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Til slutt en takk til datteren min Julie, som har holdt ut med en til tider fjern pappa i
mange år nå.
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Sammendrag
Ble yngre søsken sittende som husmenn for eldre søsken som var gårdbrukere? Det er
hovedspørsmålet denne masteroppgaven forsøker å besvare. Det «moderne»
husmannsvesenet oppstod på slutten av 16- og begynnelsen av 1700-tallet. I denne
perioden hvor det var stor befolkningsøkning og knapphet på jordbrukseiendommer,
sluttet man å dele gårder i arveoppgjør, og mange husmannsplasser ble etablert,
kanskje som en erstatning. En teori som har blitt lansert er at yngre søsken derfor ble
sittende som husmenn for eldre søsken. Jeg har undersøkt i hvor stor grad dette
skjedde på lokalt nivå, i Gran på Hadeland i 1751-52. Jeg har videreført disse
undersøkelsene til 1801, hvor jeg har undersøkt samme spørsmålsstilling.
Ut fra mitt forskningsmateriale har jeg også forsøkt å klarlegge om husmannsklassen i
1751 ble rekruttert lokalt, eller om det var innslag av innflyttere blant husmennene.
Hvor kom eventuelt disse innflytterne fra? Var det noen som til gjengjeld flyttet ut?
Sosial mobilitet opp og ned i samfunnet på dette tidspunktet er noe jeg også har
undersøkt. Var det lett "å gifte seg til gard"? Geografisk har kartleggingen vært lagt til
Gran på Hadeland, og perioden som undersøkes strekker seg fra 1750 til 1801.
Undersøkelsene har vært basert på gjennomgang av tinglyste bygslingssedler fra tre
ting i 1751 og ett ting i 1752. I tillegg har folketellingen 1801 blitt gjennomgått. Ut fra
opplysninger herfra har jeg funnet fram til personer som satt som gårdbrukere og
husmenn på gårdene i Gran i på disse to tidspunktene. I tillegg til panteboken hvor
disse bygslingssedlene er tinglyst og folketellingen 1801, har mine hovedkilder vært
matrikkelforarbeidene fra 1723 og Randi Bjørkviks arkiver. Til sammen har disse
kildene gjort at jeg kan ta stilling til om gårdbrukerfamiliene og plassfolkene deres var
i slekt med hverandre. Jeg har kunnet se i hvilket omfang det var slektskap mellom
partene på de to tidspunktene, og dermed utviklingen fra det ene til det andre
tidspunktet.
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Innledning
På midten av 1600-tallet var folketallet i Norge tilbake på nivået det var før Svartedauden slo
til, og videre utover 16-, 17- og 1800-tallet opplevde landet en sterk befolkningsøkning.
Simen Skappel viser i sitt verk om husmannsvesenet, Om husmandsvæsenet i Norge: dets
oprindelse og utvikling, til forskjellene i økning i de forskjellige landsdelene, og mener ut fra
det at han kan vise at det er økonomiske oppgangstider som ligger til grunn for
befolkningsøkningen. Det økonomiske tyngdepunktet flyttet seg fra vest til øst i landet, og det
var også østafjells den sterkeste økningen i folketall kom. På Østlandet opplevde de
forskjellige områdene både doblinger og tredoblinger av innbyggertallet i perioden 1665 til
1801. Skappel viser til teoriene til Thomas Malthus, og regner at økningen i befolking ikke
kommer av økt fertilitet, men av en bedret økonomisk tilstand. «Folkemængdens bevægelse
gjennem vielser, fødsler og dødsfald maa sees i sammenhæng med samfundets økonomiske
tilstande». Skogbruk og trelasthandel sørget for oppsving i økonomien, med ringvirkninger til
hovednæringen, jordbruket, er Skappels forklaring.1
I 1665 hadde Norge litt over 400.000 innbyggere. Ved folketellingen i 1801 var tallet økt til
over 800.000, altså mer enn en fordobling i løpet av 140 år.2 Ved folketellingen i 1865 var
tallet oppe i 1,7 millioner mennesker, altså nok en fordobling, og det på halve tida.
Alle disse menneskene måtte ha noe å leve av. Norge var på denne tiden et bondesamfunn,
hvor mangesysleri var en del av hverdagen. Jordbruk ble drevet i kombinasjon med en rekke
andre næringer, så som fiske beregnet på eksport, sjøfart, trelast og bergverk. I bunn lå
allikevel jordbruket, og det man trengte for å kunne overleve var land. Ødegårder ble
gjenåpnet, og ny jord ble brutt. Gårdene ble også delt, både to og flere ganger. Dette førte til
flere bruksenheter, og flere oppsittere.
Det ble ganske tidlig slutt på å dele opp gårdene i mindre og mindre enheter. Løsningen ble å
leie ut deler av gården, uten at delen ble fraskilt som egen enhet. Leietakeren var den såkalte
husmannen. Befolkningsøkningen ble på denne måten en medvirkende årsak til framveksten
av en ny sosial underklasse, husmannsstanden – og husmannsvesenet.

1

S. Skappel, Om husmandsvæsenet i Norge : dets oprindelse og utvikling, vol. 1922:4, Skrifter
(Videnskabsselskapet i Kristiania : trykt utg.) (Kristiania: I kommisjon hos Jacob Dybvad, 1922)., 3437
2
Ståle Dyrvik, Norsk historie 1625-1814 : vegar til sjølvstende, vol. B. 3 (Oslo: Samlaget, 1999)., 90.
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Knut Mykland beskriver i Norge i dansketiden hvordan utviklingen av husmannsvesenet førte
til at det norske samfunnet på 1700-tallet kløyves. Gårdsfolkene levde i materiell trygghet,
mens plassfolkene levde i fattigdom. På slutten av 1700-tallet ble et ekteskap mellom
personer fra de to forskjellige samfunnslagene sett på som en mesallianse – et misgifte, eller
særdeles dårlig parti.3 Dette til tross for at man hadde samme bakgrunn en generasjon eller to
tilbake.
Hvem ble egentlig husmenn? I denne oppgaven skal jeg bruke tinglyste bygslingskontrakter
mellom bønder og husmenn fra Gran på Hadeland som kilde til hvem som ble sittende som
husmenn, og hvor de kom fra. Bakgrunnen for at Gran er valgt, er Husmannsforordningen av
1750. Den krevde at bygsling av husmannsplasser skulle skriftliggjøres med tinglyste
kontrakter. Det ble ikke fulgt opp i det meste av landet, men Gran var et unntak fra regelen
her. Der hvor det i andre herreder finnes en og annen tinglyst bygslingsseddel, finnes det i
Gran over 200 stykker. I tillegg har jeg mine røtter på Hadeland, og har dermed en god del
lokalkunnskap.

Bagge, Sverre og Knut Mykland. ”Norge i dansketiden 1380 – 1814”. J.W.Cappelens forlag AS.
1987., 248-249.
3
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1. Problemstilling
Inspirasjonen til oppgaven er en observasjon jeg har gjort mens jeg har holdt på med
slektsgransking. Her la jeg merke til at yngre søsken noen ganger ble sittende som husmenn
hos sine eldre søsken. Var det vanlig og utbredt at yngre søsken ble sittende som husmenn for
eldre søsken? Flere historikere har tatt til orde for denne teorien.
Sølvi Sogner forklarer at hvis foreldre ikke hadde mer enn en gård barna kunne arve, måtte de
yngre barna oppgi å bli gårdbrukere, og la åsetearvingen overta. Hvis foreldrene ville hjelpe
disse barna var den eneste muligheten de da hadde å la dem overta en husmannsplass innenfor
grensene til hjemgården.4 Sogner skriver om flere bestemmelser som medførte vanskeligheter
og forbud mot deling av gårder på tidspunktet for undersøkelsen, 1751. Dette varte fram til
1769, da det kom en ny forordning, som gjorde bruksdeling lettere igjen.
Det var forskjellige regler som gjaldt for selveier- og leilendingsgårder. På slutten av 1600og begynnelsen av 1700-tallet var det en stor overgang fra leilendingsgårder til selveiergårder.
Blant annet ble det solgt ut mye krongods, som etter hvert endte opp som selveiergods. Det
var også en tendens utover 1600-tallet at gårdparter ble kjøpt opp, slik at gårdbrukeren
istedenfor å sitte med parter i flere bruk konsoliderte interessene sine, og ble eier og bruker av
en gård, altså fra deleier i flere gårder, til å bli hel- og selveier av en. Dette ble gjort for å sikre
bruksrett og suksesjon til gården. Klart positivt for den av bondens barn som hadde åsetesrett,
men ikke for de andre. Åsetesretten, med røtter tilbake til en forordning på 1500-tallet, ga den
med best åsetesrett, som regel eldste sønn, rett til å overta en gård udelt, selv om han kun eide
en part i den. Medarvinger måtte da løses ut, men prisen han måtte ut med var stort sett
gunstig, enten han avtalte med foreldrene, eller overtakelsen foregikk etter offentlig
skiftetakst. Arvingen med åsetesrett kunne ikke dele gården med søsknene om han så ville.5
Dette gjaldt for selveierbruk. For leilendingsgods gjelder litt andre regler, men formålet med
alle reglene er det samme, å unngå bruksdeling. Sogner nevner en forordning fra 16346 som
forbød deling av små bruk. Det var ikke tillatt å dele bruk i mindre enheter enn halvgårder –
eller til en størrelse under ett skippund tunge i skyld. Disse måleenhetene vil jeg komme
tilbake til. Kong Kristian V`s Norske Lov av 1687 gjentok bestemmelsene om oppdeling av
4

Sølvi Sogner et al., Krig og fred : 1660-1780, vol. B. 6 (Oslo: Aschehoug, 2005)., 192.
Steinar Supphellen, Arnfinn Kjelland, og Steinar Imsen, Norske historikere i utvalg : 8 : Studier i
norsk historie 1537-ca.1800, vol. 8 (Oslo: Universitetsforl., 1984)., 238-239.
6
Mulig feil i Sogners fotnote? 24.10.1634 har ingen innføring hos Secher.
5
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gårdsbruk, men ga dispensasjoner når brukene lå ved sjøen eller på fjellet. Det gav en svakere
lovgiving for gårdsbrukene i Norge.
Norske Lov 3-14-5:
Det skal ikke tilstædis, at nogen Part i en Gaard maa byggis til flere, end een
Lejlænding, med mindre derav aarligen til Landskyld kand udgivis et Pund Tunge udi
Korn, Meel, og Malt, eller og saa vit af anden Landskyld derimot bør at regnis efter
sædvanlig taxt: Undtagen til Fields og ved Søekanten, og hvor nogen selv er
Odelsmand. Da tilladis hand at besidde og bruge det hand ejer; Dog efter det
forregaaende trettende Capitels første Artikel.7

Sølvi Sogner skriver at husmannsforordningen av 29. april 1752 viser at yngre søsken ble
husmannsfolk. Bestemmelser i forordningen viser at plasser ble avstått til yngre sønner og
døtrenes ektemenn, samt søsken og andre slektninger:8
Saafremt Odels-Bonden, ved lovlig Bygsel, vil affstaae een eller tvende saadanne
opryddede Pladser, naar de, uden nogen lovlig Besidders beføyede Anke, vare blevne
ledige, enten til een av sine yngre Sønner, Døttres Mænd, Søskende eller andre, og
enten med eller uden tillæg av den Ager og Eng, som under Gaarden selv bruges, da
maa saadant tillades, dog uden at den rette Odelsmand derved udi sin Odels Ret maa
tilføyes nogen Fornærmelse, og uden at det bygslede Stykke Jord derfor skulle taxeres
til Skyld for sig selv, men ligesom Odels Bonden vedbliver at svare Avgiften for den
heele Gaard, saa skal der være ham tilladt, med en saadan Bygsel-Mand igjen at
accordere, hvor meget denne ham derudi skal komme til Hielp.9

Simen Skappel skrev boka Om husmandsvæsenet i Norge. Den kom ut i 1922, og blir regnet
som et av de viktigste verkene på området. Skappel tar utgangspunkt i befolkningsøkningen
for å forklare utviklingen av husmannsvesenet. Mens antallet gårdbrukere økte med 50% i
perioden 1665 til 1825, ble gruppen med eiendomsløse landarbeidere femdoblet.10 Skappel
sier:

7

NL 3-14-5
Sogner et al., Krig og fred : 1660-1780, B. 6., 192
9
Jostein Nerbøvik, Kilder til norsk historie : 1560-1940 (Oslo: Universitsforlaget, 1968)., 67.
10
Eyvind Urkedal York, Arne Solli, og Ståle Dyrvik, "”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om
husmannsvesenet i Noreg," red. (2012)., 1.
8
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”En fuldstændig social omveltning har fundet sted (…). Fra at være relativt faatallig
vokser navnlig husmandsklassen (…) i denne tid med en forbausende fart, saa den
efterhaanden blir en av de største og viktigste samfundsklasser. Det er en
nydannelsens tid paa det sociale omraade, en ny lagdannelse finder sted, den nyere
tids hær av landarbeidere tropper op”.11

«Den ætstolte østlandske storbonde delte ikke sin gaard om han hadde noksaa mange barn;
den ældste fik det hele for en billig penge, slik var skikk og bruk.»12 Skappel sier også at
utskriving av soldater blant ugifte menn førte til mange giftemål for å unngå å bli rekruttert til
de militære styrkene. Bøndene skal i stor utstrekning ha satt ned egne barn på små plasser
som de stykket ut fra sine egne bruk. Dette skal ha skjedd noen år før midten av 1700-tallet:
Omkring midten av det 17. aarhundrede siges saaledes bønderne at indta en mængde
husmænd av deres sønner og drenge, som i frykt for utskrivelse og kongens tjeneste
gifter sig, hvorved bønderne selv forarmes, og landet blir fuldt av betlere. 13

Også Bente Dalen har gjort denne observasjonen, noe hun skriver om i sin hovedoppgave
”Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet.” Der sier hun:
På midten av 1700-tallet var det meste av jorda blitt ryddet på Østlandet, men likevel
opplevde man en økning i befolkningen. Hvor skulle man kanalisere dette
overskuddet, og hvordan skulle de livnære seg og sin familie? På Østlandet ble
løsningen husmannsvesenet. Yngre sønner og andre fikk nå muligheten til å slå seg
ned i utkanten av gårdens område.»

Hun beskriver videre hvordan husmennene ble den nye underklassen, og at den sosiale og
økonomiske avstanden mellom husmenn og bønder ble stadig større, noe som kan observeres
i skiftebrev.14
Dersom det er hold i denne teorien bør det ha som resultat at yngre søsken ble sittende
som husmenn hos eldre søsken (det vanligste på grunn av odelsrett og åsetesrett).
Teorien tilsier også at husmannen ble sin bror bonden underlegen. Ikke bare materielt,

11

Skappel, Om husmandsvæsenet i Norge : dets oprindelse og utvikling, 1922:4., 34.
Ibid., 38.
13
Ibid., 58.
14
Dalen, Bente, ”Bønder og husmenn på Hadeland”, NTNU,Trondheim, 1999., 47-48.
12
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i og med at han ble brorens leieboer, men også sosialt, da han ble flyttet ned fra
bygdas øvre lag til underklassen.
Hadde man allerede der og da forståelse for hvilke konsekvenser dette hadde, både sosialt og
økonomisk? Jeg vil også forsøke å kartlegge den sosiale mobiliteten i denne oppgaven.
Teorien er at det øverste samfunnsskiktet – bondestanden - er full, og at overskytende
mennesker derfor synker ned i husmannsstanden. Kan jeg i mitt materiale se i hvor stor grad
dette skjer? I litteraturen og på film foregår en romantisering med historier om mennesker
som gifter seg over sin stand. Finnes det eksempler på dette i forskningsmaterialet? Her bør
jeg da eventuelt finne husmannssønner eller -døtre som gifter seg «til gard», over sin stand.
Kan jeg også se i hvor stor grad plassfolkene var lokale, eller om de i noen grad ble rekruttert
utenfor herredet?
Problemstillingene som skal undersøkes blir da:
•

Er det hold i teorien om at yngre søsken ble sittende som husmenn for eldre søsken?
o I hvor stor grad skjer dette eventuelt?

•

Rekrutteres husmannsklassen lokalt, eller er det innslag av innflyttere blant
husmennene?

•

Kan forskningsmaterialet avsløre sosial mobilitet opp og ned i samfunnet?

