorsen gift ca. 1693 med Jøran Guttormsdatter Hvilstein. Vi kjenner til at
de hadde fire barn
1. Halvor Anulfsen, f. ca. 1694, g. 1718 m. Brynhild Olsdatter.
Halvor overtok Hvammen søndre
2. Guttorm Anulfsen.
3. Torkild Anulfsen, f. ca. 1699.
4. Ole Anulfsen, f. ca. 1705. Vi finner ikke noe mer om Ole i bygdeboka for
Nore. Det er meget sannsynlig at det er han vi finner igjen på garden vestre
Bø i Luksefjell ca. 1735.
I Bamle tingbok – Bergberg tingstue 2. august 1740 finner vi at Ole Hvammen
var innstevnet for gjeld til Jørgen Rafnes sine arvinger, han skulle være skyldig
18 riksdaler og 2 mark. Ole Hvammen bedyret at han ikke var skyldig mer enn
2 riksdaler, 1 mark og 14 skilling.
I en liste over ”Ekstraskatten i 1762 for Gjerpen” står det for Luksefjell blant
annet:
Bø V (Vestre Bø i Luksefjell).
Eier: Kaptein Rasch et Løvenskiold.
Mand og kone: Ole Anulsen + k.
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Barn over 12 år: Anun, Povel, Lars, Halvor, Ole, Guttorm og Torcil Olssønner
og Giøran Olsdatter.
Tjenestepige: Sønneve Olsdatter.
Av dette skattemanntallet fremgår det at Ole og Kari hadde elleve barn.
1. Anulf Olsen, f. 1737 på vestre Bø, d. 1766, g. 30. desember 1762 m. Aslaug
Halvorsdatter fra Eriksrød, f. ca. 1734, d. før 1764. Anulf og Aslaug bodde
på Eriksrød fra de gifta seg. Da Aslaug døde, flyttet Anulf tilbake til Bø.
De hadde ingen barn. De ble skifta etter Anulf 26. juni 1766.
2. Povel (Paul) Olsen, f. ca. 1738 på vestre Bø, d. oktober 1810, g. 12. juli
1764 m. Helge Halvorsdatter fra søndre Eriksrød, f. ca. 1740, d. i april 1810.
Poul med familie var på Bø østre (4) fra 1763 til 1809 som leilendinger. Bø
østre var en av de større gardene i Luksefjell, de hadde 2 hester, 7 kyr, og 16
sau. Povel og Helge hadde elleve barn. Syv døde som barn.
Ved folketellingen i 1801 var Poul 64 år og Helje 62 år, de var jordbrukere
på Bø østre. Sammen med dem bodde da tre sønnebarn: Halvor
Olsen 13 år, Ole Olsen 6 år og Karen Olsen 11 år. Far til disse barna var en
sønn av Poul og Helje, hans navn var Ole Poulsen, han var f. i 1766 og døde
i desember 1798, gift 1788 med Aagot Torsteinsdatter fra Løvås, f. 1761 i
Tinn. De hadde fem barn. Dattera Aagot f. 1792 og sønnen Paul f. 1797
døde høsten 1798. Aagot gifta seg igjen med Sigurd Olsen Eriksrød.
De bodde på Eriksrød i 1801.
Den 28. desember 1814 giftet Halvor Olsen Fjellet seg med Christine
Torkildsdatter fra Sandsvær. Halvor var da 26 år og soldat, Christine var 20
år. I 1801 bodde familien til Christine på Gåserud Eje i Efteløt i Sandsvær.
Halvor døde 21. juni 1841. De var brukere på Bø østre i tiden 1831 til 1841.
De hadde ingen barn. Christine gifta seg igjen med Jon Hansen fra
Henningsdalen under Mo, f. 1809. Jon Hansen overtok som bruker på Bø
østre (4). Han døde i 1886 og Christine i 1884.
3. Tron Olsen, f. 1739 på vestre Bø, d. 1801. Han er ikke med i lista over
”Ekstraskatten i 1762 for Gjerpen”
4. Giøran (Jøran) Olsdatter, f. 1740 på vestre Bø, d. 1801, 23. juli 1767 m. Ole
Johannesen.
5. Lars Olsen, f. ca. 1741 på vestre Bø, g. 9. juli 1767 m. Marie
Gulbrandsdatter fra nordre Setret i Luksefjell, f. 1749, d. 1826.
Lars kom til Bø vestre (1) som leilending. De hadde elleve barn, seks døde
som små. Etterkommerne etter Lars og Marie var brukere på Bø vestre (1) i
flere generasjoner fremover. Sønnen Gulbrand Larsen, f. 1776, d. 1860,
overtok som leilending på Bø vestre (1) etter sine foreldre. Etter Gulbrand
overtok hans sønn, Anders Gulbrandsen, f. 1824, d. 1898 som bruker på Bø
vestre (1). Så overtok hans sønn, Anders Andersen, f. 1866, d. 1946. De var
på Bø vestre til 1903, da flytta de til søndre Mo og var der til 1918. Anders
kjøpte i 1926 garden Venstøp ”Høibø” og flytta dit.
Da Anders med familie flytta fra Bø vestre (1) overtok Ole Halvorsen
Fjellet fra Bø vestre (2) som bruker. Han var etterkommer til Ole Anulfsen
Hvammen og derfor i slekt med Anders. Ole Halvorsen døde i 1925 og da
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overtok hans sønn, Halvor Olsen Fjellet som bruker på Bø vestre (2). Han
var der til på 1950-tallet, da flytta familien til Eikornrødveien på Bøle.
6. Halvor Olsen, f. 1743 på vestre Bø, d. 1805, g. m. Karen Abrahamsen, f.
1747 på Falkum, d. 1801. De finner vi som nevnt på Bø vestre (2)
som leilendinger.
(Se Oldeforeldre avsnitt 8)
7. Ole Olsen, f. 1745.
8. Guttorm Olsen på vestre Bø, f. 1746.
9. Torcil (Torkild) Olsen, f. 1749 på vestre Bø, d, 1798.
10.
Ole Olsen, f. ca. 1751 på vestre Bø, døde syv uker gammel..
11.
Gunhild Olsdatter, f. 1752 på vestre Bø, d. 1752 tre uker gammel.
Det ble skifta etter Ole og Kari på Bø vestre i Luksefjell 26. juni 1766.
Arvinger var deres barn. Poul Olsen 28 år, Lars Olsen 25 år, Halvor Olsen 23
år, Ole Olsen 22 år, Torkild Olsen 14 (17?) år og Jøran Olsdatter 26 år. For de
umyndige sønnene var eldste broren, Poul, verge. For Jøran var broren, Lars,
verge. Boet var et av de aller rikeste løsøreskifter i Gjerpen på 1700-tallet.
Samme dag, 26. juni 1766, ble det holdt skifte etter Anulf Olsen. Eldste sønn til
Ole og Kari Hvammen. Han hadde vært gift med Aslaug Halvorsdatter, som
døde før Anulf. Aslaug var datter av Halvor Eriksrød. De hadde ingen barn
etter seg, så arvinger var Anulfs søsken. Boet var lite og fattig på løsøre. Av
husdyr var det tre kuer.
Omtrent samtidig med at Ole Anulfsen Hvammen var på Bø vestre finner en på Bø
østre Vebjørn Halvorsen fra Nore i Numedal, f. ca 1708, d. 1765. Gift 6. oktober
1739 i Nore kirke med Helge Paulsdatter, f. ca. 1706, d. 1781. De hadde elve barn,
bare frem vokste opp. Det kan være familieband mellom de to familiene. Begge var
fra Nore i Rollag og konene hadde samme etternavn. Kan de være søstre?
Etterkommerne etter Vebjørn og Helge finner vi som husmannsfolk på plassen
Drengen under Bø i Luksefjell.
18. Abraham Nielsen, født på Svenum i Sannidal, døpt 14. mars 1716, død på
Falkum søndre i Gjerpen, begravd 13. november 1762 i Gjerpen, g. 13. juni
1744 i Solum m.
19. Ingeborg Halvorsdatter, født på Gisholt i Solum, døpt 16. september 1714, d.
på Falkum søndre i Gjerpen, begravd 10. november 1781 i Gjerpen.
Abraham og Ingeborg bodde på Gisholt i Solum før de kjøpte Søndre Falkum i
1747. Abraham var bror til lensmannen i Drangedal, Jon Nilsen på Ytre
Vedfall.
I en liste over ”Ekstraskatten i 1762 for Gjerpen” står det at Falkum søndre var
selveier gods, det må bety at Abraham var eier av Falkum søndre.
Ingeborg drev garden fra mannen døde i 1762 til sønnen Ole overtok i 1781.
Abraham og Ingeborg hadde seks barn.
1. Ole Abrahamsen, f. 1745 på Gisholt i Solum, d. 21. oktober 1801 på
Falkum, g. 2. november 1768 m. Marthe Gundersdatter fra Holm, f. 1750, d
1816 Ole overtok Falkum i 1781. Han solgte unna mye av jorda etter han
overtok garden. Han og familien flytta til et hus under søndre Brekke før
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2.

3.
4.

5.
6.

1801. I folketellingen for 1801 er han oppført som jordløs husmann. Det
betyr at han leide et hus.
Karen Abrahamsdatter, f. i mars 1747 på Falkum i Gjerpen, d. 20. mai
1801 på Bø vestre i Luksefjell, g. m. Halvor Olsen Hvammen, f. i mai
1743, på Bø vestre i Luksefjell d. 12. juli 1805 på Bø vestre,
( Se Oldeforeldre avsnitt 9)
Nils Abrahamsen, f. 1750 på Falkum. Han eide og bodde på Skogsrød i 9-10
år før han solgte plassen og kom til Follaug som leilending.
Jørgen Abrahamsen, f. 1753 på Falkum, d. 1807 på Brekke søndre i
Gjerpen, g. 13. november 1777 m. Anne Gundersdatter fra søndre Holm, f.
1752. Denne familien bodde på søndre Falkum i flere år. Fra 1785- ca. 1790
bodde de på Skilbred i Solum. Mellom 1801 og 1807 flytta de til et hus
under søndre Brekke.
Ingeborg Abrahamsdatter, f. 1757 på Falkum, d. 1757.
Knut Abrahamsen, f. 1759 på Falkum, d. 1764

Fra gammelt av var Falkum en gard, og den er meget gammel. Her er det gjort
gravfunn fra folkevandringestiden (år 400-600), samt et tveegget sverd fra
vikingtiden (800-1000). Gravfunnet bestod av smykker i gull og sølv, noe som
tyder på at her har det bodd storfolk.
Nordre og søndre Falkum er nevnt helt tilbake til gammelnorsk tid 1000-1350.
I Biskop Eysteins Jordebok også kalt Den røde bok fra 1398 står det at
hustru Ingjerd på Mæla hadde skjenket 40 øyres skyld av Falkum nordre til
bønnehold for sin stefar Ormstein, moren Margreta og søsteren Aasa. I samme
bok er det også opplyst om en annen stor gave til gjerpenpresten. Det var
Tormod Valdiufsson og hustru Herborg (som var datter av Bjørgulf Aastesson
på Mæla) som skjenket ham 32 øyres skyld av søndre Falkum, men gaven
skulle ikke tas i besittelse før Tormod og Herborg var falt bort. En mindre del,
på 8 øyres skyld skulle overføres til prestebolet (prestegarden) straks. Disse 8
øyrene makeskiftet gjerpenpresten med en part i søndre Grini.
Falkum var i skatteklassen for fullgarder, minst 4 huder i landskyld i 1593.
En ”Søffren” (Søren) brukte garden fra 1611 til ca. 1646.
Så ble Falkum delt. To huder i søndre Falkum tilhørte St. Oluffs Kloster i
Tunsberg også kalt Tunsberg prosti, 6 skinn (½ hud) var i Gjerpen prostis eie.
Tre huder og 8 skinn og samtidig bygsleretten til alle 8 hudene var i 1624 eid
av Jørgen Traak i Bamble.
I fogderegnskapet finner en den 24. juli 1672 taksering av søndre Falkum til 4
huder. Ved denne takseringen tilkjennegav fogden mangler på 4 huder på
søndre Falkum. Det står:
” Ingen skov, til ringeste trelast, ikke engang til fornøden gjerdefang og
brenneved. Ingen udrast eller seter til feet om sommeren. Intet fiskeri eller
herlighed. Inden gjerde mest myr og annen udyrkbar jord”
Alt dette atter befaret, og bekreftes i alle måter. Dessuten har jordfall og flere
år etter år siden tatt overhånd p. g. a. Falkumelvens storhet, særlig vår og høst
til gårdens største ruin og skade, og dageligen derved avtages ...... Høyst 4
huder.
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Besiktigelsen ga også opplysning om eierne.
David Davidsen i Skien 3 huder og 10 skinn.
Oberst Brockenhuus 2 huder.
Gjerpen prosti ½ hud.
Herr Claus i Drangedal 1 hud og 8 skinn
Etter nedsettelse av skylda til 4 huder, forholt eierskapet seg slik.
Bygslemann David Davidsen 1 hud og 11 skinn med bygsle over garden som
tidligere.
Oberst Brockenhuus 1 hud årlig landskyld.
Gjerpen prosti 3 skinn årlig landskyld.
Herr Claus i Drangedal 10 skinn.
Til sammen 4 huder.
I første halvdel av 1700-tallet var det flere eiere til søndre Falkum: Fogden
Joachim Schweder fra 1725, krigskommissær Joachim Heim fra 1730 og
borgermester Bredahl fra 1736. Først i 1747 ble søndre Falkum bebodd av
selveiende bønder. Da kjøpte Abraham Nielsen garden og tok den i bruk.
Falkum var gard nr. 3 i tidligere Gjerpen kommune. Området har siden 1919
vært en bydel i Skien kommune.
20. Jakob Jensen, f. 1712, d.1783, g. m.
21. Ingeborg Nilsdatter Sølland, f. 1718. (S. s. 587)
I 1711 ble Hogstad øvre delt, da overtok Isak Olsen den ene delen og Peder
Jensen den andre. Fra 1723 var det Johannes Olsen som dreiv Hogstad, men i
1735 overtok Jakob Jensen garden.
Jakob og Ingeborg hadde åtte barn.
1. Helvig Jakobsdatter, f.1743, g. 1768 m. Ole Jonsen Skilbred, f. 1737.
2. Jens Jakobsen, f. 1745, d. 1802, g. 1774 m. Ambjørg Arnesdatter,
f. 1755, d. 1827.
Jens overtok i 1764 den delen av Hogstad som var verdsatt til 1 hud og
9 skinn. De hadde elleve barn.
( Se Oldeforeldre avsnitt 10)
3. Anne Jakobsdatter, f.1748, g. m. Erik Kristensen Island vestre, f. 1736,
d. 1789
De overtok Island vestre.
I 1801 var Anne enke, hun var bruker på garden. Sammen med henne bodde
fem av hennes syv barn, John Eriksen 30 år, Marie 25 år, Ingeborg 21 år,
Hedevig 18 år og Jakob 16 år.
4. Maria (e) Jakobsdatter, f. 1749, g. m. Abraham Olsen Sølverød, f. 1746,
d. 1819. (S. s 546).
Ved folketellingen i 1801 er Abraham oppført som gardbruker på Sølverød.
Fire barn bodde da hjemme. Den eldste, Jakob, var da 28 år, Ole 21 år,
Hedevig 16 år og Kristine 12 år.
5. Ingeborg Jakobsdatter, f. 1752, g. m. Nils Svendsen Austad, f. 1752,
d. ca. 1785. De var i ”Opstua” Austad. De hadde fem barn.
Ingeborg gifta seg igjen i 1788 med Nils Pedersen Kiste nordre, f. 1750,
han var da enkemann, han hadde vært gift med Anne Danielsdatter fra
Torsholt, f. 1765. De hadde fem barn sammen.
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Ved folketellingen i 1801 bodde de på Kiste, sammen med dem bodde
Dorte 19 år fra hans første ekteskap, Henrik 19 år hennes sønn fra første
ekteskap og så de tre felles barna, Anne Hedevig 11 år, Daniel 9 år og
Peder 5 år.
6. Dorte Jakobsdatter, f. 1753, d. 1793, g. m. Nils Jakobsen Island, f. 1756,
d. 1813. De hadde seks barn.
Nils gifta seg igjen i 1796 med Ingeborg Abrahamsdatter Solverød, f. 1778.
I 1801 var Nils gardbruker. Sammen med han og Ingeborg bodde fem av
barna fra hans første ekteskap, Margrete 21 år, Marthe 18 år, Jakob 12 år,
Kirsti 10 år og Hedevig 7 år. De hadde da et barn sammen, Dorothea 4 år.
De hadde også en dreng på garden.
7. Berte Jakobsdatter, f. 1754.
8. Nils Jakobsen, f. 1755, d. 1836, g. m. Margrete Arvesdatter Austad,
f. 1761, d. 1829. I bygdeboka for Siljan står det at Nils var gift med
Margrete Arvesdatter Austad, dette stemmer med kirkeboka. Det stemmer
ikke med folketellingen fra 1801, der er Margrete Halvorsdatter oppført
som Nils’ kone. Nils hadde ikke vært gift tidligere, det var første ekteskap
for begge. En må vel gå ut fra at kirkeboka er riktig og at det har kommet
inn en feil i folketellingen. Det finnes ingen ved navn Margrete Arvesdatter
i Siljan i 1801 i følge folketellingen. Navnene på barna som bodde hjemme
ved tellingen i 1801, stemmer med de som er oppgitt i Siljan bygdebok, det
var: Ingeborg 19 år, Jakob 15 år, Hedevig 12 år, Kari 10 år, Gullik 9 år,
Nils 4 år og Arve (Arve) 2 år, Berte og Dorte var ikke født.
De bruka på Hogstad øvre fra 1782. De hadde ni barn.
Som dere vil finne seinere i denne slektsoversikten, er Peder Jakobsen Sølland
og hans kone Karen Olava Edvardsdatter i slekt med hverandre. Jakob Jensen
og Ingeborg Nilsdatter Sølland er, som det fremgår av dette, tippoldeforeldre til
Peder Jakobsen. Men de er også, som det vil fremgå seinere, tipptipptippoldeforeldre til Karen Olava. (Se ”Forfedre til Karen Olava Edvardsdatter”,
avsnitt ”Tipptipptippoldeforeldre” avsnitt 110).
22. Foreldrene til Ambjørg Arvesdatter, kona til Jens Jakobsen
23. er ukjente
( Se Oldeforeldre avsnitt 11)
24. Foreldrene til Knud Arnesen som var i Nistua Gurholt
25. er ukjente
( Se Oldeforeldre avsnitt 12)
26. Foreldrene til Pernille Pedersdatter, kona til Knud Arnesen
27. er ukjente
( Se Oldeforeldre avsnitt 13)
28. Nils Vetlesen Holte, f. 1732, d. 1795, g. 1751 m.
29. Jøran Knudsdatter fra søndre Gonsholt, f. 1729
Nils overtok Holte etter sine foreldre. (S. s 460)
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Nils og Jøran hadde åtte barn.
1. Jakob Nilsen, f. 1752, g. m. Anne Andersdatter, f. 1765.
De kom til søndre Høgset. De hadde ni barn.
I 1801 er Jakob oppført som gardbruker, fem barn bodde hjemme, eldst
var sønnen, Peder 17 år, Kirsten 13 år, Andres 7 år, Nils 5 år og Jøran 3 år.
2. Margrete Nilsdatter, f. 1754.
3. Marte Nilsdatter, f. 1756 på Søntvedt.
4. Mikkel Nilsen, f. 1758, g. 1779 m. Karen Olsdatter Roligheten.
Ved folketellingen i 1801 er Mikkel oppført som husmann med jord,
han var på en plass under Gonsholt søndre. De hadde datteren, Inger 10 år.
5. Knud Nilsen, f. 1765, d. 1839, g. m. Pernille Olsdatter Rød.
f. 1767. De kom til Nistua Rød. De hadde tre barn
(Se Oldeforeldre avsnitt 14)
6. Vetle Nilsen, f. 1768, d. 1842, g. 1. g. m. Berte Tollefsdatter, f. 1771.
d. 1801. Det er nærliggende å tro at Berte døde i forbindelse med en fødsel.
I 1801 er Vetle oppført som gardbruker på Holte. De hadde da ei datter,
Jøran 2 år. De fikk to barn. De hadde i 1801 tjenestejente, det var søstera til
Berte. Sammen med dem bodde Vetles mor, Jøran Knudsdatter.
Vetle g. 2. g. m. Helvig Knudsdatter. De hadde seks barn.
Vetle overtok Holte etter sin far.
7. Hans Nilsen, f. 1773, d. 1813 ved en drukningsulykke, g. m. Kari
Olsdatter (Skilbred?), f. 1777. I 1801 er Hans oppført som gardbruker på
Holte. De hadde da ei datter, Kirsten 1 år, de fikk i alt fire barn.
I 1801 hadde de tre personer i tjeneste, en mann på 25 år og to jenter på 12
og 15 år.
Hans overtok Søstua Holte etter deling i 1795.
8. Isak Nilsen, f. 1784. I 1801 var Isak dreng på Nordal Sætre.
30. Ole Olsen, f. 1728, g. m.
31. Anne Jensdatter, f. 1740, d. 1806.
Ole var enkemann da han gifta seg med Anne.
Han overtok som bygselmann på Nistua Rød etter sin far. I 1766 bygslet Ole
hele garden, for hans onkel Aadne Olsen døde i 1764. Nistua Rød var tidligere
delt i to enheter. Anne bodde på Rød sammen med sin Pernille og hennes
familie i 1801. Pernille som da var 32 år, var gift med Knud Nilsen 36 år.
Han er oppført som gardbruker på Rød. De hadde da tre barn i alderen 10 til 13
år.
Ole og Anne hadde ei datter.
1. Pernille Olsdatter Rød, f. 1767, g. 1786 m. Knud Nilsen fra Holte i
Siljan, f. 1766, d. 1839. (Se Oldeforeldre avsnitt 15).
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Tipptippoldeforeldre
Anulf Halvorsen Hvammen søndre i Nore i Numedal, d. ca 1705, gift ca. 1693
med
33. Jøran Guttormsdatter Hvilstein fra Nore.
Hvammen-gardene ligg på vestsiden av Lågen, der den renner ut i Norefjorden.
Hvammen var opprinnelig en gard med store jordvidder som etter hvert ble delt
opp i flere bruk. I dag er det tre Hvammengarder. Hvammen ble i 1670-årene
delt i to. Søre Hvammen, som var det gamle hovedbøle og Nordre Hvammen. I
1832 ble Søre Hvammen delt i to. Mellom Hvammen som var det gamle
hovedbøle ble en enhet og Søre Hvammen den andre enheten. Det var Anulf
Larsen, f. 1775, som foretok denne delingen. Mellom Hvammen overdrog han
til sønnen, Halvor Anulfsen, f. 1779, d. 1885, for 500 rdr. og føderåd på livstid
til Halvors mor, Tora Sebjørnsdatter.
32.

Fra tunet på Mellom Hvammen
Søre Hvammen solgte Anulf til sin søstersønn, Lars Olsen fra Hvilstein eller
Hvilesteineiet for 600 rdr., og føderåd på livstid for selgeren.
Med Halvor Anulfsen, som var ugift, gikk den gamle slekta i rett
nedadstigende linje på Mellom Hvammen ut. Halvor solgte garden til Tollev
Tollevsen Kittilsland straks etter 1832. Men garden gikk ikke ut av slekten, ei
annen grein av slekten overtok. Tollev Tollevsen som var fra Einarstveit i
Uvdal ble i 1828 gift med Guri Halvorsdatter Øvre Borge. Bestefaren til Guri,
Torkild Anulfsen Søre Hvammen, f. ca 1699 gifta seg i 1743 med Åshild
Halvorsdatter Øvre Borge. Så med dette var det et relativt nært slektskap
mellom Søre Hvammen og Øvre Borge. Etter det jeg kan se har Mellom
Hvammen vært i slekta siden garden første gang er nevnt i skriftelige kilder på
1620-tallet og kanskje lengre.
Med Lars Olsen som døde i 1842 gikk den gamle slekta ut på Søre Hvammen.
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Hvammen er en gammel gard, men ikke av de eldste i Nore.
I verket ”Norske Fornlevninger” av N. Nicolaysen, som ble utgitt i 1862-66 er
det nevnt at på Hvammen stod i 1863 både stabburet og låver på hver sin urørte
gravhaug, og ned mot Lågen var det to runde hauger og i nærheten tre
steinkrinser. På Hvammen er det funnet et enegget sverd i en haug fra yngre
jernalder. Det er nå på Nordiska Museet i Stockholm. Dette er tegn på at det
lenge har vandret folk på jordene i Hvammen, uten at en kjenner mer til deres
liv og lagnad.

Stabburet og låven og fjøset på Mellom Hvammen
I 1678 var Anulf Halvorsen vitne i ei drapssak mot Tommes Tønne fra Valdres
som hadde drept Nils Olufsen Skavlem på Sandnæs. Tommes ble dømt fra
livet. Ikke lenge etter kom Anulf oppi noe lignende.
En dag i slutten av september 1682 ble det holdt ”festeøl” (forlovelsesfest) på
garden Vrenne i Nore. Der var Anulf Halvorsen med. Som det pleide å være i
slike lag på den tiden, var det mye av både øl og det som sterkere var. Ut på
kvelden vart det trette og krangel ute i koven. Anulf følte seg trua på livet, han
trodde de ville drepe han. For å verge seg drog han kniven, samtidig ble det
mørkt i rommet. Da hadde Anulf hogget rundt seg i mørket, og så hadde han
råka Nils Helgesen Rustand i hodet så det ble et stort sår, Nils døde av dette
syv dager senere. Anulf hadde kommet seg ut, og dagen etter hadde han gått til
Guttorm Hvilstein (sin svigerfar) og fortalt det hele og sa: ”Gud betre mig, jeg
kom til og skar Nils Helgesen med kniv”. Han hadde da bedt Guttorm om å gå
til Vrenne og høre hvordan det stod til med Nils.
Da Nils Helgesen døde av skaden, var Anulf en fredløs mann, Men han gjorde
rett da han gikk til Guttorm Hvilstein og meldte fra om det han hadde gjort.
Loven påla en drapsmann straks å gå til nærmeste gard og lyse drapet på seg,
og de han der snakket med vart hans viglysingsvitner. Med deres vitnemål om
dette kunne han gå til fogden og løse ”kongedagsbrev” som ga han fred og
trygghet til dom var falt. Men kongedagsbrevet påla og drapsmannen å møte på
tinget til saksbehandling og motta dom. Anulf Hvammen fikk seg
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kongedagsbrev, datert 10. mars 1683.
Denne saken kom for flere ting og mange vitner ble avhørt. Den 14. mars 1684
ble det på tinget avgjort at saken skulle gå til lagmannen i Skien til uttalelse. På
tinget i Svalestuen i Nore 1. oktober 1684 ble svaret fra lagmannen framlagt.
Han viste saken til doms på Herretinget på Akershus. Men der var ikke Anulf
til stede slik han skulle ha vært. Han hadde rømt eller holdt seg borte, ”ingen
ville vite hvor han var”. Navnet hans ble ropt opp tre ganger fra tinghusdøra,
men ingen Anulf kom. Dermed hadde Anulf brutt kongedagsbrevet og således
”gjort seg dess mer ufrelst”.
Ut fra bevisene kom retten til at drapet ikke kunne betraktes som ulykke eller
nødverge, det ble nærmest å regne som uaktsomt drap. Men fogden hadde på
tinget 21. september 1683 krevd dødsstraff for Anulf og inndragning av alle
hans eiendommer til kongen og dette kravet holdt han fast ved. Dommen ble
meget hard. Anulf Halvorsen ble dømt til døden ved halshugging og hans gods
skulle overtas av kongen. Dommen var i samsvar med fogdens begjæring.
Det går flere segner om Anulf Halvorsen etter dette drapet: Han skulle ha rømt
vestover fjellet sammen med en annen som var drapsmann. Der traff de ei
spåkone, og Anulf spurte hvordan det kom til å gå med han. Kona svarte at det
kom til å gå godt dersom ikke Rustandkona (mor til den drepte) kom på tinget
når saken skulle fram. Det ble fortalt at de laug for Rustandkona og sa at saken
skulle opp en annen dag enn den som var fastlagt, så ho kom for seint til
rettssaken.
Spåkona skal og ha sagt til Anulf at han måtte snu stova på garden så
inngangen ble fra syd, og i stovemuren skulle han finne ei ”mannebot” (penger
etter verdier til å betale bota med). Ellers skulle han akte seg for den første
snøen i Borgeåsen og det store huset på Skjønne. Der bodde lensmann i Anulf
sin tid.
Anulf Halvorsen ble altså dømt fra livet på tinget i Svalestuen 1. oktober 1684.
Men en slik dom fra et bygdeting, avsagt av 12 lagrettemenn måtte stadfestes
av en høyere rett. Trolig ble saken lagt fram for Herretinget på Akershus slik
som tingmennene hadde krevd, og der må dommen ha blitt omgjort til bot, for i
ei liste i Riksarkivet over ”Sigt og Sagefald i Numedal og Sandsvær nr. 4” for
1687 står det: ”Anulf Huammen, manddraber, betaler udi Tegngield 8 ørtunger
13 mark sølv” I penger ble det ca. 7 riksdaler. (Tegn = fri mann, undersått.
Tegngield = bot til kongen for drap av en tegn, undersått).
Det måtte vært Anulf Halvorsen som her bøtte for sin ugjerning og dermed ble
en fri mann som kunne overta rettene sine i Hvammen. Anulf var husbonde i
Hvammen i mange år.
Under denne saken var det mor til Anulf, Helga Gulbrandsdatter, som satt med
Hvammen og ble regnet som eier der. Hun var da enke.
Da Anulf hadde gjort opp for seg og ble en fri mann i 1687, var det vel naturlig
at han overtok farsgarden, slik at Helga slapp den byrden. Det hadde sikkert
vært en stor påkjenning for henne det sønnen hadde vært oppi.
Anulf var ei tid skyss-skaffer. Det bestod i å skaffe folk og hester når reisende
kom og krevde skyss.
Fra 1695 var Anulf eier av hele Hvammen søndre, skyld 1 hud og 6 skinn.
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I en matrikkel fra 1698 står Anulf Halvorsen som eier av Hvammen søndre
med 1 hud og 6 skinn i skyld. Der er og en oppgave over skattene på garden på
den tiden: Leilendingsskatt 1 rdr. 3 ort 12 skilling (sk.). Proviantskatt 18 sk.
Soldatkjolepenger 1 ort. Rossteneste 15 sk. Ledingsskatt 3 sk. I alt 2 rdr. 2 ort
og 3 sk. Dette synes kanskje ikke mye, men en skal huske på at pengene hadde
en helt annen verdi den gangen.
Det er ting som tyder på at Anulf var kirkeverge ei tid, dette vervet hadde han
trolig arvet etter sin far
I 1697-98 ble han innkalt som vitne i en sak mellom sorenskriverfullmektigen,
Chr. Sommerfeldt, og sognepresten, Hr. Peder Larsen, men da nekta Anulf å
uttale seg og begrunnet det med at han var kirkeverge og mente seg innhabil i
saken.
På Hvammen står et fint stabbur, i en stokk over innerdøra er årstallet 1705
hogget inn. Årstallet sier at det må være Anulf Halvorsen som har bygd og
bekosta stabburet. Han har med dette reist seg et fint og verdig ettermæle på
garden. Dette må være noe av det siste han gjorde på Hvammen. Han døde ca.
1705.
Vi kjenner til at Anulf og Jøran hadde fire barn.
1.
Halvor Anulfsen, f. ca. 1694, g. 1718 m. Brynhild Olsdatter.
Halvor overtok Hvammen søndre
2.
Guttorm Anulfsen.
3.
Torkild Anulfsen, f. ca. 1699, g. 1. g. 1737 m. Ingrid Halvorsdatter
Sporan. Torkild g. 2. g. 1743 m. Åshild Halvorsdatter Øvre Borge.
Torkild
gifta seg til Borge. Barnebarnet til Torkild, Guri Halvorsdatter Borge og
hennes mann Tollev Tollevsen kjøpte Mellom Hvammen i 1830-årene
av
Halvor Anulfsen i 1830-årene.
4.
Ole Anulfsen, f. ca 1705. Vi finner ikke noe mer om Ole i
bygdeboka
for Nore. Det er meget sannsynlig at det er han vi finner igjen på
garden vestre Bø i Luksefjell ca. 1735.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 16)
Jøran Guttormsdatter Hvammen gifta seg igjen ca. 1708 med Ole Halvorsen
Sandnæs. De bodde på garden Sandnæs. De hadde tre døtre: Helga, Ingebjørg
og Ragnhild.
Til Hvammen søndre kom det nå brukere før Halvor Anulfsen, eldste sønn til
Anulf og Jøran, overtok.
Kari Paulsdatter kan være datter av Poul Halvorsen Dali, som bodde på
brukene Dale og Fekjan på den tiden da Kari ble født.
35. Navnet på kona til Poul Halvorsen er ukjent.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 17)
34.