Tidligere forskning
Om husmannsvesenets opprinnelse
Jeg velger å begynne med Simen Skappel. Skappels Om husmandsvæsenet i Norge: dets
oprindelse og utvikling som ble skrevet i mellomkrigstiden, 1922, men allikevel har mye å
bidra med. Skappel forklarer befolkningsøkningen i landet i perioden 1665 til 1801 med
økonomiske oppgangstider. Befolkningsøkningen var størst i Hedmark, Buskerud og
Telemark. Akershus og Oppland kom som en god nummer to, fulgt av Østfold og Vestfold.
Dette er områder som alle i hovedsak livnærte seg av jord- og skogbruk. Kyststrøkene som
6

livnærte seg av fisk hadde på langt nær samme takt i befolkningsøkningen. Skappel viser til
utviklingen i skogbruk og trelasthandel, ikke minst utviklingen av vanndrevne sager, som
årsak til økonomisk framgang. Dette hadde først kommet i gang i kystområder som VestAgder og Møre fra midten av 1500-tallet. Ved midten av 1600-tallet var disse områdene
tomme for råvarer, tømmeret var hogget bort, og trykket hadde flyttet seg til Østlandsområdet.
I tillegg til inntektene fra selve skogbruket, var ringvirkningene store. Virksomheten ga
levebrød og merinntekter også for de som ikke eide skog selv. Hogst og kjøring, i tillegg til
rene jordbruksinntekter, ga en spiraleffekt for hele samfunnet.
Skogsarbeid er typisk høst- og vinterarbeid, og det sysselsatte en mengde arbeidere gjennom
vintersesongen. Dette i tillegg til jordbruksarbeid om sommeren gjorde at løsarbeidere nå
hadde utkomme hele året. Disse løsarbeiderne ble ifølge Skappel husmenn. Ei hytte med et
lite jordstykke, og mer eller mindre ordnede arbeidsforhold mesteparten av året, sørget for at
eksistensminimum var dekket for plassfolket. Tidligere hadde inntektene for denne gruppen
mennesker kun vært sikret i onnetidene. Nå var grunnlaget bortimot helårs. Bøndene selv
hadde også gode tider, noe som kom klart fram de første seksti årene etter eneveldet tok til i
1660. Til tross for stort skattetrykk greide veldig mange bønder å gå over fra å være
leilendinger til å kjøpe seg sine egne gårder. Hele eierstrukturen innen
landbrukseiendommene i Norge endret seg i denne perioden. Dette tilskriver Skappel
inntektene fra skogen.15 1700-tallet var preget av knapphet på arbeidskraft. Både jordbruket
og skogbruket var avhengige av sesongarbeidere. Ofte var husmannens arbeidsgiver sikkert
den samme både sommer og vinter, men for å sikre seg arbeidskraft i onnene, rekrutterte
gårdbrukerne husmenn med arbeidsplikt til sommerhalvårets arbeidsoppgaver. Skappel viser
til visestattholder Benzons svar på en anmodning om å tilbakekalle husmannsforordningen av
1752:
«Oprindelsen til husmændenes etablissement», skriver vicestattholder Benzon i 1755,
«kan fornemmelig sies at være manquement for tjenestefolk og arbeidere, thi disse er
formedelst kjøbstædernes, værkernes og andre fabriquers deels tilvækst, deels nye
anlæg blevne meere rare og kostbare een forhen…. samme beskaffenhed har det med
næsten alle de husmænd der ved værkerne og sagbrugene og andre steder ere nedsatte.
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Det er allerede kommet saa vidt, at værkerne og gaardbrugerne vanskelig vilde faa sit
arbeide udført om husmændene skulle avtage.16

Mangel på arbeidere, og behovet for tilgang på sikker arbeidskraft, framtvang ifølge Skappel
at gårdbrukerne opprettet husmannsplasser.
Skappel viser også at adelen, embedsmenn og presteskapet gikk i bresjen for å utvikle
husmannsvesenet. I matrikkelforarbeidene fra 1723 er gårdene til embetsmenn og prester
«paafallende vel forsynte med husmannspladser» sammenlignet med de andre storgårdene i
samme distrikter. Hos overklassen regner Skappel at knapphet på arbeidskraft, og spesielt
mangel på tjenere, var en sterk pådriver for å opprette husmannsplasser.17
Skappel viser til to spesielle forhold som hadde betydning for husmannsvesenets fremvekst.
Det første var militærvesenets rekruttering. Soldatene ble vervet for ni år, men dette var ofte
bare i teorien. I praksis kunne tjenesten komme til å vare i mer enn tjue år, forutsatt at
soldaten i det hele tatt overlevde. Plikten til å stille soldater lå på bøndene, og da utskrivingen
av soldater tok til på begynnelsen av 1600-tallet, var kravet at en legd bestående av fire fulle
gårder skulle stille med en soldat. Allerede på 1640-tallet var kravet en soldat per to
fullgårder. Under Store Nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet var kravet en soldat per
helgård, og kanskje under det også. Opprinnelig var byrden helt reell, og soldatene ble
rekruttert innen legden, gjerne blant tjenerne. I 1671 kom en bestemmelse om at det kunne tas
rekrutter fra sognet, om det ikke fantes kandidater i legden. Først i 1799 gikk rekruttering
over fra å være et felles anliggende, til å bli en personlig plikt. Siden det var i alles interesse å
hegne om familien, var det i stor grad de ugifte, unge mennene som ble rekruttert. Dette
fungerte nærmest som en oppfordring til å gifte seg og stifte sin egen familie, for å slippe
unna. Det hørte da med at det måtte festes en husmannsplass. På midten av 1700-tallet tok
bøndene inn en mengde husmenn, både av egne sønner og av drenger, for å hindre at de ble
utskrevet.18 Men hovedrekrutteringen inn i husmannsvesenet kom ifølge Skappel fra en sosial
underklasse av landbruksarbeidere som har eksistert i Norge fra «ældgammel tid».19
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Det andre punktet Skappel nevner er løsgjenger- og tyendelovgivningen, som kom på 1740og 50-tallet.20 Det vesentlige i denne lovgivningen er påbudet om å ta tjeneste, og også
forbudet bønder og andre hadde mot å huse arbeidsføre, "løse" mennesker. Påbudet kom som
et forsøk på å avhjelpe mangelen på arbeidskraft og tjenerskap, og for å unngå omflakking og
betleri. Det kom en rekke forordninger fra 1600-tallet som hadde harde bestemmelser. Det var
vanskelig å få disse påbudene satt ut i praksis, og løsgjengeriet tiltok, istedenfor å avta. Det
myndighetene her oppfattet som løsgjengeri var kanskje ikke løsgjengeri i riktig forstand,
men mennesker som var løsarbeidere, dagarbeidere som tok tjeneste noen dager her og der
etter behov. Dette var arbeidere som bøndene hadde behov for til sine sesongbetonte
arbeidsoppgaver, og det var arbeidere det ble større og større behov for etter som skogbruksog trelastnæring, bergverk, de forskjellige andre verkene og så videre vokste fram på 16- og
1700-tallet. Skappel antar at det var de mindre gårdbrukerne, de som ikke hadde råd eller
mulighet til å holde seg med helårs tjenerskap eller arbeidshusmenn, som huset løsarbeiderne.
For dem var det en klar ulempe om disse arbeiderne skulle bli borte. De større gårdbrukerne
derimot, med prest og øvrighet i spissen, jobbet for at myndighetenes påbud skulle følges.
Disse løsarbeiderne var potensielt tjenerskap og plassfolk for disse gårdbrukerne.21
Tyendelovgivningen var omfattende. Den tvang alle arbeidere inn i tjenesteforhold, den
fastsatte tjenestens lønnsforhold og varighet, og den var også et forsøk på å legge stavnsbånd
på tjenerskapet. Skappel viser til forordningen av 9. august 1754 som den viktigste på
området. Den gjentok kravet om at alle løse personer skulle gå i tjeneste. Videre kom den med
strenge straffereaksjoner overfor de personer som ikke kunne bevise at de hadde skjellig
grunn for ikke å ha tatt tjeneste. De som ikke greide å få tjenesteplass måtte få attest fra
lensmannen. Verken gårdbrukere eller husmenn fikk lov å ha flere voksne barn hjemme enn
de hadde behov for til å drive gården eller plassen. Alle skulle også tjene i det sognet der de
var født, så lenge de kunne skaffe seg tjenesteplass der. Mannfolkene som forbrøt seg mot
bestemmelsene skulle sendes på tukthuset for straffarbeid i to måneder. For kvinnfolkene
ventet gapestokken.22 En bestemmelse fra 1750 påbød alle ugifte soldater og andre
mannskaper å ta tjeneste i legdene sine så lenge det var behov for dem der. Dette reskriptet
påbød også husmannsbarn å ta tjeneste på den gården foreldrene hadde plass under, dersom
gårdbrukeren hadde behov for dem. Påbudene i løsgjenger- og tyendeforskriftene lot seg ikke
20
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gjennomføre i det omfanget. Det var et stort avvik mellom hva disse lovene sa, og hva som
ble praksis. Stavnsbånd på tjenerskapet ble bare med forsøket. Det samme gjaldt for kravene
husmannsbarna ble møtt med.23
Sølvi Sogner skriver om husmannsvesenets opprinnelse i Aschehougs Norgeshistorie. Hun
beskriver en høy fruktbarhet som på tross av en samtidig høy dødelighet fører til sterk økning
i folketallet. Økningen startet for alvor på 1500-tallet, og fortsatte for fullt på 16- og 1700tallet. Antallet gårdsbruk og tallet på gårdbrukere vokste lite i perioden 1650 til 1800 – kun
17%. Samtidig hadde den nye samfunnsklassen husmenn sterk vekst. Sogner forklarer at
antallet familier ble fordoblet, og det ble også antallet mennesker, i løpet av de 150 årene fram
mot 1800. At disse menneskene i stor grad ble husmenn og ikke bønder, forklarer hun med
bestemmelsene i lovverket, som forbød oppdeling av gårder under minimumsstørrelsen. Den
av søsknene som hadde åsetesretten, ble sittende med gården. Andre søsken ble gjerne
plassfolk under eldstemann. At dette ofte skjedde mener Sogner kan leses ut av
bestemmelsene i husmannsforordningen av 29. april 1752. Dette gjaldt fram til 1769, da det
ble åpnet opp for deling av gårder igjen, bare enhetene var forsvarlig store til at det gikk an å
leve av dem. Sogner deler husmannsplassene i to typer – det hun kaller «familieplasser», og
plasser besatt av folk som ikke var i slekt med sjølfolket. Hun sier «vi må også regne med at
det etter som tiden gikk og familiebånd ble slitt og tynnet ut, var den upersonlige plasstypen
som ble den dominerende».24
Ståle Dyrvik skriver også om husmannsvesenets oppstart i Den lange fredstiden: 1720-1784.
Han sier at det var husmannsplassene som skaffet de fleste nytt levebrød på Østlandet mellom
1723 og 1801. Utbygging av nye husmannsplasser kunne ses på som en forbedring av gården,
noe som kunne medføre høyere skattekrav.1723 står som et vendepunkt, for det var da det nye
matrikkelforarbeidet ble forkastet, og bøndene turte å etablere nye husmannsplasser uten å
frykte økonomiske represalier. Også bruksdeling foregikk i godt omfang. Det var ingen
bygder som hadde kun bruksdeling eller kun utbygging av plasser. Begge deler foregikk om
hverandre, men størrelsesforholdet dem imellom var forskjellig mellom distriktene. Dyrvik
viser er at husmannsvesenet på Østlandet hadde to tyngdepunkter. Romerike, som dekket
området helt fra Kristiania til Odalen, og fra Eidsvoll til Enebakk. Han mener at flekker ved
Drammen og på Ringerike tilhørte dette området. Tyngdepunkt nummer to var Mjøsbygdene,
23
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med utløpere til Hadeland og Valdres i vest, Gudbrandsdalen opp til Dovre i nord, og til
Glåmdalen i øst. Disse områdene hadde en husmann som overhode for husstanden i mer enn
halvparten av alle husstander.25 Dyrvik beskriver gårdbrukernes oppkjøp av gårder på 16- og
1700-tallet. Mye krongods ble solgt ut i perioden, noe via rikfolk som spekulerte i eiendom.
Eiendommene endte opp hos bønder, som ble sittende som selveiere, framfor
leilendingsposisjonen de hadde tidligere. For jordbrukets del innebar ikke overgangen til
selveie store forskjellen for bøndene. Den store gevinsten med overgangen var at bøndene nå
fikk full råderett over skogen. Som leilendinger hadde de kun hatt lov til å ta ut virke til eget
forbruk. Skogbruk kunne nå bli levebrød.26 Om rekrutteringen inn i husmannsvesenet skriver
Dyrvik at i den første tiden, altså på slutten av 16- og begynnelsen av 1700-tallet, så var
plassfolkene nær slekt og søsken. Når de arbeidet sammen, spiste de sammen, ved samme
bord. De gikk i gjestebud sammen. Når gårdbrukersønnen overtok, og husmannssønnen
gjorde det samme, ble slektskapet glemt. Gårdbrukeren samlet rikdom, og husmannen ble
fattig.27

Forskjellige definisjoner på husmann
Hva var en husmann? Simen Skappel skrev standardverket om husmannsvesenet, og det er
fortsatt hans definisjoner som ligger til grunn når husmannsvesenet beskrives. «En almindelig
arbeidsmand som bodde tilhuse hos bonden, eller som på dennes grund hadde skaffet seg
husbekvemmelighet» er en definisjon han benytter.28 En annen er «Husmanden er en
almindelig arbeidsmand; han har sin egen husstand; han har skaffet sig fast bopæl ved at leie
sig ind paa eiendommen hos en jordbrugende person».29 Denne definisjonen er ifølge Skappel
å finne i Norske Lov fra 1687, men har vært i bruk helt tilbake fra kong Håkon VI
Magnussons tid, på 1300-tallet. Fra midten av 1600-tallet hadde innholdet i begrepet endret
seg på Østlandet. Der hadde betydningen gått over til å være det vi forbinder med en husmann
i dag, en jordbrukende plassbruker. Det var også stor forskjell fra landsdel til landsdel hva det
innebar å være husmann. Skappel delte landets husmenn i to grupper, henholdsvis
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bygselshusmenn og arbeidshusmenn. Disse levde – veldig grovt regnet - i hver sin del av
landet. Arbeidshusmennene på Østlandet, og bygselshusmennene på Vestlandet.
Skappels definisjoner som tilsa at bygselshusmannen kom fra vestlandet og
arbeidshusmannen var østlending har vist seg å være rigid. Dyrvik treffer kanskje bedre når
han definerer en husmann ut fra nøkkelordet "uskyldsatt". Plassen var leid, og den var ikke
utskilt som eget skatteobjekt. Skattleggingen gikk på gårdbrukeren, og ikke plassmannen.
Plassmannen var derfor gårdbrukerens husmann, uansett om det hørte arbeidsplikt til gården,
eller om leien ble oppgjort i rede penger. Jordstykket, som ble betegnet som en ”plass”, kunne
kjennetegnes ved at den var leid, og aldri eid. Den var liten i areal i forhold til gården den var
utleid fra. Den var gjerne opprettet i utmarka, slik at den første plass-sitteren måte bryte jord,
og nydyrke. Leiekostnaden for plassen ble bestemt av lokalt tilbud og etterspørsel, og leia ble
betalt enten i penger eller arbeid, eller som en kombinasjon av penger og arbeid. Dette
arbeidet kunne forekomme som tilsagt arbeid, som ble utført etter bondens behov, og gjerne
var betalt. Eventuelt dreide det seg om ulønnet arbeid, som gjerne var bestemte oppgaver,
eller et bestemt antall arbeidsdager i onnene. Leietiden for plassen ble bestemt av kontrakten –
muntlig eller skriftlig. Husmannen kunne sitte på livstid – for husmann og eventuelt
gjenlevende enke. Han kunne også sitte på åremål eller på oppsigelse.30

Geografisk mobilitet
Sølvi Sogner skriver om flytting på 1700-tallet i sin doktoravhandling fra 1976, senere utgitt
som boken Folkevekst og flytting. En historisk demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge.
Her benytter hun inn- og utflyttingslistene i Ekstraskatten fra 1763 for å se flyttemønstre.
Flytting forutsetter at det skal være enkelt å komme fram, og folk har derfor stort sett alltid
flyttet langs de samme hovedledene. Det er naturforholdene som avgjør flytting. I denne
perioden, før veinettet var utbygd, innebar det å flytte langs de farbare ferdselsårene. Vann,
sjø og vidde bandt folk sammen, mens skog separerte. Det gjør at Østlandet kan deles inn i tre
hovedområder for flytting: Det østlige, som omfatter Borgsyssel-prostiene. Det vestlige, som
utgjøres av alle dalførene som munner ut vest for Oslofjorden inkludert Hadeland, Valdres og
Ringerike. Bragernes var knutepunktet her. Det sentrale området, med Kristiania som
samlingspunkt. Kristianias oppland var Hedmark og Oppland og Romerike, med Mjøsa,
Vorma og Glomma som hovedfartsårer. Hun viser at flere kvinner enn menn flyttet, og hun
30
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viser også at nærflytting hadde den største andelen av flyttingen. Hun finner bekreftelse på
teorier framsatt av eldre historikere som Sverre Steen og Jens Edvard Kraft, og viser hvor
uforandret menneskenes bevegelsesmønstre har vært helt siden middelalderen.31

Sosial mobilitet
En annen doktorgradsavhandling som er av interesse for denne oppgaven er Hans Henrik Bull
sin. Han undersøkte i sin avhandling ekteskapsmønstre i Rendalen i perioden 1750 til 1900.
Han forklarer at Rendalen gjennom perioden hadde to klare sosiale grupper, bønder og
jordbruksarbeidere. Det ble undersøkt om bønder var homogame, det vil si om de giftet seg
innenfor sin egen samfunnsgruppe.
Artikkelsamlingen «For Pladsen skal han slide-»: husmannsskipnaden i Sogn og Fjordane tar
for seg forholdene for husmenn i dette fylket. I en artikkel om kårene husmennene i Indre
Nordfjord levde under, viser Per Sandal at festevilkårene var rimelig på de kantene av landet.
Det måtte de også være, siden det ofte var nær slekt mellom eieren og brukeren av plassen.
Det var ofte en bror eller gift søster som endte opp på plassen. Og dersom det ikke var mulig å
få plass på familiens egen gård, ble det som oftest råd med en plass hos en nabo i bygda,
eventuelt i nabobygda.32 Gunhild Systad ser i den samme artikkelsamlingen på forholdene
mellom husbondsfolk og plassfolk, i artikkelen med tittel "Gardbrukaren og plassmannen
hadde ofte gjestebod i lag«. Hun tar her utgangspunkt i festtradisjoner for å se om det er store
forskjeller mellom høy og lav. Hovedtrekket hun finner er at det i hennes vestlandsbygder er
liten standsmessig forskjell mellom bønder og plassfolk. Bygdene er små, gårdene likeså, og
det var bortimot umulig for bondefolket og plassfolket å leve side om side uten nær kontakt. I
tillegg var de ofte nær slekt, gjerne brødre, og å forsmå slekta var noe man ikke gjorde i et
slikt lite agrarsamfunn.33

Hoved- og masteroppgaver
Det er også flere interessante hoved- og masteroppgaver som må nevnes.

31

Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting : en historisk-demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge
(Oslo: Universitetsforlaget, 1979)., 89-93.
32
Per Sandal, "Husmenn og husmannskår i Indre Nordfjord," i "For Pladsen skal han slide - " :
husmannsskipnaden i Sogn og Fjordane, red. Jan Anders Timberlid (Oslo: Tiden, 1981)., 36-37.
33
Ibid., 159-161.

13

Øyvind Nagel Bjordal har skrevet masteroppgaven Husmannsvesenet 1740 – 1865 i Austre
Vikebygd – ei bygd i Sunnhordland. Bjordal skriver om sosial bakgrunn, og hvor vidt
gårdbrukere og husmenn var i slekt i dette distriktet. Han deler husmennene i to grupper, de
som var i nær slekt med gårdbrukeren, og de som ikke var det. Ifølge Bjordal måtte husmenn
som ikke var i slekt med gårdbrukeren ofte vike unna når slekta hadde behov for plassen. Han
beskriver sju tilfeller fra før 1800, og sju tilfeller etter, hvor plassbrukeren har blitt oppsagt til
fordel for slektninger av eieren, på en ferdig opparbeidet plass.34 Det var altså et gode å få en
plass i dette området, og ikke nødvendigvis en sosial nedtur. Bjordal viser hvordan
rekrutteringen til husmannsstanden fram til 1801 kom i om lag like stor grad fra bonde- og
husmannsstanden. Av husmannskonene hadde ni bakgrunn fra gård, og seks fra plass. Hos
husmennene var fordelingen fem med bakgrunn fra gård, og ni med bakgrunn fra plass.
Samlet kom 14 av 29 fra gård, 15 fra plass, altså omtrent halvt om halvt. Mellom 1830 og
1865 rekrutteres husmannsstanden med flere gårdbrukerdøtre – 60 - enn plassdøtre – 42, og
færre gårdbrukersønner - 34 - enn plass-sønner - 55. Perioden 1801 til 1830 skilte seg ut. Da
var husmannsklassen mer selvrekrutterende, med samlet 24 av 38 tilfeller. I denne perioden
kom det flere plasskoner fra husmannsstanden enn fra bondestanden, fjorten mot sju. Det var
jevnere på mannssiden, med 10 fra plass og sju fra gård.35
Bente Dalens hovedoppgave «Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet» har kartlagt
økonomisk og sosial differensiering mellom selveiere, leilendinger og husmenn på 1700-tallet
ved en studie av verdiene som fordeles i skifter. I oppsummeringen av oppgaven kommer
Dalen fram til at forskjellene mellom selveierbønder og leilendinger økte fram mot 1750.
Forskjellene mellom disse gruppene og husmenn ble derimot mindre. Etter 1750 endrer dette
seg. Selveiere og leilendinger blir mer likestilte, mens husmennene sakker kraftig etter
økonomisk.36 Dalen viser til den sterke befolkningsøkningen på Hadeland og i resten av
landet utover 1700-tallet. Høye fødselstall, sammen med en nedgang i epidemier sørger for at
befolkningen øker. Det økte fødselsoverskuddet kanaliseres inn i husmannsvesenet, hvor
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yngre sønner og andre får lov å rydde seg plass i utkanten av familiegården. De blir
samfunnets nye underklasse, noe som framkommer av skifter. Det tidligere egalitære
bondesamfunnet hadde nå blitt kløyvd.37
Til slutt i dette avsnittet om hovedoppgaver vil jeg nevne tre oppgaver som gir en oversikt
over de juridiske forholdene rundt husmannsvesenet i perioden jeg tar for meg.
Ingelise Myhren har i sin hovedoppgave tatt for seg husmannsforordningene av 1750 og 1752.
Dette er den oppgaven som ligger nærmest min i tematikk. Ingelise Myhren har tatt for seg
rammeverket bak husmannsforordningene. Jeg vil se på gjennomføringen.
Pål Prestesæter tar i sin hovedoppgave «Husmannskontrakter og lovregulering» for seg
kontrakter og praksis på Toten i perioden 1687 til 1851.38 Dette er innenfor samme juridiskgeografiske avgrensing som Hadeland, og dermed interessant og antageligvis at det ikke var
store forskjeller mellom Toten og Hadeland når det gjaldt utformingen av
husmannskontrakter.
Eva Sirevåg redegjør for kontraktsforhold for husmennene i Nes på Romerike rundt år 1800 i
sin hovedoppgave fra 1973. Hun oppgir at slektsforhold kunne være medvirkende årsak til at
det ble inngått kontrakt mellom gårdbruker og husmann. En brukers sønn, en bror, og to
svigersønner er eksempler på tilfeller hvor kontrakt ble utferdiget og tinglyst.39

Oppgavens oppbygging
I kapittel to beskriver jeg kildene mine, og hvordan de har blitt brukt. Kapittel tre viser
hvordan undersøkelsene er gjennomført i praksis. Kapittel fire sier litt om
samfunnsforholdene i Gran på 1700-tallet. Kapittel fem presenterer funnene fra
undersøkelsene mine. Oppgaven avsluttes med oppsummering og konklusjon.

37

Ibid., 47-48.
Pål Prestesæter, "Husmannskontrakter og lovregulering : regulering av avtaleforholdet mellom
husmann og gårdbruker 1687 til 1851 - særlig sett i lys av kontraktspraksis fra Toten" (Institutt for
offentlig rett, Universitetet i Oslo, 1998).
39
Eva Sirevåg, "Husmannsvesenet i Nes på Romerike ca år 1800 : kontraktforhold, funksjoner og
vilkår" (1973)., 29.
38
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2. Kilder og metode
Oppgavens hovedkilder
Husmannsforordningene av 1750 og 1752
Husmannsforordningen av 9. oktober 1750 var en bestemmelse utstedt av kongen som krevde
at odelsbøndene i Norge skulle gi alle sine husmenn bygselsedler på plassene de satt på.
Denne forordningen hadde kort levetid. Allerede etter halvannet år, 29. april 1752, kom en ny
forordning som reverserte de fleste nyvinningene i den første. Forordningen ligger som årsak
til at den neste kilden kom til. Den krevde at bøndene skulle utstede bygslingssedler til sine
husmenn, og disse skulle tinglyses. Registreringen av tinglysningene foregikk i distriktenes
pantebøker.

Pantebok nr 7a for Hadeland, Land og Valdres Sorenskriveri
Som et resultat av husmannsforordningen av 1750 ble bygselsedler tinglyst i ulik grad rundt i
landet. Min hovedkilde for å studere tinglysingen av disse bygselsedlene fra Gran er pantebok
nr 7a for Hadeland, Land og Valdres Sorenskriveri. Her er alle tinglysninger av
bygslingssedler mellom bønder og husmenn i perioden 1750 til 1752 registrert. Jeg har gått
gjennom disse innføringene for å finne ut hvem som satt som på oppsittere på gårdene hvor
det ble utformet bygslingssedler, og hvem husmennene deres var.

Matrikkelutkastet av 1723
Matrikkelutkastet bruker jeg i oppgaven blant annet for å se om størrelsen på gården har noe å
si på om den har husmannsplasser, eventuelt hvor mange plasser den har. Det er også aktuelt
med tanke på hvor barna på gården blir av etter de har vokst opp.

Randi Bjørkviks arkiv
Randi Bjørkvik var engasjert av Hadelandskommunene og bygdebokkomiteen på Hadeland
for å skrive slekts- og gårdshistorie. Dette arbeidet tok til på midten av 1950-tallet. Hun døde i
2007 uten at det var blitt utgitt noen bøker, men hun etterlot seg et stort arkivmateriale. Dette
mottok Randsfjordmuseene, avdeling Hadeland Folkemuseum i gave.
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Allerede på 1980-tallet mottok museet cirka 260 permer som inneholder
familierekonstruksjoner i Gran/ Brandbu og Jevnaker/ Lunner. Disse permene skulle ligge til
grunn for Bjørkviks bokmanuskript til slektshistorie. Materialet som nå er skannet i
svart/hvitt er organisert på samme måte som de originale permene var.
Randi Bjørkviks arkiv er et oppslagsverk som er langt fra ferdig, og langt fra feilfritt. De
gårds- og slektshistoriske opplysningene er organisert etter ektepar/familier, hvor familiens
mannsperson står i sentrum. Arkivet er sortert med de forskjellige mannspersonenes fornavn
først, så patronymikon, og avslutningsvis tidspunkt for ekteskapsinngåelse. Ved å benytte
arkivet er det mulig å raskt finne fram i slekt flere generasjoner bakover på Hadeland på
1700- og 1800-tallet. Det er en sekundærkilde, som fungerer som snarvei for å finne tilbake i
generasjoner og til primærkilder.
Arkivet ble digitalisert av Hans Anders Bergsrud i perioden 2003 til 2009. Mange av filene i
arkivet inneholder en rekke enkeltbilder, så dette vært en stor oppgave å utføre på frivillig
basis. Arkivet inneholder nesten 19 000 filer.

Folketellingen 1801 for Gran prestegjeld
Folketellingen i 1801 var den første som ga detaljerte opplysninger om enkeltmennesker i
Norge. Tellingen var inndelt etter husstander, med opplysninger om fornavn og etternavn på
personen som ble telt, husholdsstilling, alder og kjønn, sivilstand og yrke. Husstanden er
plassert på en gård, med beliggenhet i sokn, prestegjeld og amt.
Verdslig var Gran i 1801 et herred i Toten og Hadelands fogderi i Christians amt. Dette amtet
omfattet dagens Oppland. Geistlig var Gran et prestegjeld i med omtrent samme grenser som
kommunen har i dag. Prestegjeldet lå i Hadeland, Ringerike og Hallingdal prosti, som igjen
var en del av Hamar stift. Prestegjeldet var oppdelt i tre sokn; Brandbu, Gran og Tingelstad.
Hovedsoknet var Gran, med administrasjon på Granavollen.
Herredet/ prestegjeldet hadde ved tellingen 5422 innbyggere, fordelt på 266 gårder.
Hovedsognet Gran hadde 219 gårder, Brandbu hadde 32 gårder, og Tingelstad hadde 15.
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Metodikk
Jeg har gått gjennom de tinglyste bygslingssedlene av husmannsplasser i Gran herred som er å
finne i Pantebok nr 7a for Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri. Denne panteboken
dekker perioden 1748 til 1753, og de aktuelle tinglysningene fant sted på tre ting i 1751 og på
ett ting i 1752. Funnene i panteboken har jeg så sjekket opp mot Randi Bjørkviks arkiv.
Herfra har jeg også fylt på med flere opplysninger om de involverte, familie, bosted osv. Jeg
har også benyttet opplysninger fra matrikkelen fra 1723, for enda bedre å kunne beskrive de
forskjellige situasjonene. Kirkebøkene på Digitalarkivet er også blitt benyttet, både de
transkriberte søkbare og de skannede, blant annet for å sjekke ut om Randi Bjørkviks notater
stemmer, og for å sjekke ut hva Randi Bjørkvik egentlig skrev i tilfeller hvor håndskriften
hennes var bortimot uleselig.
Jeg benyttet Randi Bjørkviks arkiv opp også opp mot folketellingen 1801, på omtrent samme
måte som mot informasjon jeg hentet fra panteboken, men ikke i like stort omfang. Her nøyde
jeg meg stort sett med å bruke arkivet for å få avklart slektskapsforhold.

Praktisk gjennomføring
Bruken av panteboken
Fra panteboken har jeg registrert de involvertes navn. Skanningen av panteboken er av
temmelig dårlig kvalitet, så transkribering av tinglysingsinnføringene ved hjelp av internett og
Digitalarkivet har til dels vært vanskelig. Jeg greide å tyde navnene i de fleste tilfellene, men
måtte oppsøke originalen for å tyde 33 av innføringene.
Det er en innføring jeg ikke har greid å tyde, verken skannet på internett eller i originalen på
Statsarkivet på Hamar. Det er innføringen med løpenummer 111, pagina 191a.
Jeg har gått systematisk gjennom tinglysningene, og satt opplysningene jeg har funnet inn i et
regneark. Først lagde jeg et oppsett for de opplysningene jeg ønsket å registrere:

Ektefelle
Ektefelles
Bygselssedler PB 7 Pagina Datert Tittel Gardbruker Patronymikon Stedsnavn Status 1723 Foreldre Stand Fornavn Patronymikon foreldre Stand

Figur 1 - Inndeling av regneark del 1
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Det første jeg gjorde var å gi alle innføringene av bygslingssedler et løpenummer. Dette fordi
noen husmenn var satt ned av flere enn en oppsitter, og det derfor trenges innføring på hver av
oppsitterne. Deretter registrerte jeg plassering i panteboken – pagina pluss en bokstav for
innføringsnummer på nevnte pagina. Så noterte jeg dato for tinglysing, i den grad jeg var i
stand til å tyde det. Årstall og måned ga seg selv stort sett, sett i forbindelse med hvilket ting
bygslingsseddelen er tinglyst på. Det er et par tilfeller hvor dette ikke stemmer.
Så følger opplysningene om oppsittere på gårdene og husmennene deres. Husbondsfolket er
ført på venstre side, og plassfolket på høyre.
Opplysningene om oppsitteren av gården: Først en rubrikk om tittel, hvis jeg har funnet det på
vedkommende. Jeg har tatt med militære grader der hvor jeg har funnet det. På de
yrkesmilitære som gjerne har steget i gradene, tok jeg graden ved registreringen i 1751. De
neste rubrikkene gir henholdsvis fornavn, patronymikon og gårdsnavn. Videre har jeg ført inn
hvilken status gårdene hadde i matrikkelen for 1723. Her er det delt i helgårder, halvgårder,
ødegårder og rydningsgårder. Det har ikke vært uproblematisk å fordele flerbølte gårder,
gjerne med bruk i flere størrelseskategorier, på riktige brukere. Men jeg har etter beste evne
forsøkt å få det til. Avslutningsvis for oppsitteren har jeg registrert opplysninger om
vedkommendes foreldre.
Ved å kartlegge foreldrene har jeg også en forhåpning om å kunne se hvilken stand
hovedpersonene kommer fra, og om det er sosial mobilitet i 1700-tallssamfunnet. I
utgangspunktet burde det være greit å se om noen tilhører husmannsstanden. Det kan stå i
klartekst i Randi Bjørkviks arkiv at de bor på et «eie», men så enkelt er det imidlertid ikke
alltid. Overskriften på Bjørkviks arkivkort er gjerne tatt fra trolovelsesinnføringen i
kirkeboka. Der er hjemmeadressen til begge brudefolkene ført. Her står det helst et gårdsnavn.
Det kan være villedende. Under senere innføringer på kartotekkortene, kanskje på neste side,
kan man finne at barnedåp og lignende er ført med bopel husmannsplass – et «eie» under
samme gård. Førsteinntrykket kan altså være at personen tilhører bondestanden, men det viser
seg at husmannsstanden er riktig.
Neste person er oppsitterens ektefelle; fornavn, patronymikon. Deretter dennes foreldre. Å
sjekke foreldrenes bakgrunn er altså viktig, også for ektefelles del. Det samme gjelder her, at
det ved første øyekast kan se ut som om de bor på gård, men at det ved nærmere undersøkelse
viser seg at det er en plass de bor på.
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Husmann
Slektskap Flere eiere Tittel fornavn

Plasskone
Patronymikon Plassnavn Foreldre Stand fornavn Patronymikon Foreldre Stand Kilder RB Husleie Notater

Figur 2 - Inndeling av regneark del 2

Midt i skjemaet, som vi har kommet til nå, har jeg lagt inn en kolonne som viser om det er
slektskap mellom skjemaets venstre og høyre halvpart, gårdbrukersiden og husmannssiden.
Dette eventuelle slektskapet har jeg tatt stilling til ved å se på de involverte partenes
patronymikon, og deres foreldre i de tilfellene hvor nærmere avklaring har vært nødvendig.
Høyre del av skjemaet har opplysninger om plassfolket. Først husmannen, med fornavn,
patronymikon, og stort sett med plassnavn. Så følger hans foreldre. Deretter plasskona,
fornavn og patronymikon, med hennes foreldre. Det samme gjelder med foreldre her som når
det gjelder gårdsfolket, bare at det er mer aktuelt her på husmannssiden. Det er flere
innføringer som viser seg å gjelde for plass, hvor man i utgangspunktet tror det kan dreie seg
om en gård. Ved å undersøke videre her er det mulig å fastslå om husmannsfolket er første
eller andre generasjons plassfolk. For så vidt kan det være tredje-fjerde generasjon osv også.
Dersom det fullstendig mangler opplysninger om en person, har jeg valgt å følge Randi
Bjørkviks mønster. Hun benytter seg i slike tilfeller av bokstavkombinasjonen GIO, som jeg
antar betyr «Gis Ingen Opplysninger» eller noe lignende.
Til sist følger kildehenvisninger i Randi Bjørkviks arkiver, eventuell husleie på plassene i de
tilfellene hvor jeg har den, og helt til slutt notater.
Med de opplysningene jeg har registrert her, er jeg i stand til å finne ut eventuelt slektskap
mellom husbondsfolk og plassfolk. Jeg kan også se hvilken stand de forskjellige menneskene
kommer fra, og således se om de har fått endret sin sosiale status.

Randi Bjørkviks arkiv
Randi Bjørkviks arkiv er katalogisert etter fornavn og patronymikon på alle mannspersoner
hun har funnet i kirkebøker m.m. for Gran. De er sortert etter årstallet for disse
mannspersonenes giftemål, der hun har funnet dette. Ugifte mannfolk er også oppført, gjerne i
forbindelse med farskap. Tittelen på arkivkortet avslører ekteskapsstatus, ved at den
inneholder enten en "g" eller en "u".
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Patronymikonsystemet gjør at veldig mange personer deler for- og patronymikonsnavn. I
arkivet kan man f. eks finne: «Haagen Mikelss 1716 g, Haagen Mikelss 1739 g, og Haagen
Mikelss 1759 g». I noen tilfeller kommer samme mann to eller flere ganger på grunn av
omgifte, men i de fleste tilfeller er det snakk om forskjellige personer.
Kartotekkortene inneholder opplysninger om hovedpersonens ekteskap og barn. Egen dåp og
begravelse er ofte med. Foreldre, svigerforeldre, søsken og ektefelles søsken er det også
gjerne informasjon om. Barnedåp har ofte med informasjon om faddere. Det er også omtalt
tilfeller der hovedperson eller ektefelle er fadder for andre. Også mindre personlige
opplysninger, som for eksempel forretningstransaksjoner nevnes. Stevninger for retten er tatt
med, det samme gjelder kjøp og salg av eiendom. Hvor man kan finne pantebrev og skifter,
og utdrag av innholdet i dem. Om det foreligger bygslingskontrakter eller formynderskap som
kan knyttes til vedkommende person. Alle tenkelige hendelser som har etterlatt papirspor,
som hun har funnet under gjennomgang av en mengde forskjellige kilder, er tatt med.