36.

Niels Pedersen Svenum, f. ca. 1670 på Svenum i Sannidal, d. 1769 ?, g. 9. juli
1702 i Solum m.
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37. Karen Steinarsdatter Aakre, f. ca. 1660 på Aakre i Drangedal i Telemark
En kjenner til at Niels og Karen hadde to sønner.
1. Jon Nielsen, f. 1704 på Svenum
2. Abraham Nielsen, f. 14. mars 1716 på Svenum i Sannidal, d. 13.
november 1762 på Falkum i Gjerpen, g. 13. juni 1744 i Solum m.
Ingeborg Halvorsdatter, f. 16. september 1714 på Gisholt i Solum, d.
10. november 1781 på Falkum i Gjerpen.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 18)
Halvor Larsen Gisholt, f. 1665 på Gisholt i Solum, d. 1717 på Gisholt, g 21.
november 1710 m
39. Maren Christensdatter, f. 1671 i Skien
Halvor og Maren hadde to barn.
1. Jøran Halvorsdatter, f. 1711 på Gisholt i Solum, d. 1777 på Tveitan i Solum.
2. Ingeborg Halvorsdatter, f. 16. september 1714 på Gisholt i Solum, d. 10.
november 1781 på Falkum i Gjerpen, g. 13. juni 1744 m. Abraham
Nielsen, f. 14. mars 1716 på Svenum i Sannidal, d. 13. november 1762
på Falkum i Gjerpen.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 19)
38.

40. Foreldrene til Jakob Jensen som overtok Hogstad øvre i 1735
41. er ukjente
42.
43.

Nils Jonsen Sølland, f. 1694, d. 1734, g 1711 m.
Hellie Olsdatter fra Skilbred i Siljan.
Da overtok Nils Sølland etter sine foreldre. Garden ble delt i 1719.
Nils fikk den gamle delen av garden, søstera, Ingeborg og hennes mann,
Mikkel Syversen, fikk den fraskilte delen.
Nils og Hellie hadde ti barn.
1. Inger Nilsdatter, f. 1712, d. 1713.
2. Abraham Nilsen, f. 1714.
3. Abraham Nilsen, f. 1716, d. 1784 på Bø østre (3) i Luksefjell, g. 8.
september 1753 m Margrethe Eriksdatter fra nordre Oterholt i Gjerpen, f.
1729, d. 1789 på Bø østre (3). De bodde på Sølland fra 1753 til 1765, så var
de brukere på Bø østre (3) i Luksefjell. De hadde ni barn.
4. Ingeborg Nilsdatter, f. 1718, g. 1741 m. Jakob Jensen Hogstad, f. 1712,
d. 1783. De bruka på Hogstad. De hadde åtte barn.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 21)
5. Inger Nilsdatter. f. 1721, d. 1770, g. 1740 m. Jon Kittelsen Torsholt.
Jon som var telemarking, kom til Slemdal i 1718, han tjente først på nedre
Hogstad hos Peder, senere var han i tre år hos Gunder Tormodsrød.
De hadde fem barn. Da Jon ble enkemann, giftet han seg igjen med
Karen Jonsdatter Sølland. (S. s 318)
6. Anna Nilsdatter, f. 1723, g. 1747 m. Knut Knutsen.
7. Dorte Nilsdatter, f. 1725, g. 1747 m. Daniel Kittelsen.
8. Hedvig Nilsdatter, f. 1728.
9. Engvold Nilsen, 1730, g. 1750 m. Anna Reiersdatter Grorud.
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Anna var enke da hun gifta seg med Engvold.
Engvold overtok Sølland i 1751 fra sin mor som hadde sittet med
garden siden hun ble enke i 1734. Garden var da taksert til 2 ½ hud.
De hadde fem barn.
10. Peder Nilsen, f. 1733, g. 1. g. m. Inger Gudmundsdatter.
Peder g. 2. g. m. Gunhild Aadnesdatter Rød, f. 1741.
Vetle Pedersen Høgset, f. 1692 (eller 1698), d. på Holte i 1764 (S. s 460)
I bygdeboka for Siljan står det under Høgset at Vetle kom til Kløverød i 1719.
Under Kløverød er han ikke nevnt, han kan selvsagt ha vært bruker på
Kløverød en tid uten at det har kommet med i bygdeboka. I bygdeboka står det
at en Vetle Høgset kom til Holte i 1737 og at han var født i 1698. Under
Høgset står det at han var født i 1692. Går ut fra at den Vetle Høgset som
bygdeboka mener kom til Kløverød, er den samme person som bygdeboka
mener kom til Holte i 1737.
Vetle var gift to ganger, første gang med
57. Margrete Nilsdatter
Går ut fra at sønnen Nils er fra første ekteskap, da han overtok Holte etter sine
foreldre.
En kjenner navnet på en sønn til Vetle.
1. Nils Vetlesen, f. 1732, d. 1795, g. m. Jøran Knudsdatter fra søndre
Gonsholt, f. 1729
Nils overtok Holte etter sin far.
De hadde åtte barn.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 28)
Vetle g. 2. g. m. Gunhild Andersdatter.
56.

58. Knud Halvorsen, Han var født i Numedal, han ble gift med
59. Helje (Helga) Gulliksdatter fra Engelstad.
Etter den store nordiske krig kom nye folk inn på begge søndre Gonsholt
gardene. De kom fra Numedal, Halvor (Nirisen?) med sin datter Ingeborg og
sønnene, Niri og Knud. De kjøpte hele søndre Gonsholt. Niri født i 1688, hadde
den ene av gardene. Han solgte sin del på 1 hud og 9 skinn til greven av Larvik
i 1746. Den andre delen overtok Knud. (S. s. 209)
Etter det en kjenner til, hadde Knud og Helje fire barn
1. Amborg Knudsdatter, f. 1728, g. 1760 til Åsterød i Gjerpen, der hun ble
stammor til en stor slekt.
2. Jøran Knudsdatter, f. 1729, g. 1751 m. Nils Vetlesen Holte, f. 1732,
d. 1795. De overtok Holte etter Nils sine foreldre.
De hadde åtte barn.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 29)
3. Halvor Knudsen, f. 1735, g. m. Mariken Olsdatter, f. 1740, d. 1773
Halvor overtok garden etter sine foreldre. De hadde fire barn.
4. Maren Knudsdatter, f. 1740, g. 1763 m. Nils Larsen Gonsholt, f. 1735.
Han var fra Nistua Gonsholt.
60. Ole Olsen, f. 1700, g. 1728 m.
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61.

Gunhild Pedersdatter Tveiten.
I 1643 tilbød Ole og broren Aadne Olsen hele garden Rød, takst 2 ½ hud med
bygselrett til greven av Larvik. Ved skiftet etter faren var garden taksert til 150
rdr. De tilbød å selge for denne summen. De betinget seg å få beholde hver sin
halvpart av garden som bygselmenn uten bygselavgift og få avskrevet gjelden
til grevens jordbokkasse som var på 80 rdr. 3 ort og 20 sk. Av skogen mente de
det kunne leveres 40 lester kull årlig, og husene var i god stand.
Overinspektøren foreslo for greven å kjøpe Rød for 150 rdr. og godta
betingelsene. Saken ble liggende i to år da det var dårlig med penger i grevens
kasse. I 1745 solgte Ole Olsen og de andre arvingene Rød til greven av Larvik
for 150 rdr. (S. s 231)
Ole og Gunhild hadde seks barn.
1. Ole Olsen, f. 1728, g. m. Anne Jensdatter, f. 1740, d. 1806.
Ole overtok som bygselmann på Rød etter faren.
De hadde en datter.
(Se Tippoldeforeldre avsnitt 30)
2. Peder Olsen, f. 1730, g. 1756 m. Gunhild Jensdatter Kiste
De flyttet til Dåpen. De hadde fire barn.
3. Anders Olsen, f. 1733.
4. Kirsten Olsdatter, f. 1735.
5. Nils Olsen, f 1751
6. Tor(e) Olsen, g. m. Jøran Pedersdatter.

62. Foreldrene til Anne Jensdatter, kona til Ole Olsen på Rød
63. er ukjent
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Tipptipptippoldeforeldre
Halvor Anulfsen Hvammen i Nore i Numedal, f. ca. 1612, d. ca 1683, g. ca.
1650 m.
65. Helga Guldbrandsdatter Sporan, f. 1631, d. 1717.
Halvor overtok Hvammen etter sin far, Anulf Halvorsen, ca. 1655.
Da kvegskatten ble utligna i 1657, betalte Halvor skatt av 1 hest, 13 kyr, 10
sauer og 8 geiter. Det var buskapen i Hvammen på den tida, ikke noen liten
gard. Året etter betalte Halvor proviantskatt med ½ tn. brød, 1 bismarkpund
kjøtt og 1 bismarkpund ost. Garden var ved denne utligningen regnet for
halvgard. (Halvgard var en gard med mellom 1 og 3 huder i skyld.)
I manntallet fra 1665 er Halvor Hvammen oppført med en alder på 53 år etter
prestens oppgave til manntalet. Så finner vi Oluf Anulsen, soldat 27 år og
Amund Anulfsen, 18 år. Disse to må være halvbrødrene til Halvor. Selv hadde
han ikke sønner som var over 12 år på denne tiden, så de ble ikke med i
manntallet, men derimot en tjenestegutt som het Gunul Torjusen, 21 år. Det er
ikke nevnt husmenn til Hvammen i dette manntallet, så det var vel ikke rydda
slike plasser enda.
64.

Stabburet på Mellom Hvammen
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I matrikkelen fra 1668 er Hvammen oppført med 2 huder i skyld, av dette eide
kongen 1 hud. De to hudene ble omregnet til 1 skippund korn, og tiende og
leding ble sett til 26 ½ sk. Det var skog til garden ifølge matrikkelen. Selv om
en fekk en omskriving vart skylda på gardene i Nore fortsatt regna i huder og
skinn i lange tider framover og ledingskatten ble betalt med 3 gråskinn
(ekornskinn) som før.
Halvor Hvammen er nevnt som lagrettemann nesten hvert år i tiden 1667-77.
Han var og kirkeverge sammen med Laurits Herjulvsgard rundt 1668. De
skulle ivareta kirkens interesser, ordne med bortbygsling (bortleie) av
kirkegods og kreve inn leie og renter av brukerne.
Det ser ut til at Halvor har bygd eller fått satt opp et stabbur på Hvammen i
1650-årene. På innerdøra i det gilde stabburet som ennå står på mellom
Hvammen, er det to svære jernbeslag som går over hele døra i bredden. De er
fint siselerte og har bokstavene:
H. A. S. (Halvor Anulfsen)
H. G. D. (Helga Gulbrandsdatter)
L. H. S. (sønnen Lars Halvorsen, kanskje det året han ble født, ca. 1652?)
Den som har smidd dette beslaget antar en var Lars Gulbrandsen Sporan, bror
til Helga Gulbrandsdatter, for han var en meget dyktig smed. Midt på innerdøra
er det et kunstferdig beslag med en diger jernring og på beslaget står innskrifta
S. I. L. 1591. Dette beslaget er trolig tatt fra ei eldre stabbursdør. Hva
bokstavene betyr er usikkert, kanskje er det initialene til smeden som laget det.
Dette gamle stabburet ble ombygd og påbygd ca. 1705, for dette årstallet er
skåret inn stokken over innerdøra. Det er trolig at stabburet da ble satt på
stolper slik det nå står. Tidligere ble slike hus som oftest satt på mur på bakken.

Beslaget på innerdøra i stabburet
Halvbrødrene til Halvor, Oluf og Amund hadde landskyldgods i Hvammen og
de krevde trolig sin rett i garden. Så ble Hvammen nordre fraskilt med en skyld
på 6 skinn. Det gamle hovedbøle ble kalt Søre Hvammen, med en skyld på 1
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hud og 6 skinn. Av dette eide kongen 1 hud, så bondegodset der var bare 6
skinn. Dette må ha funnet sted i 1670-årene.
I matrikkelen fra 1683 står det at Hvammen søndre var på 1 hud og 6 skinn
skyld. Av dette eide Hr. Heinrich Müller 1 hud m.b. og Halvor Anulfsens barn
eide 6 skinn og at dette ble bruka av enka Helga Gulbrandsdatter. Heinrich
Müller var kongens ”rentemester”, nå ville vi kalt han finansminister. Denne
Müller var en storspekulant og en riking som overtok en mengde garder og
eiendommer rundt om i landet, således og i Nore, mot lån til kongen eller ved
kjøp av han. På denne måten hadde han fått tak i kongen sin eiendel i
Hvammen.
Halvor og Helga hadde tre barn.
1. Anulf Halvorsen, g. ca. 1693 m. Jøran Guttormsdatter Hvilstein
De overtok Hvammen.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 32)
2. Lars Halvorsen, g. 1. g. før 1680 m. Ragnhild Pålsdatter Halland, g. 2. g. m.
Gjerterud Torsteinsdatter Skjoune.
3. Gullbrand Halvorsen, g. ca. 1685 m. Ågot Olsdatter Jonsjorden fra Tinn
Austbygd. De overtok Jonsjorden i Tinn Austbygd etter hennes foreldre.
Guttorm Halvorsen Hvilstein, f. ca. 1614, d. ca. 1700, g. før 1650.
Navnet på hans første kone er ukjent.
Med sin første kone hadde Guttorm fem barn:
1. Ole (Oluf) Guttormsen, g. før 1675 m. Kari Kolbjørnsdatter.
2. Halvor Guttormsen.
3. Knut Guttormsen.
4. Margit Guttormsdatter, g. før 1695 m. Ole Brynhildsen.
5. Ingebjørg Guttormsdatter, f. ca. 1669 g. 1711 m. Gulbrand Syversen vestre
Borge.
Den første kona til Guttorm må ha dødd ca. 1669, kanskje da Ingebjørg ble
født. En kjenner ikke til noe skifte etter henne.
Så gifta Guttorm seg igjen ca. 1670 med
67. (Wiel) ei datter av Torkild Ro.
Hvilsteingardene ligger på vestsiden av Lågen omtrent rett over for Skjønne
kapell. Når garden ble rydda og bygd er vanskelig å si, for navnet i seg selv sier
ingenting om det. Det er heller ikke gjort noen fornfunn på garden, så garden er
ikke særlig gammel.
Første gang Hvilstein er nevnt i skriftlige kilder er i 1546. I et utrykt diplom i
Riksarkivet, datert 26. mars 1546, omtales et skifte på Kravik i Nore.
Det var det store skiftet etter Halvor Stenersen Kravik og hans kone.
Guttorm er nevnt på Hvilstein i 1657. Da betalte han feskatt av buskapen på
garden. Det var 1 hest, 9 kyr, 11 geiter og 16 sauer. I lensmannsregnskapet
finner en Guttorm nevnt i mange år framover på Hvilstein.
I manntallet fra 1665 er Guttorm Hvilstein oppført med en alder på 51 år etter
prestens oppgave til manntallet. Han hadde ingen sønner over 12 år. En måtte
være over 12 år for å komme med i manntallet.
I fogdens oppgave står det at Guttorm var 52 år, og at han hadde en husmann
som hette Engebret. Videre har fogden gitt opp ”Hvilstein med Loftsgarden” til
66.
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1 ½ hud. Det var mellom Loftsgarden i Øygardsgrend på 6 skinn skyld som
Guttorm eide. Kongen eide 4 skinn i Hvilstein.
Ved matrikkelen i 1668 var Hvilstein oppført med ei skyld på 10 skinn, som
omregnet ble ½ skippund korn. Tiende og leding var satt til 13 ½ sk. i penger,
før 3 gråskinn (ekornskinn).
Guttorm bygsla (leide) og bruka også kongen sine 4 skinn i Hvilstein.
En septemberdag i 1682 fekk Guttorm en lite hyggelig opplevelse. Hans
svigersønn, Anulf Halvorsen Hvammen kom til han og fortalte at han kvelden
eller natta før hadde forderva Nils Helgesen Rustand med kniv i et festeøl på
Vrenne. Guttorm måtte nå være ”viglysingsvitne” for Anulf så han kunne få
kongebrev og dermed fred til dom i saken var avsagt. Guttorm måtte og gå til
Vrenne å høre hvordan det stod til med Nils. Nils Helgesen levde da, men døde
noen dager senere.
Det var skikk i den tida at bøndene hadde skyssplikt når øvrighetspersoner var
ute og fór. De måtte møte med ridehest eller skysshest når de ble tilsagt fra
Skyss-skafferen. En gang i 1683 hadde Guttorm forsømt skyssplikten sin. Han
mente han hadde tinga Asbjørn Flåta til å kjøre for seg, men det hadde han
tydeligvis ikke gjort, for Guttorm som var ansvarlig for arbeidet, måtte bøte
med 2 mark sølv for forsømmelsen.
Guttorm må ha vært en akta mann i bygda, for han gjorde tjeneste som
lagrettemann på tinget nesten hvert år i tiden 1664 til 1691.
I matrikkelen fra 1683 står det at skylda på Hvilstein var 10 skinn. Av dette
eide Guttorm 6 skinn, resten, 4 skinn, eide rentemester Henrich Müller.
Guttorm og hans andre kone hadde syv barn.
1. Jøran Guttormsdatter, f. ca. 1671, g. 1. g. ca. 1693 m. Anulf Halvorsen
Hvammen.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 33)
Jøran g. 2. g. ca. 1708 m. Ole Halvorsen Sandnæs. De bodde på Sandnæs.
2. Halvor Guttormsen, f. ca. 1673, g. før 1707 m. Leiv Toresdatter.
3. Reiar Guttormsen, g. m. Aslaug Toresdatter Lassegard.
4. Gonnor Guttormsdatter, g. før 1708 m. enkemann Tommes Olsen.
5. Ambjørg Guttormsdatter.
6. Kari Guttormsdatter.
7. Torkel Guttormsen, f. ca. 1682, g. 1722 m. Sigrid Halvorsdatter Bråflot.
Peder Olsen Svenum, f. ca. 1640 på Svenum i Sannidal, d. 1706 i Svenum, g.
m.
73. Synnøve Olsdatter, f. ca. 1640, d. 22. september 1706 på Svenum.
Kjenner navnet på en sønn til Peder og Synnøve.
1. Niels Pedersen Svenum, f. ca. 1670 på Svenum i Sannidal, d. 1769?, g. 9.
juli 1702 m. Karen Stenersdatter Aakre fra Solum i Telemark.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 32)
72.

Steinar Aslaksen Aakre, f. 1651 i Tørdal, d. 1720 på Aakre i Drangedal, g. 1. g.
1679 m.
75. Anne Jørgensdatter Vrålstad, f. ca. 1660 i Drangedal.
Steinar og Anne hadde seks barn.
74.
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1. Aslak Steinarsen, f. 1680 på Åkre, g. m. Åste Åsulfsdatter.
2. Karen Steinarsdatter Aakre, f. ca 1680 på Aakre i Drangedal i
Telemark, g. 9. juli 1702 i Solum m. Niels Pedersen Svenum, f. ca. 1670
på Svenum i Sannidal, d. 1769?.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 34)
3. Berte Steinarsdatter, f. 1685 på Åkre, d. 1737 på Torsdal i Sannidal, g. 1707
i Sannidal m. Jakob Halvorsen fra Torsdal i Sannidal.
4. Jørgen Steinarsen, f. 1686 på Åkre, g. m. Åste Torsdatter
5. Marie Steinarsdatter, f. 1688 på Åkre, d. 1710.
6. Knut Steinarsen, f. 1689 på Åkre, d. 1703
Steinar gifta seg igjen 1694 i Drangedal med Kari Torsdatter, f. 1675 på Ytre
Vefald i Drangedal, d 1715 på Åkre. De hadde ni barn.
Steinar gifta seg for tredje gang i 1717 med Åse Kittilsdatter, f. 1686, d. 1762
på Voje i Drangedal. De hadde tre barn.
Steinar Aslaksen ble far til i alt atten barn. Han må vel sies å ha vært meget
produktiv.
76. Lars Gisholt, f. 1620 på Gisholt i Solum, d. 1664 på Gisholt, g. m.
77. Jøran Gisholt, f. ca. 1620, d. 1690 på Gisholt.
Lars og Jøran hadde fire barn.
1. Jon Larsen, f. 1657 på Gisholt, d. 1732 i Bamble.
2. Torjus Larsen, f. på Gisholt, d. ca. 1690.
3. Gro Larsdatter, f. 1663 på Gisholt, d. på Grostok i Bamble
4. Halvor Larsen Gisholt, f. 1665 på Gisholt i Solum, d. 1717 på Gisholt, g.
21. november 1710 m. Maren Christensdatter, f. 1671 i Skien
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 36)
78. Foreldrene til Maren Christensdatter
79. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 39)
84. Jon (Madssøn) fra Engelstad, d. 1723. Han var gift to ganger.
85. Vi kjenner ikke navnet på hans første kone.
Han gifta seg andre gang i 1712 med Anne Torsdatter.
Jon overtok Sølland i 1697. Han ga fra seg garden til sønnen, Nils, i 1718.
Jon hadde barna:
1. Ingeborg Jonsdatter, f. 1689
2. Gjertrud Jonsdatter, g. 1711 m. korporal Lauritz Olsen.
3. Nils Jonsen, f. 1694, d. 1743, g. 1711 m. Hellie Olsdatter Skilbred.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 42)
4. Christen Jonsen.
5. Berte Jonsdatter
6. Ingeborg Jonsdatter, f. 1720.
Går ut fra at de fire første barna er fra første ekteskap.
86.

Foreldrene til Hellie Olsdatter Skilbred, kona til Nils Jonsen Sølland
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87.

er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 43)

112. Peder Ingebretsen, d. 1717 g. m.
113. Ingeborg Torsdatter, f. 1659, d. 1723.
Peder var alene bruker på Høgset i 1711. (S. s 468)
Peder og Ingeborg hadde seks barn.
1. Lars Pedersen, f. 1679, g. m. Birte Gundersdatter, f. 1685, d. 1727.
Lars eide 3 huder i Høgset fra 1717
2. Karen Pedersdatter, f. 1681, g. 1711 m. Jørgen Halvorsen.
3. Ingebret Pedersen, f. 1686, han kom til Bratsberg i Gjerpen.
4. Vetle Pedersen, f. 1692, d. på Holte 1764, g. 1. g. m. Margrete
Nilsdatter, g. 2. g. m. Gunhild Andresdatter.
En kjenner til at Vetle hadde en sønn, som overtok Holte etter sin far.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 56)
5. Marte Pedersdatter, f. 1692, g. 1724 m. Matias Jacobsen Søntvedt.
Matias var enkemann da han gifta seg med Marte. Han bruka
Søntvedt søndre.
6. Ingeborg Pedersdatter, f. 1700, g. 1721 m. Ole Arnesen.
114. Foreldrene til Margrete Nilsdatter, første kona til Vetle Pedersen
115. er ukjent
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 57)
116. Foreldrene til Knud Halvorsen fra Numedal
117. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 58)
Helje Gulliksdatter Engelstad var muligens datter til
118. Gullik Knudsen g. m.
119. Amborg Nilsdatter f. 1676, d. 1741.
Det kan stemme med tiden, men Helje Gulliksdatter er ikke nevnt i
bygdeboka under Engelstad. Navnet Helje stammer nok fra Numedal, for mor
til Gullik, Helje Olsdatter, var født i Numedal i 1636 og døde på Engelstad i
1725. Gullik Knudsen kjøpte hele Engelstad av byborger Nils Jørgensen
Lollich i 1722 for 190 rdr. Taksten på garden var da 4 huder og 6 skinn.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 59)
120. Ole Olsen, f. ca 1660, d. 1741, g. 1700 m.
121. Kjersti Nirisdatter, d. 1733.
Ole overtok Nistua, Rød i 1718, han brukte og eide 2 huder. Han har nok
bodd på Rød hele livet.
Ole og Kjersti hadde seks barn.
1. Ole Olsen, f. 1700, g. 1728 m. Gunhild Pedersdatter Tveiten.
Ole overtok garden etter sin far.
De hadde seks barn.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 60)
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2. Niri Olsen, f. 1702, han døde ung.
3. Jøran Olsdatter, f. 1706, d. 1760, g. m. Halvor Pedersen Serkland, 1710,
d. 1740. De bruka Serkland i 1740. De hadde tre barn. Som en ser, fikk
Halvor ingen lang arbeidsdag på Serkland slik faren hadde hatt.
Jøran gifta seg igjen med Gullik Ellefsen, f. 1717. Bygselen gikk nå over
til den nye ektemannen.
4. Randi Olsdatter, 1710, g. 1730 m. Halvor Olsen Gurholt. f. 1692.
De hadde datteren Marte. Randi døde ung og Halvor gifta seg igjen
straks etter med Margrete Olsdatter. De fikk en sønn.
5. Aadne Olsen, f. 1712, g. 1734 m. Ingeborg Olsdatter, f. 1705, d. 1765.
Aadne bruka en part av Rød.
6. Lars Olsen, f. 1716. Under Nistua Rød står det i bygdeboka at Lars
kom til nordre Kiste. Kan ikke finne han der.
122. Foreldrene til Gunhild Pedersdatter Tveiten, kona til Ole Olsen Rød,
123. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 61)
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Tipptipptipptippoldeforeldre
128. Anulf Halvorsen Hvammen, g. ca. 1610 m
129. Enka etter sin bror, Amund Hvammen
I 1627 betalte Anulf Hvammen landskatt av Hvammen med 1 rdr., og i 1629
betalte han bygningsskatt til Akershus slott av garden.
Ved giftemålet med enka etter Amund Hvammen fekk Halvor halvparten av
hans part i garden og sammen med det han fra før eide ble det sikkert
storparten av garden.
I 1646 skatta Anulf av 1 ½ hud i Hvammen med 1 ½ rdr. Men i 1647 eide han
bare 1 hud i garden og kongen 1 hud, altså halve garden. Hva grunnen var til
at kongen hadde fått hand om halve garden, er ukjent. Det kan ha vært
skyldig skatt eller bot som ikke var betalt, skattesvik eller annet brotsverk
som lå bak. I slike tilfelle var det vanlig at kongen tok landskyldgods, som
pant i garden til den skyldige. Landskylda ble da en slags rente av den
skyldige skatten eller bota.
I 1653 skatta Anulf av 2 huder i Hvammen, han bygsla og bruka kongen sin
del av garden I 1655 var Anulf nevnt i et skifteskjøte på garden Sandnæs, der
han eide en liten del. Dette er siste gangen en finner noe om Anulf Halvorsen
Hvammen, han døde i tida etter 1655, noe skifte etter han kjenner en ikke til.
En kjenner til at Anulf hadde to sønner.
1. Amund Anulfsen, f. ca. 1610, g. i 1630-årene med en kvinne vi ikke
kjenner navnet på.
2. Halvor Anulfsen, f. ca 1612 g. ca. 1650 m. Helga Gulbrandsdatter
Sporan.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 64).
Far til Anulf Halvorsen var Halvor Hvammen. Han er den første oppsitteren
vi vet om på garden. Han levde ca. 1600 og rådde over hele Hvammen i Nore
i Numedal.
Da Anulf ble enkemann, gifta han seg igjen ca. 1638 med ei ukjent kvinne
(fra Haukås i Tinn?).
De hadde tre sønner.
3. Oluf Anulfsen, f. ca. 1638, han var soldat, nevnt i 1665.
4. Amund Anulfsen, f. ca. 1647, han var soldat, nevnt i 1665.
5. Vebrand Anulfsen, f. ca. 1649, g. før 1675 m. Ragnhild Jonsdatter
Megarden.
130. Gulbrand Syversen Sporan, g. 1 g. ca. 1630 m.
131. En kvinne en ikke kjenner navnet på. Kan hende var det ei datter av Laurits
Tjostolvsen. I så fall et søskenbarn.
Garden Sporan er en av de eldste gardene i Nore. Den ligg i sørhellingen
under den bratte Lykkjeåsen, med Lågen i strid strøm i juvet nedenfor.
Ovenfor garden reiser den bratte Lykkjeåsen seg, og på sørsida av garden
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stuper den seg i en skarp rygg nedover mot Lågen som før i tida rant av sted i
stride stryk mot Norefjorden.
Nå er elveleiet tomt og stygt etter at Nore II ble bygget og Lågen ble gjømt
inne i fjellet på vestsiden av dalen.
Med sin første kone hadde Gulbrand to barn.
1. Helga Gulbrandsdatter, f. ca. 1631, g. ca. 1650 m. Halvor Anulfsen
Hvammen.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 65)
2. Lars Gulbrandsen, f. ca. 1638, g. 1. g. før 1668 m. Groe Sebjørnsdatter
g. 2. g. før 1704 m. Wiel Olsdatter.
Lars var en meget dyktig smed.
Foreldrene til Gulbrand Syversen er ukjente, så her slutter denne greina.
132. Halvor Olufsen Hvilstein, han var gift før 1614, men
133. Navnet på kona hans er ukjent.
Det er ikke mye en vet om Halvor. I 1643 finner vi navnet hans og han var
sønn til Oluf. Han betalte dette året rosstjenesteskatt av 6 skinn i Hvilstein.
Kongen eide da 4 skinn i garden, som Halvor sannsynligvis bygsla mot å gi 4
kalveskinn eller tilsvarende i leie. Det er ting som tyder på at han senere
bosatte seg på Hovda i Uvdal, for i 1672 lot Guttorm Halvorsen Hvilstein
tinglyse et brev fra Halvor Olufsen, datert 10. august 1657 på gods som
Halvor da eide i Hvilstein, for 20 rdr. Det står ikke noe i brevet at Halvor
Hvilstein var far til Guttorm, men det kan være uteglemt i brevet eller i
avskriften, som er kilden.
Vi vet at Halvor hadde en sønn.
1. Guttorm Halvorsen Hvilstein, f. ca. 1614, d. ca. 1700, g. før 1650.
Navnet på hans første kone er ukjent. Så gifta Guttorm seg igjen ca.
1670 med (Wiel) ei datter av Torkild Ro.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 66)
144. Foreldrene til Peder Olsen Svenum i Sannidal
145. er ukjente:
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 72)
146. Foreldrene til Synnøve Olsdatter
147. er ukjente.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 73)
148.
149.

Aslak Leiulfsen Aakre, f. 1625 på Bø i Tørdal, gift
Navnet på kona er ukjent.
De kom til garden Aakre i Drangedal.
En kjenner navnet på to sønner til Aslak
1. Steinar Aslaksen Aakre, f. 1651 i Tørdal, d. 1720 på Aakre i
Drangedal, g. 1. g. 1679 m. Anne Jørgensdatter Vrålstad, f. ca. 1660 i
Drangedal. Steinar var gift tre ganger.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 74).
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2. Rolf Aslaksen, f, 1655, d. 1727, g. 1684 m. Åste Jonsdatter.
Foreldrene til Aslak Leiulfsen er ukjente, så denne greina slutter her.
150.

Jørgen Torbjørnsen, f. ca. 1610 i Tørdal, d. 1667 på Etterstad i Tørdal g. 1657
m. Taran Knudsdatter Voje, f, 1637 i Drangedal, d. 1709 på Nesland i
Drangedal
Jørgen og Taran hadde fire barn.
1. Halvor Jørgensen, d. 1696, g. m. Gunhild Knutsdatter.
2. Åsulv Jørgensen.
3. Ellef Jørgensen, f. 1661, d. 1712 i Drangedal, g. 1687 m. Tyri Eriksdatter.
4. Anne Jørgensdatter, f. ca. 1660 i Drangedal, g. 1679 m.
Steinar Aslaksen Aakre, f. 1651 i Tørdal, d. 1720 på Aakre i
Drangedal.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 84)
Taran gifta seg igjen i 1671 med Jens Tellefsen, f. 1631, d. 1699 i Drangedal
De hadde fire barn.