Min bruk av arkivet
Jeg har brukt Randi Bjørkviks arkiver på flere forskjellige måter. I den innledende
forskningen hadde jeg Randi Bjørkviks arkiv som utgangspunkt, og jeg gikk gjennom arkivet
for å finne oppføringer om bygselskontrakter mellom gårdeiere og husmenn på 1750-tallet.
Jeg så da på alle innføringer for menn gift i perioden 1700 til 1760. Jeg regnet med at det var
en relativt høy giftealder i perioden. Uansett ville 20 år gamle menn som giftet seg rundt
1700, være i 70-årene etter 1750. Jeg ville med dette få med meg de fleste kandidatene for å
inngå en kontrakt i 1751. Opplysninger jeg regnet med å finne var først og fremst om
personenes ektefelle og barn. Jeg fikk også med foreldre for disse personene i mange tilfeller,
og også ektefellenes foreldre. Målsetningen var å finne om de involverte personene var
søsken. Den åpenbare svakheten var at jeg kunne gå glipp av halvsøsken med felles mor.
Dataene jeg fant var gode og de jeg ønsket å finne for å gjennomføre undersøkelsene mine.
Problemet var at tilnærmingen gav for ufullstendige data, det var for mange personer som
ikke kom med i undersøkelsen. Jeg endte derfor opp med å bruke de tinglyste
bygslingssedlene selv, en vanskeligere tilgjengelig kilde, som utgangspunkt for
undersøkelsen.
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Senere i undersøkelsene har jeg brukt arkivet som oppslagsverk på bortimot samtlige personer
som har dukket opp i kartleggingen. Kildehenvisning til Randi Bjørkviks arkiv ligger i alle
oppføringene i regnearkene mine som omhandler bygslingssedlene. Disse ligger det mange
eksempler på i oppgavens vedlegg. Randi Bjørkviks arkiv dekker både Gran og Jevnaker,
Jevnaker inkludert Lunner som da var et anneks. Sånn sett kunne det vært naturlig å ta med
Jevnaker i undersøkelsen. Det har dessverre ikke latt se gjøre, da dette herredet ikke hadde
samme oppfølging av husmannsforordningen av 1750. Jeg har ikke gått gjennom panteboken
for å finne innføringer fra Jevnaker, men de er kun noen få, om i det hele tatt noen.40

Husmannsforordningen av 9. oktober 1750
Hva var bakgrunnen for at denne forordningen? Stiftsamtmannen i Akershus, Frederik Otto
von Rappe, var den høyest rangerte tjenestemannen i Norge i 1749, da kong Fredrik 5.
besøkte Kristiania. Rappe var tidligere militær, og hevdet overfor kongen at restriksjonene på
deling av gårdsbruk i Norge hemmet befolkningsutviklingen, noe som stoppet opp tilgangen
på soldater. Han regnet også husmannsvesenet som en dårlig løsning for Norge, siden det
førte til at landet fikk mange fattigfolk. Rappe fikk i oppdrag fra kongen å redegjøre for disse
spørsmålene. Han tok først tak i husmannsproblematikken, noe som resulterte i den første
husmannsforordningen i 1750.
Høsten 1750 fikk Rappe nye oppgaver i København, og han ble erstattet av en ny
stiftsamtmann. Jacob Benzon var ikke av samme mening som Rappe når det gjaldt
husmannsspørsmålet. Husmannsforordningen av 1750 ble boikottet over mesteparten av
landet, noe som uroet Benzon. Han skrev derfor utkast til en ny forordning, som ble innført i
1752. Denne omgjorde som tidligere sagt de fleste bestemmelsene fra to år tidligere.41
Ifølge Ingelise Myhren var hovedinnholdet i forordningen av 1750 at odelsbonden skulle gi
sin husmann med kone bygselseddel på plassen han satt på. Seddelen skulle gjelde for
plassfolkets livstid, den skulle utføres på stemplet papir, og den skulle tinglyses.
Bygselseddelen skulle opplyse om avtalepunktene som var inngått mellom gårdbrukeren og
husmannen, så som deres respektive plikter og rettigheter. Kun oppsetsighet overfor
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I følge Ingelise Myhren ble det i Jevnaker tinglyst to bygslingssedler. Ingelise Myhren,
"Husmannsforordningene av 1750 og 1752" (I. Myhren, 1974)., 24.
41
Dyrvik, Norsk historie 1625-1814 : vegar til sjølvstende, B. 3., 133.
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husbonden, eller brudd på avtalepunktene i seddelen, kunne medføre oppsigelse fra plassen
etter det nye regelverket. Bygselseddelen ville medføre at muntlige avtaler ble faset ut.42
Forslaget som lå til grunn for forordningen av 1750 kom som tidligere sagt fra stiftsamtmann
i Akershus stift Frederik Otto von Rappe. Også biskopen i Akershus stift, Niels Dorph, tok
del i utformingen av utkastet. Bakgrunnen for forslaget var at husmenn som ble utsagt fra
plassene sine ofte endte opp på fattigkassen eller på legd, og ble en byrde for samfunnet.
Stiftsamtmannen hadde hatt en rekke slike saker til behandling. Von Rappe og Dorph regnet
med at en forordning som hindret utkastelser i så stort omfang som de så, ville redusere
antallet fattige.43 Stiftsamtmannen og biskopen utgjorde stiftsdireksjonen, og hadde derfor
ansvaret for stiftets fattigvesen. I følgebrevet til forslaget om ny forordning skrev
initiativtakerne at det stod dårlig til med fattigvesenet i Norge på grunn av bøndenes harde
framferd mot sine husmenn. Det skulle ha tatt mer og mer overhånd, og sørget for at landet nå
hadde fått en mengde tiggere å streve med. Den harde framferden bestod i krav om stadig
høyrere avgift for å få bo på plasser, eller at bøndene slo husmannsplassene inn under eget
bruk. Plassfolkene ble på grunn av denne framferden en byrde for fattigkassen eller legdene
rundt om i landdistriktene. Stiftsdireksjonen ønsket med sitt forslag å frata bøndene
muligheten til å behandle sine plassfolk på urimelig vis. De mente også at mye av problemet
bunnet i at de nåværende avtalene kun var muntlige, og at skriftlige avtaler ville sørge for at
begge parter ble sterkere bundet til å ivareta sine forpliktelser. De fremmet derfor forslag om
at alle bønder skulle utstyre sine husmenn med bygsel, som skulle gjelde på husmannens eller
hans enkes livstid. Bygsel- eller festesedler skulle så utstedes på stemplet papir, hvor begge
parters rettigheter og forpliktelser skulle skrives ned. Husmannen skulle etter dette kun kunne
fradømmes sin plass hvis han brøt betingelsene i husmannsavtalen, eller oppførte seg med
«Opsætsighed, Utroskab, eller i andre maader sig derimod forseer». Med dette hadde
forslagsstillerne et håp om å lete trykket på sognenes fattigkasser. De regnet også med å få
ned antallet mennesker som var i legd. Altså på to måter få bort press på fellesskapets knappe
midler. Ved at husmennene nå ville få plassene sine på livstid, regnet de også med at de ville
bli mer føyelige, og ikke være i opposisjon til sine husbonder på samme vis som tidligere.
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Myhren, Ingelise. Husmannsforordningene av 1750 og 1752, Hovedoppgave 1973, Universitetet i
Oslo, 4.
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Myhren, Ingelise. Husmannsforordningene av 1750 og 1752, Hovedoppgave 1973, Universitetet i
Oslo, 5.
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Brudd på kravet om skriftlige bygselsedler ville også medføre bøtelegging til fordel for
fattigkassen.44

Gjennomføringen av husmannsforordningen av 1750
Det kan virke som biskop Dorph forventet motstand mot forordningen da den skulle settes ut i
livet i 1751. Han utstedte et sirkulærskriv til sine proster i desember 1750, som inneholdt
retningslinjer for gjennomføringen. Brevet inneholdt formuleringen «bønders uvillighed», noe
også selve forordningen gjorde.
Selv om publiseringen av forordningen først fant sted under vårtingene 1751 ble alle stiftets
prester tilsendt forordningen per brev høsten 1750. Bakgrunnen for dette var at den skulle
være kjent i alle stiftets prestegjeld. Det skulle informeres om forordningen fra alle stiftets
prekestoler før jul 1750.
Bønder som ikke var villige til å gi sine husmenn bygselsedler, skulle ilegges bøter. Disse
bøtene skulle tilfalle distriktenes fattigkasser. Kontroll med utstedelsen av sedler lå hos
prestegjeldets fattigkommisjon. Den skulle samle alle husmenn i prestegjeldet rett etter at
forordningen var offentliggjort på tinget, for at husmennene skulle framlegge sine
bygselsedler. Kommisjonen ville i etterkant gå på bønder som ikke hadde forsynt sine
husmenn med sedler, og innkreve bøter fra disse.
Fattigkommisjonene skulle også skrive lister over alle gjenstridige bønder, som skulle sendes
den sentrale fattigkommisjonen i Kristiania. Denne kommisjonen, som sammenfalt med
stiftsdireksjonen, bestod av biskopen og stiftsamtmannen. De skulle sørge for at det ble
aksjonert mot disse bøndene.
Alle husmenn skulle videre protokollføres i fattigprotokollen, og det skulle antegnes om de
var blitt utstyrt med bygselsedler. Dette var en liste som skulle ajourføres med nye husmenn
etter hvert som de fikk husmannsplasser. Husmenn som ikke ville la seg utstyre med
bygselsedler skulle bortvises fra sine plasser, så andre husmenn kunne bli tildelt plass.
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Myhren, Ingelise. Husmannsforordningene av 1750 og 1752, Hovedoppgave 1973, Universitetet i
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Utfra hvor nitidig kontroll stiftsdireksjonen la opp til, virker det som de la stor vekt på at dette
skulle bli en bestemmelse som skulle gjennomføres. Det var også lagt vekt på at
gjennomføringen ble fulgt opp lokalt, og at det på dette nivået var presten som skulle følge
opp. Midlene som kom inn fra bøter skulle også tilfalle det lokale fattigvesenet, hvor presten
satt som medlem og gjerne leder av herredenes fattigkommisjon45.

Husmannsforordningen av 29. april 1752
Husmannsforordningen av 1752 skulle ifølge tittellinjen forklare den forrige forordningen av
1750, men endte opp med bestemmelser som fratok den første forordningen mesteparten av
kraften.
Visestattholder Benzon skrev i lovforslaget til ny husmannsforordning at jordbrukerne fryktet
at plassfolkene skulle bli oppsetsige og motvillige hvis de fikk bygselsedler på plassene sine.
Heller enn å la plassfolk få seddel, valgte de derfor å la plassene ligge øde. Benzon fryktet
derfor at ryddingen av land skulle stoppe opp, at dyrkingen ville reduseres, og at jord som
kunne fø mange mennesker ville bli liggende brakk. Han var redd for at mange husmenn, som
nå utgjorde nærmere halve befolkningen, ville reduseres i antall og bli husløse. Han fryktet
mangel på arbeidskraft også innen bergverk, fiskeri, tømmerdrift og sagbruk. Og ikke minst
fryktet han at rekrutteringen til de militære styrkene ville bli skadelidende.
Etter den nye forordningen skulle det skilles mellom plassfolk i innmark og utmark. De som
var bosatt innenfor gårdens gjerder ble å anse som tjenerskap, og kunne dermed utsies fra
plassen: «Stedse ansees som tieneste Folk der efter lovlig udsigelse bortflytter». Husmann i
utmark som selv hadde ryddet plassen, fikk større rettigheter. Han, eller hans enke, kunne
ikke jages fra plassen hvis de ellers oppfylte sine forpliktelser.46 Han skulle ha livstidsfeste og
skriftlig, tinglyst kontrakt. Bøndene fikk også forsikring om at nye plasser ikke ble skyldlagt,
noe som kunne medført økt skattlegging.47
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Matrikkelforarbeidet av 1723
Matrikkelforarbeidet av 1723 ligger hos Riksarkivet, i Rentekammeret inntil 1814, Realistisk
ordnet avdeling. For Grans del er det to protokoller som gjelder: Hadeland, Toten og Valdres
eksaminasjonsprotokoll, og Hadeland, Toten og Valdres matrikkelprotokoll. Til sammen gir
de to kildene en mengde informasjon om gårdsbrukene.
Eksaminasjonsprotokollen har følgende rubrikker: Gårdsnummer; gårdsnavn; antall
oppsittere; proprietær og bygselsrådige; husmannsplasser; skog og seter; kvern og fiskeri;
situasjon og beliggenhet; sæd; høyavling; hester og kreaturer; takst etter gammel matrikkel;
forhøyet og avtatt.
Matrikkelprotokollen har disse rubrikkene: Gårdsnummer (identisk med
eksaminasjonsprotokollen); gårdsnavn, oppsitternes navn; takst etter gammel matrikkel;
gammel leilendingstakst; reduksjon til hartkorn – ny matrikkeltakst; leilendingsskatt ny
matrikkel; odelsskatt; leding (leidang); vunnet; tapt; toll; årlige antatte tiende. Reduksjon til
hartkorn er delt opp i undergruppene «beste land» og «svakt land». Verdien her er angitt i
tønner, skjepper, fjerdingskar og album.
I den gamle matrikkelen ble gårdene i Gran målt i korn – tunge - i pund.48 Skatt ble utlignet
etter dette målet. I 1671 ble høyeste sats satt til 5 riksdaler per skippund tunge.49 I det nye
matrikkelforarbeidet fra 1723 hadde man en «reduksjon» over fra forskjellige species, pund
korn for Grans del, til fellesverdien hartkorn.50
Matrikkeltaksten oppgitt i matrikkelutkastet fra 1723 bør gi et riktigere bilde av størrelsen på
gårdene enn landskylda i den tidligere matrikkelen hadde. Jeg har derfor valgt å benytte 1723verdiene i hartkorn i beskrivelsene av gårdene i oppgaven.
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Ved å benytte matrikkelen fra 1723 kan jeg se størrelsen på de involverte gårdsbrukene, for å
se om det er mønstre å finne. Å se om antall husmannsplasser under en gård er avhengig av
gårdens størrelse er interessant. Et annet punkt å undersøke er om eventuelle plassfolk som
stammer fra gård kommer fra gårder av en viss størrelse, for eksempel om små gårder fører til
søsken i begge klasser. Er det klare grenser å se her?

Om gårdklasser og størrelse
I matrikkelen er gårdene delt opp i forskjellige gårdklasser, som ble benyttet ved betaling av
skatt eller andre typer avgifter som ble utmålt per gård. Den øverste klassen, full- eller
helgården, måtte betale en hel avgift.51 De andre klassene betalte brøkdeler av full sats.
Halvgård halv sats, ødegård kvart sats, og rydningsgården med 1/8-del.52 53 Norske Lov og
andre bestemmelser setter en nedre grense for deling av gårder, etter endt deling skal gården
minimum ha en på skyld på ett skippund tunge.
I Gran er halvgården Stadum54 satt til akkurat ett skippund tunge skyld etter gammel
matrikkel. Etter den nye – 1723-matrikkelen – er den satt til en tønne og sju skjepper skyld.
Det skulle da tilsi at en gård måtte være på minst tre tønner og seks skjepper skyld for å kunne
deles i to deler som begge innfrir kravene i lovverket. Det er mange gårder i matrikkelen som
er under dette minimumsmålet. Det er også mange av gårdene som er delt på flere oppsittere.
En enbølt halvgård kan gi en større driftsenhet enn en flerbølt helgård. At det i noen tilfeller
finnes flere gårder med samme navn, og at enkelte av disse gårdene igjen er delt i flere
driftsenheter, har gjort det litt vanskelig å plassere riktige mennesker på riktig gård, men jeg
tror jeg har truffet ganske riktig. Eksempel på slike litt vanskelige gårder kan være Hval og
Hval.55 Den første Hvalgården var på seks tønner og to skjepper land, fordelt på tre oppsittere
i 1723. Dette gir en bruksstørrelse på om lag to tønner. Den andre hvalgården var litt større,
på seks tønner og sju skjepper land. Den var kun fordelt på to oppsittere, noe som gir en
gjennomsnittlig bruksstørrelse på om lag tre tønner og tre skjepper. Selv om enkelte av

51

Begrepene fullgård og helgård brukes om hverandre.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Leksikon:G%C3%A5rdklasser , besøkt 14.10.18
53
https://lokalhistoriewiki.no/Leksikon:Rydningsplass
54
Stadum er gård nummer 132 i matrikkelutkastet av 1723.
55
Hval og Hval er matrikkelens gårder nummer 95 og 96.
52

27

gårdene er delt opp i flere enheter, gir gårdklassen bruket tilhører en rask pekepinn om sosial
status, og plassering i hierarkiet.