168. I 1640 overtok en Mads Paulsen garden Engelstad.
Han var født ca 1604 og døde ca. 1680.
169. Navnet på kona hans er ukjent.
I 1697 overtok som tidligere nevnt Jon (Madsen?) fra Engelstad garden
Sølland. Det er nærliggende å anta at Mads Paulsen var far til Jon. (S. s 270)
Her stopper denne slektsgreina.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 84)
224. Ingebret Vetlesen på Høgset, f. ca. 1614, d. 1685
225. Navnet på kona til Ingebret er ukjent.
En kjenner navnet på tre av barna til Ingebret
1. Solve Ingebretsen, f. 1641, d. 1722. g. m. Karen Jakobsdatter.
De kom til Øvrebø. De hadde etter det en kjenner til to sønner.
2. Peder Ingebretsen, f. 1646, d. 1717, g. m. Ingeborg Toresdatter,
f. 1659, d. 1723. Peder var bruker på Høgset. De hadde seks barn.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 112).
3. Lisbet Ingebretsdatter, f. 1660. Hun ble ifølge Siljanboka gift til Torsholt
Her slutter denne slektsgreina. (S. s 468)
226. Foreldrene til Ingeborg Toresdatter, kona til Peder Ingebretsen
227. er ukjente
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 113).
236. Foreldrene til Gullik Knudsen på Engelstad
237. er ukjente
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 118).
238. Foreldrene til Amborg Nilsdatter, kona til Gullik Knudsen
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239.

er ukjente
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 119).

240. Ole Olsen,
241. Navnet på kona til Ole er ukjent.
En kjenner navnet på to sønner til Ole.
1. Tomas Olsen, g. m. Gunvor Guttormsdatter Gonsholt, d. 1719,
sannsynligvis i forbindelse med en fødsel. Hun fikk datteren
Berte det året.
2. Ole Olsen, f. ca 1660, d. 1741, g. 1700 m. Kjersti Nirisdatter, d. 1733
De hadde seks barn.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 120).
Her slutter også denne slektsgreina.
242. Foreldrene til Kjersti Nirisdatter, kona til Ole Olsen i Nistua, Rød
243. er ukjente
(Se tipptipptippoldeforeldre avsnitt 121).
Niende generasjon bakover
256. Halvor Hvammen, f. ca. 1550. Han er den første oppsitteren en kjenner til på
Hvammen. Han rådde trolig over heile garden. Halvor var gift, men navnet på
kona hans er ukjent.
Hvor mange barn Halvor hadde er ukjent, en kjenner navnet på tre sønner.
1. Anulf Halvorsen, han ble gift med enka etter sin bror, Amund.
Se tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 128.
2. Amund Halvorsen, Han var gift.
3. Svenn Halvorsen.
Det ser ut som Anulf og Amund overtok Hvammen sammen etter faren, og
garden forble udelt. Amund må ha død før 1610. Han er ikke direkte nevnt på
Hvammen, men nevnt gjennom sin datter Gro Amundsdatter Hvammen.
Som tidligere nevnt er Hvammen først nevnt i skriftlige kilder i 1620 årene,
altså nokså langt fram i tida.
I 1620 måtte Svenn Hvammen bøte 13 mark 8 ørtug sølv for et knivstikk han
gav Amund ”Rued” i Uvdal. Trolig var Svenn sønn av Halvor Hvammen og
bror til Anulf Halvorsen Hvammen.
264.
265.

Oluf Olufsen Hvilstein fra Nore i Numedal, han var gift, men
Navnet på kona er ukjent.
Både i 1622 og 1629 er Oluf Hvilstein nevnt. I 1629 i Numedal og Sandsvær
lensregnskap. Han betalte da bygningsskatt til Akershus slott og festning på
Hvilstein som da ble regnet som halvgard. Skatten på en slik gard var ca. 2
ort. Samme året betalte han vanlig landskatt med 2 ½ rdr.
Oluf hadde en sønn.
1. Halvor Olufsen Hvilstein, han var gift før 1614, men navnet på kona
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er ukjent.
Se tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 132)
Her slutter denne slektsgreina.
Torbjørn Jørgensen Vrålstad, f. 1584 i Tørdal, d. 1667 på Vrålstad i Tørdal, g.
m.
301. Liv Anundsdatter, f. ca. 1588 på Holtan i Sauherad.
Torbjørn og Liv hadde syv barn.
1. Anund Torbjørnsen, f. 1632, d. 1680, g. m. Åse Nilsdatter
2. Jørgen Torbjørnsen, f. ca. 1610 på Vrålstad i Tørdal, d. 1667 på
Etterstad i Tørdal, g. 1657 m. Taran Knudsdatter.
Se tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 150).
3. Anne Torbjørnsdatter, f. 1639 på Bustark, d. 1711 i Drangedal.
4. Kari Torbjørnsdatter, d. 1659 på Finneid i Drangedal, g. 1737 i Drangedal
m. Peder Tygesen.
5. Liv Torbjørnsdatter, g. m. Knut Eijevsen.
6. Taran Torbjørnsdatter, g. m. Nilsmund Knutsen
7. Halvor Torbjørnsen, f. 1648, d. 1707 på Grave i Drangedal, g. m. Kristen
Anundsdatter.
Torbjørn g. 2. g. m. Sigrid Bjørnsdatter, d. 1668 på Vrålstad.
De hadde en sønn.
8. Bjørn Torbjørnsen, d. 1701, g. m. Asborg Steinsdatter.
300.

302.
303.

Knud Stiansen Voje, f. ca. 1592 i Drangedal, g. m.
Anne Eilevsdatter Solberg, f. ca. 1596 i Drangedal, d. 1652 i Drangedal.
Kjenner navnet på en datter til Knud og Anne.
1. Taran Knudsdatter Voje, f, 1649 i Drangedal, g. m. Jørgen
Torbjørnsen Vefall Vrålstad, f. ca. 1610 i Tørdal.
(Se tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 151)
Tiende generasjon bakover

Jørgen Torvildsen Brosdal, f. ca. 1540 i Tørdal, g. 1. g. m.
Liv Halvorsdatter
De hadde en sønn, Gunnar Jørgensen.
Jørgen g. 2. g. m.
601. Aslaug Torbjørnsdatter Vrålstad, f. ca. 1540 i Drangedal
Kjenner navnet på en sønn til Jørgen og Aslaug.
1. Torbjørn Jørgensen Vrålstad, f. 1580 i Tørdal, d. 1664 i Tørdal, g. m.
Liv Anundsdatter, f. ca. 1588 på Holtan i Sauherad.
(Se niendegenerasjon bakover avsnitt 300)
600.

602.

Foreldrene til Liv Anundsdatter fra Holtan i Sauherad.
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603.

er ukjente.
(Se niendegenerasjon bakover avsnitt 301)

604.
605.

Stian Aasulfsen Voje, f. 1565 på Voje i Drangedal, gift
Navnet på kona er ukjent.
Kjenner navnet på en sønn til Stian.
1. Knud Stiansen Voje, f. ca. 1592 i Drangedal, g. m.
Anne Eilevsdatter Solberg, f. ca. 1596 i Drangedal, d. 1652 i
Drangedal.
(Se niendegenerasjon bakover avsnitt 302)

606. Eilev Solberg, f. ca. 1560, gift
607. Navnet på kona er ukjent.
Kjenner navnet på ei datter til Eilev.
1. Anne Eilevsdatter Solberg, f. ca. 1596 i Drangedal, d. 1652 i
Drangedal, g. m. Knud Stiansen Voje, f. ca. 1592 i Drangedal.
(Se niendegenerasjon bakover avsnitt 303)
Her slutter denne grenen.
Ellevte generasjon bakover
1200.
1201.

Torvild J. Ljostad, f. ca. 1510, gift med
Gro O. Grimeland
Torvild og Gro hadde en sønn.
1. Jørgen Torvildsen, f. ca. 1540 i Tørdal, g. m.
Aslaug Torbjørnsdatter Vrålstad, f. ca. 1540 i Drangedal
(Se tiende generasjon bakover avsnitt 600)
Her slutter grenen til Torvild og Gro.

Torbjørn Hallvardsen Vrålstad i Tørdal, f. ca. 1505, gift men
1203. Navnet på kona er ukjent.
Kjenner navnet på to døtre til Torbjørn.
1. Aslaug Torbjørnsdatter Vrålstad, f. ca. 1540 i Drangedal, g. m.
Jørgen Torvildsen, f. ca. 1540 i Tørdal.
(Se tiende generasjon bakover avsnitt 601)
2. Ingeborg Torbjørnsdatter, g. m. Anders Torvildsen
1202.

1208.
1209.

Aasulf Voje, f. ca.1539 i Drangedal, gift, men
Navnet på kona er ukjent.
Kjenner navnet på en sønn til Aasulf.
1. Stian Aasulfsen Voje, f. 1565 på Voje i Drangedal, gift, men navnet
på kona er ukjent.
(Se tiende generasjon bakover avsnitt 604).
Her slutter denne grenen.
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Tolvte generasjon bakover
2404. Hallvard Torbjørnsen, g. 1. g. m.
2405. Aslaug, etternavnet er ukjent.
Hallvard overtok Vrålstad, han er nevnt i dokument fra 1510,
1515, 1535, 1538 og 1539. Det var han som solgte Klevar i Sauherad
til Rolleiv Torsteinsson i 1535.
En kjenner til at Hallvard og Aslaug hadde en sønn.
1. Torbjørn Halvardsen, f. ca 1505, han var gift, men navnet på kona
er ukjent.
(Se ellevte generasjon bakover avsnitt 1202)
Da Hallvard ble enkemann, gifta han seg igjen med ei som het Liv,
etternavnet er ukjent.
Trettende generasjon bakover
4808.Torbjørn Hallvardsson Vrålstad, f. ca. 1438 på Vrålstad i Tørdal, d. på
Vrålstad ca. 1510, g. m.
4809.Elin Henriksdatter til Asdal Gyldenløve, f. på Asdal i Øyestad i Agder ?,
d. på Vrålstad ca. ?. Det er noe usikkert om faren til Elin var Eilef eller Henrik
Jensson (Gyldenløve). Antar at det var Henrik som var faren.
Torbjørn Hallvardsson finner en i skriftlige kilder fra slutten av 1400-tallet, som
eier på Vrålstad i Tørdal, så det er grunn til å tro at han var sønn til
opprørslederen, Hallvard Gråtopp. I tre dokumenter finner en navnet til
Torbjørn. Det første er fra 1482. Palmesøndag, 31. mars 1482, var presten i
Drangedal, Albert Jensson, og fem lagrettemenn til stede ved Tørdal kirke, og
var vitne til at Torbjørn Hallvardsson og Torgrim Steinsson gjorde en
byttehandel med jordgods. Det andre dokumentet er fra 1493, dette dokumentet
har tidligere vært oppført under året 1393, men det må være 100 år feil. Det er
flere ting som tyder på det, det sikreste er at en finner navn på lagrettemenn som
var med i andre saker omkring år 1500. I dokumentet fra 1493 blir det fortalt at
Torbjørn Hallvardsson kjøpte bruket, Fiskevann, av Gunnar Aslaksson. Det
tredje dokumentet en møter Torbjørns navn, er datert 2. oktober 1502. To
lagrettemenn vitner der at de var på Vrålstad og hørte Torbjørn Hallvardsson
kjøpte 3 markbol i Skreland i Tørdal av Rasmus Nilsson, 1 markebol i samme
garden av Asgeir Bjørnsson og kona Gudrun og 1 markebol av Tollef Bjørnsson
og kona Ingeborg. Som det fremgår av dette, var Torbjørn aktiv med
gardshandel, og en må gå ut fra at Vrålstadbøndene på den tiden satt med flere
garder og gardsparter.
En kjenner fire av barna til Torbjørn og Elin.
1. Hallvard Torbjørnsson, f. ca 1480, d. før 1564, g. 1. g. med ei som het
Aslaug, etter navnet er ukjent. Han gifta seg igjen med ei som het
Liv, etternavnet hennes er og ukjent. Hallvard overtok Vrålstad i
Tørdal.
(Se tolvte generasjon bakover avsnitt 2404)
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2. Sigrid Torbjørnsdatter, g. 1. g. m. Nils Bjørnsson på Tanum i Brunlanes
og 2. g. m. Assor Pedersson. Sigrid overtok Asdal i Øyestad i Agder.
3. Torgny (Tone) Torbjørnsdatter, f.ca 1470, d. på nordre Lindheim i
Sauherad ca. 1550, g. m. Torstein Rolleivsson Sodheim, f. på Søum
i Sandsvær ca. 1460, d, på søndre Hvam i Sandsvær ca. 1530.
De er oppført som brukere på vekselvis Søum og søndre Hvam i
Sandsvær.
4. Ingeborg Torbjørnsdatter, g. m. Hed Hedson.

Fjortende generasjon bakover
9616.Hallvard

Torersson ”Gråtopp”, f. ca 1390, d. ?. I følge et sagn blant
etterkommerne skulle han vært gift med
9617.Elisabeth Engelbretsdatter, f. i Dalarna i Sverige, d. på Vrålstad i Tørdal.
Elisabeth var etter sagnet datter av den svenske opprørslederen Engelbrekt
Engelbrektsson fra Dalarna, som gjorde opprør i 1430-årene og etter sigende
greide å trekke Sverige ut av unionen med Danmark og Norge.
Hallvard var en moden mann da han i 1436 deltok i et bondeopprør mot
myndighetene. Grunnen til opprøret var nok de ulovlige skattene som var
kommet like før og de mange overgrep fra fremmede fogder.
1430-årene var urolige år både i Norge og Sverige, det kom til reisninger mot
den skandinaviske unionskongen Erik av Pommeren. Adelsmenn var ledere,
men bøndene utgjorde den militære tyngden i disse reisningene. I 1436 stilte
Amund Sigurdsson Bolt, sønn av riksråd Sigurd Berdorsson Bolt, seg i spissen
for et opprør som spredte seg over store deler av Østlandet. Hallvard Gråtopp
var en av lederne i dette opprøret.
En kjenner opprøret fra tre samtidige dokumenter: Et brev fra juni 1436 med
melding om at det var inngått våpenstillstand mellom opprørerne og riksrådet.
Hallvard Gråtopp skal ha vært med på å underskrive dette brevet. Det andre
brevet er fra desember 1436, der herr Amund kapitulerer. Det siste fra februar
1437 er forliksdokumentet. Riksrådet var den seirende part her og kunne diktere
vilkårene i dokumentet.
Året etter, i 1438 var det på nytt opprør i Øst-Norge, Denne gangen under
ledelse av Hallvard Gråtopp. De fleste i hans følge var bønder fra Nedre
Telemark, men flokken fikk og tilslutning fra bønder i Lier, Asker og Bærum.
Dette opprøret ble slått ned, og de som deltok, ble straffet.
Hallvard må ha vært av adelsslekt, ellers ville han ikke blitt huska som ”Herr
Halvor” i sagn og tradisjon. ”Herr” ble bare brukt om adelsmenn. Stillingen
hans som en fremstående mann hos Amund Bolt vitner om det. Ut fra dette
skulle en vente å finne vitnemål om adel i de mange dokumenter en har fra
Vrålstad mellom 1340 og 1400, om han var derfra. Ikke i noen av dem kan en
finne spor etter slikt. Ingen av de som er nevnt der er tittelert med ”herr” eller
”hustru”. Ikke på annen måte er det noe som kan tolkes i den retning at disse
folkene var adelige. Dette er et av de mange indisiene som peker mot at
Hallvard ikke var fra Vrålstad, men flytta dit like før eller straks etter opprøret i
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1438. Derimot er adelskap et av flere bevis på at han kanskje var av LindheimKlevar-slekta i Sauherad. Av flere dokument fra 1330-årene og til ut på 1400tallet går det fram at det var adelsfolk i denne slekta.
Professor i historie, Ludvig Daae var inne på at Hallvard Torersson og Hallvard
Gråtopp var en og samme mann. Daae mente at flere brev fra arkivet etter
Svarte-Jøns, høvedsmann på Akershus, er i det svenske Riksarkivet, blant annet
dokumentet fra 13. desember 1436. Seglet til Hallvard Torersson er med der.
Seglet er delt i to felt, det ene har ei halv lilje og det andre et oppspringende
dyr. Ei halv lilje i den venstre halvparten av seglet finner en hos Boltslekta og i
våpenet til Alf jarl og etterkommerne hans. Disse folka kom på 1300-tallet til
Reine og Søum i Sandsvær. Denne slekta stod i samband med slekta på
Lindheim i Sauherad, og nettopp slekta på Lindheim var Hallvard Gråtopp nært
knytta til. Det viser blant annet brevene om Klevar fra 1397 til 1535. Seglet til
Hallvard Torersson fra 1436 er nok et indisium på at han var den samme som
Hallvard Gråtopp og ætta fra Lindheim.
(De dokumentene som her er nevnt finnes på Riksarkivet i Oslo, men kan også
finnes i Diplomatarium Norvegicum)
En finner mer om Hallvard Gråtopp i Aschehougs Norges historie Bind 4. side
163-168. (utgitt 1996) og Stian Henneseid sin bok ”Hallvard Gråtopp og
bondeopprøret 1438” (utgitt 1988).
En kjenner til at Hallvard og Elisabeth hadde en sønn.
1. Torbjørn Hallvardsson Vrålstad, f. ca. 1438 på Vrålstad i Tørdal, d.
på Vrålstad ca. 1510, g. m. Elin Henriksdatter til Asdal Gyldenløve,
f. på Asdal i Øyestad i Agder, d. på Vrålstad i Tørdal.
(Se trettende generasjon avsnitt 4808)
9618.Henrik Jensson til Austråt Gyldenløve, d. ca. 1478.
Elin var ei datter Henrik hadde med ei frille som het
9619.Kirsten, etter navnet er ukjent.
En kjenner navnet på ei datter til Henrik.
1. Elin Henriksdatter til Asdal Gyldenløve, f. på Asdal i Øyestad i
Agder, g. m. Torbjørn Hallvardsson Vrålstad, f. ca. 1438 på Vrålstad
i Tørdal, d. på Vrålstad ca. 1510.
(Se trettende generasjon avsnitt 4809)
Femtende generasjon bakover
19232. Torer Ogmundsson Lindheim, f. på Lindheim i Sauherad, d. etter 1397,
”samboer” med
19233. Margareta Hallvardsdatter Vrålstad, f. på Vrålstad i Tørdal, d. på Lindheim
etter 1400.
Torer var prest i Sauherad, han bodde sammen med Margareta uten
kirkelig godkjenning, etter det jeg forstår var det ikke så uvanlig i katolsk
tid at prestene inngikk slike ”ekteskap” I slike ekteskap fikk barna arv etter
moren, som andre utenom ekteskapelige barn, og det gods som faren fant
for godt å gi dem.
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En annen merkelighet finner en i testamentet etter Bjørn Torleivsson, han
var blitt eier av Klevar i Sauherad. Bjørn Torleivsson var onkel til
brødrene Torer og Bjørn Ogmundsson som begge var prester. Torer var
som nevnt ”samboer” med Margareta Hallvardsdatter og Bjørn med
hennes søster Gudrun Hallvardsdatter. Bjørn Torleivsson ga
”frendekonene” sine, Margareta og Gudrun, hver sin halvdel i Klevar.
Grunnen til at han ikke kunne gi garden til sine brorsønner, kan ikke være
annen enn at de var prester, og at kirken ville arve dem når de døde. Ved å
gi den til brorsønnenes ”samboere”, sikret han at garden ble i slekta.
Torer og Margareta hadde sønnen.
1. Hallvard Torersson, f. på Lindheim i Sauherad ca. 1390, d. ?, g. m.
Elisabeth Engelbretsdatter, f. i Dalane i Sverige, d. på Vrålstad i
Tørdal.
(Se fjortende generasjon bakover avsnitt 9616)
19234. Engelbrekt Engelbrektsson fra Dalarna i Sverige, g. m.
19235. Navnet på kona til Engelbrekt er ukjent.
Engelbrekt var opprørsleder i Sverige i 1430-årene.
Kjenner navnet på en datter til Engelbrekt
1. Elisabeth Engelbretsdatter, f. i Dalane i Sverige, d. på Vrålstad i
Tørdal, g. m. Hallvard Torersson, f. på Lindheim i Sauherad ca.
1390.
(Se fjortende generasjon bakover avsnitt 9617)
19236. Foreldrene til Henrik Jensson til Austråt Gyldenløve er ukjente
19237. (Se fjortende generasjon bakover avsnitt 9618)
Sekstende generasjon bakover
38464. Ogmund Torleivsson, f. på Lindheim i Sauherad, d. etter 1370, g. m.
38465. Navnet på kona til Ogmund er ukjent.
Ogmund er oppført som bruker på Nyhus i Sauherad. Nyhus vart skifta ut
fra Lindheim tidlig i vikingtida, altså før Lindheim ble delt. Slekta på
Nyhus har sterk tilknytning til slekta på Lindheim Ogmund bodde og på
Hybbestad i Tjølling i Vestfold. Han flytta i 1370- årene til Hybbestad i
Tjølling.
En kjenner til at Ogmund hadde fire sønner.
1. Torleif Ogmundsson, han var bruker på Hybbestad.
2. Åvold Ogmundsson, han kom til Kise i Sauherad.
3. Bjørn Ogmundsson, han var prest i Tjølling og ”samboer” med Gudrun
Hallvardsdatter Vrålstad, fra Tørdal.
4. Torer Ogmundsson, han var prest i Sauherad. Torer var
”samboer” med Margareta Hallvardsdatter Vrålstad, fra Tørdal.
(Se femtende generasjon avsnitt 19232)
38466. Hallvard Olsson Vrålstad, f. på Vrålstad i Tørdal, d. etter 1378, g. m.
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38467. NN. Torbjørnsdatter, d. på Vrålstad.
Hallvard er nevnt som bruker på Vrålstad i 1378, samme år er han nevnt i
en gardhandel
En kjenner til at Hallvard hadde fem barn.
1. Ola Hallvardsson, antagelig død før 1393.
2. Torbjørn Hallvardsson, han overtok Vrålstad.
3. Hølje Hallvardsson, han kom til Nisi i Gransherad i følge bygdebok
for Sauherad. Dette er ikke kjent fra andre kilder.
4. Gudrun Hallvardsdatter, ho var ”samboer” med presten Bjørn
Ogmundsson
5. Margareta Hallvardsdatter, ho var ”samboer” med presten Torer
Ogmundsson. Han var prest i Sauherad,
(Se femtende generasjon avsnitt 19233)
38468. Foreldrene til Engelbrekt Engelbrektsson fra Dalarna i Sverige
38469. er ukjente.
(Se femtende generasjon avsnitt 19234)
Syttende generasjon bakover
76928. Torleiv Saksabjørnsson, f. på Lindheim i Sauherad, d. ca. 1340, g. m.
76929. Cecilia Ivarsdatter Rova, f. på Søndre Nes i Sauherad, d. etter 1350.
Cecilia var datter av sysselmann Ivar Ogmundsson Rova. Det ser ut til at
hun har navnet sitt etter oldemor til sin far på morssida. Cecilia var ei
uekte datter av kong Håkon Håkonsson. Cecilia var i følge bygdeboka for
Sauherad av Hestebøslekta.
Hestbøætten kalles en av de fremste adelsslektene i Norge i
senmiddelalderen. Navnet kommer fra garden Hestbø på Finnøy i Ryfylke.
Her kommer og kongelig blod inn. Ute i denne greina vil en finne Dag
Eilivson på Bratsberg i Gjerpen gift med Ragnhild Skoftedatter til Giske i
Møre og Romsdal. Jeg skal ikke gå videre på denne greina da usikkerheten
her er stor.
Torleiv levde ikke lenge etter den store slektsstriden lindheimingene hadde
med haukvikingene i 1330-årene. Trolig døde han kring 1340.
Torleiv var hirdmann.
Det er vanskelig å si hvorledes striden med haukvikingene starta. Fra
begge sider ble det klaga over drap, våpenskade og mye annet. Trolig
ligger det en gammel slektsstrid bak. At det var storslekter og mektige
menn på begge sider, viser det faktum at de først hadde dømt seg imellom
slik hirdvilkårene ga tillatelse til. Tvist og strid som var yppa mellom
kongens handgangne menn, kunne de selv dømme uten annen rettergang.
Hjalp ikke det, måtte de som stod enda høyere på rangstigen i kongens
følge, gripe inn og avsi endelig dom. Det var det som ble gjort i denne
saken. Den 31. januar 1337 var Ivar Ogmundsson og Eirik Steinarsson,
lagmann i Skien, og representanter for begge parter samla på Tinne i
Heddal for å behandle denne striden. Resultatet ble at partene kom til
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enighet og stridighetene ble henlagt.
Barna til Torleiv og Cecilia var sannsynligvis.
1. Bjørn Torleivsson, g. m. Elin Torsteinsdatter Dylla fra Rakkestad i
Borgarsyssel. De overtok Lindheim. Bjørn er første gang nevnt i 1337
sistegang i 1397. Han var sysselmann i Skiensyssel ca. 1370-85. Han
arva Klevar i Sauherad, men bodde trolig på Lindheim til han flytta til
Bjørntvet i Solum da han ble sysselmann.
2. Ogmund Torleivsson, han var gift, men navnet på kona hans er
ukjent.
(Se sekstende generasjon bakover avsnitt 38464)
3. Orm (Omar) Torleivsson, han var bruker på Klevar, men skal ha flytta
til Sandsvær.
Cecilia gifta seg igjen med en Vetrilide (Vetle), som visstnok var identisk
med Vetrilide Borgarsson på Hem nordre, nevnt i diplom av 13. desember
1337. Vetrilide må ha vært søstersønn til Torleiv.
Det er ikke noe som tyder på at han og Cecilia hadde barn sammen, bare
ho og Torleiv. Vetrilide og Cecilia bodde på Nes, slektsgarden hennes.
Ennå lever sagnet om de to, som begge overlevde Svartedauden i 1350. I
følge sagnet bodde de da på Hem nordre i Sauherad. Sagnet forteller at
pesta kom til Hem en dag og tre av huslyden ble syke og døde tett etter
hverandre. Det var Omar Borgarsson, Ingeborg kona til Aulvir og mora
gamle Aslaug. Aulvir var ikke hjemme på den tiden. Kona til Omar, som
var gravid, døde litt senere av påkjenningene.
76932. Olav Hallvardsson Vrålstad, f. på Vrålstad i Tørdal, d. på Vrålstad etter
1378, g. m.
76933.
Signe, etternavn ukjent.
Olav er oppført som bruker på Vrålstad. Han, kona Signe og sønnen
Hallvard kjøpte i 1378 3 laups land i Nedre Vrålstad av gamle Ingrid
Hallvardsdatter.
En kjenner til to sønner til Olav og Signe.
1. Hallvard Olsson, han var gift, men navnet på kona er ukjent.
Hallvard overtok Vrålstad.
(Se sekstende generasjon bakover avsnitt 38466)
2. Bjørgulv Olsson, g. m. Aslaug Tjostolvsdatter.