Bruk av folketellingen 1801 i Gran
I min gjennomgang av folketellingen har jeg tatt for meg hver enkelt gård. Her har jeg
kartlagt hvem som var husbonde og husmoder på gården, med fornavn og patronymikon – og
i de tilfellene hvor det finnes – etternavn. Videre har jeg kartlagt husmannsfolket på gården
med navn, fornavn og patronymikon, for å se om det er noe som skulle tilsi at de kan være i
slekt med ”sjølfolket” på gården. Jeg har sortert bort ugifte barn og tjenestefolk. Dette er
selvfølgelig mennesker som vil komme i posisjoner som gårdbrukere, husmødre eller
husmannsfolk senere i livet, men akkurat i dette øyeblikksbildet passer de ikke inn.
Gård nummer en i prestegjeldet var prestegården, med «Provst og Sognepræst» Wilhelm
Cornish Lassen som husbonde. Husbonde var en av husholdsstillingene som ble benyttet i
tellingen. I mitt utvalg av registreringer framkommer disse husholdsstillingene: Bøxler,
føderåd, husbonde, huskone, husmoder, husmoder/ plass, inderste, kone, mand, nyebygger og
Provst Krogs enke. Her har jeg tatt utgangspunkt i at husbonde og husmoder var gårdens
eiere, og mand og kone har vært husmannsfolk. Det var ikke ført et helt konsekvent mønster.
Husholdsstillingene må ses i sammenheng med oppføringene under ”yrke”. Her har utvalget
mitt mange varianter: Betler uden jord, bruger den halve gaard, bruger en del av gaarden,
bruger gaarden, dagleje, gaardbruger, gaardmann, huskone med jord, husmand, husmand med
jord, husmand uden jord, husmandsplass, inderste har huus uden jord, inderste og smed,
Justice raad og gener. Conducteur, klokker i sognet, landkræmmerske, lottebruger,
lændsmand, major ved kavalleriet, med jord, nyebygger, nyebygger plads, pension og
enkesæde, plads med jord, presteenke, proprietair, proprietair og kirkeejer, provst og
sognepræst, residerende kapellan til Gran, sorenskriver over Hadeland og Land, sølv og
kobber smed, uden. I det hele tatt en mengde forskjellige varianter, hvor det etter dagens
synspunkt kan se ut som om det blandes helt vilkårlig. Her blandes helt spesifikke stillinger,
som for eksempel sognets klokker, med de mer generiske som husmann med jord eller
innerst.
Utvalget fra folketellingen utgjør 1847 av prestegjeldets 5422 innbyggere.
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3. Samfunnsforhold i Gran på 1700-tallet
Her gis to slags bondefolk, og disse er meget forskjellige. Den ene art er gårdbrukerne
med deres familier, den annen er plassmennene, der også har sine familier, om de enn ikke
har meget av annen rikdom. Gårdmennene er bare herremenn; det er ikke noe hallingdalsk
eller telemarkisk eller bergenhusisk bonde man her kommer til; det er en lille baron eller
lord.56
Dette sitatet beskriver Ivar Aasens møte med Hadeland og Toten, da han besøkte bygdene for
første gang på 1840-tallet. Det er hentet fra Edvard Bulls Arbeiderklassen i norsk historie,
kapittelet Kakse og husmann. Det var kanskje ikke helt som dette på midten av 1700-tallet.
Bøndene hadde hatt ennå hundre år mer til å samle rikdom i 1840. Mye av det er helt sikkert
sammenlignbart allikevel.
Hadelandskommunene har noen helt unike kilder å se til for å få vite mer om
samfunnsforholdene i bygdene for et par hundre år siden, og hva disse sier om næringslivet og
husmennene. Christopher Hammers sognebeskrivelse er kjent. På slutten av 1700-tallet satt
Hammer på Melbostad og forfattet sin beskrivelse av hadelandsbygdene.57 Hammer var
justisråd og generalkonduktør for Akershus stift, for å nevne kun to av hans mange titler.58
Sognebeskrivelse utkom i fire hefter av tidsskriftet Topographisk Journal for Norge i 1797 og
1798.59 Artiklene er blitt samlet, transkribert og utgitt under ett som Årbok for Hadeland år
2000.
Mindre kjent enn Christopher Hammers sognebeskrivelse er svogeren Hannibal Hammers
omtale av Grans prestegjeld.60 Sogneprest Hammer skrev sin utredning i 1743. Den var svar
på det vi i dag vil kalle en spørreundersøkelse, sendt ut av det Danske Kanselli. Den samme
undersøkelsen ble også besvart av sorenskriveren Niels Wisløff. Disse to ledende mennene i
lokalsamfunnet dukker også opp i kartleggingen jeg har gjort av bygslingssedlene fra 1751.
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Sorenskriverens og sogneprestens beskrivelse av Gran
Stiftsamtmennene og biskopene i Norge skulle gi svar på 43 spørsmål gitt av kanselliet.
Stiftsamtmann von Rappe i Akershus stift videresendte spørsmålene til sorenskriverne rundt
om i stiftet. Biskop Dorph sendte likeledes spørsmålene til sogneprestene. På denne måten
skulle de få inn grunnlagsmateriale for sine tilsvar. Spørsmålene dreier seg om alt fra stiftets
yttergrenser og mål, til alminnelige fornavn blant befolkningen, videre til geologi, fauna og
antall sagbruk. Hannibal Hammers svar på de 43 spørsmålene utgjør 14 sider i boken Norge i
1743 bind 2.61 For Wisløffs del utgjør beskrivelsen 26 sider i samme bok. Kun syv år før den
første husmannsforordningen kom har vi altså en skriftlig kilde som viser forholdene
menneskene på Hadeland levde under. Vi får et innblikk i tankegangen til tidens best
utdannede menn, ved inngangen til et vitenskapelig samfunn. Vi får også, ved å se på
spørsmålene som blir stilt, en anelse om kunnskapsnivået Danmark-Norges ledelse sitter med
om sin nordligste provins.

Områdenes avgrensing
Wisløff beretter at «skriveriet» har sin start ved Stryken, og går nordetter langs kongeveien
mellom Eidsvold og Toten på østsiden, og Ringerike og Hallingdal på vestsiden.
Sorenskriveriet ender opp ved den første fjellstua på Filefjell, Marestuen.62 Hammer gjør
samme beskrivelse for sitt sogns del. Han beskriver hvordan Gran ender opp i rydningsplasser
i nesten alle himmelretninger. Ytterst mot nord ligger rydningsplassen Rognlien, ved «den
nye» kjølvegen. Mot nordøst ligger gjestgivergården Tetterud, langs den gamle kjølvegen. 63 I
øst grenser Gran mot Hurdalen, et anneks under Eidsvold. Ytterste her ligger rydningsplassen
Bjørtomt. I sør grenser Gran mot Jevnaker, med gårdene Ensrud som grensegård i sydøst, og
Heier og Sørum i sørvest. Rydningsplassen Sevaldrud ligger lengst i vest. Fra
rydningsplassene Bjørtomt i øst til Sevaldrud i vest kan Hammer berette at det er nærmere
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fem mil.64 Gran har altså et sentralt dalføre hvor de etablerte gårdene ligger. Ut i ytterkantene
finner vi rydningsplassene.

Alminnelig beskaffenhet
Wisløff var opptatt av vannveiene, hovednerver med tanke på transport av både varer og
mennesker. Han beskrev de forskjellige vannårene som fyller fjorden Rand, som han kalte
den, elver og bekker fra Hadeland, Land og Valdres. Randsfjorden er sju mil lang, og
begynner ved Bergerfossen i Jevnaker i sør, altså helt inn til grensen til Ringerike (Strengt tatt
begynner den vel i den andre enden). I nord strekker den seg til gården Tingvold i Land
prestegjeld. Mjønvoldselven går fra vannet Jarn, altså Jarenvannet, ned til Randsfjorden. Fra
fjellene og høyden på vestsiden av fjorden renner bekker og elver som flyter av unyttige
«flaaemyrer». Blant disse elvene er Toverudelva. Den hadde «aargangs qvernebrug», altså en
mølle i helårsdrift.
Sagtømmer ble drevet gjennom flere av vassdragene rundt fjorden, og derfra endte det opp
ved «hengslet» Skipparstøen, som var eid av justisråden Stockflet (han var eiendomsbesitter
flere steder på Hadeland). Derfra ble tømmeret fløtt til Vasbonden, hvor det ble sluppet, og
sendt gjennom Bergefossen ved Jevnaker, før det ble samlet opp på Ringerike.65 Vasbonden
lå ved utløpet av Randsfjorden, ifølge Jens Kraft.66 Sagbrukene på Viul, i Hønefossen,
Vestfossen og Skjerdalssagene ved Tyrifjorden var neste stopp.67 Ut fra dette kan man se at
innlandsherredet Gran ikke var et avsides sted, men del av et nettverk. Dette nettverket startet
inne i skogene, og endte opp med havna i Drammen som siste norske stopp. Her begynte
resten av verden.
Hammer skriver en del om skogbruket. Han sier at de to allmenningene som tilhører Gran,
den østre og den vestre, var opptil to mil brede. I allmenningene hadde bøndene i Gran sine
setre. Dyrene var der fra åkrene hjemme er sådd, til snøen kom. Den vestre var bortimot
ubebodd. I den østre allmenningen var det en samling rydningsplasser i Skrukkelia, hvor også
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den østligste plassen i Gran, Bjørtomt lå. Årsaken til at allmenningene ikke var mer bebodd,
var ifølge Hammer mye fjell og «moradser», altså myr. I tillegg var det for kaldt til at kornet
vil få lang nok vekstsesong, eller avlingen vil fryse bort, på de få stedene hvor man kan plante
noe. Skogene bestod for det meste av gran, men også av mye furu. Også bjørk, rogn, asp,
selje, og vier ble nevnt. Skogene var så uthugget at bøndene ofte må reise to til tre mil for å
finne tømmer med lovlig mål for hogst. Prisen de fikk for tømmeret var også lav. Sammenlagt
førte dette til at bøndene måtte legge mye arbeid i tømmer. Halvparten av året gikk med til å
arbeide med tømmer for å sikre nok inntekter.68
Wisløff formidler den samme historien om at skogen har blitt uthogd. På Hadeland sier han at
det ikke finnes skog igjen av betydning. Det var knapt skog nok til gjerder og brenne-ved.
Bøndene måtte opp i kongens østre allmenning ved Skrukkelia for å finne tømmer. Herfra ble
tømmeret dratt ned til Mjønevoldselva, dagens Vigga, hvor det når vårflommen gikk størst ble
merket, og sendes med elva. Videre gikk tømmeret til sagene på Ringerike.69
Sognepresten og sorenskriveren var helt samstemmige her, når det gjaldt skogbruket på
Hadeland. Skogen har tydeligvis vært altfor hardt beskattet. Presten Hammer skrev også at det
i Gran var fem sager, hvorav fire virksomme. Vår og høst skar man til sognets eget forbruk.
Disse sagene var Annefossaga, Dvergstensaga, Vassbråsaga, samt ei sag under gården
Engnes. Den defekte saga tilhørte gårdene Houg og Sørum, og lå mot grensa til Land. Den
hadde vært ødelagt i fire år.70 Opplysningene stemmer godt overens med de Sølvi Sogner gir i
Krig og fred. Byprivilegiene av 1662 ga byborgerne formell rett til all trelasthandel.
»Trælasthandelen skal hos Borgerskapet alene forblive». Dette ble fulgt opp av
sagbruksprivilegiene av 1688. Kun enkelte sager sønnafjelds fikk sage tømmer for eksport.
Antall sager sønnafjelds ble redusert fra 1200 til 664 kvantumssager. Alle nyere sager skulle
fjernes. Resultatet var at borgerskapet fikk kontroll over hele næringen, og bøndene var ute
fra eiersiden av eksportsagene.71 I Gran sagde man til bygdas eget forbruk, og når
hogstgrunnlaget var så dårlig som det var på 1740-tallet, var ikke bøndene engang tjent med å
reparere en ødelagt sag.
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Fra denne beskrivelsen kan man også se at skogdriften var vital for Hadelandsdistriktet.
Hoveddalføret var på denne tida blitt så hardt beskattet at bøndene måtte ut i allmenningene
for å felle tømmeret som trengs for å skaffe inntekter. Tømmeret må fraktes lange strekninger,
noe som var arbeidskrevende og kostnadsdrivende. Dette var en ond sirkel, for dette igjen
krevde at enda mer tømmer må felles for å kunne opprettholde inntektsnivået. Positivt var det
at dette ga flere arbeidsplasser.
Om jordsmonnet sa Wisløff at det var upåklagelig «naar Gud vil give sin vexst». For det
meste bestod det av god muldjord, til dels med en del sand. Jorda trengte mye gjødsel.
Dessverre var det ikke mulighet for å bryte særlig mer jord til korndyrking.72 Dette er
interessant med tanke på rydningsgårdene og til dels ødegårdene. Nå var alt gammelt land tatt
i bruk igjen, og nytt land var brutt i ytterkantene hvor jordbruksgrunnlaget var marginalt.

Sykdommer
Wisløff plasserte skylden for mye av sykdommen han så rundt seg på hunger og sult, som
hadde sin rot i fattigdom. Han skrev om mennesker som hadde vært sengeliggende i ukesvis
på grunn av "svakhet". Denne svakheten hadde gått fra hus til hus, og også Wisløffs egen
husholdning ble rammet. Elleve barn og tjenestefolk ble rammet hos ham, og flere ble
sengeliggende. Noen i et par uker, andre så lenge som to måneder. To tjenestefolk døde.
Hodepine og svimmelhet, sammen med kulde- og varmetokter var symptomer på "svakheten".
Videre skrev han at de hadde hatt uår de siste tre årene, noe som hadde forårsaket alvorlig
matmangel. Furubark, røtter og blader ble tørket og malt opp til mel, som det så ble bakt brød
av. De fattige hadde hatt mulighet til å kjøpe korn i kjøpstedene, men penger til å kjøpe dyrt
korn for hadde de ikke, ei heller krefter til å bære kornet hjem. Underforstått her kan man vel
lese at de med midler kjøpte korn i kjøpstedene, og fikk det fraktet hjem. Avslutningsvis når
det gjaldt svakhet og uår takket Wisløff kongen for å ha forsynt sine fattige undersåtter med
korn og penger, så det inneværende året så ut til å ende godt.73
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Husmannsplass for å slippe unna soldatlivet?
16- og 1700-tallssamfunnet var et militarisert samfunn, og det var tett mellom krigene på
denne tiden. På 1740-tallet var de norske styrkene i beredskap i tilfelle det skulle oppstå
problemer med Sverige, hvor det var uro omkring hvem som skulle ha kronen. Denne uroen
ble avløst av ufred i Holstein på begynnelsen av 1750-tallet. Etter hvert, i 1758, ble det sendt
11 000 soldater fra Norge til rikets sydlige grense.74 Også i Gran gjorde forsvaret seg
gjeldende. Ikke mindre enn 42 av fullgårdene og en halvgård fungerte som dragonkvarterer i
1723. Aksel Helmen skriver at soldater gjerne ble utskrevet blant ugifte, og at man for å
slippe utskriving ofte giftet seg.75 Blant forutsetningene for å kunne gifte seg var husrom og
inntekt. Å bli husmann var altså en mulighet for å unngå militærtjeneste. Simen Skappel
kommer med samme opplysning. Bøndene skal på midten av 1700-tallet ha satt ned en
mengde husmenn, både egne sønner og andres, for at de skulle unnslippe utskriving.76
Undersøkelsene fra Gran har vist at mange husmenn hadde militær bakgrunn, men disse kan
jo ha utført militærtjeneste først, og så giftet seg for å slippe unna mer tjeneste. Jeg har funnet
at ikke mindre enn 54 av husmennene hadde en militær grad. Mange av dem var nettopp
dragoner, ikke mindre enn 15 stykker. I tillegg var to reservedragoner. En dragon var på
midten av 1700-tallet en soldat som kjempet med blanke våpen, altså sverd, til hest, men som
også kjempet til fots med skytevåpen. Etter hvert fikk dette betegnelsen lett kavaleri.77 De
fleste var allikevel alminnelige soldater, 27 stykker. Ti hadde bakgrunn som "gevorben
soldat", altså en vervet soldat. En gevorben soldat kunne være både soldat eller underoffiser,
men i disse tilfellene var det nok helst menige soldater.78 En var landvern, en var tambur, altså
trommeslager, og en var korporal. Nærmere undersøkelser vil nok kanskje vise at denne listen
er langt fra utfyllende, og også kunne gi tidspunkt for militærtjeneste i forhold til statusen som
husmann.
Også på gårdbrukersiden var det militære innslag, og de kom i alle valører, selv om det var
mange offiserer. Gårdbrukerne hadde også en tambur, Iver Olsen fra gården Skreberg. 16
bønder hadde vært alminnelige soldater. To hadde vært dragoner, to korporaler og en hadde
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vært grenader. En grenader var på denne tiden en elitesoldat i infanteriet.79 To hadde vært
sersjanter, hvorav den ene også var lensmann, Nils Rude på Nest-Egge. Videre var det en
premierløytnant og to kapteiner.

Befolkningen i Gran – Hannibal Hammer
Sognepresten Hannibal Hammer rapporterte om befolkningsutviklingen i Gran i Norge i 1743
bind 2. Da hadde det vært uår flere år på rad, og det var toppen av den perioden vi senere har
gitt tilnavnet «Den lille istid». 1739 hadde et fødselsoverskudd på 67 personer, 1740 på 45,
1741 hadde et overskudd på kun 9 personer, og i 1742 var det et underskudd på 99 personer.

Figur 3- Fødte og døde i Gran 1739-1742

Fire år er en kort periode å se på befolkningsutvikling på. Under lengre perioder på 1700tallet var det stor stigning i folketallet, men med sykdom og uår var det ikke gitt at folketallet
skulle stige så mye som det etter hvert viste seg å gjøre. Hammer leverte kun regnskap over
fødte og døde.80 I årene etter 1742 kom fødselsoverskuddene sterkt tilbake. Digitalarkivet har
opplysninger om fødte for denne perioden, men dessverre stopper det opp med transkriberte
data i 1744. Det finnes ingen data på døde foreløpig. Disse dataene bekrefter tallene
sognepresten kom med i sin innberetning.
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Figur 4 - Antall fødte i Gran i perioden 1736 til 1744

Som et apropos til denne midlertidige nedgangen i fødselstall som følge av uårene på
begynnelsen av 1740-tallet, med alle dødsfallene og elendigheten de medførte, er det
interessant å se på utviklingen i ekteskap i perioden. Det er ingen oversikt som viser hvor
mange av brudefolkene som var førstegangs brudefolk, og hvor mange som giftet seg om
igjen, men statistikken viser uansett et godt bilde:

Figur 5 - Antall ekteskapsinngåelser i Gran i perioden 1736 til 1749
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Niels Wisløff forklarte sykdommen med hunger og sult, med rot i fattigdom. Han beskrev
mennesker som har vært sengeliggende i ukesvis på grunn av «svakhet». Svakheten gikk fra
hus til hus, også til hans egen husholdning. Elleve barn og tjenestefolk ble rammet hos ham.
Flere ble sengeliggende. Noen i et par uker, andre så lenge som to måneder. To tjenestefolk
døde. Uårene de siste tre årene hadde forårsaket alvorlig matmangel. Furubark, røtter og
blader var blitt tørket, og malt opp til mel, som man bakte brød av på jerntakke. Korn kunne
kjøpes i kjøpstedene, men de fattige hadde ikke penger, og heller ikke krefter til å bære
kornet.81
Wisløffs og Hammers forklaring på sammenhengen mellom fattigdom og sykdom er
interessant å se, med tanke de mange tinglysningene av bygslingssedler syv år senere. Kan
Wisløffs plassering av årsaken til sykdom hos fattigdommen han så, være en av årsakene til
den høye fullbyrdelsen av den første husmannsforordningen i Gran? Har han vært en pådriver
for gjennomføringen av forordningen, med bekjempelse av fattigdom som målsetning? Han
var riktignok ikke sorenskriver selv lenger i 1751, sønnen overtok embetet i 1746. Men han
var fortsatt i live, han levde til 1753. Informasjon til befolkningen om gjennomføring av
husmannsforordningen ble gitt gjennom kunngjøringer i kirken, høsten 1750.82 Hvor viktig
kan påvirkningen fra sognepresten ha vært, siden Gran hadde så høy gjennomføring
sammenlignet med resten av landet?

Christopher Hammers sognebeskrivelse
Christopher Hammer, Hannibal Hammers svoger, kom også med interessante opplysninger.
Han skrev litt senere enn de to foregående herrene, mot slutten av 1700-tallet.