Attende generasjon bakover
153856. Saksabjørn på Lindheim i Sauherad.
153857. Navnet på kona er ukjent.
Han var muligens gift med ei datter av riksråd og merkesmann Pål
Eiriksson Skior og den første kona hans fru Gro Torsteinsdatter.
Dette forsterkes ved at en på Lindheim straks etter finner mange
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personnavn som er typiske for Skior-slekta, til eks. Torleiv, Pål, Eirik,
Gjertrud og Gro.
Saksabjørn var stamfaren til Lindheim-slekta, han er den første navngitte
som vi veit med sikkerhet bodde på Lindheim. Saksabjørn er et noe
uvanlig og sjeldent navn, det er satt sammen av to navn Sakse og Bjørn.
Saksabjørn på Lindheim er den første med dette navnet her i landet.
En veit at Saksabjørn på Lindheim hadde disse barna:
1. Torleiv Saksabjørnsson, f. på Lindheim, g. m. Cecilie Ivarsdatter
på Søndre Nes i Sauherad. Torleiv var hirdmann. De var på
Lindheim
(Se syttende generasjon bakover avsnitt 76928)
2. Bjørn Saksabjørnsson, han er nevnt i 1335-37, men ikke senere.
3. Svanke Saksabjørnsson, han kom til Nyhus i Sauherad, så slekta etter
han finner en der.
4. Ingerid Saksabjørnsdatter, g. m. Åste Bergulvsson fra Mæla i Gjerpen
De var på Mæla.
5. Aslaug Saksabjørnsdatter, g. m. Borgar Vetrilidesson på Hem nordre
i Sauherad. Aslaug døde i svartedauden i 1350.
153864. Hallvard på Vrålstad i Tørdal, han levde på slutten av 1200-tallet, døde før
1341, han var gift, men
153865. Navnet på kona er ukjent.
Hallvard er den første brukeren en kjenner til på Vrålstad.
Hallvard hadde en sønn som en kjenner til.
1. Olav Hallvardsson Vrålstad, d. på Vrålstad etter 1378, g. m. Signe.
De eide og bruka Vrålstad.
(Se syttende generasjon bakover avsnitt 76932)
Nittende generasjon bakover
307712. Foreldrene til Saksabjørn på Lindheim i Sauherad er ukjente, så hans
slektsgrein stopper her.
(Se attende generasjon bakover avsnitt 153856)
Litt historie og garden Lindheim.
Den gamle storgarden Lindheim har i gammel tid gitt navnet til det øvre
skipreidet i gamle Grenland, (skipreide, en i middelalderen administrativ
inndeling av kystdistriktene i forbindelse med leidangen). Til dette hørte
bygdene, Lunde, Bø, Sauherad, Heddal og Gransherad.
Lindheim ble rydda som gard langt tilbake i eldre jernalder, trolig omkring
Kristi fødsel eller før. Men folk hadde holdt til i området lenge før den tid.
Det vitner et boplassfunn fra steinalderen om. Dette funnet ble gjort
omkring 1930 på den gamle plassen Haug nede ved Bøelva.
Tidlig i gammel tid, kanskje alt på slutten av vikingtida (på 1100-tallet),
ble garden delt i to, Søndre og Nordre Lindheim. Hovedbruket på nordre er
til daglig kalt Nordigard helt opp til vår tid.
I gammel tid satt kjente adelsslekter med hver sin gard på Lindheim. Den
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mektigste slekta holdt til på Nordre Lindheim. Ordet adel var ikke brukt
den gangen, så det er rettere å si stormannsslekter. Det var fra slike slekter
det gamle norske samfunnet henta menn til ledende stillinger i
statsadministrasjonen, sysselmenn og andre. En finner slike slekter på
Lindheim.
Da skipreidet hadde navn etter Lindheim, Lindheim skipreide, må denne
garden lenge ha vært den fremste i Øvre Grenland – og med den gjeveste
slekta. Dette må Lindheim ha tatt over etter grannegarden Nes som peker
seg ut som den eldste garden i bygda. At så er tilfelle, ser en av at Søndre
Nes enda på 1300-tallet var odelsgods til Hestbø-ridderne Ivar og Finn
Ogmundssøner.
Alt på 1100-tallet må Lindheim ha blitt den fremste administrasjonsgarden
i distriktet, der til og med kanskje lendmennene bodde. Etter et sagn i
bygda ble en lendmann eller en annen stormann innebrent på Lindheim.
Funn på Nordre Lindheim viser at der i si tid må ha vært en stor husbrann.
Sagnet er på fritt grunnlag benytta av Hans Hegna i hans bok ”Kong
Sverres hirdmenn”.
307728. Foreldrene til Hallvard på Vrålstad i Tørdal er ukjente, så slektsgreina på
Vrålstad stopper her.
(Se attende generasjon bakover avsnitt 153864)
Vi har nå fulgt forfedrene til Peder Jakobsen Sølland i nitten generasjoner bakover,
i tid ca. 600 år. Det er ikke alle gitt å kunne føre slekta så langt bakover. Når
kirkebøkene forsvinner på begynnelsen av 1700-tallet, blir en av de viktigste
kildene borte. Her er vi så heldige at vi gjennom Karen Abrahamsdatter, født 1747
på Falkum søndre i Gjerpen, kommer inn på en stor slekt i Sauherad og Tørdal som
er godt dokumentert.
Karen Abrahamsdatter ble gift med Halvor Olsen Hvammen på Bø vestre i
Luksefjell. De var foreldre til Anne Halvorsdatter som ble gift til Sølland, og blir
regnet som stammor til den slekten som nå er på garden.
(Se ”Oldeforeldre” avsnitt 8 og 9).
Men denne slekten har nok røtter lenger tilbake i gardens historie enn til Anne
Halvorsdatter og Nils Jensen Hogstad. Av det vi har sett ovenfor, var Ingeborg
Nilsdatter Sølland, født 1718, og hennes mann Jakob Jensen Hogstad
tippoldeforeldre til Peder Jakobsen Sølland.
(Se ”Tippoldeforeldre” avsnitt 20 og 21).
Men ikke nok med det, som vi skal se senere, var Ingeborg Nilsdatter og Jakob
Jensen også tipptipptippoldeforeldre til Karen Olava Edvardsdatter, som i 1895 ble
gift med Peder Jakobsen Sølland. (Se ”Forfedrene til Karen Olava Edvardsdatter”
avsnitt ”Tipptipptippoldeforeldre” avsnitt 110 og 111).
Foreldrene til Ingeborg Nilsdatter var Nils Jonsen Sølland, født 1694, og gift med
Hellie Olsdatter Skilbred.
Far til Nils Jonsen var Jon (Madssen) fra Engelsted. Han var på Sølland i 1697,
han var gift to ganger og Nils er fra første ekteskap. Jon gav fra seg garden i 1718
og døde i 1723.
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Av dette fremgår det at Sølland har vært i samme slekta siden slutten av 1600-tallet
og kanskje lengre. I perioden 1751 til 1893 var de som var brukere på garden
leilendinger. Garden Sølland ble solgt til kanselliråd Herman Løvenskiold i 1751. I
1886 solgte Løvenskiold store deler av eiendommene sine i Siljan til TreschowFritzøe.
Den første leilending på Sølland var som tidligere nevnt Engvold Nilsen, sønn til
Nils Jonsen og Hellie Olsdatter. Etter han overtok sønnen, Jon Engvoldsen, og så
hans sønn, Ole Jonsen som gifta seg med Anne Halvorsdatter Fjellet fra Luksefjell.
Da Anne ble enke, gifta hun seg som nevnt med Nils Jensen Hogstad. Etter Nils
overtok sønnen Jakob som bruker på Sølland og han var den siste leilending på
garden. Hans sønn, Peder Jakobsen, kjøpte som tidligere nevnt Sølland tilbake til
slekta i 1893.
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Sandsværbygda
Sandsvær er ei vid bygd. I sør og øst grenser den til Siljan, Lardal, Hof og Øvre
Eiker, i vest til Gjerpen, Sauherad, Heddal og Gransherad, og i nord til Kongsberg
og Flesberg.
Fra 1. januar 1908 ble Sandsvær delt i to herredskommuner, Ytre og Øvre
Sandsvær. Ytre Sandsvær skulle etter dette bestå av hovedsoknet Efteløt med
anneksene Tuft og Komnes, mens Øvre Sandsvær skulle omfatte Hedenstad,
Sandsvær-Jondalen, Gravningsgrenda og Trollerudgrenda. Noen helt nøyaktig
grenseoppgang mellom de to herredene har visstnok ikke vært foretatt, iallfall har
grensene enkelte steder vært noe uklare.
Fra 1. januar 1964 ble så vel Ytre og Øvre Sandsvær slått sammen med Kongsberg
til én storkommune. Sandsværs samlede areal utgjorde da 669 km², men bygda
hadde jo i sin tid vært atskillig større. Etter sølvfunnet i 1623 ble Sølvverket og
Bergstaden Kongsberg anlagt, i det alt vesentlige på Sandsværs grunn. I sitt berømte
brev av 22. juni 1626 overdro adelsmannen Hartvig Huitfeldt Kronen ” til evindelig
Ejendom min Gaard i Sandshverv, kaldes Loftstuen”, og ved grenseoppgang i 1736
fikk Bergstaden sine seinere grenser og et areal på i alt 64,25 km² med en omkrets
på 4 mil. Under siste verdenskrig ble endelig et areal på ca 1,5 km² overført til
Flesberg kommune.
I sin beretning til Kanselliet i 1745 skriver soknepresten i Sandsvær, Peter Heinrich
Wolff, at det ” i hele Prestegiældet icke andet findes end Clipper baade på østere og
vestere Siden”.
Presten har nok her tatt vel hardt i, men det er jo riktig nok at store deler av bygda
dekkes av berg- og fjellpartier.
Hoveddalføret i Sandsvær er en U-dal med vekslende bredde i dalbunnen. Lågens
blanke sølvband slynger seg her mellom frodiggrønne belter av dyrket mark og
mørke, tunge nes. På begge sider, langs Lågen og oppetter liene, ligger pene og
velstelte garder.
Innover på begge sider av hoveddalføret bølger skoglendet med djupe dalsøkk
mellom fjelltoppene. Det veksler mellom myrflater, moer og mørke skoglier, det
blinker i vann, elvefar og småtjern. I søkkene mellom åser og fjell har folk gjennom
tidene ryddet seg garder og hele grender. ”Kroker” har sandsværingen fra gammel
tid gjerne kalt slike bygdegrender utenom hoveddalføret. Sørvest i bygda, ved
Passebekk i Efteløt, skjærer en liten sidedal seg inn i åsen mot vest og sørover til
Svarstad i Lardal. Surlikroken kalles den på Sandsværsida, og her ligger flere
mindre garder. De fleste av dem ble i sin tid ryddet som seterbruk og
husmannsplasser under Efteløt prestegard eller andre Sandsværgarder.
Ved Skollenborg i nordøst brytes åsryggen av en tverrdal med fall nedover mot
Krekling og Fiskumvannet i Øvre Eiker. På Sandsværsida heter denne tverrdalen
Grosvoldkroken.
Foruten de sidedalene vi har nevnt her, er det også en rekke andre kroker og
grender, som er med på å gi Sandsvær sitt særegne topografiske preg:
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Hvamskroken, Lindåskroken, Lauerkroken, Sagvoldkroken og Ljøterudkroken. Til
Sandsvær hører også Gåserudgrenda ved Myklevann og Hoppestul og Brekke ved
Ramsvann sør for Skrim. Nær Kongsberg ligger Sunnegrenda og Saggrenda.
Det sørligste partiet av Sandsvær: Tuft, Komnes og største delen av Efteløt, har
forholdsvis lave åser, mens terrenget på vestsida er høyere og mer brattlendt. Lågen
har her utover til Hvittingfoss et rolig-flytende løp og snor seg fram i tallrike
slyngninger og bukter. Slett-Lågen blir den da også kalt her.
Det midterste partiet av Sandsvær- den nordligste delen av Efteløt og den delen av
Hedenstad som ligger sør for Kongsberg- er den videste delen av bygda.
Hoveddalføret er her på det breieste. Fra Skollenborg er det en storslagen utsikt
over breibygda i Hedenstad og videre vestover til Støle, Skrim og Rajetraktene.
Herfra vil man også legge merke til den eiendommelige topografiske strukturen
som preger den vesle åslia med svære og til dels hengebratte leirbakker oppover til
Hedenstad kirke. Innenfor den nord-vestre delen av dette området ligger mektige
sandterrasser av sand og grus- Heistadmoen, Rudsmoen og Kongsgårdsmoen. Disse
mektige sandterrassene ble dannet for 8000-10000 år siden da den mektige isbreen
etter hvert smeltet og la igjen mye sandavleiringer. I disse avleiringene ser vi en del
større og mindre fordypninger, som er dannet av isen og blir kalt dødisgroper. I
forbindelse med denne avsmeltingen ble det mye smeltevann, og Lågenfjorden
strakte seg fra havet ved Larvik og nådde til Pikerfoss, ca. 4 km nord for
Kongsberg. Numedalslågen renner i vår tid nedover i disse traktene.
Landskapet i Sandsvær har sterkt varierende høydeforhold. De høyeste partiene har
vi på vestsiden av hoveddalføret med Skrim og Knutefjella som de mest
dominerende. De høyeste toppene i Skrim er Styggemann (871), Skrimtoppen
(859), Breistulfjellet (819) og Rønseterknatten (820). På Knutefjell er Jonsknuten
(904) den høyeste toppen. På Styggemann og Jonsknuten har det vært reist
skogbrann- og vaktstasjoner, på den siste er det reist et fjernsynstårn på 91 m.
I åsene vest for Kongsberg gikk gjeterbarna Helga Wærp og Jacob Grosvold en
sommerdag i juli 1623 og gjette dyra et godt stykke opp for Saggrenda. Sagnet
forteller at oksen stanget i stein og mose, og da barna undersøkte dette nærmere,
kom det til syne noen steiner med metallignende tråder i. Barna tok med seg disse
steinene hjem til setra, og fedrene deres skjønte straks at dette kunne være sølv.
Først holdt de dette funnet hemmelig, men utpå høsten forsøkte de å selge sølv i
Skien og Bragernes. I Skien ble en av foreldrene, Arne Wærp, arrestert fordi han
prøvde å selge sølv, og dette medførte at det ble sendt bud om sølvfunnet til kong
Christian 4. i København. Kongen ble svært ivrig etter å undersøke mer om denne
store begivenheten, og i slutten av april 1624 kom han med båt til Drammen og red
derfra til hest til Sandsvær for å se med egne øyne der sølvet ble funnet.
Sølvfunnet i Sandsvær sommeren 1623 fikk stor betydning, og i forbindelse med
dette grunnla Christian 4. Bergstaden Konningsberg 2. mai 1624.
I selve hoveddalen ligger bebyggelsen ikke stort høyere enn 50-150 m. Utenom
hoveddalføret, særlig da på vestsida, når den noen steder opp i ca. 400m. Setrene
ligger stort sett i en høyde av 400-550 m.
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Innover i fjellet og skogen på begge sider av dalføret ligger en mengde innsjøer og
vann, men få av dem har noe større betydning. Vi nevner de største - tallene i
parentes er flatevidde i km² og høyde i meter over havet.
Sør for Skrim ligger Myklevann (5,13-422), Ramsvann (1,15- 502), Store Stølevann
(0,91- 614), Ravaldsjø (0,89- 475), Kolsjø (0,85-414) og Hajeren (1,50-411).
Lågen, egentlig Numedalslågen, renner ca. 4 mil gjennom bygda. Gjennom den
lengste delen, fra Hostvedt til Hvittingfoss, flyter den blid og rolig. Men lengst i
nord og sør kaster den seg trollsk og vill utover i høye, larmende fossefall og sterke
stryk. Under sitt løp gjennom bygda har Lågen et fall på ca. 100 meter. Den største
fossen er Labrufoss i Hedenstad med en fallhøyde på 41,3m. Like nedenfor er
Gravenfoss som sammen med Tofstadfossen gir en samlet fallhøyde på 19,4 m.
Lengst sør i bygda har Hvittingfoss et fall på 20,5 m.
Enkelte vassdrag som har sine utspring i Sandsvær, strømmer ellers gjennom andre
bygder. Hærlandselva renner gjennom Surlikroken og Lardalskroken og renner ut i
Lågen ved Svarstad. Siljanelva, som kommer fra Fagervann, Buvann og Ramsvann,
passerer Mykle og faller sammen med Siljan- og Farrisvassdraget ut i
Larviksfjorden.
For sandsværingen og hans etterkommere vil nok Sandsvær alltid være bygda med
den vakre naturen og de rike tradisjonene. Ennå lever sagnet om kong Hørte og
kong Raval fra ”den gangen det var 31 småkonger i Norge” og eventyret om den
gangen Jutul-Jon i Knuten gjorde sin mislykte frierferd til Jutul- Kari i Skrim. Ennå
forteller en bjønneskalle på buveggen om jegere som gikk til dyst mot skogens
konge med øks og munnladning som våpen.

Greven af Laurvigen og hans rett til første tømmerkjøp
Det var ikke bare sagbruksbestemmelsene fra 1688 som rammet sandsværingene.
Kongens uekte sønn, Ulrik Frederik Gyldenløve, som var stattholder i Norge, hadde
i 1670 kjøpt familien Langes gamle gods, Fritzøehus, og fikk det året etter opphøyet
til grevskap med vidtrekkende privilegier. Bl.a. fikk han rett til å innløse alt gods
som de tidligere eiere hadde latt gå fra seg, og likedan få løse inn gods i Sandsvær
og Numedal, som kongens far og farfar hadde pantsatt eller solgt.
Dessuten fikk han alt fra 1670 et privilegium, som kanskje var det viktigste i vår
forbindelse, nemlig rett til første tømmerkjøp i Sandsvær, Numedal, Kjose og
Kvelde, ”hvor Ingen, enten hannem eller hans Fuldmægtige nogen hinder eller
Forfang derpaa skal eller må gjøre, under Straf, som vedbør”. Dette betydde at når
først greven hadde kjøpt det han trengte, kunne de andre oppkjøperne komme med
sine bud. Han måtte imidlertid by såpass, at bøndene var interessert i å selge, slik at
ikke hele hogsten stoppet opp.
Greven hadde selvfølgelig her fått en overordentlig fordel på bekostning både av
skogeierne og trelasthandlerne. Slike adelsprivilegier var vanlige i utlandet, men her
i landet hørte de til sjeldenhetene og vakte motstand, særlig hos borgerne i byene.
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Det var selvfølgelig også en uheldig kombinasjon at Gyldenløve samtidig var
stattholder, og i mange forhold kunne opptre som stedfortreder for en eneveldig
konge og ta avgjørelser helt på egen hånd.
Nå hadde Sølvverket sine egne skoger, som de fikk ha i fred, men det er klart at det
i lengden måtte bli et motsetningsforhold mellom Sølvverket og grevens interesser.
Sølvverket var av en så vesentlig betydning for landets økonomi, at det for en hver
pris måtte holdes i gang. Det er rimelig at greven måtte gi fra seg en del av sine
rettigheter, riktignok mot en klekkelig erstatning. Ved sirkumferensen av 1721, som
kom i stand etter langvarige forhandlinger mellom partene, ordnet regjeringen det
slik at den daværende Greve af Laurvigen skulle få 32000 rdl. mot at Sølvverket
skulle ha fritt kjøp i Veggli, Nore og Opdal. Greven avsto dessuten sin
tømmerhandel i Jondalen, Kobberbergs- og Dalselva, foruten de dammene han
hadde bygd der.
Som vi så, var det straff for å hindre greven i å utnytte sitt privilegium, og
bestemmelsen ble ikke stående bare som en tom trussel. Den mest nøyeregnende av
grevene var Ferdinand Anton Danneschiold Laurvig, som hadde grevskapet fra
1704 til1754. Flere hendelser viser at greven ikke var innstilt på å fire det minste på
sine rettigheter. Selv med de veldige kvanta, som han kjøpte, passet greven på hver
eneste stokk.
Det fikk f. eks. Rasmus Guelsen på Jarnes merke da han en vår hadde tatt to
stokker fra ham for å sette opp ei kjone på garden. Saken kom for retten første gang
i 1728, og Rasmus Jarnes ble da beskyldt av grevens kontrollør for ” Rans
gjerning”, og ved besiktigelsen av kjonen viste det seg også at Rasmus virkelig
hadde tatt to furustokker og brukt dem til underlag. Av stokkene var imidlertid bare
den ene merket med ”F” (Fritzøehus). Det fins flere lignende historier i Sandsværs
historie fra 1973.
Greven hadde en dominerende stilling i tømmerhandelen i bygda, og leveransene
skjedde på den måten at skogeierne selv sørget for hogginga og for at det ble kjørt
fram til elvene på vinterføret.
Sølvverket og skogene
Opprettelsen av Sølvverket i 1624 fikk dyptgripende følger for skogsdriften i
Sandsvær.
Som alle de gamle bergverkene trengte også Sølvverket veldige mengder trevirke.
Det gjaldt for det første til selve utsprengningen av malmen. Man brukte ikke
sprengstoff, men la isteden opp svære stabler med setteved inne i gruvene, satte
setteveden mot bergveggen og tente på. Etter at den var brent opp, utvidet fjellet seg
og ble porøst slik at det lettere flaknet av når en slo på bergveggen. Dette ble kalt
fyrsetting. Metoden ble tatt i bruk ca. 1670, og veden man trengte, måtte hogges og
kjøres fram fra skogene omkring. Dessuten trengte Sølvverket store kvanta med
trematerialer til bygninger for forskjellige innretninger og til avstivinger i gruvene.
Til smelting av malmen trengtes trekull som ble framstilt i store menger i bygda. Vi
kjenner metodene først fra 1800-tallet, men vi kan gå ut fra at de har holdt seg
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nokså uforandret i århundrer og gikk ut på en ufullstendig forbrenning av ved i
kullmiler.
Kullveden hadde en lengde på 10 fot, og ble hogd tidlig på våren eller
forsommeren. Det var for at den skulle få tid til å tørke innen mila ble reist om
høsten. Stokkene ble reist på enden med rota ned rundt en midtstolpe, den såkalte
kvanilstolpen. Når all veden var stablet opp, ble det stukket tett med granbar utenpå
og over det lagt et lag med jord på ca. en alens tykkelse.
Mila ble tent gjennom åpningen i toppen, som først ble stengt av eller klubbet igjen
når veden hadde tatt ordentlig fyr. Lufttilgangen måtte være ytterst sparsom, slik at
veden ble liggende å gløde og ikke fikk noen fullstendig forbrenning. For å få
prosessen til å spre seg gjennom hele mila, ble det her og der stukket små trekkhull i
jordlaget.
Utviklingen måtte stadig holdes under oppsikt, og kullbrenneren måtte holde vakt
over mila natt og dag, slik at den ikke skulle slukne, eller varmen få så mye luft at
veden brant helt opp.
En mile kunne inneholde 30 lester kull. Hver lest var på 12 tønner, så det måtte bli
mange lass å kjøre opp til Bergstaden når en slik mile var ferdig.
Kull og trevirke var det stor forespørsel etter ved Sølvverket, og gjennom verkets
historie hører vi stadig nødrop etter nye forsyninger.
Til å begynne med har visstnok Sølvverket for en stor del klart seg med egne
skoger. Kongen ga Sølvverket i 1627 rett til å bruke” vore og Kronens skove, som
hos samme Hytteverk beliggende ere, til Kul, bygning og grov Ved, saa meget til
samme Verk kan behøves og fornøden gjøres”.
Blant disse var Loftstuen gard, som kongen året før hadde fått i foræring av
adelsmannen Hartvig Huitfeldt. Loftstuen gard hadde store skogstrekninger som
mot vest strakte seg helt opp til Jondalen og i øst mot Lågen.
Sølvverket kjøpte opp atskillige garder med skog, men solgte siden den dyrkede
jorda og beholdt skogen. Oppsitterne fikk imidlertid ha fritt hustømmer og tilfang til
gjerder og brensel etter anvisning av Sølvverkets forstfolk. Det stadige behovet
Sølvverket hadde for store mengder trevirke, førte til en hard beskatning på de
private skogene i nærheten.
Verken de skogene Sølvverket selv eide, eller de private skogene i nærheten, var i
lengden tilstrekkelige til å sikre trevirke.
Det ble regnet ut at Sølvverket trengte 17 500 lakter setteved og 6700 lester trekull i
året. Dette skulle nå skaffes til veie innen den cirkumferensen som ble opprettet i
1721, og som kom til å omfatte 1460 garder innen Rollag, Veggli, Flesberg, Eiker,
Modum, Lier, Røyken, Lardal og Skoger og i tillegg Lisleherad, Granherad og
Heddal i Telemark.
Sandsvær ble også liggende innenfor denne cirkumferensen med i alt 182 garder.
Etter opprettelsen av cirkumferensen ordnet Sølvverket tilsynet av skogen etter tysk
mønster med en overførster og flere holstførstere. I 1739 ble det for øvrig opprettet
et Generalforstamt på Kongsberg med oppgave å føre tilsyn med skogene i hele
Norge. Det skulle være uavhengig av Oberbergamtet som sto for Sølvverket, men
hadde likevel som en av sine oppgaver å lede skogtilsynet innen Sølvverkets
cirkumferens.
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Når ikke driften av Sølvverket på 1600- og 1700-tallet fikk slike katastrofale følger
for skogen i Sandsvær og nabobygdene, som for eksempel kopperverket på Røros
fikk for traktene der, kommer det nok delvis av slike tiltak som er nevnt. Mest
betydde det selvsagt likevel at skogene i Sandsvær og nabobygdene ligger på et
lavere nivå over havet med en sterkere gjenvekst.
Trelasthandelen i Sandsvær kom ut gjennom hele resten av 1700-åra til å befinne
seg i den tvangstrøya som pliktleveransene til Sølvverket, forkjøpsretten til Greven
av Laurvigen og bestemmelsene om sagbruksprivilegiene la på dem.
Kilde: Sandsværs historie, bind 1 Av Aage Lunde 1973
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Forfedrene til Karen Olava Edvardsdatter

Karen Olava Edvardsdatter
1.

Karen Olava Edvardsdatter f. på Brekke i Sandsvær 29. september 1877, døpt i
Gjerpen 13. januar 1878, d. 26. februar 1943, g. m. Peder Jakobsen Sølland, f.
10. april 1869, d. 5. februar 1954.
Karen Olava ble konfirmert i Efteløt i Sandsvær, hun var da på Omholt hos sin
tante og onkel som tjenestejente.
Peder Sølland kjørte varer for Treschow og traff Karen på Grorud. Karen giftet
seg, 18 år gammel, mens hun bodde på Grorud hos sine foreldre. Pernille
Sølland, mor til Peder, ville at Karen skulle tjene på Sølland, men foreldrene til
Karen ville heller at Karen og Peder skulle gifte seg. Og slik ble det.
Karen Sølland hadde stor familie og mange husdyr som hun hadde ansvar for å
gi mat og stell. I tillegg til det var det mange arbeidsfolk i forbindelse med
utbyggingen av Hogstad kraftstasjon som var på Sølland og kjøpte middag.
På Sølland produserte de smør og ost, det var Karen som stod for dette
arbeidet. Disse produktene solgte hun til kjøpmenn i Skien, og hun var kjent for
å levere gode varer. Ei byfrue skal ha sagt til kjøpmannen sin at smøret var det
bare en feil med, ”det svant så hurtigt”.
De hadde sauer, og Karen karda og spant ulla og vevde ryer og dynetrekk i
forskjellige farger. På kjøkkenet hadde hun veven stående i kroken mot
”Nedstua”. En gang vevde hun tøy til dress til ektemannen, og en skredder i
Skien påtok seg å sy den.
Hun lærte barna sine å øve gjestfrihet og førte selv et gjestfritt hus.
En gang kom det en familie, foreldre med barn – ”omstreifende eller tatere”- på
selveste julaften og ville overnatte. Den kvelden lot Karen denne familien
overnatte på kjøkkenet. Hun syntes hun ikke kunne vise dem bort på julaften.
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Hun lærte døtrene sine å spille gitar og ektemannen, Peder, spilte fiolin. Han
lærte Arna og sønnene fiolinspill.
I 15 år var Karen kasserer i misjonskvinneforeningen i Oppdalen.
Deres barn er tatt med under avsnittet: ”Forfedrene til Peder Jakobsen Sølland”
Foreldre
2.

Edvard Ellefsen Rogstadeie, født på Ollebakken i Sandsvær 11. april 1850, d.
20. november 1901 på Kløverød i Siljan av kreft i leveren. Gifta seg 23. august
1872 med

Et ungdomsbilde av Edvard Ellefsen Rogstadeie, senere Kløverød
3.

Lina Marie Olsdatter Kolsrud f. 20. november 1850, d. 8. mars 1940 på
Kløverød i Siljan.

Lina Marie Olsdatter Kolsrud
Ollebakken (gnr. 90, bnr. 9) er en plass under Søndre Rogstad (gnr. 90, bnr. 3)
på Hedenstad i Sandsvær. Navnet på plassen har variert. I matrikkelen fra 1863
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er navnet ”Aaslebakke” brukt, og navnet ”Aslebakke” i folketellingen for 1835
og 1865 og matrikkelen for 1838. Det kan tyde på at navnet er etter en kvinne
(Åsle eller Åse), eller en mann Asle. Formen Ollebakken kan komme av
treslaget ”older” (or). Navnet har ingenting med vannkilde, olle, å gjøre, ifølge
Gerd Næss (lokalhistoriker). Plassen ble også kalt Finneplassen, men denne
delen ble skyldsatt som egen eiendom i 1892.
På Ollebakken var det i 1835 en selveier, en husmann med jord og en husmann
uten jord. De sådde: 1/8 tønne (tn.) bygg, ¼ tn. blandingskorn, ½ tn. havre og
1 tn. poteter, av dyr hadde de: 1 ku, 4 sauer og 5 geiter.
Taksten i 1863 var 180 spd. Innmarka lå som et jorde, men var delt under to
bruk. Den øvre delen var bakket, i midten dels hellende og dels bakket. Den var
grunnlendt slik at det flere steder ble pløyd på berg. En del jord var uoppdyrket.
Det var noe steinslått, ellers ”ordinær”, ”maadelig brugt”. I 1863 sådde de: ¼ tn.
bygg, ½ tn. havre, 1 tn. poteter. De høstet: 1 ¼ tn. bygg, 1 ½ tn. havre, 4 tn.
poteter, 14 skippund (skpd.) høy og 4 skpd. halm, de fødde 1 ku og 4 sauer. Det
var skog til husbruk fra Peckels del i Nordre Rogstads skog.
Ved folketellingen i 1865 var Edvard tjenestedreng på Rogstad i Hedenstad.
Edvard og Lina Marie forpakta Brekke i Sandsvær. Dette var en plass som
tilhørte Treschow Fritzøe og ligger i delet mellom Luksefjell og Sandsvær. De er
oppført som leilendinger på Brekke i 1875 og 1878. De flytta til Brekke i 1873. I
1883 flytta de til Siljan og drev Nedre Grorud.

Slik så det ut på Nedre Grorud da Edvard og Lina bodde der. Bildet er fra
1905. Fra v. Ole Hansen Grorud, Johannes Grorud, Anders Hansen Grorud
som skysskar, Karen Grorud (Holt), Maren Grorud (Romsdalen) og Anne
Grorud. Foto: Tveiten
Garden Grorud er nok en gard fra middelalderen og har en interessant historie.
Grorud er som vi vet en del av Treschow Fritzøes store gods. På Grorud er en
omgitt av store skogvidder, som brer seg utover i alle retninger. Alt en ser
tilhører Treschow Fritzøe godset.
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Da etatsråd Frederik Wilhelm Treschow i 1835 ble eiere av det store
forhenværende grevskapet Laurvig, var Grorud for lengst en del av dette godset.
Men vi må lenger tilbake til tiden da Laurvig Grevskap var den dominerende
institusjon i søndre Vestfold. Vi må tilbake til grunnleggeren av det mektige
grevskapet, grev Ulrik Fredrik Gyldenløve. Det var han som kjøpte slekten
Langes store gods omkring Larvik, og fikk opprettet grevskapet. Da han var blitt
eier av dette store godset, satte han i gang å kjøpe garder og da helst garder med
skog. Han kjøpte garder i bygdene omkring Larvik, men også utenfor grevskapet
kjøpte han jord og skog. Selv om Siljan lå utenfor grevskapet, forstod han snart
at eiendommene der ville få betydning, fordi vassdraget førte frem til Larvik og
verkene der.
Den første garden han kjøpte i Siljan var nettopp Grorud, som på den tiden –
1686 – tilhørte en mann i Skien som het Mikkel Isaksen Graal. På Grorud bodde
den gangen Poul Tollefsen med sin familie. Poul var født på Grorud. Han husket
fra sine barneår at hans far, Tollef, hadde satt opp husene på plassen, og at
skogen stod som en uberørt urskog tett om husene. Pouls far var den aller første
rydningsmann på Grorud i nyere tid.
Garden hadde tidligere vært ryddet og bebygd, men det var ikke mange spor
etter mennesker der. Men noe var ikke glemt i løpet av de 300 årene som var
gått, garden og navnet Grorud. Navnet Grorud forteller oss to ting. For det første
at garden ble rydda i middelalderen, kanskje på 12-1300 tallet, ikke som den
første og eldste garden i Siljan, men i den perioden da gardene fikk navn som
ender på –rud eller –rød.
En kjenner til at det i middelalderen var en oppgangsperiode med betydelig
befolknings-økning. Dette førte til nyrydding i utkantstrøk fordi de sentrale deler
av bygdene var lagt under plogen, og der var det ikke plass til flere.
Den andre delen av navnet Grorud forteller at det var ei kvinne ved navn Gro –
som tok fatt og ryddet denne garden. Innsatsen hennes må ha vært så
dominerende at hennes navn har festet seg til stedet. Det var Gros gard, garden
som Gro ryddet og skapte. Gro er den eneste kvinne i bygda som har fått sitt
navn bevart på denne måten.
Så kom Svartedauen vinteren 1349-50. Det er vel den største ulykken vi
overhode vet om i vår historie. Denne smittefarlige farsotten feide over landet,
og over halvparten av Norges befolkning strøk med. Gard etter gard, ja hele
bygder ble liggende øde, det var ikke mennesker igjen. De som overlevde
farsotten, flyttet sammen til de mer sentrale gardene i bygda, og utkantene ble
stående øde. De forlatte plassene grodde igjen, og husene tok tidens tann seg av.
Slik gikk det og med Grorud. I nesten 300 år ble plassen liggende øde før det
igjen kom folk til denne delen av bygda.
I 1897 kjøpte Edvard Ellefsen Kløverød søndre i Siljan (g.nr 13, b.nr 4) av Jacob
Sigurdsen for kr. 7000. Skjøtet er datert 5. februar og tinglyst 15. februar 1897.
Jacob Sigurdsen hadde fått skjøte på garden av sin mor for kr. 6000 i 1896, faren
Sigurd Isaksen var da død. Sigurd Isaksen hadde kjøpt Kløverød søndre av
Treschow i 1893 for kr. 5000, med forbehold fra selgeren til driftsvei,
tømmerlegger, strandrett, jaktrett m. v. Skjøtet er datert 17. mars og tinglyst 4.
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april 1893.
Edvard tok da navnet Kløverød. Han arbeidet i skogen for Treschow i mange år.
Ved folketellingen i 1900 var Edvard oppført som gardbruker, han var selveier.
Seks av barna bodde da hjemme: det var Otelia 20 år som var sypike, Ole som
var 18 år, han var jordbruks- og skogsarbeider, Anne 13 år, Martin 10 år,
Kristian 8 år og Hans 5 år. Eldste sønnen, Ellef Edvardsen, bodde også hjemme
med sin familie, den bestod da av Ellef, hans kone, Ingeborg Marie, og sønnen
Jakob. Ellef var jordbruks-og skogsarbeider. De dyrket korn og poteter, hadde
kjøkkenhage og frukthage, og de hadde dyr.
Tar med noen historier knyttet til Edvard og Linas tid på Grorud.
Edvard var tilsynsmann for Treschow på Grorud. Treschow hadde et jaktslott på
Grorud, og når det var ball, sa kammerherrinden at hun ville ha en dans med den
pene mannen på Grorud. Det var Edvard.
En dag kom forstmesteren innom Edvard og Lina på Grorud. Da spurte han hvor
datteren, Karen, var hen. De svarte, som sant var, at hun var på Sølland. Så ville
han vite om hun tjente der. Svaret han fikk, var at hun var gift til Sølland. På
tilbakeveien kjørte han innom Sølland for å se til Peder og Karen. Da satt Karen
ved vevstolen.
Mens Edvard og Lina var på Grorud, sendte forstmesteren en dag deres sønn,
Ole, med et brev til en leilending et stykke unna. Men det var ingen hjemme, så
gutten kom tilbake med brevet. Da ble forstmesteren sint og kjefta på gutten.
Dette syntes ikke Edvard noe om, han sa at forstmannen heller fikk bruke seg på
ham og ikke på ungene.
Det var kanskje oppstått et noe spent forhold til forstmannen, dette kan være en
av grunnene til at Edvard kjøpte Kløverød i Midtbygda i Siljan i 1897. Den
minste av barna, Hans, var 2 år da de flytta fra Grorud.

Kløverød i Siljan
Kløverød ble rydda i middelalderen, kanskje på 12- 1300 tallet. Endingen –rød i
gardsnavnet forteller oss det. Asbjørn Bakken skriver i bygdeboka for Siljan at
navnet Kløverød kan henge sammen med Klauvfarrud, rydningen ved
klauvfaret, der det går klovdyr.
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Det er ting som tyder på at garden ble liggende øde etter Svartedaudens herjinger
kring 1350. Den første en hører om på Kløverød, er en mann ved navn Aksel.
Han er nevnt i lista over den ekstraordinære skatten i 1526. Fra 1586 finnes det
opplysninger om at garden hørte til gruppen ødegarder som betalte 4 høns i
landsskyld. En mann ved navn Bjørn Kløverød betalte skatt i 1612, og var med
og underskreiv fullmakten for kongehyllingen i 1616.
En mann ved navn Kolbjørn eide 4 huder i Kløverød i 1623, han skattet av
garden i 1646. Denne Kolbjørn var gift, men navnet på kona er ukjent. En
kjenner til at han hadde minst tre barn: Bernt født ca. 1630, Tollef het en annen
sønn og så ei datter født ca. 1640.
Bernt Kolbjørnsen overtok Kløverød, han eide 2 ½ hud i garden, men brukte 4 ½
hud. Kirken eide da 1 hud og prestekallet 1 hud i garden. Bernt var gift og man
kjenner navnet på fire av hans barn. Rasmus født 1657, død 1717, Knut, Paul og
Rønnaug. I 1689 hadde Bernt en bruker ved siden av seg som het Rollef. Bernt
døde i 1693. Fra 1693 til 1699 var det sønnene Rasmus og Knut som var på
Kløverød. Fra 1702 til 1711 skal det ha vært tre brukere. Rasmus Berntsen eide
2 huder og 3 skinn, Isak eide 1 hud og 1 ½ skinn og Jakob eide 1 hud og 1 ½
skinn. Nå var tydelig Kløverød delt i tre.
Kløverød ble før 1750 solgt til handelsmannen Lauritz Bindrup i Skien. Han
kjøpte flere garder i Siljan. Disse gardene solgte han i 1750 til Bartolomeus
Rasch, han var gift med Else Kristine Løvenskiold. I 1752 tilførte Bartolomeus
Rasch til Fossum 12 garder og gardparter, deriblant Kløverød. Rasch var på den
tiden med i ledelsen på Fossum. Løvenskiold på Fossum eide Kløverød fram til
1. desember 1886, da solgte kammerherrinde Hermann Løvenskiold
eiendommen sammen med flere eiendommer i Siljan til Frederik Wilhelm
Treschow. Familien Treschow var da som tidligere nevnt eiere av det tidligere
grevskapet Laurvig. F. W. Treschow nedstammet fra handverkeren Rasmus
Nielsen Træskomager fra Sjælland i Danmark.
Treschow var interessert i å selle jordeiendommer innenfor grevskapet. Tilbudet
gikk til godsets leilendinger. Ikke alle så seg i stand til å kjøpe – mange ville
heller sitte på festekontraktene sine og være forpaktere. Treschow holdt unna
skogen og sikra seg på den måten råderett over arbeidskraften til de som bodde
inne i skogene hans. Dette var nok sett med datidens øyne relativt trygge
arbeidsplasser. Kapitalen Treschow fikk frigjort ved salg av jord, ble investert i
industrianlegg som sagbruk, møller og jernverk, og her ble det også skapt mange
arbeidsplasser.
Ved folketellingen i 1801 var det tre brukere på Kløverød, de var leilendinger,
eieren var Løvenskiold. Det samme var tilfelle ved folketellingen i 1865, det var
tre brukere som var leilendinger. På Kløverød søndre var da Anders Finsen, han
var da 73 år og enkemann, han var gardbruker og leilending. Garden ble bestyrt
av hans svigersønn, Hans Nielsen.
Ved en skylddelingsforretning 11. september 1891 ble Kløverød søndre og
Kløverødskogen utskilt fra Kløverød b.nr. 1. Kløverød søndre fikk g.nr. 13, b.nr.
4, skylda ble satt til 3.65 skyldmark. Kløverødskogen fikk g.nr. 13, b.nr. 5, skyld
8.48 skyldmark. Kløverød g.nr. 13, b.nr. 1 fikk skylda satt til 1.39 skyldmark.
Kløverød b.nr 1 og 4 bestod bare av innmark. Disse to eiendommene solgte
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Treschow i 1893. Han beholdt b.nr 5 som var skogen. Kløverød b.nr. 1 ble solgt
til Kristian Evensen og b.nr. 4 til Sigurd Isaksen. Skjøtene på handelen er
tinglyst 4. april 1893.
Da Edvard døde i 1901, fikk Lina Marie bevilgning til å sitte i uskifta bo. Dette
skrivet er datert 12. desember 1901 og tinglyst 13. mai 1914.
Våningshuset er fra 1843, ombygd i 1922 og restaurert i 1988. Låven med fjøs
og stall er fra 1904, ombygd i 1970. Det ble satt opp kårbygning i 1971.
Da Edvard døde i 1901, overtok eldste sønnen, Ellef, driften av garden. Han satt
med garden fram til 1943, da sønnen Jakob overtok. Han var ugift; han hadde
garden til 1957. Da overtok Gudrun Ellefsdatter Kløverød og hennes mann, Per
Kristiansen Kvisla, garden. De slutta med melkedyr på garden i 1962 og
Kløverødsetra ble nedlagt. Deres sønn, Erling Kvisla, og hans kone, Gunlaug,
overtok garden i 1979. På Kløverød driver de nå (i 2009) med korndyrking
kombinert med griseproduksjon.
Garden er på 50 dekar jord, 10 dekar beite og 20 dekar skog. I tillegg leier de 90
dekar jord av to nabogarder.
Edvard og Lina Marie hadde ti barn.

De ti søsknene på Kløverød.
Foran fra venstre: Berte Marie, Karen Olava, Mina Otelie, Laura Kristine og
Anna Petrea. Bak fra venstre: Ellef, Ole, Martin, Kristian og Hans.
1. Ellef Edvardsen, f. 10. oktober 1872 på Aannested i Sandsvær, d. 6. mai
1968, g. m. Ingeborg Marie Jakobsdatter Hogstad øvre, f. 15. desember 1875,
d. 27. juni 1936. Da Ellef ble døpt er oppholdsstedet for familien oppgitt til
Aannestad, Edvard var innerst der. Da Ellef ble konfirmert i Siljan i 1887, ble
fødestedet oppgitt til Bjørndalen i Sandsvær.
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Ellef begynte på skolen ni og et halvt år gammel, han starta på Beggerud
skole Sandsvær. Han bodde da på Omholt hos sin tante og onkel Ellen og
Johan. Senere ble det skole på Kolsrud, da gikk Ellef der, han bodde da hos
sine besteforeldre, Ola Larsen og Berte Marie Kolsrud. Ellef skulle egentlig
gått på skole på Bestul i Luksefjell, men det var lang vei, og så var læreren
etter sigende så sinna at han var redd for å gå på skole der! Da Ellef skulle
begynne på skolen, fulgte faren ham til Sandsvær, han fikk 25 øre av faren.
Men han måtte ikke bruke mer enn 10 øre om gangen. Da Ellef gikk for
presten, måtte han gå til Siljan, han reiste fra Grorud klokka seks om
morgenen for å komme til prestegarden klokka halv ni.
Det ble skole i Grorud fra høsten 1886.
Ellef overtok driften på Kløverød i 1901. Lina Marie overdrog garden med
samtykke fra samtlige myndige arvinger over 25 år i følge attest til den eldste
sønnen, Ellef Edvardsen, for kr. 6000 hvorav for løsøre m. v. kr. 1800 og
med forbehold av årlig bidrag til underhold for seg, kapitalisert til kr. 1100.
Skjøtet er datert 4. mai og tinglyst 13. mai 1914.
Ellef og Ingeborg hadde åtte barn.
Ellef satt med garden til 1943, da overtok sønnen Jakob Ellefsen. Han hadde
garden til 1957, da overtok søstera Gudrun Ellefsdatter og hennes mann Per
Kristiansen Kvisla. I 1979 overtok deres sønn Erling Kvisla f. 1943 og hans
kone Gunnlaug Wigernes, f. 1944 fra Lardal. De har to barn.
2. Berte Marie Edvardsdatter f. på Brekke i Sandsvær 14. mars 1875, døpt i
Gjerpen 17. mai 1875, d. i november 1962, g. m. Lars J. Skilbred, f. 25. mai
1874.
De flyttet til garden Fjelldalen i Gjerpen som de kjøpte i 1906 av Thorgrim
Haugen. De tok da navnet Fjelldalen. Lars var en dyktig gardbruker. Marie
var husmor. Hun ble tidlig enke. Da hun overlot garden til sønnen Edvard, var
hun mye borte hos andre i familien og var til hygge og nytte. Hun var
interessert i litteratur, likte godt å lese og var ivrig med strikketøyet.
De hadde seks barn
3. Karen Olava Edvardsdatter f. på Brekke i Sandsvær 29. september
1877, døpt i Gjerpen 13. januar 1878, d. 26. februar 1943, g. m. Peder
Jakobsen Sølland, f. 10. april 1869, d. 5. februar 1954. De var eiere og
brukere på Sølland.
De hadde tretten barn.
4. Mina Otelie Edvardsdatter, f. på Brekke i Sandsvær 11. januar 1880, døpt i
Gjerpen 8. februar 1880. d. 1969, g. m. Anton Skilbred, f. 16. januar 1882,
d. 30. november 1965.
Anton overtok Nordstua Skilbred i Siljan etter faren i 1911. Om vinteren
arbeidet han i skogen for Treschow, han kjørte tømmer med hest.
Garden er på rundt 100 dekar. Det meste er oppdyrka, det er og litt skog.
Mina Otelie og Anton drev med husdyr og korn. All maten ble i den tiden
laget hjemme. En kan vel nesten si det var naturalhusholdning. Det var lite
en trengte å kjøpe av mat i den tiden. Omtrent halvparten av melken som
ble produsert, ble sendt til meieriet.
Da sønnen Edvard og hans hustru Astrid overtok garden i 1995, var både
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5.

6.

7.

8.

9.

melkemaskin og traktor kommet inn i bildet. Det ble melketank med
avkjøling og nesten all melken ble sendt til meieriet. Ellers ble garden
drevet som før. Etter at Bjørn Arne overtok garden i 1988, er det kornproduksjon som er det viktigste.
Det er bygd to boliger på garden. Først bygde Bjørn Arne og senere broren
Lars. De har fire barn.
Ole Edvardsen, f. på Brekke i Sandsvær 4. september 1882, døpt i Gjerpen 8.
oktober 1882, d. 21. mars 1963, g. m. Inga Øverbø, f. 26.oktober 1881, d. 14.
november 1950, Inga var jordmor. Ole forpakta Siljan prestegard, han kom
derfra til småbruket Solheim som er utskilt fra prestegarden.
De hadde ni barn.
Laura Kristine Edvardsdatter Kløverød, f. på Nedre Grorud i Siljan
7. februar 1885, døpt i Siljan, d. 8. juli 1960, g. 1933 m. Ole Arnesen
Engelstad (Nordstua), f. 20. april 1892, d. 30. januar 1948.
Ole var gift to ganger, første gang med Anne Serkland.
Laura Kristine og Ole hadde ingen barn.
Laura Kristine var en snill, rolig og tålmodig person. Det var vel en
egenskap som preget alle de ti søsknene Kløverød. Hun var sterkt knyttet til
misjonsarbeid, bedehus og kirke. Var en tid i menighetsrådet i Siljan. Hun
arbeidet en tid i Larvik. Senere fikk hun leilighet hos broren Kristian
Holtan. Hun kjøpte seg strikkemaskin, og tok i mot strikking, og hadde
noen høns og klarte seg med det. Så tok hun arbeid som husholderske hos
Ole Arnesen Engelstad som var blitt alene med to små barn. De to jentene
til Ole ble glad i Laura Kristine, og det var mange tårer da hun sluttet og
begynte som kokke på Langesund Bad. Der var hun til i 1933 da hun giftet
seg med Ole Arnesen Engelstad. Hun ble en god stemor for de to jentene til
Ole, som satte stor pris på henne.
Ole var en stor kraftig kar. Han hadde vonde år da hans første kone døde i
barsel. Han hadde nytt hus og gjeld, men den gang satte man sin ære i å
klare seg selv. Ole var bygningssnekker og drev med det om somrene. Om
vinteren når det var lite byggevirksomhet, var han i skogen og hogg
tømmer. Han var en dyktig skytter, og fikk mange premier. Etter å ha hatt
forskjellige husholdersker, blomstret han opp igjen da han giftet seg med
Laura Kristine, hun kom som en trygghet i huset. Dessverre ble han syk og
døde av kreft bare 56 år. Han hadde fortjent noen flere gode år. Ole hadde
to barn fra første ekteskap.
Anna Petrea Edvardsdatter Kløverød, f. på Nedre Grorud i Siljan
28. oktober 1887, døpt i Siljan, d. 1982, g. 3. januar 1909 m. Olaf Nilsen
Høiseth (Nordstua), f. 4. august 1879, d. 1963.
Olaf overtok Høiseth etter sine foreldre i 1906. De hadde en sønn.
Martin Edvardsen Kløverød, f. på Nedre Grorud i Siljan 8. mars 1890,døpt i
Siljan, d. 3. november 1974 g. m. Klara Marie Johannesen Hagen, f.15 august
1891, d. 26. mars 1969. De forpakta prestegarden i Siljan i mange år
De hadde ti barn.
Kristian Edvardsen Kløverød, f. på Nedre Grorud i Siljan 2. mai 1892, døpt i
Siljan, d. 19. juni 1986, g. 1920 m. Klara Susanne Øverbø, f. 9. mai 1888,
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d. 16. august 1971.
Kristian fikk garden Holtan utskilt fra Nordstua Høiseth i 1920.
Kristian var en lun, stillfaren mann, med sans for en god replikk og som så
det humoristiske i det meste. Da Klara brakk lårhalsen på sine eldre dager,
lærte hun opp Kristian til en fullbefaren husfar, som laget to retters middag
daglig og bakte brød selv. De hadde tre barn.
10. Hans Edvardsen Kløverød f. på Nedre Grorud i Siljan 18. juni 1895, døpt i
Siljan, d. 1990 var ugift. Hans var kirketjener og graver ved Siljan kirke i 43
år. Han bodde i Prestegården.
Grunnen til at barna til Edvard og Lina som ble født på Brekke ble døpt i
Gjerpen, kom av at det var lettere å komme til Gjerpen enn til Efteløt i
Sandsvær.
Åtte av barna til Edvard og Lina ble konfirmert i Siljan, Karen Olava ble
konfirmert i Sandsvær. Hun var da tjenestejente hos sin tante og onkel på
Omholt.
Hvor Hans ble konfirmert, har jeg ikke funnet.
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Besteforeldre
Ellef Eriksen 16. oktober f. 1822 i Rokstadeie, d. 18. august 1868 i Rokstadeie,
g. 1847 m.
5. Karen Olea Olsdatter Muggerud fra Hedenstad i Sandsvær f. 1829,
d. 20. juni 1899 på Verket som enke og fattiglem. (Verket gnr. 104, bnr. 1)
4.

Karen Olea Olsdatter Muggerud
Ellef ble døpt hjemme 24. oktober 1822 av Knud Trengen og døpt i Hedenstad
kirke 26. januar 1823.
Ellef var husmann på Ollebakken i 1850, kalt Finnplassen i 1852 og 1860.
Dette er plasser under Rogstad søndre på Hedenstad. (gnr. 90 bnr. 9).
I 1865 var Ellef og familien på Ollebakken, også kalt Aslebakken, Han var
oppført som husmann med jord. Seks barn var hjemme, Engebret 14 år, Hans 11 år,
Sofie 9 år, Trine 7 år, Karl 4 år og Ottea 1 år. De to eldste sønnene Ole og Edvard
var borte på tjeneste. De hadde da på plassen 1 ku og 2 sauer, de sådde 1/8 tn. bygg,
½ tn. havre og ¾ tn. poteter.
Ellef og Karen Olea hadde ni barn.
1. Ole Ellefsen, f. 17. januar 1848 på Ollebakken, g. 1873 m. Berte Sofie
Larsdatter Ulleberg, f. 22. november 1849, d. 13. juli 1887. (gnr. 72)
Ved folketellingen i 1865 var Ole tjenestekar på garden Hørtvedt
i Sandsvær. Ved folketellingen i 1875 bodde Ole med familie på Såtvedtåsen,
han var da dagarbeider. De hadde da et barn, sønnen Edvard, f. 1873.
Ole var senere dagarbeider og bruker på Solli, dette var en plass under
Såtvedt (gnr 68-4)
De hadde fem barn.
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2. Edvard Ellefsen, f. 11. april 1850 på Ollebakken, d. 1901, g. 1872 m.
Lina Marie Olsdatter Kolsrud, f. 1850, d. 1940.
Ved folketellingen i 1865 var Edvard dreng på Rogstad på Hedenstad.
De var forpaktere på Brekke (gnr. 50) i Sandsvær og Grorud i Siljan,
før de i 1897 kjøpte Kløverød søndre i Siljan. De hadde ti barn.
(Se Foreldre avsnitt 2)
3. Engebret Anton Ellefsen, f. 31. april 1852 på Finnplassen.
Engebret var ikke i Sandsvær ved folketellingen i 1875.

Engebret Anton Ellefsen
4. Hans Ellefsen, f. 9. oktober 1854 på Rogstadeie, d. 8. mars Teigåsen 1920, g. m.
Anne Helene Olsdatter Eie, f. 20. november 1865, d. 1958.
Hans fikk skjøtet på Teigsåsen (gnr.130, bnr. 7) i 1894. Plassen ligger i
Hedenstad sogn. I 1900 er Hans oppført som jernbanearbeider og tømmerhugger. De to barna deres bodde da hjemme, Emma Olava 13 år og Hedvig
Marie 5 år. Teigsåsen var nok tidligere en plass under Teigen.
5. Anne Sofie Ellefsdatter, f. 21. mars 1857 på Finnplassen.
Ved folketellingen i 1865 brukte hun navnet Sofie. I 1875 var Anne Sofie
tjenestejente på Bjerknes.
Det fortelles at hun ble gift med en mann fra Solør og at de reiste til Amerika.
6. Trine Kristine Ellefsdatter, f. 13. september 1859 på Finnplassen, hun var i
tjeneste hos broren Edvard på Brekke i 1875. Hun gifta seg i 1884 i Gjerpen
med Jakob Aslaksen Hoppestul (gnr. 49), f. 30. april 1858 på Hoppestul,
d.1953. De var leilendinger på Brekke fra 1888 til 1900 (gnr. 50).
Jakob var en allsidig mann, han ble blant annet en kjent bjellesmed
og knivmaker. På dette området var han en mester. Han laget de fineste
kubjeller, hestebjeller og kalvebjeller, samt klaver, fint utgravert. Den siste
bjella han brasa ble gitt til Knut Tullerud. Han var også kjent for sine kniver,
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han gjorde alt selv, til og med knivbladet smia han. En stund var det
vanskelig å få tak i trekull. Men på Hoppestul dreiv de tidligere med
kullbrenning til eget bruk. Noen sekker med kull ble liggende igjen på
Nøklestulen etter milebrenningen, disse henta Jakob.
Alle som kjente Jakob visste at han var i besittelse av kjempekrefter. Det var
mange som prøvde krefter med han, men ingen har kunnet måle seg med
han. Han gjorde ikke stort av å gå med en melsekk på 100 kg under hver
arm fortalte folk som kjente han.
Før det ble vei fra Økter til Flittig, måtte han reise rundt Øktervannet og ned
til Luksefjell, deretter rundt Fjellvannet med hest for å komme til Skien. Det
var ikke så raskt å gjøre en bytur fra Luksefjell den gangen som i våre
dager. Og når han skulle hjem igjen med lasset, så var det å kjøre til
Vassenddammen og siden ro det over Fjellvannet.
Ved folketellingen i 1900 bodde familien på Brekke, de hadde da seks barn,
Alma 12 år, Aslak 9 år, Julie 8 år, Thea 6 år, Karen 3 år og Oskar som var
født i 1900. Jakob er oppført som gardbruker og skogsarbeider, han var
leilending.
Jakob var bonde; sin forpaktergard brøt han opp og drev den fram til et
velstelt bruk, så det lå mange timers slit bak det store løftet.
De hadde åtte barn, syv levde opp, fem jenter og to gutter.
7. Karl Ellefsen, f. 10. august 1862 på Finnplassen.
I 1875 var Karl tjenestegutt på Bjerknes.
Fra ”Navneliste med utflyttere til Amerika fra 1839 til 1925”, som ble
publisert i ”Langs Lågen”, finner en på side 138, årgang 1983, at en Karl
Ellefsen Bjerknes født 1862 utvandra til Amerika i 1882, han er oppført som
arbeider. Han reiste med skipet ”Rollo” fra Oslo 5. mai, og billetten var til
Grand Rapids. Dette stedsnavnet finnes både i staten Michigan, i staten
Minnesota og i Canada. Sannsynligvis reiste han til en av de tre nevnte
statene, utfarten til Canada var nok ikke så stor på den tiden. Ser en på
folketellingen for 1865, så fantes det da kun en ved navn Karl Ellefsen i
Sandsvær og han var sønn til Ellef Eriksen og Karen Olea Olsdatter.
At Karl brukte navnet Bjerknes, kan komme av at han var der som arbeider
før han utvandra. Da Karl tok utflytting fra Sandsvær til Amerika i 1882,
står det i kirkeboka at Karl var konfirmert i Efteløt i 1876. Ser vi etter på de
som ble konfirmert i 1876, var det bare en som het Karl Ellefsen og
foreldrene hans er nevnt tidligere. Vi kan derfor med stor sannsynlighet slå
fast at Karl emigrerte til Amerika i 1882.
8. Othea Marie Ellefsdatter, f. 28. mars 1865 på Rogstadeie (Finnplassen).
Hun var tjenestepike på Åsterud (gnr. 69) hos Torger og Karen Åsterud i 1875,
stillingen var barnepike. Åsterud har sannsynligvis ligget under Saatvedt i eldre
tid. Da Othea ble konfirmert i 1879 var ho på Hostvedt i Efteløt.
9. Martin Ellefsen, f. 14. oktober 1867 på Rogstadeie, d. 25. november 1867.
Karen Olea giftet seg igjen 29. september 1874 med Ole Anstensen Klokkerud, f.
ca. 1812 i Eiker, d. 1879 på Finnplassen. De hadde ei datter, Tina Marie Olsdatter,
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f. 16. februar 1871 på Finnplassen.
6.

Ole Larsen Kolsrud/Aannestad (gnr. 35, bnr. 15) f. 17. oktober 1822 i Kolsrud,
d. 22. desember 1902 på Aannestad. Gift 1849 med

Ole Larsen Kolsrud/Aannestad
7.

Berte Marie Olsdatter Steinarplassen (gnr. 35, bnr. 3) f. 24. desember 1826 i
Steinarplassen, d. som selveierkone på Kolsrud 17. april 1889 i Kolsrud. Ole
Larsen var plasseier på Kolsrud (gnr. 36, bnr. 9) da han gifta seg.
Kolsrud er en plass under Nordre Røsholt (gnr. 36, bnr. 4 og 5). Plassen ligger
helt vest i Surlikroken i Sandsvær og er ryddet i skogen til Rud og Røsholts
sameige før 1800. Taksten på Kolsrud var i 1802 100 riksdaler (rd) og i 1863
140 rdl. Innmarka til Kolsrud var i 1863 på ca. 32 dekar. Den lå i et jorde på
hellende og litt flat mark. Innenfor eiendommen fantes mange skogstykker med
bjørk over berglendte områder. Det var nok til egen hamn. Størrelsen på skogen
ble ikke oppgitt i 1863, men den rakk til husbruk. I 1863 hadde de ingen hest,
men to kyr. De høstet 4.8 tønner korn og 10 tønner poteter.
Ole Larsen kjøpte Søndre Aannestad med plassen Bjørndalen i 1862.
Kolsrud synes da å være ubebodd. Huset ble brukt som skolehus fram til
århundreskiftet.
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Aannestad i Passebekk i Sandsvær
Ved folketellingen i 1865 er Ole oppført som gardbruker og selveier, de bodde
da på Bjørndalen. Tre av barna var hjemme, Olaus 13 år, Elen 10 år og Jakob 8
år, Lina Marie var ikke hjemme, og sønnen, Olaf, var ikke født. De hadde 4
storfe og 4 sauer, de sådde 1/8 tn hvete, 1/8 tn rug, 1 ½ tn havre og 2 tn. poteter.
Det har bodd folk i Kolsrud etter at Ole Larsen flytta derfra.
I 1907 ble innmarken solgt til Kolsrud under Jarnes, mens skogen ble solgt til
Treschow.
I 1900 bodde Ole Larsen i drengestua, han var da føderådsmann.
Ole og Berte Marie hadde fem barn.
1. Lina Marie Olsdatter. f. 20. november 1850 i Kolsrud, d. 8. mars 1940,
gift 1872 m. Edvard Ellefsen Rogstadeie (gnr 90) f. 11. april 1850,
d. 20. november 1901.
(Se Foreldre avsnitt 3)
2. Olaus Olsen f. 22. oktober 1853 i Kolsrud, d. 1932, g. 22 juni 1880 m.
Maren Kirstine Pedersdatter Lund, f. 23. juni 1853, d. 7. februar 1914.

Olaus Olsen Aannestad
Olaus Olsen kjøpte Søndre Aannestad (bnr. 15) og Bjørndalen (bnr. 17) av
sin far i 1889 for kr. 2690. Olaus kjøpte i 1897 Mellom/Søndre Aannestad
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(bnr. 12). Bnr. 15 og 17 ble frasolgt i 1914, men skogen til Bjørndalen
(bnr. 28) ble holdt igjen. Den ble tillagt bnr. 13, som også fikk et stykke av
bnr.12 og 14, kalt Svinthaug skog (bnr. 30). På den måten fikk brødrene
Peder på bnr.13 og Karl på bnr.12 omtrent like mye skog. Olaus gav i 1914
skjøtet på bnr. 15 og 17 til Ole M. Røsholt. Han solgte eiendommen videre i
1918 til Sigvart M. Røsholt, slik at dette senere ble en del av Nordre
Aannestad.
I 1900 var Olaus på Aannestad søndre, han var gardbruker og selveier.
Fire barn bodde hjemme, Peder 16 år, han hjalp til på garden, Ole 13 år,
Karl 11 år og Anna 4 år. De hadde fire barn.
I 1900 bodde og Karen Larsdatter f. 1825 på Aannestad, hun levde av sine
midler.
3. Ellen Jørgine Olsdatter f. 10. mai 1856 i Kolsrud. d.15 november 1942 på
Omholt, g. m. Johan Martin Knutsen Omholt, f. 20. november 1843, d. 13. mars
1934.

Ellen Jørgine og Johan Martin Omholt og deres barn.
Bak fra venstre Ingeborg Kristine, Knut og Berthe Marie.
Ellen Jørgine og Johan K. Omholt var søskenbarn. Deres mødre var søstre
og kom fra Steinarplassen i Surlikroken bnr. 3, en plass under Nedre
Aannestad (bnr.1). Foreldrene til disse søstrene var Ole Olsson Jarnes og
Ellen Kristoffersdatter Jarnes. De var i alt 7 søsken. Ellens mor, Berte Marie
f. 1826, ble gift til Kolsrud, vest i Surlikroken, og hennes søster ble gift med
Knut Andersen Kvernerud på Omholt f. 1797, som hans andre kone. Johan
ble enebarn i dette ekteskapet. Johan var kjent for å være svært nøktern i sin
ferd. Datidens forhold gav heller ikke rom for store armslag. Hans hustru
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Ellen var mild og tålmodig av natur og huskes av barnebarn fra sine senere
år som den trygge bestemor som alltid hadde tid, med skautet knyttet under
haka og på søndags formiddag med reint forkle og salmeboken i fanget,
lyttende til gudstjenesten i radio. De drev med forskjellige håndarbeider
som strikking og hekling. Ellen hadde også veving fore. Bl.a. vevde hun
stoff som i utgangspunktet ble brukt som varetrekk på dynene. Noe av dette
ble senere tatt vare på av hennes etterfølger og svigerdatter, Gunhild
Omholt, og gjør til dags dato tjeneste som veggteppe. Disse vevarbeidene
antas å være utført rundt år 1900. Knut hadde senere fortalt til sin svigerdatter Helga at han husket han hadde turnet i veven mens hans mor vevde.
Som bestemor kunne Ellen fortelle så mangt fra et langt liv og som fanget
små gryters ører. Hun hadde som lita jente sittet under gauketreet og hadde
ønsket seg tre ting, hvorav det ene hadde gått i oppfyllelse, men fortalte
aldri hva det innebar. Hun fortalte om veien til Omholtsetra, som den gang
gikk over Eggarrønningene og med tykk skog på begge sider, og den
frykten som alltid var til stede for å møte bjørn. Men hun hadde aldri sett
bamsen. Hun hadde iakttatt de gamle haugtussene som sparket utover
høysåtene på jordet om natten, men om morgenen lå de på samme måten
som kvelden i forveien. Ellen kom som husholderske til Omholt som ganske
ung. Det førte til giftermål i 1880.
I 1900 var Johan gardbruker og selveier, han dreiv og som murer.
Deres tre barn bodde hjemme, Ingeborg Kristine 20 år hjalp til med hus- og
gardsarbeid, Birthe Marie 16 år, hun var handelsbetjent ved Efteløt
handelslag og Knud 10 år.

Garden Omholt i Passebekk i Sandsvær
4. Jacob Olsen, f. 30. mars 1859 i Kolsrud. Emigrerte til Amerika i 1881.
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Jacob Olsen Aannestad
Jacob var 21 år da han utvandra. Han reiste nok sammen med en kamerat,
Anton Aannestad, som var 24 år. De reiste med S/S Angelo fra Christiania
30. mars 1881. S/S Angelo, som var bygd i Hull i England og tilhørte det
engelske rederiet Wilson Line, gikk i regulær fart mellom Christiania –
Kristiansand og Hull i England. Hvilken båt de reiste fra England med, er
ukjent. De hadde billett til Lisbon i staten Wisconsin. Prisen på billetten var
kr. 188.70.
Dette er funnet i en database over ”emigranter som seilte fra Kristiania i
perioden 1871 – 1921”
I denne databasen brukes ikke etternavnet Aannestad, men Ognestad.
5. Olaf Olsen, f. 11. februar 1866 på Aannestad. Emigrerte til Amerika i 1885.
Olaf var 18 år da han utvandra. Han reiste med S/S Hekla.
S/S Hekla var bygd i 1884, dens tonnasje var på 3258 tonn. Båten var
100.65 meter lang og 12.77 meter bred. Den hadde en maskin som ga 450
hestekrefter og normal fart var 11 knop. Det var plass til 40 passasjerer
på første klasse, 30 på andre klasse og 800 på tredje klasse.
Båten var eid av Thingvalla Line og Scandinavian America Line.
S/S Hekla gikk i trafikk mellom Christiania og New York.
Olaf hadde billett til New York, prisen var kr. 117.00.
Til hvilket sted Olaf reiste videre i USA er så langt ukjent. Men en
antagelse er at han reiste til sin bror i første omgang.
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Brudebilde av Olaf Olsen Aannestad og hans kone
Olaf bosatte seg og i staten Wisconsin, da sannsynligvis i nærheten av boren, Jacob.
Han var nok også farmer. Han hadde familie, hva kona hans het er ikke kjent. Men
en kjenner til at han hadde to barn. Sønnen Donald Aannestad, han bodde i South
Range i Wisconsin. Datteren Roma Aannestad, gift Nelson. Hun bodde i Danbury i
Wisconsin.

Bildet som Olaf har sendt hjem til sine slektninger på Omholt, viser stående fra
venstre: Olaf Annestad, en dreng, Olafs sønn, Donald, sønn til Jacob, (han hette
muligens John), så følger søstera til Olafs hustru, så Olafs hustru, og så Olafs datter
Roma. Foran sitter fem jenter som de har leid til å plukke bær.
Av dette bildet fremgår det at Jacob også hadde en sønn.
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8.
9.

Oldeforeldre
Erik Halvorsen Steg, f. ca. 1784, d. 1849, g. m.
Anne Ellefsdatter Rogstad, f. ca. 1790, d. 16. juni 1830.
De flyttet inn på Ollebakken før 1822, og hadde halvdelen av plassen da Erik
døde.
Erik og Anne hadde fem barn.
1. Ragnhild Maria Eriksdatter, f. 1816, g. 1847 m. Jens Olsen Gåserud,
f. ca. 1811. Jens var enkemann da han gifta seg med Ragnhild Maria.
De hadde plassen ”Dusum under Hillestad”.
I 1865 var Ragnhild enke, hun bodde på Sandsværmoen på Kongsberg og
var husmor. Sammen med henne bodde de fire barna, Ole 15 år, og Edvard
11 år, Anne Martine Sophie 9 år og Marinius Jensenius 7 år.
2. Halvor Eriksen, f. 1817, g. m. Anne Olsdatter fra Gjerpen.
Halvor var plassbruker, de bodde på Ollebakken i 1847. I 1865 var Halvor
med familie i Bergseie i Hedenstad sogn i Sandsvær, han var husmann med
jord. Sønnen Andreas bodde da hjemme, han var 19 år og dagarbeider.
De hadde to barn.
3. Jøran Marie Eriksdatter, f. 1819. Hun fikk en sønn med Thomas N. Bærum
fra Kongsberg. Denne gutten som hette Nils, døde to år gammel.
Ved folketellingen i 1865 finner en ikke Jøran i Sandsvær, men det bodde ei
Jøran Eriksdatter, som var født i Sandsvær, ved Sellikkebroen på
Kongsberg, hun var 47 år og arbeidet som spinnerske. Hun hadde en sønn,
Theodor Christensen som da var 14 år.
4. Ellef Eriksen, f. 1822, d. 1886, g. 1847 m. Karen Olea Olsdatter
Muggerud, f. 1829, d. 1899
(Se Besteforeldre avsnitt 4)
5. Anne Kirstine Eriksdatter, f. 1825.