Befolkningen i Gran – Christopher Hammer
Også Hammer har en opptelling av folk og fe i bygda. Det er litt vanskelige å datere hans
opplysninger. Artiklene ble offentliggjort i 1797/98, men ble ifølge forordet til Årbok for
Hadeland 2000, hvor artiklene er utgitt under ett, skrevet i løpet av 1780-tallet.83 Sammen
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med tall fra folketellingen i 1801, matrikkelforarbeidene fra 1723, og manntall fra 1664, kan
de vise befolkningsutviklingen i herredet.
Hammer fortalte at det på gårdene var 686 husbonder og hustruer med 996 barn. Av
tjenestefolk var det 503. Av vilkårsfolk 99. 158 mennesker var på legd. Av håndverkere
registrerte han 8. Såkalte «løse og ledige» fant han 70 av. Han fortalte videre at det var 380
husmannsplasser i Gran, befolket av 732 husmenn med koner, og deres 659 barn. Det var 69
familier som består av innerster og jordløse leieboere. De utgjorde 150 menn og koner, som
hadde til sammen 94 barn. Til sammen var det bosatt 4156 personer i Gran herred.84 85
Når det gjaldt antall gårder i Gran regner Hammer opp 101 fulle gårder, 43 halve gårder, 45
ødegårder, og 51 «rødninger».
I oversikten under har jeg satt disse opplysningene fra Hammer opp mot informasjon fra
folketellingen 1801. Folketellingen gir en mengde opplysninger, og er mer detaljert enn
Hammers lille oversikt. Den har også flere kategorier å velge mellom. Hammers kategori
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år før Hammers undersøkelser. Folketellingen oppgir et samlet antall innbyggere i Gran herred på 5047
mennesker, nesten 1000 personer mer enn Hammers tall. Dersom dette tallet stemmer, hadde Gran kun en
befolkningsøkning på 7,4% på de over 30 årene mellom 1769 og 1801. Folketellingen 1769 opererer med totalt
folketall på ca 723 618 personer. I 1801 hadde dette økt til 883 487 personer. Det utgjør en økning på landsbasis
på 22%. Forordet til den trykte utgaven av folketellingen tar for seg uregelmessigheter. Sølvi Sogner har kommet
fram til at folketellingen for Akershus stifts del er "pålitelig i meget høy grad". Det skal være lett å analysere og
fjerne eventuelle inkonsistenser, gjerne ved hjelp av litt "sunn prestelogikk". Noe av avviket kan forklares ved at
Skrukkelia ble overført fra Gran til Hurdal i 1777, men dette kan ikke ha dreid seg om så mange som rundt 1000
personer, 20% av befolkningen. Hammer har også satt inn en note i sitt manuskript, som sier:
Af Sogne Præsten til Gran Velærverdige Hr Andreas Christian Krog er mig tilmældet: at i aaret 1788
var FolkeMængden i alt 4742 Siæle, og Communicanterne 3220; Fødde av Mandkiøn 83 og af
Quindekiøn 63, tilsammen fødde 146, men døde av Mandkiøn 4, af Quindekiøn 45; tilsammen Døde 99,
altsaa flere fødde enn Døde 47. Ægteviede 31 par, og Confirmerede af Drenge og Piiger 75.
Tallet Hammer har fått fra Sognepresten 19 år etter folketellingen fant sted, åtte-ti år etter hans egne
undersøkelser, er altså 300 personer under det tallet folketellingen opererer med. Jeg velger derfor å se bort fra
folketellingen i første omgang, selv om tallene kanskje skulle vise seg å være riktigere.
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«løse og ledige» måler jeg opp mot folketellingens dagleiere. Ikke helt samme kategori, men
litt sammenlignbart er det. Dagleieren var løsarbeider og livnærte seg av manuelt arbeid. Han
hadde ikke fast ansettelse, men ble lønnet med dagslønn eller akkordlønn.86

Figur 6 - Utvikling blant forskjellige samfunnsgrupper i Gran i perioden 1782 til 1801

Som man kan se er det i perioden en liten økning i antall gårdbrukere og -koner, og samtidig
en større økning i husmenn og plasskoner. Det er liten endring i antallet innerstboliger og
husmannsplasser uten jord. Totalantallene for gruppene gårdbrukere og husmenn – med og
uten jord, var i 1801 nesten like. Gårdbrukerfamiliene utgjorde i på dette tidspunktet i
overkant av 2100 personer. Husmannsfamiliene lå litt under, rett over 2000. I tillegg kommer
blant annet den store gruppen med tjenerskap på bortimot 500 personer, som hørte hjemme
både blant bønder og husmenn. I følge folketellingen 1801 var det 266 gårder i Gran. Dette
var det rene antallet gårder. Ser vi på personene som i folketellingen hadde familiestatus
«Husbonde» eller «Husmoder» – og samtidig var enke, var disse overhode for hver sin
driftsenhet. Med fratrekk for noen klare feilføringer ender jeg opp med at det var 381
driftsenheter i Gran i 1801. Jeg har dessverre ikke et helt klart antall hos Hammer, men antall
husbond og hustru tilsier at tallet var rundt 346 driftsenheter. Antallet driftsenheter økte
dermed med ca 35 på de siste 20 årene av 1700-tallet, noe som gir en økning på rundt 10%
bruksenheter gårdsbruk. Antallet husmannsplasser økte i samme periode fra 380 til 535, noe
som gir en økning på om lag 40%. Sammen med tall fra sogneprestens manntall fra 1664 og
matrikkelutkastet fra 1723 kan vi lage en oversikt som viser utviklingen i antall gårder og
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plasser i Gran over en periode på nesten 150 år. Her kan vi også se at antallet
husmannsplasser passerte antallet gårder en gang på 1770-tallet:

Figur 7 - Utvikling i antall gårder og plasser i Gran 1664 - 1801

Næringsveier i Gran på 1700-tallet
På Hadeland var det kun «maadelige» korngårder, ifølge Christopher Hammer.87 I gode
kornår var det noen få gårder som hadde overskudd av korn til salgs. De fleste gårdene dyrket
kun det de trenger til eget forbruk, og noen måtte til og med kjøpe korn. På Hadeland var
bøndenes utgifter større enn andre steder i landet på grunn av høy gårdskyld, og bøndene
trenger inntekter i tillegg til de den vanlige gårdsdriften ga dem. Hammer beskrev bøndenes
viktigste kilder til ekstrainntekter. Tømmerhogst fra allmenningene, var inntektskilde nummer
en. Viktig var også kullkjøring til Hakadals Jernverk, og leveranser av lakterved,
askebrenning og flaskekjøring for Hadeland glassverk.88

Listen toppes av skogbruksrelaterte varer og tjenester, med innslag av transport. Bøndene på
Hadeland forsynte de forskjellige verkene i Hakadal, på Jevnaker osv med råvarer til datidens
høyteknologi, såkalt protoindustri. Glassverket på Jevnaker ble grunnlagt i 1762, og
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leveranser til verket var derfor ikke aktuelt som inntektsgrunnlag for hadelandsbøndene i
1750.
Folketellingen 1801 er også en kilde for å se på hva folk levde av. Gårdbrukere, husmenn, og
andre jordbruksrelaterte yrkestitler er selvfølgelig de mest utbredte. Dagleier er nederst på
rangstigen her, de var løsarbeidere innenfor jordbruket.89
Men det er en del andre yrkestitler som også forekommer. Forskjellige typer håndverkere er
registrert med dobbeltrolle som husmenn eller innerster.90 Husmenn og innerster kunne være
skomaker, sadelmaker, skredder, snekker, murer- og murmester, sagmester, møller hadde
man. Smed, og også sølv- og kobbersmed, og flere gjørtlere, Innlandsherredet Gran kunne
også skilte med en «söefarende».
Også kvinner forekom med yrkestittel. En kvinne var jordmor. Tre var veversker, og 87
kvinner hadde yrkestittel som tilsier at de drev med håndarbeid. Også fem menn ble oppført
med håndarbeid som yrke. En kvinne var «landkræmerske». Hun var ikke plasskone, men
drev gården Kjekstad.
Hammer har i sin oversikt, som er nedskrevet på begynnelsen av 1780-tallet, kun registrert
åtte håndverkere. I folketellingen 20 år senere er dette økt til 53. Aksel Helmen har en god
forklaring på dette fenomenet. Det har selvfølgelig vært flere enn åtte håndverkere for å dekke
behovene til 4-5000 mennesker. Forklaringen ligger i datidens skattesystem. Fra 1600-tallet
og fram til 1782 måtte man ha en «embetsbevilling» for å kunne utøve håndverk. For denne
bevillingen måtte det betales en årlig skatt, den såkalte knekteskatten. Følgen var at
håndverkerne jobbet i det skjulte. Helmen skriver at når futen på tinget spurte om noen drev
med håndverk, var svaret han fikk som regel et nei.91 I 1782 kom det en bestemmelse som
snudde tvert om på dette forholdet. De som hadde bevilling slapp nå skattlegging, mens de
uten bevilling ble skattlagt.
Jeg har kommet fram til 53 håndverkere i Gran ut fra folketellingen 1801. Her er det klart at
det forskjeller ettersom hva og hvordan man teller. Helmen sier at det etter tingboka fra 1808
var registrert 71 håndverkere i Gran. Dette monner uansett ikke som grunnlag for
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ekstrainntekt for en stor husmannsklasse i Gran. Inntektsgrunnlaget må ha ligget i gårdsarbeid
og skogbruket.
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4. Resultater fra kartleggingen av bygslingssedlene fra 1751
I denne oppgaven var utgangspunktet mitt var å kartlegge om det var hold i teorien om
slektskap mellom bonde og husmann, og da gjerne at yngre søsken ble sittende som husmenn
for eldre søsken. Jeg ønsket å se hvilke andre opplysninger kartleggingen kunne gi, blant
annet om samfunnsutviklingen i Gran. Sosial mobilitet er et viktig punkt her. Så også om jeg
kan finne opplysninger om flytting. Det skal i teorien være fullt i de øverste samfunnslagene
på denne tiden, og underklassen skal fylles opp med ungdom fra bondestanden.
Resultatene jeg bør finne, dersom det er hold i teorien, er at det er slektskap mellom bønder
og husmenn på gårder som er i den størrelsesorden som tilsier at deling av gården i mindre
enheter ikke er mulig, og at husmannsplasser ble opprettet som en erstatning. Om lag tre
tønner og seks skjepper var minimumsstørrelsen på gårder som lovlig kunne deles, noe som
tilsvarer en gård midt inne i halvgård-segmentet.92 Perioden kartleggingen omfatter, er
innenfor oppstartsperioden for husmannsvesenet. Det ble etablert mange nye plasser, også på
gårder som ikke hadde hatt plasser tidligere. Det skulle tilsi at mange av husmennene var
førstegenerasjons husmenn, og altså bør være nedsatt på plasser eid av søsken. På større
gårder bør jeg finne husmenn som er satt ned på grunn av gårdens behov for arbeidskraft. Jeg
bør finne lite mobilitet fra husmannsklassen opp i bondestanden, men derimot mye bevegelse
fra bondestanden og ned i husmannsklassen.

Husmannsforordningen av 1750 i Gran
Sverre Steen skriver:” De fleste steder lot man forordningen sove, og fortsatte som før”.93
Gran var ikke som ”de fleste steder”. I følge Ingelise Myhrens hovedoppgave fra 1973, fikk
hele 204 husmenn i Gran utstedt sine bygselsedler i perioden 1750 til 175294. Hvis man ser på
dette antallet, i forhold til utviklingen i antall husmenn i foregående og senere manntall og
folketellinger, kan det se ut som veldig stor andel av husmennene i Gran fikk bygselseddel på
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plassen sin. De ansvarlige for gjennomføringen i Gran var sognepresten, Hannibal Olsen
Hammer, og sorenskriveren, kanselliråd Helle Juel Wisløff. Myren skriver i sin oppgave at
sorenskriveriene Hadeland, Land, Valdres og Toten, Biri og Vardal hadde samme fogd, og at
en positiv innstilling fra fogden også kan ha medvirket til høye tall i de to sorenskriveriene.95
Rent praktisk skulle prestene gjøre forordningen kjent fra prekestolen før jul 1750. Bønder
som var uvillige eller forsømte å gi sine husmenn bygslingssedler, skulle bøtelegges. Bøtene
skulle tilfalle prestegjeldets fattigkasse, som ble administrert av den lokale
fattigkommisjonen. I denne kommisjonen satt presten, lensmannen og et par ledende lokale
menn. Fattigkommisjonen skulle påse at husmennene hadde fått bygslingssedler, og hos
bøndene som ikke hadde fulgt opp forordningen og gitt sine menn seddel, skulle den utpante
bøter. Kommisjonen skulle også rapportere hvem som ble bøtelagt til fattigkommisjonen i
Kristiania. Videre skulle kommisjonen føre alle husmennene inn i de fattiges protokoll, og det
skulle markeres om de hadde fått bygslingsseddel eller ikke. Her kom det fram at man så på
husmenn og husmannsvesenet som et problemområde som tilhørte fattigvesenet.96
Sorenskriveren administrerte tingene hvor tinglysingen av bygslingssedler fant sted. Ingelise
Myhren skriver at Follo sorenskriveri og Hedemarken fogderi oppviste null tinglysinger. En
slik boikott mener hun vanskelig kan forklares kun med vanskelige bønder, der må også
fogdens eller sorenskriverens holdning komme fram.97 Det er ikke mulig konkret å si noe om
sorenskriver Wisløff innstilling, men han tinglyste åtte bygslingssedler på sin egen gård.

Gårdene i Gran i matrikkelforarbeidene fra 1723
Siden jeg har benyttet matrikkelforarbeidene i stor utstrekning, må jeg si noen ord om
funnene herfra. Gran hadde i 1723 102 helgårder og 44 halvgårder, 58 ødegårder og 68
rydningsgårder. Disse gårdene hadde til sammen 337 oppsittere. 260 gårder var altså fordelt
på 337 driftsenheter. Det var helgårdene som i størst grad var delt i flere driftsenheter, 102
gårder hadde til sammen 149 gårdbrukere.
Alle kategoriene gårder hadde husmannsplasser, men det var helgårdene som utmerket seg.
102 helgårder, 149 driftsenheter, hadde til sammen 126 husmannsplasser. De 44 halvgårdene,
fordelt på 47 driftsenheter, hadde 35 plasser. Ødegårdene, 58 stykker med 79 driftsenheter,
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hadde 20 plasser. Også rydningsgårdene, 53 stykker, med 62 oppsittere, hadde
husmannsplasser. Her var antallet tolv stykker. Til sammen hadde alle gårdene i Gran 193
plasser i 1723, noe som gir 0,6 plasser per driftsenhet. 90 gårder hadde ikke husmannsplass,
blant dem 17 helgårder. Store gårder, som for eksempel Hilden med en matrikkeltakst på over
8 tønner hartkorn, hadde ikke husmannsplasser i 1732. Det er heller ingen tinglyste
husmannskontrakter på Hilden i 1751, så antageligvis hadde ikke denne gården plasser før
senere. Grans største gård, Dvergsten på over 12 tønner hartkorn, hadde 11 husmannsplasser i
1723.

Helgårder
Dvergsten var den største helgården i Gran i 1723.98 Den var på 12 tønner og fire skjepper
hartkorn. Dvergsten hadde to oppsittere. Den minste helgården var Østen, på to tønner og fire
skjepper hartkorn.99 Østen hadde også to oppsittere. Med en god del sprik både opp og ned i
størrelse, kan helgårdene i Gran sies å ha ligget på 6-7 tønner hartkorn. Prestegården var
unummerert, og er i matrikkelen plassert inne blant rydningsgårdene. Den var på ti tønner og
fem skjepper hartkorner.

Halvgårder
Størst blant halvgårdene var Tetterud helt på grensen mot Toten.100 Den var på fem tønner og
fem skjepper hartkorn. Tetterud hadde en oppsitter. Minste halvgård var Staxrud, som var på
en tønne og to skjepper hartkorn, som også hadde en oppsitter.101 En Augedalsgård var like
stor, men den ble drevet som tilleggsjord.102 Med noen unntak lå halvgårdene på mellom 2 ½
og fire tønner hartkorn.

98

Dvergsten var gård nummer 44 i matrikkelutkastet av 1723.
Østen var gård nummer 39 i matrikkelutkastet av 1723.
100
Tetterud var nummer 146 i matrikkelutkastet av 1723.
101
Staxrud var gård nummer 114 i matrikkelutkastet av 1723.
102
Augedal var gård nummer 118 i matrikkelutkastet av 1723.
99

45

Ødegårder
Størst av ødegårdene var Kjekstad, på tre tønner, en skjeppe og ett fjerdingskar hartkorn.103
Kjekstad hadde en oppsitter. Minst var nabogården Blakstad.104 Den var på tre skjepper
hartkorn. Blakstad hadde også en oppsitter. Gjennomgående trekk er at ødegårdene var på litt
over en tønne hartkorn – med variasjoner begge veier.

Rydningsgårder
Den største rydningsgården var Skrukkelia, på to tønner og fire skjepper hartkorn.105
Skrukkelia hadde ikke mindre enn fem oppsittere. Delemarken østre var på samme størrelse.
Den ble brukt av prosten, Hr. Anders Hammer. Minst var Sandbakken, Skutesæter og
Sevaldrud england.106 Disse tre rydningsgårdene var på en skjeppe hartkorn hver.
Fellesnevner for alle rydningsgårdene var at de stort sett var på skjeppe-størrelse.