10. Ole Hansen Muggerudeie, f. ca. 1803, d. 7. september 1873 i Muggerudkleiva
g. 1825 m.
11. Inger Karine Torstensdatter, f. 1798, d. 2. februar 1874 på Kongsgården.
Navnet Kongsgården og Kongsgårdmoen kommer sannsynligvis av at garden
Loftstuen i lengre tid var krongods, til ca. 1690. Garden Loftstuen ble på
folkemunne kalt Kongsgården fordi kongen rådde over den, først via kirken, så
direkte eie, og navnet er blitt hengende ved den delen hvor en begynte å rydde
husmannsplasser rundt 1700 (O. A. Helleberg, lokalhistoriker). Det har også
vært gjettet på at kong Kristian IV. tok inn her da han besiktiget sølvfunnet
våren 1624.
Ole var bruker i Muggerudkleiva, (gnr. 98 bnr. 10).
Ole og Inger Karine hadde åtte barn.
1. Anne Marie Olsdatter, f. 1825, d. 1908 g. 1855 m. Vrål Einarsen Tveita,
f. 1826, d. 1914.
Ved folketellingen i 1865 bodde de på Kongsgaarden, en plass i Hedenstad
sogn. Vrål var oppført som innerst, han var tømmermann. Fire av barna var
hjemme, Karen 10 år, Ole 8 år, Karoline 7 år og Edvard 2 år.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

De var på Høyensal (gnr. 113 bnr. 11.). De hadde ni barn.
Anne Marie fikk en sønn i 1848 som døde i 1849, faren var Anders
Torstensen Myra. I 1851 fikk hun og en sønn med Einar Kristoffer Dahl.
Anne Barbro Olsdatter, f. 1827, g. 1853 m. Thor Hansen Kastet, f. 1831.
De bodde på Åseie (1856, 1859), på Kongsberg (Gomsrud 1861, 1871)
og Landeggahagen (1875).
Ved folketellingen i 1865 bodde de i Gomsrud på Kongsberg. Thor var da
løsarbeider. De hadde i alt fem barn, alle var født da, Maren 12 år, Ole 10
år, Martin 6 år Ingeborg 4 år og Hans 2 år. Maren og Ole var født i
Sandsvær, de tre siste var født på Kongsberg.
Karen Olea Olsdatter, f. 1829, g. 1847 m. Ellef Eriksen, f. 1822, d. 1868
De var på Ollebakken i 1850, på Finnplassen (1852-1860).
Ved folketellingen i 1865 var de på Asleplassen. Det skal vel være
Ollebakken.
(Se Besteforeldre avsnitt 5)
Inger Serine Olsdatter, f. 1832, d. 1894, som ugift fattiglem på Nes.
I 1875 var hun legdslem på Søndre Muggerud og det står ”strikker og
karder, men kun daarlig”
Turid Helene Olsdatter, f. 1835, g. m. Fredrik Pedersen Trengen, f. 1828.
De var husmannsfolk under Søndre Rogstad i 1865. Fredrik var da oppført
som husmann uten jord og han var dagarbeider. Tre av barna var født, Peder
9 år, Karoline 6 år og Anne 4 år.
I 1875 bodde de på en husmannsplass under Laugerud (gnr. 89).
De hadde i alt fem barn.
Hans Olsen, f. 1838, d. 1838.
Ellen Kirstine Olsdatter, f. 1838, d. 1838
Hans og Ellen Kirstine var tvillinger.
Hans Olsen, f. 1842, d. 1916, g. 1862 m. Berte Katrine Halvorsdatter,
f. 1833, d. 1885.
Hans ble alltid kalt ”Hans Ingersen” fordi mora, Inger, nesten alltid var
alene med barna på grunn av farens arbeid i Vestfold, husmann og
løsarbeider. I 1865 bodde de på Løver-Myrane i Hedenstad sogn. De hadde
da to barn, sønnene Olaus og Martin. Av dyr hadde de 3 geiter, de sådde
1/8 tn. bygg, ½ tn. havre og ½ tn. poteter. De hadde i alt seks barn.
Hans gifta seg igjen i 1891 på Sigurdsplass med Maren Kirstine
Kristiansdatter, f. 1849, d. 1930.

12. Lars Olsen Solberg, f. 1801, d. 23. mai 1890, g. m.
13. Ingeborg Olsdatter, f. 1798, d. 9. april 1871 på Solberg.
Ingeborg var sannsynligvis født på plassen Romsdalen i Siljan. Da hun ble døpt
i Siljan 3. juni 1798, skreiv faren seg for Ole Romsdalen, hans navn var Ole
Rasmussen.
De bodde på Solberg (gnr. 35, bnr 21). Plassen ligger i Surligrenda i Nordre
Aannestads opprinnelige utmark. I 1865 var Lars oppført som gardbruker og
selveier. To voksne døtre hjemme, Rise Marie 30 år og Inger Kristine 26 år.
De hadde 5 storfe, 5 sauer, de sådde 1/8 tn. bygg, 1 ¼ tn. havre og 2 tn. poteter.
Ved folketellingen i 1875 bodde Lars i Solberg, han var da føderådsmann. Det
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var dattera, Inger Kristine, og hennes mann som da hadde overtatt Solberg.
Lars og Ingeborg hadde ti barn.
1. Ole Larsen, f. 1822, d. 1902, g. 1849 m. Berte Marie Olsdatter
Steinarplassen, f. 1826, d. på Kolsrud i 1889. De hadde fem barn.
(Se Besteforeldre avsnitt 6)
2. Karen Kristine Larsdatter, f. 1825, g. m. Syvert Torkelsen Aannestad,
f. 1819, d. 1875. De bodde en tid på Ulleberg, men overtok Mellom/
Søndre Aannestad etter Syvert sine foreldre.
I 1865 bodde de på Aannestad søndre, Syver var gardbruker og selveier.
Fem av deres ni barn var da hjemme, Berthe 18 år, Ingeborg 14år,
Timan 11 år, Hans 6 år og Lars 1 år.
3. Anne Kristine Larsdatter, f. 2. juli 1828 i Solberg, g. 1856 m. Peder Nilsen
Grorud nedre i Siljan, f. 1829. De overtok driften av Grorud nedre etter
Peder sine foreldre i 1865.
Ved folketellingen dette året var Peder oppført som
gardbruker og leilending på Grorud. Sammen med dem bodde Peders far,
Nils Knudsen, som da var 69 år og enkemann. De hadde en tjenestegutt og
to tjenestejenter. Den ene var Maren Ellefsdatter 17 år fra Sandsvær.
De hadde 3 hester, 9 storfe og 6 sauer, de sådde 1 tn. bygg, 1 tn. havre og
4 tn. poteter.

Peder Nilsen Grorud nedre og hans kone
Anne Kristine Larsdatter Solberg
De var trolig på Grorud til 1883, da Edvard Ellefsen og hans kone
Lina Marie Olsdatter overtok driften av garden. Lina Marie var eldste datter
til Ole Larsen Kolsrud. Følgelig var Anne Kristine tante til Lina Marie.
Ved folketellingen i 1900 var Peder og Anne Kristine på Nordseter (Sæteren
nordre) en plass i Surlikroken i Sandsvær (gnr. 39, bnr. 3).
Peder var gardbruker og selveier. Han drev med tømmerkjøring og
snekkerarbeid. De skal ha flytta fra Siljan til Nordseter i Sandsvær i 1884.
4. Maren Marie Larsdatter, f. 1830, d. samme år.
5. Maren Marie Larsdatter, f. 1831, d. 1909, g. 1863, m. Lars Johan
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Tollefsen Trengen (gnr 23, bnr 6), f. 1833, d. 1901. De bodde på Trengen.
Lars Johan var enkemann da han gifta seg med Maren Marie.
I 1865 bodde de på Hvål i Komnes i Sandsvær, Lars Johan var selveier og
tømmerhogger. Det bodde da tre barn hjemme, Amalia Mathisdatter 12 år,
hans fosterdatter, Trine Lovise 6 år, hans datter, og Karen 2 år, hans datter.
I 1865 hadde de 2 storfe og 3 sauer, de sådde 1/16 tn. hvete, 1/8 tn. bygg,
1 tn. havre og 2 tn. poteter.
De hadde seks barn.
6. Jakob Larsen, f. 1833, d. 1846.
7. Rise Marie Larsdatter, f. 1835, g. 1870 m. Ole Lauritzsen Skaug f. i Hobøl
1848, d. 1920. De overtok Steinbekk med tillegg av en større del av
Røsholtplassen. Ole var lærer i Surlikroken og senere i Rud krets.
Ved folketellingen i 1900 er Ole oppført som folkeskolelærer og
gardbruker, han var selveier. De bodde på Steinbekk, sammen med dem
bodde ei jente på 12 år, de hadde tjenestejente som hjalp til med husstell
og stell av dyrene, de hadde og en dreng som tok seg av arbeidet på garden,
han var dagarbeider ved siden av og bodde i drengestua.
De hadde ingen barn.
8. Ellen Helene Larsdatter, f. 1837, g. 1857 m. Paul Nilsen Løver fra Lardal.
9. Inger Kristine Larsdatter, f. 1840, g. 1867 m. Ole Olsen Ende/Naperud
f. 1840 på Island i Botne i Vestfold. De fikk skjøte på Solberg i 1871.
I 1875 flytta de til Botne og ble i 1880 eiere av Gjelstad i Hof. De hadde i
1877 solgt Solberg til læreren Lauritz Skaug. De hadde fem barn.
10. Kristen Larsen, f. 1842, d. samme år.
14. Ole Olsen Jarnes, f. 1788, d. 15. mai 1863 i Steinarplassen, g. 1812 m.
15. Ellen Katrine Kristoffersdatter f. 1784, d. 20. mars 1857 Steinarplassen. De var
brukere på Steinarplassen (gnr. 35, bnr. 3), en plass under Aannestad.
Ole og Ellen Katrine hadde syv barn.
1. Ingeborg Kirstine Olsdatter, f. 1814, g. m. Knut Andersen Kvernerud,
f. 1797, d. 1868. De var eiere og brukere på Søndre Omholt (gnr. 43, bnr. 3)
De hadde en sønn, Johan Martin Knutsen Omholt, han var gift med Ellen
Jørgine Olsdatter Kolsrud.
Ved folketellingen i 1865 var Knut oppført som gardbruker og selveier.
Sønnen Johan Martin var da 23 år, han var hjemme og hjalp til på garden.
De hadde 1 hest, 4 storfe og 4 sau, de sådde ¼ tn hvete, 1/8 tn. bygg, 2 ½ tn.
havre og 2 ½ tn. poteter.
Knut hadde vært gift før med Inger Marie Borgersdatter.
2. Kristoffer (Krestoffer) Olsen, f. 1816, d. 1893, g. 1843 m. Inger Marie
Nilsdatter Løver, f. 1818 i Lardal. Kristoffer var skredder og innerste på
Steinarplassen da han gifta seg. I 1865 var Kristoffer og familien på
Underhvål i Komnes i Sandsvær, han var selveier og tømmerhogger.
Tre av barna var da født, Ole 11år, Nils 8 år og Krestian 5 år. De hadde
3 storfe og 4 sauer, de sådde 1/8 tn. bygg, 1 ¼ tn. havre og 2 tn. poteter.
De hadde seks barn. Inger Marie hadde føderåd hos sønnen Ole i 1900.
Han overtok Underhvål etter sine foreldre.
3. Ole Olsen, f. 1818, g. 1842 m. Oline Simensdatter, f. i Botne i Vestfold i
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4.
5.
6.
7.

1812. De eide Natterød i Botne i 1848-49.
Anders Olsen, f. 1821. Han flytta i 1839 til Våle i Vestfold som tjener.
Maren Karine Olsdatter, f. 1824, g. 1846 m. Mons Olsen Firing, f. 1812.
De var på Velta (gnr. 23, bnr. 11)
Berte Marie Olsdatter, f. 1826, d. på Kolsrud 1889, g. 1849 m. Ole
Larsen Kolsrud, f. 1822, d. på Aannestad 1902. De hadde fem barn.
(Se Besteforeldre avsnitt 7)
Rise Marie Olsdatter, f. 1831, d. 1832.
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Tippoldeforeldre
16.
17.

Halvor Eriksen ”Woltvedt”, f. 1742, d. 1812 i Steig, g. m.
Ragnhild Hansdatter, f. 1741, d. 18. februar i Steg 1822.
Det ser ikke ut som Halvor og Ragnhild er døpt i Sandsvær, de kom muligens
fra Gjerpen-traktene. De var eiere og brukere på Nedre Steg (gnr. 47). Steg
ligger i Efteløt.
Ved folketellingen i 1801 bodde Halvor med familie på Steg, han var gardmann
og yrket var gardbruker. Alle fem barna bodde hjemme, Hans 30 år, Helje
(Helga) 20 år, Erik 17 år, Halvor 14 år og Anne 10 år. De hadde og
tjenestejente. (NB! Det kan hende alderen som oppgis i folketellingen ikke
alltid stemmer helt med det som står i kirkebøkene).
Halvor stevnet i 1795 Sjul Kittelsen på Nedre Lie for tømmerhogst på Stegs
grunn. Deleforretningen av 1734 ble lagt fram. Torsten Rolfsen som da holdt til
på Bjerknes, vitnet at Sjul ikke hadde rett til å hogge der han hadde gjort.
Senere gikk det ut rykter om at telemarkingen Sjul Lie om natta ”gikk etter seg”
oppe i Steglia og slo med øksa i trestammene og skreik ”Her gjeng deilet!”
Ved skiftet etter Halvor eide han halvparten av garden Steg, skyld
9 lispund (lpd.). Takst 650 rdr. Halvor hadde fått skjøtet på garden i 1797. Det
var bestemt at sønnen Halvor skulle få garden for 100 rdr. Husene var dårlige
og skogen var frasolgt. Det ser ut til at det ikke ble Erik som overtok garden.
Ragnhild Hansdatter oppgav boet til fordel for barna i 1815. Nedre Steg ble nå
overtatt av sønnen Halvor Halvorsen.
Halvor og Ragnhild hadde fem barn.
1. Hans Halvorsen, f. 1771, d. 1812, g. m. Berte Serins Haldorsdatter
Meskestad, f. 1784, d. 1868 som føderådsenke på Boserud.
De var eiere og brukere på Øvre Steg (gnr. 47 bnr. 3 og 4)
I 1865 var Berte føderådskone på Hvål i Komnes i Sandsvær.
2. Helga Halvorsdatter, f. 1781, g. 1812 m. Ole Olsen Haugedal fra Gjerpen.
3. Erik Halvorsen, f. 1784, d. 1849, g. m Anne Ellefsdatter Rogstad,
f. 1790 d. 1830. De flyttet inn på Ollebakken (gnr. 90 bnr. 9) i 1822.
De eide halvdelen av plassen da Erik døde. De hadde fem barn.
( Se Oldeforeldre avsnitt 8)
4. Halvor Halvorsen, f. 1787, d. 1853, g. 1820 m. Margrete Jørgine
Hans-Jørgensdatter Kløvstad (gnr. 93), f. 1798, d. 1842.
Halvor kjøpte halve Hoppestul av Sjul Paulsen.
De hadde syv barn.
5. Anne Halvorsdatter, f. 1793, g. 1818 m. Anders Engebretsen Landsverkeie,
f. ca. 1790.
I 1865 bodde Anders og kona på Bråten, en plass i Hedenstad sogn i
Sandsvær, han var selveier og pensjonert sølvverksarbeider. De hadde
ei tjenestejente på 16 år. De hadde på plassen, 3 storfe og 1 sau, de sådde
1/16 tn. hvete, ¼ tn. bygg, ¾ tn. havre og 1 tn. poteter.

18.

Ellef Sjulsen, f. ca. 1764, d. 12. september 1829, g. 1. g. m.
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19.

Margit Evensdatter Ollebakken (gnr. 90, bnr 9), f. ca. 1758, d. 1803.
I 1801 bodde Ellef med familie på Løver i Hedenstad sogn i Sandsvær. Han er
oppført som gardbruker. Alle barna var mindreårige og bodde hjemme, Anne 11
år, Sjul 8 år og Ingeborg 5 år, eldste dattera, Anne var død. Foreldrene til Ellef,
Sjul Ellefsen og Anne Halvorsdatter, bodde og på Løver, det gjorde og to av
Ellefs brødre, Halvor Sjulsen og hans kone Svanaug Olsdatter, og Ole Sjulsen
og hans kone Anne Nilsdatter. De hadde og to tjenestejenter og ei fosterdatter.
De var senere på Søndre Rogstad på Hedenstad.
Ellef og Margit hadde fire barn.
1. Anne Ellefsdatter, f. 1787, d. 1789.
2. Anne Ellefsdatter, f. 1790, d. 1830, g. m. Erik Halvorsen Steg,
f. ca. 1786, d. 1849. De kom til Ollebakken. De hadde fem barn.
( Se Oldeforeldre avsnitt 9)
3. Sjul Ellefsen, f. 1793, d. 1815.
4. Ingeborg Ellefsdatter, f. 1797, d. 1867, g. 1817 m. Anders Nilsen Berg
f. ca 1790. De var på Øvre Bakli (gnr. 99, bnr. 27). De ble kalt Lindås
(1820, 1823), senere Landehagen eller Landmoen. Anders var bergarbeider.
I 1855 ble det inngått en avtale mellom Anders Nilsen og eieren av Nedre
Ljøterud. Anders og etterfølgende eiere av Bakli skulle betale en årlig avgift
på 2 spd. og 64 sk. fra 1861. Anders overlot plassen til sønnen, Søren
Kristian i 1868.
De hadde ti barn. Tre av barna utvandra til Amerika, det var sønnen,
Ellef Andersen Berg, f. 21. august 1820, han reiste i 1843, dattera, Grete
Kristine, f. 1830, gift 1851 med Torkild Timandsen Lund, f. 1824, reiste i
1851 og så sønnen Anders Andersen, f. 1835.
I 1865 var Ingeborg og Anders føderådsfolk, de bodde hos sin sønn,
Søren Kristian Andersen, på Ljøterud Bakli på Hedenstad i Sandsvær.
Sønnen var plassbruker og selveier. De hadde 2 storfe, 3 sauer og
2 geiter, de sådde 1/8 tn. bygg, ¼ tn. havre og 1 tn. poteter.
I bygdeboka for Sandsvær står det at Anders reiste som enkemann til
Amerika i 1870, han var da 80 år. Dette er riktig i følge lista over de som
utvandra fra Sandsvær til Amerika. Dette var straks før dampskipene
begynte trafikken over til Amerika, så han måtte i tilfelle ha reist med
seilskip.
Ellef gifta seg igjen i 1804 med Kari Jonsdatter Bestul fra Gjerpen.
De kjøpte i 1826 Nordre Pytte. De hadde åtte barn

20. Foreldrene til Ole Hansen Muggerudeie, f. ca. 1803, d. 1873,
21. er ukjente
( Se Oldeforeldre avsnitt 10)
22. Torsten Olsen Løvereie, f. 1775, g. 1798 m.
23. Anne Barbara Anundsdatter Bråten, f. 1766, d. 1813.
Torsten var muligens fra Lauar (gnr. 100).
De bodde på Ljøterudeie (1798, 1801), Muggerudeie (1802, 1806)
Ved folketellingen i 1801 bodde Torsten med familie på Ljøterudeie, han er
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oppført som losjerende og yrket var bergmann. Han arbeidet ved Kongsberg
Sølvverk. To av de fire barna var da født, Inger Karine 3 år og Ole 1 år.
Boet etter Anne Barbara eide plassen Hagen under Muggerud. Formuen var
brutto 307 rdr. og netto 184 rdr. Hagen ble solgt på auksjon for 300 rdr.
Torsten og Anne Barbara hadde fire barn.
1. Inger Karine Torstensdatter, f. 1798, d. 1874, g.1825 m Ole Hansen
f. ca. 1803, d. 1873.
De hadde åtte barn.
( Se Oldeforeldre avsnitt 11)
2. Ole Torstensen, f. 1800, d. 1882, g. 1828 m. Else Kirstine Olsdatter,
f. ca. 1804 i Stordalen, d. 1884.
Ole var selveier og vedhogger på Berg (1828, 1855). (gnr. 107, bnr 10)
Ved folketellinger i 1865 er Ole oppført under Torsrud og Mørk på
Hedenstad, han var selveier og vedhugger. De hadde to døtre, den ene,
Anne Olsdatter 37 år, bodde hjemme i 1865, hun hadde en datter på 2 år
som også het Anne.
3. Anund Torstensen, f. 1802.
4. Gudbrand Torstensen, f. 1806, g. m. Marie Rolfsdatter, f. ca. 1805,
d. 1874 i Ljøterudhagen. I 1865 var Marie føderådskone hos sin sønn,
Ole Gudbrandsen. De bodde på Ljøterudåsen (gnr. 99, bnr. 29) i Hedenstad
sogn. Ole var plassbruker og selveier. Ole var gift.
Da Torsten ble enkemann, gifta han seg igjen i 1816 med Olea Kristensdatter
Åsen.
24.
25.

Ole Nilsen, f. på Løver i Lardal ca. 1754, d. 1810, g. m.
Kirsti Nilsdatter Kolsrud, (gnr. 38, bnr.19) f. 1763, d. 1838.
I folketellingen i 1801 er hennes fornavn Kjersti, ikke Kirsten som det står i
Sandsværs historie.
I 1801 bodde Ole og familien på Aannestadeie nedre, han var husmann og
gardbruker. Fem barn bodde da hjemme, Nils 20 år, Sigrid 10 år, Kristen (i
folketellingen 1801 kalt Christopher) 8 år, Karen (i folketellingen kalt Kari) 6
år, Anne 3 år.
Ole var husmann. De bodde på Solberg i 1794.
Ole ble begravd samme dag som yngste sønnen, Ole. Det var 30. mars 1810 i
følge kirkeboka.
(Har det skjedd en ulykke her?)
Ole og Kirsten hadde syv barn.
1. Nils Olsen, f. 1781, g. m. Marie Olsdatter, f. 1782, d. 1852.
Nils bruka plassen Solberg noen år, men flytta til Goli (gnr. 39, bnr. 8).
I Sandsvær historie bind III skrives Nils for Aannestadeie.
De hadde seks barn.
2. Sigrid Olsdatter, f. ca. 1791, g. 1818 m. Ole Knutsen Rønningen,
f. ca. 1788.
3. Kristen Olsen, f. 1791, d. 1812. I Folketellingen for 1801 var hans
fornavn Christopher.
4. Karen Olsdatter, f. 1794.
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5. Anne Olsdatter, f. 1798. Hun fikk en sønn, kalt Anund, med Gunder
Anundsen fra Drammen, hun flyttet med sønnen som innerste til Lardal
i 1833. (Innerste ble en person kalt som leide seg inn i hus hos andre og
og hadde egen husholdning)
6. Lars Olsen, f. 1801, d. 1890, g. m. Ingeborg Olsdatter, f. 1798,
d. 1871. De bodde på Solberg
( Se Oldeforeldre avsnitt 12)
7. Ole Olsen, f. 1805, d. 1810.
Ole Rasmussen, f. 1774 sannsynligvis på Grorud i Siljan, d. i januar 1803 på
plassen Romsdalen, g. m.
27. Kirsten Abrahamsdatter, f. 1775 på Solverød i Siljan.
Da Ole ble døpt i Siljan 27. mai 1774, skreiv faren seg for Rasmus Olsen
Grorud, og det skulle tyde på at de bodde på Grorud eller en plass under
Grorud.
Ved folketellingen i 1801 bodde Ole på plassen Romsdalen i Siljan, han var 27
år, gardbruker og soldat, sammen med han bodde kona, Kirsten
Abrahamsdatter, 25 år, datteren Ingeborg Olsdatter 3 år, så en tjenestegutt
Isaach Knudsen 13 år og Kari Abrahamsdatter 18 år, hun var tjenestejente og
søster til Kirsten.
En kjenner navnet på et barn til Ole og Kirsten.
Ingeborg Olsdatter, f. 1798 på plassen Romsdalen i Siljan, d. 9. april 1871
på Solberg, g. m. Lars Olsson Solberg, f. 1801, d. 23. mai 1890.
( Se Oldeforeldre avsnitt 13)
26.

Da Kirsten ble enke, gifta hun seg igjen 26. juni 1803 med Ole Isaksen
Kløverød.
Ole var dreng på Kløverød ved folketellingen i 1801, han var da 31 år. Han var
fra Kløverød, han var sønn til Isak Nilsen og Marte Olsdatter Kløverød. Både
Isak og Marte døde i 1790.
Et annet ektepar er og oppført under Romsdalen ved folketellingen i 1801.
Det var Knud Girmundsen, 50 år, husmann med jord, hans kone Gro
Rasmussen, 37 år og deres tre barn: Ingeborg Knudsdatter 20 år, Jøran
Knudsdatter 7 år og Ellen Knudsdatter 4 år. Gro var søster til Ole Rasmussen.
De bodde sannsynligvis på en plass under Romsdalen.
28. Ole Jensen, f. ca 1735, g. m.
29. Ingeborg Halvorsdatter, f. ca. 1751.
Ole var innerste på Østre Jarnes (gnr. 38).
De bodde på Haugmo (gnr. 41) i 1788 og trolig deretter noen år utenfor bygda.
I 1801 bodde de på garden Jarnes som da tilhørte Lars Anundsen. Ole var fattig
skinnfellmaker. De tre barna bodde hjemme, Ole 12 år. Kristoffer 9 år og Jens
6 år.
Ole og Ingeborg hadde tre barn.
1. Ole Olsen, f, 1788, d. 1863, g. 1812 m. Ellen Katrine Kristoffersdatter
Jarnes, f. 1784, d. 1857. De var brukere på Steinarplassen.
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De hadde syv barn.
( Se Oldeforeldre avsnitt 14)
2. Kristoffer Olsen, f. ca. 1792.
3. Jens Olsen, f. ca 1795.
30. Kristoffer Andersen Aannestad. I følge kirkeboka var det Kristoffer som var far
til Ellen Katrine.
31. Mor hennes et foreløpig ukjent.
( Se Oldeforeldre avsnitt 15)
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Tipptippoldeforeldre
40. Foreldrene til Halvor Eriksen, f. 1742, d. 1812,
41. er ukjente
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 16)
42. Foreldrene til Ragnhild Hansdatter, f. 1741, d. 1822,
43. er ukjente
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 17)
36. Sjul Ellefsen, f. 1732, d. 1810 på Rogstad, g. m.
37. Anne Halvorsdatter, f. 1732, d. 1815.
Sjul var etter det en vet fra Luksefjell.
I 1775 kjøpte Sjul Ellefsen Vestre og Mellom Lauar av Einar Hansen Bråten
for 710 rdr. Einar ble tvunget til å selge Lauar. I 1808 solgte han Lauar igjen til
Lars Tovsen, fra garden Lunda i Uvdal, for 2500 rdr. I 1799 kjøpte Sjul den
øvre halvparten av Sagvolden (gnr. 100, bnr. 9) av Mathias Johannesen
Sagvolden. Det var sønnen Halvor som bodde på denne garden. Sjul solgte
denne garden igjen i 1810 til Anders Taraldsen. Anders var en dyktig smed
som restaurerte Hedenstad kirke i 1781. Sjul Ellefsen kjøpte i 1806 Søndre
Rogstad på Hedenstad, og der bodde han resten av livet.
Ved folketellingen i 1801 ble det oppført tre tjenestefolk på Rogstad. Boet etter
Sjul hadde ikke jordegods, han hadde solgt sin del i Søndre Rogstad til Tore
Rogstad, men han solgte den i 1810 videre til Sjuls sønner Ellef og Ole.
Garden Rogstad er gammel, trolig ryddet i vikingtiden. I følge et gammelt sagn
skal gardene Rogstad og Graven ha navn etter to konger, Rok og Grav, som
bodde på disse gardene. Disse to kom i slagsmål om Laugerudmoen. Der vises
de falne kjempers gravhauger. Torstein O. Gran (lokalhistoriker) gikk imot
denne tolkningen, og mente navnet Rogstad kom av mannsnavnet Raki etter
den som ryddet garden. En annen tolkning går på at Rakastadir er en sammenskriving av rákevæte, fuktig jord. Navnet ble skrevet Rakastadum i 1449 da
garden var kirkegods, og Roggestad i 1644.
Det er gjort flere arkeologiske funn på Rogstad, blant annet steinøks fra
jernalderen, to eneggede sverd, spydspiss og skjoldbule fra jernalderen.
Gjerpen bygds historie forteller (bind I s. 203-204, og bind II s. 48-56) om
ekspansjonen i Luksefjell og striden mellom Sauheradbøndene og
rydningsmennene, blant andre Ellef Sigurdsen eller Sivertsen på Solum, og
(bind III s. 630) om Ellef og sønnen Sigurd. Sigurd Ellefsen slo seg ned i
Sandsvær og må ha blitt ganske velstående. Han skal opprinnelig ha kommet
fra Hallingdal eller Valdres, og hadde oppholdt seg en tid i Øvre Telemark,
sannsynligvis i Tinn
Sjul og Anne hadde seks barn.
1. Eli Sjulsdatter, f. 1762, d. 1839, g. 1780 m. Ingebret Pedersen, f. ca. 1750
i Sigdal, d. 1803 på Bråten. De var på Løver (1782 – 1786) siden på Vestre
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Bråten (gnr. 108, bnr. 12) på Hedenstad.
Ved folketellingen i 1801 var familien på Landsverkseie. Ingebret var jordbruker og bergmann, han arbeidet ved Kongsberg Sølvverk. Åtte av deres
fjorten barn bodde hjemme, Ingeborg-Karine 19 år, Peder 17 år og
bergarbeider, Ragnhild 16 år, Sjul 15 år og bergarbeider, Ole 10 år, Anders
8 år, Anne 5 år og Ellef 3 år.
2. Ellef Sjulsen, f. 1764, d. 1829, g. m. Margit Evensdatter, f. 1758, d. 1803
De var på Søndre Rogstad på Hedenstad. De hadde fire barn.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 18)
3. Halvor Sjulsen, f. 1768, d. 1813, g. m. Svanaug Olsdatter, f. 1763, d. 1851.
Hun var fra Bustul i Luksefjell, hun var vitne ved åstedsbefaringen ved
Møkleskogen i 1847, da var hun 84 år.
I 1801 bodde de hjemme hos Halvor sine foreldre på Løver i Hedenstad
sogn. Halvor var oppført som jordbruker. De hadde da ingen barn.
Svanaug gifta seg igjen i 1814 med musketer Sjul Ingebretsen Bråten
(gnr. 108, bnr. 12), f. 1785, d. 1858 på Korbu.
De bodde på Lille Rogstad.
4. Magnhild Sjulsdatter, f. 1772, g. 1790 m. Gullik Andresen, f. 1761, d. 1792.
De hadde en datter som døde fem år gammel. Boet etter Gullik hadde
Lauarhagen (gnr. 100, bnr. 7), som var taksert til 90 rdr. Brutto formuen
i boet var 165 rdr., netto 65 rdr.
Magnhild gifta seg igjen i 1794 med Ole Paulsen Mørkeie (gnr. 107),
f. 1768, d. 1801. I 1801 var Ole oppført som jordbruker. Tre av deres fire
barn var født da, Anne Gurine 6 år, hun døde i 1801, Sjul 4 år, han døde
i 1801 og Paul 3, og yngste dattera, Anne Olea var ikke født da tellingen
ble gjort.
Ved skiftet etter Ole var taksten på Lauarhagen 80 rdr., formuen var brutto
112 rdr., netto 76 rdr.
Magnhild gifta seg for tredje gang i 1802 med Ole Hansen Dusum
(gnr. 101), f. 1778, d. 1852. De hadde fem barn.
Boet etter Magnhild hadde Øvre Lauarhagen. Taksten var 150 rdr.
Formuen var brutto 649 rdr. netto 403 rdr.
Ole Hansen gifta seg igjen med Anne Kristensdatter Tangene, f. 1790,
d. 1874. De hadde seks barn. De eide og bruka Tangene (gnr 102, bnr 9
og 10)
NB! Ved folketellingen i 1801 har Magnhild fått navnet Ragnhild.
5. Gro Sjulsdatter, f. 1775, d. 1806, g. 1794 m. Nils Fredriksen Trengen
(gnr. 100, bnr. 10), f. 1769, d. 1847. Han var plassmann og bergpensjonist
på Trengen (gnr. 101, bnr 6).
Nils hadde nok vært ansatt ved Kongsberg Sølvverk.
I 1801 bodde de på Trengen, Nils var jordbruker og bergmann.
Tre av deres fem barn var født da, Anne Kristine 6 år, Anne Karine 4 år
og Sjul 2 år.
Nils gifta seg igjen i 1807 med Mari Nilsdatter, f. 1765, d. 1853.
I dette ekteskapet hadde Nils tre barn.
6. Ole Sjulsen, f. 1777. g. m. Anne Nilsdatter, f. 1776.
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Ved folketellingen i 1801 bodde de hjemme hos Ole sine foreldre på Løver i
Hedenstad sogn, Ole var jordarbeider. De hadde da ingen barn.
Senere bodde de på Søndre Rogstad. De hadde i alt syv barn.
38. Even Olsen, f. ca. 1719, d. 1799, g. m.
39. Ingeborg Olsdatter, d. ca. 1799.
De bodde på Ollebakken.
Even og Ingeborg hadde syv barn.
1. Ole Evensen.
2. Hans Evensen, han tjente hos Nils Krogstad i Kongsberg i 1799.
3. Margit Evensdatter, f. 1758, d. 1803, g. m. Ellef Sjulsen Løver, f. 1764,
d. 1822. De var på Søndre Rogstad på Hedenstad. De hadde fire barn.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 19)
4. Kirsti Evensdatter, f. 1760, d. 1818 g. 1780 m. Kristen Larsen Løkka
f. 1747, d. 1780. De bodde på Løkka (gnr. 40, bnr. 2) i Efteløt.
De hadde en sønn.
Kirsti gifta seg igjen 1781 m. Torkel Olsen, f. 1756, d. 1808.
de fikk festebrev på Løkka i 1781.
I 1801 bodde de på Gåserudeie i Efteløt sogn. Torkel var jordbruker og
husmann. Alle deres fem barn bodde da hjemme, Anne 17 år, Ole 15 år,
Ingeborg 11 år, Kristine 8 år og Else 4 år.
5. Tora Evensdatter, g. m. Christopher Jensen Schive i Fon i Vestfold.
6. Anne Evensdatter, g. m. Peder Pedersen Holm i Hillestad.
7. Ingeborg Evensdatter, var ugift i 1799, tjente på Herkielt i Fon.
Ved folketellingen i 1801 finner vi en Ingeborg Evensdatter på garden
Ende i Fon anneks i Ramnes prestegjeld, hun var gift med Abraham
Kiøstelsen f. ca. 1735. De hadde da en sønn; Ole på 3 år. Abraham var
oppført som bonde. De hadde dreng og tjenestejente på garden.
44.
45.

Foreldre til Torsten Olsen Løvereie
er ukjente

46. Amund Tormodsen Landegga (gnr. 63), f. 1729, d. 1797, g. 1760 m.
47. Kari Jonsdatter Ljøterud, f. 1739, d. 1802.
Amund var bergarbeider.
Da Amund overtok Bråten (gnr. 99, bnr. 23) ca. 1765, fikk plassen hamn til tre
kyr og småfe i Nedre Ljøterud skogen, samt fritt brensel og gjerdefang.
I 1863 var taksten på plassen 260 spd., de svarte 4 ort i grunnleie til Øvre
Ljøterud. Innmarka da var på ca. 36 dekar og lå som ei løkke. Den nedre delen
langs elva bestod for det meste av flat mark, den øvre delen var hellende jord.
Plassen ble regnet som ”lettbrukt”, men elva kunne flømme over og forårsake
skader. Plassen var da i god stand, med skogsretter og hamn i Øvre Ljøteruds
skog. Hamna ble regnet for knapp. Bråten hadde rett til 3 kyr i tillegg til det
som kunne fødes mot å betale. Utsæd: 1/8 tn. bygg, ¾ tn. havre og 1 tn. poteter,
dette ga som avling: 1 tn. bygg, 3 tn. havre og 5 tn. poteter, de hadde 19 skpd.
høy og 3 skpd. halm. Dyreholdet var 2 kyr.
Amund og Kari hadde syv barn.
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1. Jon Amundsen, f. 1761, d. 1826, g. 1790 m. Anne Kirstine Paulsdatter
Påterud (gnr. 105), f. 1764, d. 1827. Jon var bergarbeider, som faren.
I Sølvverkets manntall over arbeidere i 1792 finner vi Jon. Da er han nevnt
som 33 år, og er ”hauer med bor” (han borrer hull for sprenging med krutt).
Han bodde på Bråten, han arbeidet sannsynligvis i Kisgruvene (mellom
Saggrenda og Heistadmoen). Ved folketellingen i 1801 var Jon 41 år,
han var jordbruker og bergmann, han og familien bodde på Ljøterudeie
nedre. De hadde i alt seks barn, fem var født i 1801 og bodde hjemme, Paul
10 år, Anund 8 år, Torsten 6 år, Kristian 5 år og Hans 2 år, Jakob ble født i
1802, han ble bergarbeider. Sammen med dem bodde Jons mor, Karen
Jonsdatter, hun var 68 år og enke.
I en oversikt fra Sølvverkets femårspensjonister i 1812 var Jon
5-årspensjonist, 50 år og 10 måneder gammel, med en pensjon på 4 rdr.
og 48 sk., og på Bråten fødde de ei ku. Han overtok Bråten etter sine
foreldre, han fikk skjøtet på plassen i 1795.
Ved folketellingen i 1865 var Jakob sølvverkspensjonist, gift, 64 år, født i
Sandsvær, bodde i Treatrumsgate på Kongsberg.
Han var gift med Ingeborg Marie Kristensdatter Hvam, f. 1805.
Av folketellingen fremgår det og at de dreiv løkkebruk, de hadde
1 kveg, de sådde 1/16 tn. kveite, 2/16 tn. bygg og 1 ½ tn. poteter.
Sølvverket var på papiret nedlagt i perioden 1805 til 1816, arbeiderne som
som ble oppsagt fikk en pensjon, størrelsen på denne var bestemt av hvor
lenge de hadde vært ved verket.
Sammen med Jakob og Ingeborg bodde ved folketellingen i 1865, sønnen
Kristian Jakobsen, 30 år, sølvverksarbeider, født på Kongsberg og hans
kone Ingeborg Marie f. Stordalen, fra Svene i Numedal, 29 år, og deres to
barn: Johannes, 7 år og Inga Marie 4 år. I huset bodde og Jakob- og
Ingeborgs datter Anne Kirstine Jakobsdatter, 23 år, født på Kongsberg
og hennes mann, Sven Stordalen fra Øvre Sandsvær, 24 år og sølvverksarbeider og deres to barn: Karen Marie, 4 år og Ingeborg Sofie, 2 år.
I tillegg hadde huset en tjenestepike, Karen Johanne Ljøterud, 17 år.
2. Tormod Amundsen, f. 1763, d. 1765.
3. Anne Barbara Amundsdatter, f. 1766, d. 1813, g. 1798 m. Torsten Olsen
Løvereie, f. 1775, g. 1798 m. De kom til Muggerudkleiva (gnr. 98, bnr.
14). De hadde fire barn.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 23)
4. Torsten Amundsen, f. 1768, d. 1768.
5. Torsten Amundsen, f. 1769, d. 1853, g. 1793 m. Kari Pedersdatter
Strengehagen (gnr. 92, bnr. 3), f. 1771, d. 1832.
De overtok Strengehagen etter Kari sine foreldre.
I 1801 var de på Strengeeie. Torsten er oppført som jordbruker og
bergmann. Tre av deres ti barn var da født, Ingeborg Mari 6 år,
Anund 3 år og Peder 1 år. Sammen med dem bodde Kari sin mor,
Ingeborg Halvorsdatter, 67 år. I folketellingen for 1801 har Kari fått navnet
Karen.
Ved skiftet etter Kari var taksten på husene 84 spd. og på jorda 216 spd.

- 131 -

Formuen var brutto 386 spd, og netto 327 spd.
6. Eli Amundsdatter, f. 1773, d. 1791.
7. Anne Sirene Amundsdatter, f. 1776, d. 1810, g. 1798 m. Ole Pålsen
Rønningen (gnr. 99, bnr. 8), f. 1771, d. 1835.
I 1801 bodde familien på Ljøterud nedre på Hedenstad. Ole var jordbruker.
Tre av deres seks barn var født, Anund (Amund) 3 år og tvillingene MarteKarine og Karen 1 år. Foreldrene til Ole og to søsken bodde og på garden.
Senere bodde de på Rønningen.
NB! I folketellingen for 1801 er det brukt Anunsen og Anunsdtr. i stedet for
Amundsen og Amundsdatter.
48. Foreldrene til Ole Nilsen, f. 1754 på Løver i Lardal
49. er ukjente
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 24)
Nils Håvaldsen Prestesætra eller Kolsrud, f. 1730, d. på Løvås i Lardal i 1787,
g. i Lardal i 1758 med
51. Kari Aslaksdatter, f. 1725.
Prestsetra er en plass i Surlikroken. Plassen ble trolig rydda på 1600-tallet av
en som het Trond Mathisen Gåserud. Nils var den første bruker en kjenner til
på Kolsrud. Nils og Kari flytta til Loftstadeie og deretter til Mellom Løver
under Løvås, begge var husmannsplasser i Lardal. Nils og Kari var
sannsynligvis de første brukere på Mellom Løver.
Nils og Kari hadde ti barn
1. Helene Marie Nilsdatter, f. 1759, d. 1835, g. 1786 m. Nils Kjellsen Hvål
øvre (gnr. 23, bnr. 4), f. 1843. De var eiere og brukere på Hvål øvre.
Ved folketellingen i 1801 bodde de på Hvål øvre, Nils var gardbruker og
selveier. Fire av deres åtte barn var født, Liv 11 år, Nils 9 år, Jakob 7 år og
Anne-Katrine 4 år. De hadde dreng og tjenestejente.
2. Andreas Nilsen, f. 1761.g. 1811 m. Margit Larsdatter, f. ca. 1760, d. 1824.
De var brukere på Mellom Løver, en husmannsplass under Løvås i Lardal.
I 1801 bodde Andreas og familien på Løvås i Lardal, han var husmann med
jord. Han var da sannsynligvis på en plass under Løvås.
En av deres to barn var hjemme, sønnen Nils 9 år.
3. Kirsten Nilsdatter, f. 1763, d. 1838, g. m. Ole Nilsen, f. på Løver i
Lardal ca. 1754, d. 1810. De bodde på Solberg (gnr. 35, bnr. 21).
De hadde syv barn.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 25)
4. Jørgen Caspar Friedric Nilsen, f. 1764, d. på Sparkopp som fattig
enkemann i 1849, g. 1795 m. Mari Henriksdatter Vittingøen, f. 1765,
d. 1838. De bodde en tid på plassen Voldene (gnr. 23, bnr. 5). Det var
Jørgen som satte opp husene på Voldene, men han måtte gå fra plassen
snart etter. Han er nevnt på Voldene i 1801.
I folketellingen i 1801 var de på Mellom Hvåleie. Jørgen var husmann og
jordbruker. Tre av deres fire barn var født da, Kari 7 år, Henrik 4 år og
Gunhild 1 år.
50.
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5. Jakob Carl Friedric Nilsen, f. 1764, d. på Rundhaugen i 1832, g. 1793
m. Ragnhild Nilsdatter, f. i Lyngdal i 1767. De er de første eierne og
brukere på Rundhaugen (gnr. 35, bnr. 23).
I 1801 var de på Hvåleie øvre, Jakob var husmann og gardbruker. Tre av
deres fem barn var født, Mari 6 år, Helline 4 år og Marte-Maria 2 år.
6. Marte Marie Nilsdatter, f. 1767.
7. Håvard Nilsen, f. 1769, d. i Harangen i 1806, g. m. Margit Reiersdatter
f. ca. 1762. De er oppført som eiere og brukere i Harangen (gnr. 53, bnr 8),
men i 1801 bodde de som fattige innsittere på Nordre Bøeie. Håvard er
oppført som vevskjebinder. Tre av deres fire barn var født, Kari 7 år,
Eli 6 år og Kirsti 3 år.
8. Nils Nilsen, f. 1772.
9. Nils Nilsen f. ca. 1774, d. 1789.
10. Martin Fredrik Nilsen, f. 1775. I 1801 var han dreng på garden øvre Hvål
i Komnes sogn.
52. Rasmus Olsen, f. 1730, d. 1812, g. m.
53. Ingeborg Eivindsdatter
Rasmus med familie var en tid på Mellomrød (Hestekåsa) i Siljan. Det er ting
som tyder på at de også har vært på plassen Romsdalen. Ved folketellingen i
1801 har jeg ikke funnet noe om Rasmus og Ingeborg, Rasmus levde da. Da
Rasmus døde i 1812, ble navnet oppgitt til Rasmus Olsen Romsdalen, 81 år.
Dette tyder på at han da bodde på plassen Romsdalen. Hans datter, Gro, og
hennes mann kan ha vært brukere der da.
Rasmus og Ingeborg hadde tre barn.
1. Gro Rasmusdatter, f. 1763, g. 1. g. m. Knut Jermundsen fra Gjerpen.
Gift 2. g. m. Iver Halvorsen, d. i Rønningen i 1842.
2. Ole Rasmusen, f. 1766, d. 1769.
3. Ole Rasmusen, f. 1774, g. m. Kirsten Abrahamsdatter Solverød, f 1775.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 26)
54. Abraham Olsen, f. 1746, d. 1819, g. 1770 m.
55. Maria Jakobsdatter Hogstad øvre, f. 1749, d. 1813.
De hadde Solverød østre. Abraham solgte i 1766 1 hud skyld i garden til
Løvenskiold-Fossum
Abraham og Maria hadde ni barn
1. Christen Abrahamsen, f. 1771, d. 1787
2. Jakob Abrahamsen, f. 1773, d. 1813.
3 Kirsten Abrahamsdatter, f. 1775, g. m. Ole Rasmusen, f. 1774.
( Se Tippoldeforeldre avsnitt 27)
4. Ingeborg Abrahamsdatter, f. 1777, g. 1796 m. Nils Jakobsen Island, f. 1756,
d. 1813. Nils var enkemann da han gifta seg med Ingeborg:
6. Ole Abrahamsen, f. 1780, d. 1613.
7. Kari Abrahamsdatter, f. 1883.
8. Helevig Abrahamsdatter, f. 1785,
9. Kristine Abrahamsdatter, f. 1789, g. m. Simon Olsen Austad, f. 1792.
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De overtok Solverød østre etter hennes foreldre.
56. Foreldrene til Ole Jensen, f. 1735 er ukjente
57. ( Se Tippoldeforeldre avsnitt 28)
58. Foreldrene til Ingeborg Halvorsdatter, kona til Ole Jensen er ukjente
59. ( Se Tippoldeforeldre avsnitt 29)
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Tipptipptippoldeforeldre
72. Foreldrene til Sjul Ellefsen, f. 1732, d. 1810 på Rogstad
73. er ukjente. Han var muligens fra Luksefjell.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 36)
74. Foreldrene til Anne Halvorsdatter, f. 1732, d. 1815, kona til Sjul Ellefsen
75. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 37)
76.
77.

Foreldrene til Even Olsen, f. ca. 1719, d. 1799.
er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 38)

78. Foreldrene til Ingeborg Olsdatter, d. 1799, kona til Even Olsen
79. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 39)
100. Håvald Jonsen, f. ca 1679, d. 1756, g 1709 m
101. Kirsten Nilsdatter Surlia, f. 1686, d. 1762 i Tuft som enke på legd.
De bodde på plassen Prestsetra. Denne plassen ble som tidligere nevnt rydda
av Trond Mathisen Gåserud (gnr. 40). Han ville ikke lenger bruke Gåserud da
grev Gyldenløve ble eier, han fikk i stedet overta Prestsetra av sogneprest
Thurmann. Trond var kanskje den første fastboende rydningsmannen i
Surlikroken
Håvard og Kirsten hadde tretten barn.
1. Ingeborg Håvaldsdatter, f. 1710, d. på Prestsetra i 1764. Ingeborg fikk
kirketukt i Efteløt kirke i 1740 for å ha blitt besvangret av en gift mann fra
Sigdal ved navn Gudbrand Olsen, og i 1744 for hor med Knut
Fingarsen, også fra Sigdal, og endelig i Komnes kirke i 1752 for sitt
tredje leiermål, denne gangen med en gift mann fra Slemdal, muligens fra
Siljan, ved navn Hans Olsen. Ingeborg hadde tre døtre.
2. Ei jente, f. 1710, d. 1710.
3. Anders Håvaldsen, 1711, g. i Efteløt i 1734 m. Anne Tollefsdatter
Gåserud (gnr. 40), f. 1697, d. på Kolsrud i 1770. De hadde ei datter.
4. Anne Håvaldsdatter, f. 1716, d. 1808, g. 1748 m. Halvor Reiersen Sauar,
f. ca. 1715, d. i Surlia i 1783. Anne og Halvor flytta til Surlia før 1783.
De hadde fire barn.
5. Maren Håvaldsdatter, f. 1718, d. 1718.
6. Jon Håvaldsen, f. 1720, d. 1721.
7. Karen Håvaldsdatter, f. 1722, d. 1722.
8. Kirsten Håvaldsdatter, f. 1723.
9. Jon Håvaldsen, f. 1724, d. på Prestsetra i 1801. Navnet på hans kone er
ukjent. Han bodde på Prestsetra. Han hadde fire barn.
10. Berte Håvaldsdatter, f. 1727, d. 1798, g. 1756 m. Kristen Larsen,
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d. ca 1762. De bodde og på Prestsetra en tid. Berte og Kristen hadde to
barn. Berte gifta seg igjen i 1763 med Even Olsen, f. ca 1741, d. 1781.
11. Tore Håvaldsen, f. 1729.
12. Nils Håvaldsen, f. på Prestsetra i 1730, d. på Løvås i Lardal i 1787,
g. 1758 m. Kari Aslaksdatter, f. 1725. De overtok Kolsrud (gnr. 38,
bnr. 19). De hadde ti barn.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 50)
13. Ole Håvaldsen, f. 1732, d. 1809, g. 1764 m. Synnøve Knutsdatter
Brandsrud, f. ca. 1732, d. 1805. Ole var bygdevekter. De bodde på Goli
i 1763 og på Landeie i 1801. De hadde fem barn.
102. Foreldrene til Kari Aslaksdatter, f. 1725, kona til Nils Håvaldsen
103. er ukjente
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 51)
104. Foreldrene til Rasmus Olsen
105. er ukjente.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 52)
106.
107.

Foreldrene til Ingeborg Eivindsdatter, kona til Rasmus Olsen
er ukjente.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 53)

108. Foreldrene til Abraham Olsen Solverød
109. er ukjente.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 54)
110. Jakob Jensen, f. 1712, d. 1783 g. 1741 m.
111. Ingeborg Nilsdatter Sølland søndre, f. 1718.
De var på Hogstad øvre del 1 i 1735. Men de av også på Sølland søndre. Det
var som tidligere nevnt Jakob Jensen som forstod salget av Sølland søndre til
Herman Løvenskiold i 1751.
Hogstad øvre ble delt i 1711, Isak Olsen overtok del 1 og Peder Jonsen del 2.
Jakob og Ingeborg hadde åtte barn.
1. Helvig Jakobsdatter, f. 1743 g. 1768 m. Ole Jonsen Skilbred, f. 1737.
2. Jens Jakobsen, f. 1745, d. 1802, g. 1774 m. Ambjørg Arnesdatter, f. 1755,
d. 1827. Jens overtok Hogstad øvre del 2 i 1764.
3. Anne Jakobsdatter, f. 1748, g. m Erik Kristensen Island, f. 1736,
d. 1789. De overtok Island. Anne satt med garden til sønnen Jakob
overtok.
4. Maria Jakobsdatter, f. 1749, g. 1770 m. Abraham Olsen, f. 1746,
d. 1819.
(Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 55)
5. Ingeborg Jakobsdatter, f. 1752, g. m. Nils Svendsen Austad, f. 1752.
6. Dorte Jakobsdatter, f. 1753, d. 1793, g. m. Nils Jakobsen Island, f. 1756,
d. 1813. Nils overtok garden, Island i1779 og hadde garden til 1810.
7. Berte Jakobsdatter, f. 1754.
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8. Nils Jakobsen, f. 1755, d. 1836, g. m. Margrete Arvesdatter Austad,
f. 1761, d. 1829. De overtok Hogstad øvre del 1.
Av dette fremgår det at Karen Olava Edvardsdatter og Peder Jakobsen
Sølland er i slekt. Jakob Jensen og kona, Ingeborg Nilsdatter Sølland søndre
er tipptipptippoldeforeldre til Karen Olava og tippoldeforeldre til Peder
Jakobsen Sølland. (Se ”Forfedrene til Peder Jakobsen Sølland”, avsnitt
”Tippoldeforeldre” avsnitt 20 og 21)
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Tipptipptipptippoldeforeldre
200. Foreldrene til Håvald Jonsen Prestsetra er ukjente
201. (Se Tipptippoldeforeldre avsnitt 100).
Nils Sigfredsen, f. ca. 1658, d. 1741, g. i Tuft i 1683 m.
203. Anne Pedersdatter, d. 1623, det oppgis at hun da var 95 år. Dette kan ikke
stemme når vi ser på når barna ble født.
Nils var soldat i 1689, i 1692 hadde han rydda og bebygd plassen Surlia
(gnr.39, bnr. 2) som da lå som seter for Efteløt-presten. Nils var husmann. På
den tiden satt husmannen utrygg på plassen sin. Fristelsen til å si han opp ble
nok sterk når husmannen ble gammel og ikke greide arbeidet sitt så godt
lenger. Dette ble noe bedre da husmannslovene kom i 1750 og 1752. Nils ble
sagt opp som husmann i Surlia i 1726 i en alder av 68 år, og det knytter seg
en historie til denne hendelsen.
Nils hadde vært med i slåtten på prestegarden dette året, og under arbeidet
hadde den nye presten, Peter Henrich Wolff, sagt han opp som husmann og
stevnet han for retten for å ha brukt ærekrenkende ord. Nils hadde i
forskrekkelsen kommet til å kalle presten en morder. Presten hadde ikke svart
noe på dette, så Nils hadde for sikkerhets skyld gjentatt ordene, først en gang,
og da presten fremdeles var taus, enda en gang. Da hadde presten tatt Hans
Lindem og Gunder Aannestad som vitner. Nils forstod da at han kanskje
hadde gått for langt og la til som en nærmere begrunnelse: ”Ja, dend der
betager een sitt brød, bliver jo kaldet een Morder”, og henviste til Bibelen.
Presten stevnet Nils for retten for å ha brukt dette ærekrenkende ordet. Saken
kom opp for retten om høsten samme år. I retten fortalte Nils at han var blitt
overrasket over oppsigelsen, og han beklaget dypt at han hadde overilt seg.
Retten var av den oppfatning at saken burde falle etter at den hadde hørt Nils
sin forklaring, så den spurte klokkeren, som møtte for presten, om ikke han
hadde ordre av hr. Wolff til å la saken falle, men nei. Retten utsatte så saken
til neste vinterting for å få høre prestens egen vilje.
Presten var ubøyelig. På vintertinget i mars 1727 ble Nils dømt til å be
presten offentlig om unnskyldning og til å tilbakekalle beskyldningen.
Dessuten skulle han bøte to riksdaler til presten og to riksdaler til de fattige.
En må vel ha lov til å si at presten sin opptreden her var i hardeste laget.
Presten Wolff var ung, bare 27 år, og uerfaren, han var tysker, født, oppvokst
og utdannet i Tyskland, og var kommet til Norge fra Danmark knapt et år i
forveien. Han hadde kanskje ikke blitt kjent med forholdene her i løpet av
denne relativt korte tiden, hvis det kan være en unnskyldning. En skal vel
heller ikke dømme den norske prestestanden etter han. Det som er
hovedsaken ved denne hendelsen, men som kom bort under oppstyret, var at
husmannen var blitt oppsagt og stod foran utkastelse, trass i at han var en
gammel mann.
Nils og Anne hadde tre barn.
202.
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1. Peder Nilsen, f. 1685, g. 1707 m. Maren Rolfsdatter. De har etter det en
kan se vært brukere i Surlia. De hadde fire barn.
2. Kirsten Nilsdatter, f. 1686, d. 1762, g. m. Håvald Jonsen Prestsetra,
f. 1679, d. 1756. De bodde på Prestsetra, De hadde tretten barn.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 101)
3. Truls Nilsen, f. 1689. Han var gift.
220. Foreldrene til Jakob Jensen
221. er ukjente.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 110)
222. Nils Jonsen Sølland, f. 1694, d. 1734, g 1711 m.
223. Hellie Olsdatter fra Skilbred i Siljan.
Da overtok Nils Sølland etter sine foreldre. Garden ble delt i 1719.
Nils fikk den gamle delen av garden, søstera Ingeborg og hennes mann,
Mikkel Syversen, fikk den fraskilte delen.
Nils og Hellie hadde ti barn.
1. Inger Nilsdatter, f. 1712, d. 1713.
2. Abraham Nilsen, f. 1714.
3. Abraham Nilsen, f. 1716, d. 1784 på Bø østre (3) i Luksefjell, g. 8.
september 1753 m Margrethe Eriksdatter fra nordre Oterholt i Gjerpen, f.
1729, d. 1789 på Bø østre (3). De bodde på Sølland fra 1753 til 1765, så
var de brukere på Bø østre (3) i Luksefjell. De hadde ni barn.
4. Ingeborg Nilsdatter, f. 1718, g. 1741 m. Jakob Jensen Hogstad, f. 1712,
d. 1783. De bruka på Hogstad. De hadde åtte barn.
(Se Tipptipptippoldeforeldre avsnitt 111).
5. Inger Nilsdatter. f. 1721, d. 1770, g. 1740 m. Jon Kittelsen Torsholt.
Jon som var telemarking, kom til Slemdal i 1718, han tjente først på nedre
Hogstad hos Peder, senere var han i tre år hos Gunder Tormodsrød.
De hadde fem barn. Da Jon ble enkemann, giftet han seg igjen med
Karen Jonsdatter Sølland. (S. s 318)
6. Anna Nilsdatter, f. 1723, g. 1747 m. Knut Knutsen.
7. Dorte Nilsdatter, f. 1725, g. 1747 m. Daniel Kittelsen.
8. Hedvig Nilsdatter, f. 1728.
9. Engvold Nilsen, 1730, g. 1750 m. Anna Reiersdatter Grorud.
Anna var enke da hun gifta seg med Engvold.
Engvold overtok Sølland i 1751 fra sin mor som hadde sittet med
garden siden hun ble enke i 1734. Garden var da taksert til 2 ½ hud.
Sølland ble som tidligere nevnt solgt i 1751 til Herman Løvenskiold. Det
var Jakob Jensen som stod for dette salget. Engvold var den første
leilending på Sølland.
Engvold og Anna hadde fem barn.
10. Peder Nilsen, f. 1733, g. 1. g. m. Inger Gudmundsdatter.
Peder g. 2. g. m. Gunhild Aadnesdatter Rød, f. 1741.
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Niende generasjon bakover
404.Sigfred Olsen, f. ca. 1633, d. 1698, g. m.
405. Navnet på kona er ukjent.
Sigfred var husmann under Dyre Olsen på Gravdal (gnr. 3) i 1664. Sigfred ble
kalt ”spillemann” da han fikk datteren Kirsten i 1665. Han fikk ei datter utenfor
ekteskap i 1670, og datteren Åse i 1672, også hun er og trolig født utenfor
ekteskap, en av disse jentene døde i 1676. I 1678 døde både kona og en sønn
uten at deres alder er oppgitt.
En sannsynlig sønn var Nils Sigfredsen, som vi finner igjen på
husmannsplassen Surlia (gnr. 39, bnr. 1).
(Se Tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 202)
406.Foreldrene til Anne Pedersdatter, kona til Nils Sigfredsen
407. er ukjente
(Se Tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 203)
444. Jon (Madssøn) fra Engelstad, d. 1723. Han var gift to ganger.
445. Vi kjenner ikke navnet på hans første kone.
Han gifta seg andre gang i 1712 med Anne Torsdatter.
Jon overtok Sølland i 1697. Han ga fra seg garden til sønnen, Nils, i 1718.
Jon hadde barna:
1. Ingeborg Jonsdatter, f. 1689
2. Gjertrud Jonsdatter, g. 1711 m. korporal Lauritz Olsen.
3. Nils Jonsen, f. 1694, d. 1743, g. 1711 m. Hellie Olsdatter Skilbred.
(Se Tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 222)
4. Christen Jonsen.
5. Berte Jonsdatter
6. Ingeborg Jonsdatter, f. 1720.
Går ut fra at de fire første barna er fra første ekteskap.
Foreldrene til Jon (Madssøn) er ukjente så her slutter denne greina.
446. Foreldrene til Hellie Olsdatter fra Skilbred
447. er ukjente
(Se Tipptipptipptippoldeforeldre avsnitt 223)
Nå har vi fulgt forfedrene til Karen Olava Edvardsdatter i ni slektsledd bakover, det
vil i tid si omkring 300 år. Når en kommer tilbake til første halvdel av 1600-tallet,
begynner kildene å bli mer sparsomme. En av de viktigste kildene er kirkebøker og
kirkebøker fra 1600-tallet er det sparsomt med. Det er først på 1700-tallet vi har
bevarte kirkebøker for de fleste prestegjeld i landet. Påbud om føring av kirkebøker
kom med kirkeritualet av 1685. De første kirkebøkene er ført kronologisk, og er
derfor ikke så lette å finne fram i. Men på 1700-tallet begynte mange prester å føre
de enkelte typer embetshandlinger, som dåp, introduksjon, konfirmasjon, vigsel og
begravelse, hver for seg og da ble kirkeboka mer oversiktelig. Fra 1735 dannet
kirkeboka fundamentet for innrapportering av fødsler og dødsfall til den første
dansk-norske befolkningsstatistikken. Fra den tid fikk registreringen etter hvert et
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tydeligere demografisk sikte i tillegg til de kirkelige.
Som det fremgår ovenfor var en av prestens embetshandlinger i eldre tid
introduksjon. Hva dette innebar er kanskje ikke alle klar over så jeg skal forklare
det i all enkelhet.
Inngang eller kirkegang kaltes det når en kvinne etter en fødsel ble høytidelig ført
inn i kirken av presten. Kvinnene det gjaldt ble kalt inngangskoner. Skikken har
sammenheng med urgamle forestillinger om at barselkvinnen var uren, og at hun
derfor måtte holde seg borte fra kirken en tid etter fødselen, vanligvis seks uker.
Inngang har middelaldersk opphav og var mange steder i vårt land i bruk til langt
fram mot vår tid. Også den betaling presten fikk for å føre kvinnene inn i kaltes
inngang, og skulle ifølge bestemmelser fra 1584 være to skilling.
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Erindringer
Livet på Sølland i min oppvekst.
Skrevet av Arna Thingstad, født Sølland
Min mor, Karen Olava var en av ti søsken, og var den tredje i rekka. Hun var
født på Brekke i Sandsvær i 1877. Hun gifta seg 18 år gammel med Peder Jakobsen
Sølland og flytta dit. Det hadde seg slik at farmor, Pernille (f. Gurholt) var blitt
enke, og hun ønsket at Peder og Karen skulle gifte seg, for de trengte arbeidshjelp
på garden. Og slik ble det. Min far var ni år eldre enn mor.
Det ble et strevsomt liv med mange barn og mange dyr. Mor var alltid så
arbeidsglad og hadde et lyst sinn. Jeg hørte aldri at hun sa noe nedsettende om
noen. Flere av barna var fortidlig fødte og døde, blant annet to tvillinger – Per og
Edvard -, pappa døpte dem sjøl. De levde bare et par dager.
Vi måtte tidlig begynne å hjelpe til på garden: Bære inn ved, dra slipesteinen,
hente ollevann, lære å melke, følge dyra til skogs, vende høy i slåtten, tråkke
høylasset, luke ugras i åkrene, osv. Vi gikk på skolen i Opdalen annenhver dag. Jeg
fulgte ofte dyra til skogsbeite. Da måtte vi gå langs en grendevei et stykke. Jeg gikk
foran og lokka, og kuene ordna seg inn i ei lang rekke bak. Det var forresten ikke
vanlig lokking, det var mer som en slags sang, i dur og i moll. Men dyra likte det,
de gikk så rolig og fint på rekke.
Ved St. Hanstid drog vi til Søllandsetra, og når dyra skjønte at det var dit vi
skulle, løfta de på hodet og satte opp farten. Vi likte oss godt på setra, både vi og
dyra. Det var nok å gjøre, melking, separering av melka, kjerne smør, yste ost og
koke prim. Vi fyrte opp under 50 liters gryta med surnet melk, og da skilte den seg
så ostemassen lå øverst, den tok vi av og opp i en tøypose og hengte den opp så
mysen skulle renne av. Av ostemassen ble det laget pultost. Så kokte vi inn mysen
til surprim, som vi forma til oster. Det tok 7-8 timer å koke inn ei 50 liters gryte
med myse til surprim. Når vi hadde godt smør på brødskiva og surost og sukker
oppå der, da smakte maten.
Vi fikk ofte besøk på setra, og da skulle det være slik at gjestene ”hoiet” når de
var et stykke unna og vi svarte tilbake, dette for at vi ikke skulle bli redde. Og det
ble gjerne rømmegrøt og vafler til kaffen, og mye latter og godt humør.
Når dyra kom hjem om høsten, beita de av på jordene etter slåtten, og da måtte
vi gjete der også.
De erindringene som nå følger, er skrevet ned
av Arne Aspheim
Vi skal tilbake til 1814, på Sølland bodde da Anne Halvorsdatter, ho var enke.
Ho hadde vært gift med Ole Jonsen Sølland og hadde to sønner, Jon syv år og
Halvor fire år. Anne skulle nå gifte seg igjen med Nils Jensen Hogstad. Hogstad er
en nabogard til Sølland.
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Natten før Anne og Nils skulle ri til Siljan kirke på bryllupsdagen, hadde det
vært ubudne gjester inne i stallen på Sølland og løsna den ene framskoen på hesten
til Anne. Heldigvis ble dette oppdaget i tide, framskoen ble lagt på igjen. Rideveien
gikk den gangen over de bratte kleivene ved Håberget og ned til Oredalen og videre
over Kløverød. Det var vel ungdommen som hadde vært ute denne gangen og
skulle ha litt moro. Det fortelles at Anne var ei svært vakker jente, ”men ho kunne
au være et troll” forteller tradisjonen. Anne kom fra Luksefjell. Ho var født i 1781.
Konfirmert i 1796. Ho var søster til Halvor og Ole Vammen som kom fra Nore
(Dagali) i Numedal til søndre og nordre Bø i Luksefjell.
I Anne og Nils si tid var det svært mye kullkjøring fra Siljanskogene til Fossum
jernverk. De måtte da ut kl. 4 om morgenen for å rekke ei vende om dagen til
jernverket. De norske jernverkene hadde vanskelige tider. Konkurransen med det
svenske stålet var hard og leveringene til Danmark vart det slutt med i 1814. De
norske kull-bøndene var hardt presset, og for leilendingene i Siljan var det ikke noe
unntak. Det var en endeløs kamp med hest og slede i vintermørket med kulde og
snøføyke på dårlige veier.
Første mai 1837 fikk seksten Opdalsbønder beordring fra Skovridder Wagner på
Fossum om å drive frem 1210 lester (1 lest var et godt hestelass) kull fra Siljanskogene til Fossum jernverk. Nils Jensen Sølland fikk krav om å drive frem 160
lester kull fra Venstøpskogen. Dette skulle være ferdig innen 1. desember, ellers
ville bøndene uten videre bli oppsagt fra sine garder innen julaften samme år. Da
lasset ble for tungt for hesten, måtte man i bakkene ved Engsholt ved Sølland- setra
gjøre tvivende (dvs. dele lasset på to). Dette pålegget var nok på grensen av hva
leilendingene kunne tåle.
En vinterdag kom Jacob Nilsen Sølland (f. 1820, sønn til Anne og Nils) kjørende
med hest og slede over Hammerfossen ved Jønnevald, han hadde vært på Fossum
og levert lass der. Veien over brua var isete og glatt, og rett som det var skrenset
sleden i stor fart ut mot fossen. Jacob vart kasta av sleden og ut i fossen. I et hus
like ved stod det et menneske og så ut av vinduet, vedkommende så det som hendte
og fikk tak i hjelp. De fant Jacob liggende besvimt på et svaberg under brua. Han
ble båret inn i hus og ble liggende der i lang tid før han kom seg så mye til hektene
at han kunne komme hjem.
De hadde gilde hester på Sølland i Jacob Nilsen si tid.
En gang som Jacob Sølland og Aksel Søntvedt (Søntvedt er nabogard til Sølland)
kom med hestene til Fossum, kom de i prat med en kar som var ute etter hest. Han
hadde merket seg de gilde og velstelte hestene til Jacob og Aksel. Han skulle skaffe
noen hester til slottet i Oslo. Den norsk- svenske kongen trengte flere hester på
stallen. De ble etter hvert enige om prisen og Jacob og Aksel reiste senere inn til
Oslo og leverte hestene. Begge to var visst godt fornøyde med både prisen og turen
til hovedstaden.
Jacob Nilsen ble gift med Maren Larsdatter Høgseth fra Siljan. De hadde fem
barn, fire jenter og en gutt. Det ble vanskelige år på Sølland nå. Maren ble alvorlig
syk og var det i noen år. Ho døde og Jacob satt igjen med mindreårige barn. Jacob
gifta seg igjen i 1866 med Pernille Pedersdatter Gurholt (f. 1827). De fikk to barn:
Maren Andrine (f. 1867) ho ble gift Forberg og Peder Jacob (f. 1869), han ble gift
med Karen Olava Edvardsdatter f. på Brekke i Sandsvær i 1877. Da Pernille kom til
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Sølland, fikk Jacob god hjelp. Ho hadde med seg mye utstyr av klær og lintøy. Den
gamle dragkista som står på Sølland i dag, hadde Pernille med seg. Pernille tok seg
godt av ungeflokken og ble som en mor for dem alle. Det fortelles at Pernille nok
hadde fått bedre ”tilbud”, men da Jacob fridde så sa ho ja, ho så det som ei oppgave
å ta seg av barna hans.
Det fortelles at statsminister Severin Løvenskiold var sterkt knytta til Siljan, og
spesielt Opdalen, hvor han hadde de fleste av sine eiendommer. Løvenskiold var
stattholder til 1856. På sine gamledager, da han var blitt syk og skrøpelig, insisterte
han på at han ville se Sølland igjen før han døde. Det var her han tok inn når han
var i Siljan. Han ble kjørt i en vogn trukket av to hester over Moheia.
Kammerherren halveis lå i kjøredoningen, godt støttet opp med tepper og puter, slik
at han hadde det mest mulig komfortabelt på turen. Severin Løvenskiold døde 15.
september 1856, det var straks etter turen til Sølland.
Kammerherren hadde rett til husvære når han kom. Noe uventa kom han sent en
høstkveld til Sølland. Det hadde vært en vanskelig og regnfull høst, slik at kornet
ikke var blitt velberga. De hadde derfor lagt et lag med korn på noe av gulvet for å
tørke det. Da kammerherren kom inn i stua, syntes kona på garden at dette var ille.
”La kornet ligge”, sa han, ”det er da maten !”
En annen gang han kom inn, lå det en liten reivunge i vogga og sutra og skreik.
Kona ville ta ungen opp og gå ut med den. ”Nei, la ungen ligge!” sa han.
En gammel Gjerpensbonde fortalte en gang om Fossum jernverk i gamle dager.
”Det var harde vilkår for leilendingene,” sa han. ”En vintermorgen kom
Søllandkarene vassende i knedyp snø over Moheia, de skulle på arbeid kl. 06. De
hadde reist hjemmefra ved tretiden om morgenen. Da de kom fram til porten på
verket, var klokka fem over seks”. ”Kom igjen i morra!” sa portvakten og stengte
porten.
En annen gang skulle kammerherren ha selskap på Sølland. Det var også innbudt
flere fine gjester som var utenbygds fra. Det ble servert rikelig både av god mat og
drikke til gjestene, så det ble litt livlig utover natta. Så hendte det at en av gjestene
gikk en tur ut på tunet. I det samme kom en av de unge serverings-jentene som var
fra bygda ut for å hente noe mat fra bua. Dette ville gjesten benytte seg av og ble
innpåsliten, og jenta fikk ham ikke fra seg ved egen hjelp. Men da dukka det raskt
opp noen bygdegutter som gav gjesten en lærepenge. Guttene stod ute i mørket og
passa på jentene sine.
Ulven på Heivannet
Ulven forsvant fra Siljan som ellers i distriktet i 1860 årene. Før den tid kunne
ulven være ei plage for folk og fe. Engang var det en mann fra Sandbrekkene som
skulle til Skien på bytur. Han gikk og dro på en kjelke, og på den hadde han en stor
stamp (trebutt). Da han kom midt utpå Heivannet, møtte han ulveflokken. Han
visste ingen annen utveg enn at han tok og kvelva stampen over seg på isen. Da
ulvene kom, gravde de i snøen som lå på isen og stakk labbene sine inn under
trestampen. Da tok mannen kniven sin og hogg i ulvelabbene. Da ulvene kjente
blodsmaken, begynte de å slåss seg i mellom, og mannen berga seg på den måten.
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Tilbake til lasskjøringen til Fossum jernverk
Det gikk mange hester i lasskjøring over heia vinterstid. Særlig når de skulle
hjemover om kvelden, hendte det at det kom lange rekker med lasskjørere. Da
kunne det gå livlig for seg med skrål og skrik, og det var nokså vanlig at noen
hadde vært innom og fått seg en skjenk underveis. Brennevin var det lett å få tak i.
På Søntvedt kunne de stå og høre når lasskjørerne kom over Holteriset.
En mann som hette Bern, hadde engang vært i byen og var på hjemvei med hest og
slede. Det var kvelden, og det var gnistrende kaldt. Han hadde vært innom en
brennevinshandel, og det hadde blitt seint. Bern ble etter hvert søvnig der han satt
på sleden. Men hesten var kjent og gikk støtt og sikkert hjem over heia. Da de kom
til Heivannet, glei hestetømmene ut av sleden og kom under sledemeien og hesten
måtte stoppe. Der stod hesten stille i den kalde vinternatta mens kjørekaren lå i
sleden og sov. Da folk fant dem om morgenen, lå Bern stivfrossen i sleden. Bern
ble aldri arbeidsfør igjen etter denne turen. Han fikk koldbrann i det ene beinet, og
det måtte tas av ved kneet. Fingrene ble også forkrøpla. Bern måtte siden gå på
legd. Det var den tids uføretrygd eller hjelp, hvor noen fikk mat og stell. Han var
noen dager på hver av gardene Sølland, Rød og Afsøla. Han fikk laget et trebein,
som protese, men det var ikke godt, så det hendte han krabba når han skulle til neste
gard. Trebeinet til Bern ligger i dag på Sølland. Dette hendte en gang i 1850-60
årene.
Fantefølgene var et kjent trekk i bygdebildet i gamle dager.
Aksel Søntvedt kom kjørende fra Sølland, ved Gravningen fikk han se Ola Krestian
Fant satt aleine og fiska ved elva. Ola Krestian var en flink kjelesmed og en hendig
altmuligmann. Han hadde en fin fremferd og var høflig og ble godt tatt imot når han
kom. Nå hadde det seg slik at kjerringa til Aksel hadde noen kjeler som trang å
repareres. Dette hadde hun mast på mannen om over lang tid. Aksel stoppa derfor
hesten og ropte ned til fiskeren: ”Tar du deg en tur opp til meg i kveld, Ola
Krestian?”. ”Takk, det skal jeg gjøre”, var svaret. Om kvelden kom heile
fantefølget inn på tunet på Sølland, og Aksel måtte finne hus til alle den natten. Ola
Krestian var også en flink knivmaker. Han solgte en kniv til Per Sølland med
nysølv beslag og utskåret skaft. Fantekniven er fremdeles på Sølland. Ola Krestian
var gift og hadde en sønn.
Godseieren kom engang over en fant som satt og fiska ved et vann oppi skogen.
”Opp med stanga og vekk med fanten!” sa godseieren. ”Å, biter fisken, tenker jeg
fanten sitter, jeg,” var svaret.
En gang kom det et fantefølge til Sølland på selveste julekvelden. Dette var ille.
Det var nok ikke vanlig at fantefølgene var ute på den tid av året. Men Karen hadde
ikke hjerte til å nekte dem hus på julekvelden så de fikk ligge på kjøkkenet den
natta. Dette var nok i den gamle bygningen som ble revet i 1914. Den hadde samme
rominndelingen som var vanlig i Siljan. Bygningen hadde ei stor romslig stue nede
i hele bredden. Mot øst var det et kjøkken, avlangt, ikke så veldig bredt, men like
bredt som stua. På nordsida var det et tilbygg av bindingsverk, uisolert med
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bordkledning. Det var to meter bredt i hele byggets lengde, med inngang fra vest.
Herfra gikk det ei dør inn til stua og kjøkkenet. I stua var det en ovn, og som vanlig
var det ei grue i kjøkkenet og et matskap. I andre etasje var det den samme
rominndelingen som nede. Stua oppe ble ikke brukt vinterstid, den mangla
oppvarming.
Oscar den 2. var på besøk i Slemdal i 1888. Han kom med følget sitt med båt på
Farris og videre til Treschow’s jaktslott på Kiste. Men kongen og hans følge skulle
også delta i en harejakt i Tormodsrødtraktene. Stedet der kongen stod på post, heter
den dag i dag Kongeposten. Her ble kong Oscar plassert med bikkjene, og snart
gikk losen lystig. Haren kom og kongen brente av, men haren hoppa videre. Ola
Sølland, som var jeger hos Treschow, sprang etter haren og forsvant inn i skogen.
Etter en stund kom Ola tilbake med haren i handa, han rakte den til kongen og sa:
”Her er haren, Deres konge!”
Søllandsetra
Seterdriften på Sølland er gammel. Sølland er en av de gardene som holdt lengst
på med seterdrift i Siljan. Helt opp til 1970-årene ble det levert melk fra
Søllandsetra. Da bua ble bygd i 1920, hadde stulen vært tom i tretti år. Før den tid
var det et yrende liv på Søllandsetra. Alle lå på setra den gangen. De to
Søllandgardene var der, Thormodsrød hadde bu og fjøs, det hadde og Kåsene og
Afsøla.