Antall bygslingssedler i 1751-52
Jeg har funnet 211 tinglysinger av bygslingssedler i Pantebok nr 7a for Hadeland, Land og
Valdres Sorenskriveri. Hovedbolken av disse er fra vårtinget i 1751, 178 stykker. De er å
finne på pagina, altså side, 178 til 199. Så følger sommertinget fra pagina 243 til 246 med 30
innføringer. Høsttinget har to på henholdsvis pagina 271 og 274. Avslutningsvis er det en fra
vårtinget 1752 på pagina 290. Denne er datert 9. mars 1752. Da Ingelise Myhren skrev sin
hovedoppgave i 1973 fant hun 204 bygslingssedler.107 Årsaken til denne forskjellen er
usikker. Det kan hende at hennes utvelgelseskriterier har vært litt strengere enn mine. Et
eksempel her kan være gården Bjerke som omtales senere, hvor bygslingskontrakten etter all
sannsynlighet ikke dreier seg om bygsling av en husmannsplass, men leie av en gård. Jeg har
valgt å ta den med fordi leietakeren omtales som «min husmann». Den er også et av tilfellene
hvor det er slektskap mellom husbond og husmann.
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Utvikling i antall husmannsplasser
Et sikkert totalantall på antallet husmannsplasser i Gran i 1751 har ikke vært mulig å finne,
fordi det ikke ble utgitt og tinglyst bygslingssedler på alle husmannsplassene. Men antallet
plasser i 1723 og 1782, henholdsvis 193 og 380, tilsier at antallet plasser antageligvis lå et
sted rundt 300. De 211 tinglysingene indikerer at kravene i forordningen av 1750 ble oppfylt
for rundt 2/3-deler av plassene i Gran.
Jeg finner at på 94 gårder som ikke hadde husmannsplasser i 1723, var det heller ikke tinglyst
bygslingssedler i 1751. Det var mer enn en tredjedel av det totale antallet gårder. Av disse 94
gårdene var 18 helgårder, 13 halvgårder, 26 ødegårder og 37 rydningsgårder.
29 gårder som ikke hadde husmannsplasser i 1723, hadde etablert en eller flere plasser i 1751.
Øvre Alm, en av Egge-gårdene, en Dæhlen-gård og Gullerud gikk fra null til tre plasser hver
seg. Dette var både helgårder, ødegårder og rydningsgårder. Gjøvik, Kammerud, Skirstad og
en Sørums-gård hadde etablert to plasser hver. Disse var halvgårder, ødegårder og
rydningsgårder. De resterende 21 gårdene hadde opprettet en plass hver. Gårdene er i alle fire
kategorier. To gårder som var registrert med hver sin plass i 1723, en Bleken-gård og Nordre
Houg, hadde ingen tinglyste plasser i 1751. Begge disse gårdene var fullgårder. Skari, også en
fullgård, var registrert med to plasser i 1723. Ingen tinglyste kontrakter her heller.
55 gårder var registrert med én husmannsplass i 1723. 35 av disse hadde ingen økning i
plasser til 1751. Tokerud, en ødegård, hadde økt antallet plasser til to. Helgården Røken til
tre. Næs-gården eid av enken Kari Gundersdatter hadde økt til fire husmannsplasser. Hans
Juelsens Næs-gård hadde fem plasser. Enken Ovidia Wisløff Berg hadde ikke mindre enn ni
husmannsplasser på sin gård Nedre Næs. Alle disse gårdene var helgårder. En Lunder-gård
hadde økt til to plasser, og Kløvstad til tre. Hvinden-gården til enken Kiersti Amundsdatter
hadde økt til to plasser – nok en fullgård. Gregers Granavollen på helgården Søndre Hvattum
hadde økt antallet til to plasser. En av Framstad-gårdene hadde økt antallet til to plasser. En
Egge-gård hadde økt fra en til fire plasser, en annen fra en til to plasser. To Dynna-gårder
hadde økt fra en til to plasser. På en Bleken-gård var det økt fra en til tre plasser. En av
Bjørge-gårdene økte fra en til tre plasser. Halvgården Augedal – økning fra en til tre plasser.
23 gårder var registrert med to husmannsplasser i 1723. Dette var uforandret på 12 av
gårdene. En del av gårdene har reduksjon i antallet plasser, eller kun en av gårdens plasser
hadde fått tinglyst bygslingsseddel. Dette gjaldt for en Bjerke-gård, Hoff, Holter, Hval,
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Klæstad, Molstad, Morstad, Søndre Hval og en Sørum-gård. Med unntak av rydningsgården
Holter var dette hel- og halvgårder. Til sammen gjaldt det ni gårder. Stadstad hadde økt til tre
plasser, og det samme hadde Lysen. Horgen hadde økt til fem plasser, og Gulden til seks. Alle
disse gårdene var helgårder.
Fem gårder var registrert med tre husmannsplasser i 1723. Alle sammen var helgårder. Bilden
økte antallet til fem plasser i 1751. Elken var registrert med to plasser, og Ensrud med tre.
Åtte plasser var registrert hos sorenskriver Wisløff på Gjefsen. Jorstad hadde kun tinglyst
bygslingsseddel på to husmannsplasser.
Tre gårder var registrert med fire plasser i 1723. Av disse hadde Hvalby hadde økt til fem
plasser, fordelt på to oppsittere. Her var det kun en oppsitter i 1723. Tetterud hadde tinglyst
tre kontrakter i 1751. Tuff hadde kun tinglyst en bygslingskontrakt.
Prestegården var registrert med fem husmannsplasser i 1723. Det ble kun tinglyst
bygslingsseddel på to plasser under prestegården i 1751.
Dvergsten stiller i en egen klasse både i 1723 og 1751. Det var registrert 11 plasser under
gården i 1723. Antallet plasser som fikk bygslingsseddel i 1751 var noe lavere – åtte stykker.

Oppsummering
Som vi kan se var det en god økning i antallet husmannsplasser i perioden 1723 til 1751.
Fellesnevneren uansett utgangspunktet i 1723 var ekspansjon. På 17 gårder var det registrert
færre plasser i 1751 enn i 1723. Selv om det ikke forelå bygslingskontrakter på disse plassene
er det ingen grunn til å tro at de var avviklet. Det kan jo tenkes at to husmannsplasser hadde
blitt slått sammen til en, eller at en plass her og der var blitt lagt inn under gården igjen, men
noen større avvikling av plasser i en tid med befolkningsvekst og press på opprettelse av
plasser er lite trolig. Når man ser hvor mange plasser enkelte av de store brukene hadde
etablert, kan det virke som det var lønnsomt. Kun 18 av de 102 fullgårdene i Gran stod uten
husmannsplasser med tinglyste bygslingssedler i 1751, altså hadde mer enn 80% av de største
gårdene plasser. Det var tinglyst kontrakter på 211 plasser. I tillegg var det etablert rundt 100
plasser til på dette tidspunktet, kanskje flere. En del av disse skjuler seg sikkert i den store
bolken på 1/3-del av gårder i Gran som ikke hadde noen plass registrert ennå. Dette er det
vanskelig å finne ut av innen rammene for denne oppgaven. Det er dog fullt mulig å gå
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gjennom kirkebøker for å se om det foreligger dåpsinnføringer, konfirmasjoner eller
begravelser knyttet til «eier» under disse gårdene i riktig periode. Innføringer på eventuelle
bryllup var gjerne registrert på gården – ikke på eiet, så de er ikke like presise.

Mobilitet – geografisk og sosialt
Sølvi Sogner undersøkte flytting i Akershus stift, basert på av- og tilgangslistene i
ekstraskatten i 1763. Dette er et årstall som er temmelig nær opptil de årene jeg undersøker,
og bør derfor være temmelig sammenlignbart. Hun beskriver hvordan det gjennom 17- og
1800-tallet foregikk en kontinuerlig flytting fra rurale strøk til urbaniserte områder på
Østlandet.108 Akershus stift kunne deles inn i tre klare oppland, som forsynte sine respektive
urbane områder med innflyttere. De tre områdene deler hun i østlig, sentralt og vestlig
oppland. Det østlige opplandet forsynte byene i Borgsyssel med tilflyttere. Det vestlige
området var Larvik prosti. Gran tilhørte det sentrale området, og ligger slik til at flytting ut fra
området gikk til både Kristiania og Bragernes. Sogners undersøkelser indikerer en glidning av
befolkningen fra indre strøk, til de ytre og byene, hvor flyttingen ofte skjedde etappevis.
Glidningen har foregått langs elver og andre vann- og hovedveier.
All flytting forutsetter at det er enkelt å komme seg fra det ene stedet til det neste. Fra
gammelt av har det vært slik at sjø og åpne vidder har bundet folk sammen, mens de dype
skogene har holdt folk adskilt. Eksempelvis nevner Sogner at flytting mellom Øvre Romerike
og prestegjeldene vestover; Hadeland, Ringerike og Hallingdalen, ikke var særlig utbredt, da
«adkomsten dit ikke er god». Med en slik bakgrunnstolkning, kan det for Gran sin del bety at
herredet stort sett tok imot innflyttere fra Toten, Land eller Valdres, som etter noen år i bygda
flyttet videre i retning Kristiania eller Bragernes. De kan også ha flyttet tilbake dit de kom fra,
noe som var utbredt, eller blitt i Gran.
Av årsaker til flytting nevner Sogner at den hyppigste årsaken var at personen fikk tjeneste på
et nytt sted. Nest hyppigst var flytting for å drive jordbruk. I noen tilfeller kjøp eller
forpakting av gårder, men i de aller fleste tilfellene fordi det hadde åpnet seg muligheter for å
overta en plass. Nittini par som ikke hadde bakgrunn fra herredet hadde overtatt plasser i
Gran. De passer rett inn i et slikt mønster. I tillegg hadde enkeltpersoner utenfra av begge
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kjønn, med partner fra Gran, overtatt en rekke plasser. De passer inn under Sogners tredje
kategori, flytting på grunn av giftemål. Loven tilsa at giftemålet skulle foregå i brudens
prestegjeld, men det var utbredt at de etter bryllupet flyttet til brudgommens hjemsted.109 Her
fantes begge varianter.
Sogner har fokus på Romerike. Et begrep hun kommer med er «nærflytting», som er den type
flytting som dominerer. Om lag halvparten av de som flyttet på Romerike, flyttet kun fra et
sogn til et annet innen prostiet. En fjerdedel flyttet et stykke lenger, til Aker og Kristiania.
Den siste store andelen flyttet ut mot kysten, og da med Bragernes som stedet som mottok
flest tilflyttere.110 Dette mønsteret kan kanskje finnes igjen på Gran også, og er fullt mulig å
forske på, men nok en gang et prosjekt som er for stort til å passe innenfor denne oppgavens
rammer.

Usikkert opphav, kanskje innflyttere
Min undersøkelse, der kildene og metodikken er forklart innledningsvis, omfatter til sammen
724 mennesker. 125 gårdbrukere og 138 gårdbrukerkoner, sammen med 212 husmenn og 249
plasskoner. I 129 tilfeller finnes det ingen opplysninger om husmannens foreldre, og dermed
hvilken stand han tilhørte før han ble husmann. Det samme gjelder i 149 tilfeller for
plasskonas del. 99 av disse tilfellene er sammenfallende, slik at det ikke finnes opplysninger
om hvor en husmannsfamilie kom fra. I ni tilfeller finnes det ingen opplysninger om
husbondens foreldre, og 15 ganger gjelder dette for gårdkona også. I tre tilfeller er dette
sammenfallende, slik at det ikke finnes opplysninger om gårdsfolket. I disse tre tilfellene,
hvor det ikke finnes opplysninger om gårdsfolkene, finnes det heller ingen opplysninger om
plassfolkene på samme gård. De tre gårdene var en Sørums-gård, en Kjos-gård og en Blekengård, to helgårder og en halvgård. Det var altså tre gårder som alle hadde kun "nye"
mennesker. Summert betyr det at 42% av disse menneskene, i begge stender, antakeligvis var
innflyttere. Det betyr også at hele 60% av plassfolket kom utenfra. Men det betyr også at
gårdbrukerne stod for kontinuiteten i samfunnet. Her var det kun 7% av ukjent opphav for
mennenes del, og 11% for kvinnenes.
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Jeg har altså ikke funnet opplysninger om disse menneskenes bakgrunn i Randi Bjørkviks
arkiv. Arkivet har en del mangler, noe som blant annet kom fram da jeg så etter innføringer
om bygslingssedler. Der fant jeg kun 60 av det som senere viste seg å være 211 tilfeller. Når
det gjelder ekteskap og fødsler derimot, tror jeg det meste av hendelser i Gran herred har
kommet med i arkivet. Kirkebøkene ble ført fra 1707 i Gran. Det tilsier at de fleste mennesker
yngre enn 43 år i 1751 er registrert med minimum dåpsinnføring i kirkeboka. Det forekommer
noen lakuner. Jeg tolker derfor dithen at de fleste av disse menneskene ikke kom fra Gran
opprinnelig – at de var innflyttere. Det tyder i så fall på en stor mobilitet mellom distriktene
på 1700-tallet. Mange av disse plassfolkene kan ha søkt seg til en plass i et annet herred enn
de opprinnelig kommer fra, fordi det sosiale fallet ved å gå fra bondestand til husmannsstand
var så stort at de ikke ønsket å gjennomgå det i hjembygda. Ved å flytte ville også slippe å se
hver dag hva de hadde hatt tidligere. De kan jo passe rett inn i Sølvi Sogners teori også, om
den glidende flyttestrømmen fra innlandet ut mot kysten.

Figur 8- Kjent og ukjent opphav blant gårdbrukere og plassfolk i Gran. Egne data.

Mobilitet opp i samfunnet
Den romantiske historien om jenta (helst) som får prinsen, eller bondesønnen, gifter seg langt
over sin stand, og lever lykkelig alle sine dager har vi sett i andre sammenhenger. Den er
grunnlag for mang en roman eller ukebladnovelle. Som vi skal se, så skjedde det, men ikke
ofte.
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Hans Henrik Bull undersøkte i sin doktoravhandling ekteskapsmønstre i Rendalen i perioden
1750 til 1900. Han viste at Rendalen gjennom perioden hadde to klare sosiale grupper, bønder
og jordbruksarbeidere. Det ble undersøkt om bønder var homogame, det vil si om de giftet
seg innenfor sin egen samfunnsgruppe. Antallet jordbruksarbeidere i området økte i denne
perioden, og det skulle tilsi at potensielle ekteskapspartnere økte, også for bøndene. Bulls
funn er at i Rendalen ble de sosiale grensene holdt i hevd, helt fram til slutten av 1800-tallet.
Mye av årsaken til dette legger han i at eiendomsbesittelse var nøkkelen til sosial posisjon, og
at frykten for å miste posisjon tvang bondesønner og -døtre til å gifte seg innenfor sin egen
klasse.111 Noe av det samme mønsteret finner jeg altså også i Gran.
Nils Olsen Solberg giftet seg i 1738 med husmannspiken Anne Taraldsdatter Tetterudseiet.
Solberg var en helgård på 5 tønner hartkorn.112 Nils Olsens foreldre, Ole Torstensen og
Marthe Pedersdatter, eide gården Nedre Skiaker. Anne Taraldsens far, Tarald Eriksen, var
husmann på blant annet Tetterudseiet. Mor ukjent. Nils Olsen døde 85 år gammel i 1790.
Kona Anne overlevde ham, men hvor lenge hun levde er ukjent.113
3. januar 1732 giftet husmannen Syver Larsen bosatt på Lynneeiet seg med bondedatteren
Ingeborg Nielsdatter fra Wien. I 1751 satt Syver som husbond på gården Søndre Hval, en
helgård på seks tønner og sju skjepper svakt land.114 Syver og Ingeborg fikk en datter, Gubjør,
i 1733. Hun ble født på Lynneeiet. De fikk en sønn, Lars, i 1736. Han var født på Hval.115
Syver Larsen kjøpte andeler i gården Søndre Hval av svogeren Bjørn Ingvoldsen i 1735, men
han kan ha hatt eierandeler i gården tidligere. En av gårdens to oppsittere i 1723, innført i
matrikkelutkastet, het Syver. Syver Larsen ser ut til å ha vært født rett før år 1700.
Peder Hansen Amundrud giftet seg i 1750 med Berthe Christophersdatter fra Glorud.
Amundrud var i 1723 en rydningsgård på tre skjepper, et fjerdingskar og et album hartkorn.116
Peder Hansens foreldre Hans Mogensen og Mari Hansdatter hadde gården Olerud, en
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rydningsgård på tre skjepper, et fjerdingskar og et album.117 De to rydningsgårdene var altså
like store. Glorud var en plass under gården Lynne.
Disse tre tilfellene er de eneste klare jeg finner på sosial mobilitet opp i samfunnet, fra
husmannsstand til bondestand, i mitt forskningsmateriale. Eventyrhistorier fant sted, men ikke
så ofte. De to første, fra gårdene Søndre Hval og Solberg, viser en stor endring i sosial status,
med overgang fra husmannsplass til en fullgård. Den siste, fra rydningsgården Amundrud,
viser vel mer at det kunne være en flytende overgang mellom oppsitterne på de minste
gårdene, rydningsgårder og ødegårder, og husmannsstanden.

Mobilitet ned i samfunnet
Jeg finner tolv tilfeller hvor begge ektefellene på en husmannsplass kommer fra bondestanden
i Gran: Soldaten Torger Olsen fra gården Rekken og kona Mari Amundsdatter fra Molstad
endte opp som plassfolk på Hoelebakken. Soldaten Hans Arnesen kom fra Framstad. Kona
Kari Mogensdatter kom fra Vøyen. De var i 1751 plassfolk på Korsvolla. Soldaten Christen
Trondsen kom fra Staxrud og kona Inger Borgersdatter kom fra Hoff. De var plassfolk på
Tingelstadeiet. Peder Andersen kom fra Mjør, og Gjertrud Larsdatter fra Ballangrud i Lunner.
Sammen drev de en plass under Dvergsten. Borger Andersen kom fra Toverud, og kona Marie
Iversdatter fra Kjos. Plassfolk var de på Engene under Toverud, hvor de satt under Borgers
bror. Albret Pedersen kom fra Dotset på Toten. Gjertrud Iversdatter kom fra Retrum. Sammen
endte de opp på plassen Laderud under Nedre Kjos. Ole Olsen kom fra Lunde, Ingrid
Povelsdatter kom fra Læren. De ble plassfolk på Nygård under Gulden. Ingrid Povelsdatters
søster, Marte, var gift med tamburen Ole Mogensen fra Hoff. Plassfolk var de på Horgeneiet.
Rasmus Gulbrandsen kom fra Framstad, Eli Pedersdatter fra Morstad. Olalykkja under
Undelie var plassen de hadde i 1751. Hans Hansen og Anne Nielsdatter Sørumseier kom fra
henholdsvis Olerud og Lofsvold. Lars Simensen kom fra Stensrud og kona Dorthe Nielsdatter
kom fra Lofsvold. Sammen bodde de på et Hvindeneie. Peder Andersen kom fra Røysom, og
kona Malene Larsdatter kom fra Bjerke. De hadde husmannskontrakt på Bjerke, men dette var
antageligvis en bygslingskontrakt på selve gården. Dette er en av "søsken-sakene". De
overtok senere hele gården, så denne husmannsstatusen var kun midlertidig.
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Jeg finner fjorten tilfeller hvor bare husmannskona kom fra bondestand, mens mannen kom
fra husmannsstand. Marte Embretsdatter på plassen Ladderud under Nedre Kjos kom fra
gården Hole. Gubiør Chistensdatter på et Næseie kom fra Rua (Ruden). Marthe Andersdatter
Næseier kom fra Skute. Det gjorde også søsteren Rønnoug Andersdatter Næseier. Berthe
Jonsdatter Røkeneiet kom fra Egge. Kari Jacobsdatter Gammehagen kom fra Bilden. Gjertrue
Christensdatter Saugseiet kom fra Løvlien. Kari Olsdatter Romholt kom fra Saug. Marie
Hansdatter Hoffseiet kom fra Nedre Alm og Elie Hansdatter Kalvskinn kom fra Olerud.
Berthe Engebretsdatter på et Skirstadeie kom fra Østen. Marie Nielsdatter fra Tomt bodde på
et Røkeneie. Goro Olsdatter på Nedre Vøyen kom fra Bjertnes. Siri Iversdatter på plassen
Klemmen under Tetterud kom fra Raae. I fem tilfeller var det husmannen som hadde
bondestanden som bakgrunn. Ole Nielsen på Eidsand under Eid kom fra Wiigen. Gulbrand
Gulbrandsen Hougsødegården kom fra Houg. Østen Østensen Tingelstadeier kom fra
Tingelstad. Hans Hansen Sørumseiet kom fra Olerud. Gulbrand Larsen Skiakereiet kom fra
Skjervum. Til sammen gir dette 31 plasser hvor folk fra Gran med bondebakgrunn satt som
husmenn.