På Søllandsetra fra venstre: Ingeborg, Petra, Edvard, Nils, Per, Anna, Karen og
Arna med døtrene Tordis og Gunvor.
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Den gangen hadde alle sine utslåtter som måtte være inngjerdet. Det ble svært
mange dyr om beitet. I den tid Peder Sølland var på setra, var det dessuten stor
gjennomgang av folk over Moheia. Det minka da fort på melka. Dessuten kunne det
bli mye trafikk i helgene. Seterdriften ble tatt opp igjen fra 1920 med Karen Sølland
som budeie. Ho var flink med prim og pultost. ”Kuene våre er ikke så høymjelka,
men det ble mye smør av det”, sa Edvard Sølland. De hadde gjerne 10-12 kuer fra
Sølland på setra. Smørbøttene tok 3 kg, og det ble mange vender til faste kunder i
byen, både med smør og pultost. Når pultosten var fersk, kunne den skjæres. Den
var alltid svært ettertraktet. Prisen var 53 øre marka (1 mark ca. 250 g). Kring 1926
åpna frøken Haug melkeutsalg i Duestien i Skien. Bøndene i Opdalen kjørte melka
dit. Om lørdagene kjørte de to ganger. Dette ble lagt ned i 1928.
Anne og Jenny Vestby lå og på Søllandsetra i flere år. Ellers var søstrene Petra
og Ingeborg på setra i mange år. De siste årene ble det ikke ysta og kinna smør for
salg. Nils Sølland kjørte melkedunkene med moped til Opdalen. Han hadde
dunkene på ei trille som han hengte etter mopeden. Sølland holdt på den gamle
tradisjonen med å videreforedle melka sjøl i mange år. Både fra setra og garden ble
det levert ost og smør. Mye ble levert til Gurholt og senere til Per Baugerud i Skien
i bytte for gryn, erter, kaffe, sukker, mjøl til dyra osv. Hesten var den selvsagte
følgesvenn på disse turene.
En bjørnehistorie fortalt av Jakob Brekke
Far til Jakob har fortalt om bjørn i Skrimtraktene i hans tid. Den gangen var det
mye bjørn; en er i tid tilbake til slutten av 1700-tallet og i begynnelsen av 1800tallet. Vi lar Jakob fortelle.
Men den verste slagbjørn som noensinne har vært i traktene, var en hannbjørn som
ble framvist på Kongsbergmarken og skulle fraktes over Meheia til Skien. Men da
de kom på Meheia, ble bjørnen rebelsk og slet seg løs, og kom til å operere i
traktene omkring Hoppestul og Luksefjell. Den slo ned beite og hest, for bestefar
slo den ned en 4-års fole. Og folk var redde for å slippe dyr på skogen.
Men på Søllandsetra slapp de ei blakk hoppe med en fole som de skodde med
skarpe grev på alle ben. Og det var ikke lenge før bjørnen innfant seg på
Søllandsetra. Det ble en kamp mellom bjørn og hest som endte med at bjørnen
måtte gå opp i ei stor furu. Men hesten hadde nok gått lenge rundt furua, for den
hadde lagt fra seg syv ”ruker” ved roten av furua, men bjørnen klarte seg. Den ble
senere ”ringet” på østsiden av Fjellvannet i Trommeliene, og alle som hadde børser
ble tilkalt, og det var den gang bare flintelåsbørse. Det gikk 3-4 mann sammen for å
postere, likeså alle de som drev hadde børse. Men bjørnen var lur, og hørte at
postene hvisket til hverandre og gikk ikke fram til postene, men snudde og kom i
møte med noen av driverne. Og disse ble så redde at de satte børsa i været og dro
av, og bjørnen slapp med skrekken også denne gangen. Men så var det en tid senere
at det var en mann som het Halvor Fjellet som la ut selvskudd ved Listul. Det var
en vårdag da de drev med tømmerfløting på Fjellvannet, at de en tidlig
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morgenstund hørte fem harde smell. Halvor som var med, skjønte straks hva det
var, og satte kursen til Listul. Bjørnen var ingensteds å finne, men alle skudd var
gått av.
Men senere ut på sommeren da buskapen var kommet på setrene, var det at
”hjuringen” fant en stor, råtten bjørn. Den ble undersøkt, og det viste seg at den
hadde fått sine banesår av selvskuddene til Halvor. Men det viste seg også at
blakkmerra på Søllandsetra hadde merket den med sine skarpe sko, for det var
tydelige merker etter hestesko som hadde slått ut en del tenner i bjørnens
overmunn, og hesten ble siden kalt ”Bjørneblakka”.
Denne historien har Jakob, som da var 93 år, fortalt til Knut Tullerud, som har
skrevet den ned.
Jacob Brekke, eller Jakob Aslaksen Hoppestul som han egentlig het, var født på
Hoppestul nedre i Sandsvær i 30. april 1858, han døde i begynnelsen av 1950årene. Han ble i 1884 gift med Trine Kristine Ellefsdatter, født på Finnplassen i
Sandsvær i 1859. Trine Kristine var søster til Edvard Ellefsen som var gift med
Lina Marie Olsdatter Kolsrud. Edvard og Lina var leilendinger på Brekke i 1873 og
1883, da flytta de til nedre Grorud i Siljan i 1883, og i 1897 kjøpte de søndre
Kløverød i Siljan.
Trine Kristine var i tjeneste hos sin bror da han bodde på Brekke. Det var nok i
denne tiden ho vart kjent med Jakob Hoppestul.
Jakob begynte som forpakter på Brekke da han var 23 år gammel. Han var bruker
på Brekke til han var langt oppi 70-årene. Garden drev Jakob fram på en
mønsterverdig måte, det lå mye slit bak det arbeidet han la ned. Jakob var og en
fremragende bjellesmed og knivmaker. Mer om Trine og Jakob under avsnitt
”besteforeldre”
Hvem fikk det ærefulle verv ”å føre kongens sabel”?
I begynnelsen av september 1845 var kong Oscar 1. og prins Gustav på reise over
Kongsberg, ledsaget av stattholder Severin Løvenskiold og følge for å avlegge et
besøk på Fossum. Fra Kongsberg var det framkommelig med vogn en mils vei til
Muggerud i Sandsvær. Derfra gikk ferden til hest gjennom Langeruddalen til
stattholderens jaktsted, Sophies Minde, i Luksefjell. Langeruddalen er dalføret som
begynner ved Ravaldsjø og strekker seg forbi Bløyene og inn mot Finnvolldalen.
Gjennom denne dalen går det en sti som har vært bindeleddet mellom folk i
Sandsvær og nedre Telemark fra vikingtiden og fram til våre dager. Rideveien ble
offisielt nedlagt i 1882.
Den samme bonden som i august 1813 etter gammel skikk hadde ført prins Kristian
Frederiks sabel den motsatte vei, fra Skien over Fossum, der prinsen gjorde et kort
opphold, førte nå kong Oscars sabel, heter det seg.
Over Fjellvannet i Luksefjell gikk ferden med båt til Vassenden, herfra eskorterte
lensmannen og 24 bønder til hest det kongelige følge frem til Fossum. Dette
kongebesøket er omtalt i ”Fossum Verks historie gjennem 400 år”, som ble utgitt i
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1939. Der står det at det var den samme bonden som utførte oppdraget i 1813 og
1845, men hans navn er ikke oppgitt.
I en artikkel i Telemark Arbeiderblad (TA) 24. desember 1966 av Berner Hansen,
med tittelen ”En slitsom reise for kong Oscar 1. i 1845” står det, der han beskriver
nedturen fra Luksefjell og hvordan den var arrangert: ”Forrest var bonden Halvor
Fjellet (Halvor Olsen Fjellet), som var overlatt den store ære ”å føre fyrstens sabel”.
Det var en høytidelig seremoni en brukte i den tiden, og det skulle være symbol på
gjensidig tillit og troskap og trygghetskjensle. Hvem var så denne Halvor Fjellet?
Det er vel naturlig å anta at denne mannen har hatt en militær tilknytning, han var
kanskje veteran fra en krig. Sannsynligvis kom han fra en av Bøgardene i Luksefjell
og da helst Bø vestre, også kalt Fjellet.
I et intervju i TA 31. desember 1966, med Halvor Fjellet d.y., ført i pennen av
Berner Hansen under tittelen ”Bestefar førte fyrstens sabel”, uttalte Halvor at det
var hans bestefar, som også het Halvor Fjellet, som førte kongens sabel.
Halvor Fjellet d.y. bodde i Luksefjell til 1942, da flytta han til Bøle, han var da 52
år. Halvor var født på Bø vestre i Luksefjell i 1890. Foreldrene hans var Ole
Halvorsen Fjellet, f. 1860 og Karen Andersdatter.
Ved folketelingen i 1900 var Ole Halvorsen enkemann, han bodde på Bø vestre i
Luksefjell, som han overtok i 1895. Han bodde sammen med sin mor Tone
Halvorsdatter, f. 1817 og to søstre, Karen f. 1852 og Marie f. 1860 og sønnen
Halvor Olsen f. 1890.
Foreldrene til Ole Halvorsen var Halvor Abrahamsen, f. 1815, gift 1845 med sitt
søskenbarn Tone Gurine Halvorsdatter, f. 1817. Halvor Abrahamsen overtok Bø
vestre i 1847 og var bruker der til sønnen Ole Halvorsen overtok i 1895.
Ved folketellingen i 1865 var Halvor Abrahamsen 51 år, han var leilending på Bø
vestre og bodde der sammen med kona og syv barn.
Denne Halvor Abrahamsen, som kalte seg Halvor Fjellet, var bestefar til Halvor
Fjellet d.y. Denne Halvor Abrahamsen kan det ikke være som førte sabelen til prins
Kristian Frederik i 1813, han var ikke født da. Riktigheten av det som står i den
sistnevnte artikkelen i TA betviles, dersom den samme mannen førte sabelen i 1813.
Men dersom det er to forskjellige Halvor Fjellet som førte sabelen, så er Halvor
Abrahamsen Fjellet en aktuell kandidat i 1845.
Jeg tror vi må lengre bakover i tid til Ole Anulfsen Hvammen søndre fra Nore i
Numedal, f. ca 1701, d. 29. mars 1764 på Bø vestre i Luksefjell, g. m. Kari
Paulsdatter, f. 1710, d. 28. april 1766 på Bø vestre i Luksefjell. De hadde i alt åtte
barn. Vi tar for oss to av dem.
Povel (Poul) Olsen, f. ca. 1738, g. m. Helje Halvorsdatter, f. ca. 1740.
Povel var gardbruker, han var leilending på Bø østre i Luksefjell.
Halvor Olsen, f. 1743, d. 1805, g. m. Karen Abrahamsen, f. 1747 på Falkum, d.
1801.
De var leilendinger på Bø vestre (søndre part). Halvor Olsen kalte seg Halvor
Fjellet.
De hadde i alt åtte barn. En av dem kan være kandidat her.
Halvor Halvorsen, f, 1773 på Bø vestre (søndre), d. 24. mai 1846 på Bø vestre, g.
m. Anne Klemetsdatter fra Gåserud i Efteløt i Sandsvær, f. 1787.
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Denne Halvor Halvorsen brukte nok og navnet Halvor Fjellet.
I 1813 var Halvor 39 år, i 1845 var han 72 år. Denne Halvor Fjellet er den eneste
kandidaten jeg har funnet som kan ha ført fyrstens sabel i 1813 og 1845.
Halvor og Karen hadde og en sønn som het Abraham Halvorsen, f. 1788. Abraham
Halvorsen var gift med Anne Turine Torkildsdatter. De var noen år brukere på
Bestul i Luksefjell. To av deres barn var født der, Halvor Abrahamsen, f. 1815 og
Ingeborg Abrahamsdatter, f. 1821.
Ved folketellingen i 1865 var Abraham Halvorsen på Hoppestad, han var da 78 år,
enkemann, gardbruker og leilending. Det var nok dattera Ingeborg og hennes mann,
Ole Nilsen som dreiv garden. Når Abraham kom til Hoppestad er ukjent, men
sønnen Halvor skreiv seg og for Hoppestad før han kom til Bø vestre i Luksefjell.
Så går vi til Poul Olsen og hans kone Helje Halvorsdatter. Ved folketellingen i 1801
var Poul 64 år og Helje 62 år, de var jordbrukere på Bø østre i Luksefjell. Sammen
med dem bodde da tre sønnebarn: Halvor Olsen 13 år, Ole Olsen 6 år og Karen
Olsen 11 år. Far til disse barna var en sønn av Poul og Helje, hans navn var Ole
Poulsen født 1766, død 1798. Han gifta seg i 1788 med Aagot Torsteinsdatter
Løvås, født i Tinn i 1761.
Den 28. desember 1814 giftet Halvor Olsen Fjellet seg med Christine Torkildsdatter
fra Sandsvær. Halvor var da 26 år og soldat, Christine var 20 år. I 1801 bodde
familien til Christine på Gåserud Eje i Efteløt i Sandsvær. Foreldrene var Torkild
Olsen og Kirsti Evensdatter.
Halvor var født i 1788, han døde 21. juni 1841, og det må være han som bodde hos
sine besteforeldre ved folketellingen i 1801. Denne Halvor Olsen Fjellet kan ha ført
sabelen til prins Christian Frederik i 1813. Da var Halvor 25 år. Halvor Olsen bodde
med sin familie på Bø østre i tiden 1831 til 1841.
Christine gifta seg igjen med Jon Hansen, f. ca. 1808. Jon overtok Bø østre og
bodde der til 1888.
Etter det jeg har funnet, finnes det ingen Halvor Olsen Fjellet som har ført fyrstens
sabel både i 1813 og 1845.
Dersom det er noen fra Bø-gardene som har ført sabelen for begge fyrstene, og som
het Halvor Fjellet, så var det Halvor Halvorsen Fjellet, f. 1774, d. 1846.
Jeg heller til at det var to forskjellige Halvor Fjellet som utførte dette oppdraget.
I 1813 kan det ha vært Halvor Olsen Fjellet fra Bø østre, eller hans slektning Halvor
Halvorsen Fjellet fra Bø vestre.
I 1845 var det i følge intervjuet i TA med Halvor Fjellet d.y., hans bestefar Halvor
Abrahamsen Fjellet som utførte det ærefulle oppdraget.
Grunnen til at jeg tar med denne artikkelen er at Anne Halvorsdatter, f. 1782 på Bø
vestre i Luksefjell, som ble gift til Sølland i 1806, var i slekt med den personen som
førte fyrstens sabel.
Dersom det var Halvor Halvorsen Fjellet (1774 – 1846) som utførte dette
oppdraget, så var han hennes bror.
Var det Halvor Olsen Fjellet (1788 – 1841) som hadde denne ærefulle oppgaven i
1813, så var slektskapet ikke så nært. Far til Halvor Olsen, Ole Paulsen, og Anne
Halvorsdatter var søskenbarn.
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Anne Halvorsdatter var tante til Halvor Abrahamsen Fjellet som kan ha utført
oppdraget i 1845.
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Forklaringer
Blandkorn: blanding av to eller flere kornsorter, oftest blanding av bygg og havre.
Ekstraskatten:
1762 ble påbudt som en årviss ytelse inntil videre ved
forordning 23. september 1762. Alle personer over 12 år skulle svare
8 skilling pr. måned; hver hovedperson var ansvarlig for sitt hushold.
Ekstraskatten skulle betales månedlig i byene og kvartalsvis på
landet, i praksis kunne dette variere noe.
Husmann: (også plassmann), landarbeider som leide en husmannsplass, hus og
grunn, av en gard, ofte i samband med arbeidsplikt på garden.
Husmannsvesenet, som skriver seg fra tidlig middelalder, kulminerte
med vel 65000 husmenn på midten av 1800-tallet. I 1928 fikk husmenn
rett til å innløse sine plasser, noe de i stor utstrekning benyttet seg av.
Lest: eldre rom – og vektmål. Størrelsen var vekslende i forskjellige tider og på
forskjellige steder i landet, den var og avhengig av vareslaget.
1 lest = 12 tønner korn, 18 tønner kull. 1 tønne = 139 kg. Etter dette skulle
1 lest kull være 2502 kg.
Innerst: kaltes en person som bodde til leie og hadde egen husholdning.
Leilending: var en person som leide skyldsatt jord, et gardsbruk, av en jordeier.
Landsloven fra 1270-årene regnet leilendingen som normalbonde, og
inntil ca. 1700 var et flertall av bøndene leilendinger. Leievilkårene,
både leietiden og leilendingens plikter og rettigheter ellers, var fastsatt
ved en lovgivning som ga rimelig godt rettsvern for leilendingen, og
som etter reformasjonen utviklet seg i utpreget leilendingsvennlig
retning. I senere tid ble bestemmelsene stående uendret, men de viste
seg ofte uhensiktsmessige, og ble hyppig fraveket i praksis.
Lovbestemmelser om leilending falt bort i 1965.
Lispund (lpd.): vektenhet. Et lispund er lik 7.97 kg.
Kvarter (kv.): vektenhet. En kvarter er lik ¼ tønne.
Mark (mk.): var en myntenhet som var i bruk fra 1523 til 1767. En mark var 16
skilling. En riksdaler (rdr) var 6 mark.
Mark var og en vektenhet
Proviantskatt:
var fra og med 1674 en årviss skatt til ”festningers og
magasiners
fornødenher”
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Provideringskommisjon: kommisjon som i 1807 ble oppnevnt av den norske
regjeringskommisjon for å sørge for landets korntilførsel
under krigen.
Rosstjeneste: en plikt for jordeiere til å utruste ryttere til krigstjeneste, men på
1600-tallet ble rosstjeneste av praktiske grunner omgjort til en
pengeskatt.
Riksdaler-specis (rdr.): pengeenhet som var i bruk fra 1544 til 1813. En riksdalerspecies var 4 ort eller 96 skilling
Skilling: (sk) myntenhet som var i bruk far 1483 til 1875.
Spesidaler: (spd.) pengeenhet som var i bruk fra 1816 til 1875. En spd var 5 ort
eller 120 skilling (sk). Ved overgangen til kronemynt i 1875 satte de
verdien av en spesidaler til 4 kroner.
Skippund (skpd.): vektenhet. Et skippund lik 20 lispund lik 159.488 kg.
Soldatkjolepenger: også kalt munderingspenger, en avgift fra soldatlegder og
utrederkvarterer, anvendt til dekning av utgifter til uniform.
Tønne (tn.): en tønne korn var 139 kg. En treffer og på tønne som arealenhet. En
tønne land ble ved lov av 1816 satt til 10000 kvadratalen lik 4 mål jord,
dvs. 3937 m². Areal beregning i tønne fikk svært liten utbredelse i
Norge.
Viglysingsvitne: vitnesbyrd om eller vitne på drapsmenns kunngjørelse av sitt
drap. Slike vitnemål er under ed blitt avgitt under provsopptaket
av folk som var til stede ved drapsmannens bekjentgjøring av
drapet og inngår som faste ledd i provsbrevene fra
høymiddelalderen og langt inn i moderne tid.
Mark (Merker): brukt som vektenhet var av nordisk opprinnelse, enheten hadde
varierende størrelse. Som handelsvekt i det metriske systemet
regner en 1 mark = ¼ kg.
Ei hud = 1 laup smør = 72 merker = 18 kg.
Et saueskinn = 9 merker smør og 1 kalveskinn = 6 merker smør.
Diplomatarium Norvegicum (DN): er en samling eldgamle dokumenter –
testamenter, skiftebrev, kjøpekontrakter m.m., fra ca 1100-tallet til noe inn på 1500tallet. Hele bokverket består av 21 store bind.
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