Slektskap i 1751
Jeg har funnet at det var slektskap i ni av 211 hendelser, det vil si i 4,3% av tilfellene. I syv av
disse tilfellene var hovedpersonene søsken. I tre tilfeller satt brødre som henholdsvis bonde og
husmann. I to tilfeller var en søster endt opp som plasskone. I begge disse tilfellene var det
broren som eide gården. I to tilfeller var husmannen bror av kona på gården. I de to siste
tilfellene med slektskap var det datter og svigersønn som var blitt tilgodesett med en plass av
hennes far.

Helt klare slektskapsforhold – søsken
Toverud118
Bent Andersen Toverud satte ned to av sine søsken på husmannsplasser under gården
Toverud. Broren Borger Andersen på plassen Engene, og søsteren Goro på plassen
Qvernevolden. Under dåpen til husmannsdatteren Siri i 1741 ble plassen kalt Qvernen. Det
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kan være en indikasjon på at svogeren Thomas Isaksen kanskje var møller? Gården kom fra
Bent Andersens familie, ikke kona Ingeborg Olsdatter. Hun kom fra Nøklebye i Jevnaker.
Bent som arvet gården etter foreldrene var yngre enn broren Borger som var hans husmann.
Borger var eldst, Bent nummer 2, og Goro nummer fire blant søsknene.
I matrikkelen fra 1723 var Anders oppsitter på gården Toverud, men den var eid av
proprietæren Stockflets arvinger. Den var oppgitt å være en halvgård på fem tønner hartkorn
svakt land. Den var stor nok til å kunne deles. Den hadde en besetning på 3 hester, 20 kuer, 16
sauer og 20 geiter.119 Kvaliteten på jorda ble satt til god til temmelig god.120 Den hadde en
utsæd på 5 tønner og 6 pund bygg. Videre hadde den to husmannsplasser, hvor de sådde 4
skjepper korn, og holdt til sammen 6 naut, altså kuer, og 4 sauer. Hverken på kartotekkortene
til Bent Andersen eller faren Anders Borgersen Toverud står det noe om at de kjøpte gården
Toverud. Derimot er det oppgitt at Anders Borgersen kjøpte gården Smedshammer fra Sophie
Stockflet i 1705. Toverud og Smedshammer ligger på henholdsvis vestsida og østsida av
Randsfjorden, nesten rett overfor hverandre.
Det ser altså ut til at begge husmannsplassene som tilhørte gården ble beholdt innen familien.
Borger Andersens kone Kirsti Olsdatter døde på Toverudeiet i 1764. Det skulle tilsi at de
beholdt husmannsstatusen livet ut.

Plassen Moen under Øvre121 og Nedre122 Kjos
Plassen Moen på Næs var eid av flere oppsittere, og lå under gårdene Øvre og Nedre Kjos.
Slektskap her bestod i at husmannen Hans Eriksen var bror av oppsitteren Syver Iversen Kjos
kone Marthe Eriksdatter. Marthe var eldre søster av Hans Eriksen. Disse søsknene kom fra
gården Svinning. De var barn av Erik Ellingsen Svinning, født ca i 1646, ektefelle ukjent. I
de tinglyste bygslingssedlene gjør han seg bemerket ved at barna Marthe Eriksdatter, Hans
Eriksen og Anders Eriksen er parter. Sønnen Anders opptrer som husbond i en annen
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innføring. Datteren Marthe ble gift med en bonde, og sønnen Hans endte opp som husmann.
Fra Randi Bjørkviks notater ser det ut til at de var 7-8 søsken.
Nedre Kjos var en helgård på 11 tønner, 3 fjerdingskar og 3/5-dels album hartkorn. Den
hadde i 1723 tre oppsittere, noe den også hadde i 1751. I 1723 hadde den en husmannsplass.
Dette tallet var økt til fire (3 1/2) i 1751.
Øvre Kjos var litt mindre, men var også en helgård. Den hadde til gjengjeld kun en oppsitter.
Den var på sju tønner og en skjeppe hartkorn, og hadde også en husmannsplass i 1723. Også
her var det økning i antallet husmannsplasser. Den hadde to plasser i 1751. Den ene av disse
plassene hadde den da sammen med Nedre Kjos.
Svinning123 var i 1723 eid av et fjerde søsken, Endre. Den var oppgitt å være en halvgård på
tre tønner og fire skjepper hartkorn. Den var nok for liten til å kunne deles. Den hadde en
besetning på 2 hester, 11 kuer, 7 sauer og 5 geiter.124 Også Svinning hadde en husmannsplass
i 1723. Det ble ikke tinglyst noen bygslingsseddel på husmannsplass på Svinning i 1751.

Tokerud125
Engebret Toresen Tokerud satte ned broren Steffen Toresen som husmann på plassen
Bølviken. De var begge sønner av Tore Iversen og Kirsti Mogensdatter Horn.
Horn126 (Hond) var i 1723 en ødegård satt til en tønne og to skjepper hartkorn svakt land. Den
var for liten til å kunne deles. Den hadde to hester, seks kuer, sju sauer og sju geiter.127 Den
hadde ingen husmannsplass, verken i 1723 eller 1751. Engebret og Steffen var barn nummer
tre og fire (fem) av minst seks barn.
Tokerud var på en tønne, fire skjepper og to fjerdingskar hartkorn. Den var for liten til å
kunne deles. Den hadde en husmannsplass i 1723, noe som var økt til to i 1751. Det var ikke
slektskap mellom gårdbrukerne og plassfolkene på plass nummer to. Gården hadde en
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besetning på 1 ½ hest, 6 kuer, 5 sau og 5 geit.128 Både Tokerud og Horn var i kategorien
ødegårder, og også Tokerud og Horn ligger på henholdsvis vestsida og østsida av
Randsfjorden. Horn ligger på grensen til Land.
Både Engebret Toresen og kona Kari Olsdatter hadde Tokerudeiet som bosted da de døde,
henholdsvis i 1773 og 1775. Sønnen Tore satt i føderåd på Tokerud under folketellingen i
1801, men det er vanskelig å si om det var på en av de to bruksenhetene eller om det var på en
husmannsplass. Det var ikke Tores sønn eller datter som satt på gården da. Steffen Toresen
Tokerud ble begravet i mai 1801.129 Han var da legdslem, og alderen ble oppgitt til 70 år. Det
riktige er cirka 80. Han kom ikke fram på folketellingen for 1801, selv om den fant sted 1.
februar. For Tokeruds del kan det se ut som om begge brødrene, både gårdbrukeren og
husmannen, sank ned i husmannsstanden etter å ha vært født inn i bondestand.

Skiaker130
Even Olsen Skiaker satte ned svogeren Gulbrand Larsen som husmann på Skiakereiet. Han
var bror til gårdskona Anne Larsdatter. Gulbrand og Anne var barn av gårdbrukeren Lars
Monsen Skjerven. Gulbrand Larsen døde på Skiakereiet i 1783. Han var da 82 år gammel.
Even Olsen Skiaker satte ned husmann i samarbeid med Jon Hansen og Kirsten Torstensdatter
Skiaker. Det var ikke slektskap mellom dem og husmannsfamilien.
Gulbrand Larsens kone Marthe Olsdatter var datter av husmannsparet Ole Sindresen og
Marthe Jensdatter som var plassfolk nettopp på Øvre Skiaker. Matrikkelen for 1723 oppgir at
Skiaker Øvre hadde én husmannsplass, så det kan se ut som om det var denne plassen de
overtok. Denne plassen hadde en buskap på ei ku. Skiaker Øvre var i 1723 en helgård på fem
tønner hartkorn. Den hadde en besetning på tre hester, tolv kuer, åtte sauer og åtte geiter.
Utsæden var på ei tønne rug, ni tønner bygg, og ei tønne erter.
Gården Skjerven, som søsknene kom fra, var en helgård på fem tønner og fem skjepper
hartkorn, og hadde en besetning på 2 ½ hest, tolv kuer, ti sauer og ti geiter.131 Den var ikke
registrert med husmannsplasser verken i 1723 eller 1751. Lars Monsen, søsknenes far, var gift
128

http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-ma20090817630566.jpg
http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603840688.jpg
130
Skiaker Øvre var gård nummer 72 i matrikkelutkastet av 1723. Opplysninger om Skiaker ligger i
vedlegg 5.
131
Skjerven var gård nummer 84 i matrikkelutkastet av 1723.
129

57

to ganger. Først med Gubiør Hansdatter på slutten av 1600-tallet, siden med Birthe
Pedersdatter i 1715. Birthe kom fra gården Sau. Lars Monsen døde på Skjerven i 1742. Anne
Larsdatter og Gulbrand Larsen var Lars Monsens barn nummer en og to i første ekteskap med
Gubiør Hansdatter. Lillebror Peder Larsen født i 1724, og altså fra ekteskap nummer to, var i
legd på Skjerveneier da han døde i 1771, 50 år gammel. Før det hadde han vært husmann
under flere gårder.132 Den yngre broren Anders, også fra andre ekteskap, var husmann på
Hvalbyeiet da han ble far i 1739.133 Brødrene Mons og Lars Larsen finner jeg ingen
innføringer på. Alt tyder på at Anne Larsdatter var den av søsknene som gjorde det best i
livet, ved å bli gårdkone på Skiaker. De andre søsknene mistet sosial status, og endte opp som
husmenn. Gården Skjerven ser ut til å ha gått ut av denne familiens eie.

Houg134
Nils Gulbrandsen Houg satte ned broren Gulbrand Gulbrandsen som husmann på plassen
Hougsødegården. At de var brødre stod skrevet i husmannskontrakten.
I følge matrikkelen av 1723 var gården Houg krongods. I 1730 utstedte Nils Gulbrandsen et
pantebrev med pant i Houg, til Birgitte Coldevin, enkeprostinnen. Han må derfor ha kjøpt
gården en gang i perioden 1723 til 1730. Houg var en halvgård på tre tønner og seks skjepper
hartkorn. Besetningen var tre hester, ti kuer, 15 sauer og 15 geiter. Den hadde to
husmannsplasser, som til sammen hadde en buskap på to kyr. Jorden på gården ble oppgitt å
være «maadelig god».135 I 1751 ga gården bygslingsseddel til tre husmannsplasser i tillegg
til Hougsødegården, så den må ha hatt minst fire plasser. Plassfolket på disse plassene var
ikke i slekt med Nils Gulbrandsen.
Nils og Gulbrand var sønner av Gulbrand Gulbrandsen og Marthe Larsdatter Houg. Gulbrand
senior og Marthe hadde eid eller hatt parter i flere gårder; Søndre Hvattum og Ballangrud i
Lunner i tillegg til Houg i Ål.136 Nils var eldste bror i en barneflokk på minst seks. Gulbrand
junior var nest yngst. Gulbrand junior var gift med Anne Tollofsdatter, som kom fra
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husmannsslekt. Foreldrene satt som plassfolk på Rongstadeiet og på Holtereiet. De fikk fem
barn, som alle ble født på Hougseiet. Da Anne Tollefsdatter døde i 1759, bare 34 år gammel,
var hun fortsatt bosatt på Hougseiet, altså Hougsødegården. Jeg finner ingen innføring fra
Gulbrand Gulbrandsens begravelse, heller ikke noe omgifte. Han var født ca 1710, og da
rundt 50 år da kona Anne døde.137 Antageligvis var han husmann resten av livet.

Bjerke138
Peder Larsen Bjerke satte ned svogeren Peder Andersen som husmann. Han var gift med
Peder Larsens søster Malene Larsdatter.
I følge Randi Bjørkvik var Peder Larsen bosatt på Rosendal da han giftet seg i 1740. I løpet
av noen få år var han kjent under flere navn; som Peder Larsen Bjerke, Peder Larsen Røssum
og Peder Larsen Hvattum. Kona Anne Torgersdatter kom fra Dæhlen. De fikk sju barn, og
man kan se av dåpsinnføringene på disse sju at paret flyttet rundt. Den første var født på
Rosendal, de tre neste på Bjerke, og de tre siste på Hvattum. Det var dragonkvarteret Nordre
Hvattum de overtok. Det skjedde i 1752. Den eldste sønnen, Lars, overtok Hvattum-gården
senere. Ungene som levde opp ble gift rundt på forskjellige gårder i Gran. Datteren Thore
ender opp på Grindåker, Ingeborg på Horgen, Margrethe på Lynne og Marthe på Svinning.
Peder Andersen var bosatt på Røssum da han giftet seg i 1750, og han og Malene Larsdatter
bodde der til etter 1753, selv om husmannskontrakten på Bjerke ble tinglyst i 1751. De fikk
seks barn, to mens de var bosatt på Røssum, fire på Bjerke. I skiftet etter Peder Andersen i
1784 kom det fram at det var en eierandel på 275 riksdaler i gården Bjerke som skulle
fordeles. Det framkommer ikke hos Randi Bjerkvik når det ble tinglyst overdragelse på
Bjerke fra Peder Larsen til Peder Andersen, men jeg antar at det skjedde en gang rett etter
1751. Hun har ellers fått med ganske mange forretninger Peder Larsen var involvert i. I og
med at Peder Andersen og Malene Larsdatter endte opp med å eie Bjerke hører kanskje ikke
denne innføringen av tinglysing av husmannskontrakt med her, men – det står i klartekst i
kontrakten «min husmand Peder Andersen», og jeg tar den derfor med.
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Bjerke var i 1723 en halvgård på tre tønner og en skjeppe svakt land. Besetningen var på tre
hester, 14 kuer, åtte sauer og seks geiter.139 Den hadde to husmannsplasser i 1723. Nordre
Hvattum som Peder Larsen overtok var en helgård på fem tønner fem skjepper hartkorn.140
Den hadde ingen husmannsplasser i 1732, og ingen med tinglyst bygslingsseddel i 1751.141

Helt klare slektskapsforhold – fedre og døtre
Klæstad142
Tron Helgesen Klæstad tinglyste i 1751 bygslingskontrakten han hadde med sin husmann
Johannes Jonsen på plassen Lure. Johannes Jonsen ble gift med Tron Klæstads datter Inger i
1727, og de bodde på Lure fra da av. Johannes Jonsen hadde vært gift tidligere, med Inger
Saxesdatter, og var også da bosatt på Lure. Johannes Jonsen bodde på Lure i hvert fall fra
1725, altså mer enn 25 år før kontrakten ble tinglyst.
Klæstad hadde i 1723 to oppsittere og to husmannsplasser. Den var en helgård på 4 tønner og
to skjepper hartkorn. Forutsatt at de to oppsitterne hadde om lag like store andeler av gården,
var Tron Klæstads andel av gården for liten til å kunne deles. Gården hadde fire hester, 14
kuer og ti sauer. Utsæden var en skjeppe rug, sju tønner og to skjepper bygg og to skjepper
erter.143 I 1751 var det kun plassen Lure det ble tinglyst bygslingskontrakt på.
Tron Helgesen Klæstad og hans familie er å finne flere steder i forbindelse med disse
bygslingssedlene. Han var gift med Kari Pedersdatter, opprinnelig fra gården Winolum i
Søndre Ål i Gran. Han var husbond for en husmannsplass i et tilfelle, hvor hans egen
svigersønn og datter var plassfolk. Søsteren Guri Helgesdatter Horgeneiet var mor til
dragonen Anders Steffensen, som inngikk husmannskontrakt på nettopp Horgeneiet. Datteren
Mari Tronsdatter Stadum var gift med Halvor Amundsen Dihle, som var husbond i en annen
husmannskontrakt. Sønnen Jacob Trondsen satt på gården Gjøvik, og var husbond i to
husmannskontrakter. Tron og Kari Klæstad hadde minst seks barn. Tron Helgesen overtok
Klæstad etter et makeskifte, hvor han overdro Stadum til Jens Iversen. Tron Klæstad hadde
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tidligere også eid Østre Framstad. Klæstad ble overtatt av eldste sønn Helge Trondsen. Eierne
av Klæstad har greid å holde navnetradisjonen med Tron og Helge i annenhver generasjon i
hevd i alle år, helt fram til nå.

Østen144
Engebret Amundsen Østen satte ned datteren Anne og svigersønnen Niels Nielsen som
husmannsfolk på et eie under Østen. Det er få opplysninger å hente når det gjelder
svigersønnen Niels Nielsen, men til gjengjeld finnes det en mengde om far og datter.
Østen ble i 1723 oppgitt å være en helgård med to oppsittere. Eieren var Hans Kongelige
Majestet. Den hadde en matrikkeltakst på to tønner og fire skjepper hartkorn. Den var med
dette den minste helgården i Gran. Besetningen var på 2 hester, 10 kuer og 8 sauer – fordelt
på to oppsittere. Den hadde en registrert husmannsplass i 1723, og det ble tinglyst en
bygslingsseddel på Østen i 1751.145
Engebret Amundsen var gift hele tre ganger. Ved inngåelsen av det første ekteskapet med
Berthe Hansdatter, inngått i 1709, stod han som bosatt i Mønnevolden, som vel må være
Mjønvald. Berthe var bosatt på Røssum. De fikk fem barn sammen, før Berthe døde i
barselseng i 1721. Hun var da 37 år gammel og døde under fødselen av barn nummer seks.
Anne var deres femte barn. En annen Anne var det første barnet de fikk. Fødested på disse
barna er stort sett oppgitt til Rosendal, men for Annes del var familien tilbake på
Mønnevolden da hun ble født. Korporalen Engebret Amundsen giftet seg på nytt i 1722, nå
med Malene Larsdatter, hun fra Grinner. Det ble ikke oppgitt bosted på Engebret ved dette
bryllupet, men det er tydelig rett etterpå at han flyttet. Han fikk tre barn sammen med Malene
Larsdatter, alle tre født i Østen, før hun døde i 1732, 31 år og 11 måneder gammel. Engebret
Amundsen giftet seg for tredje gang i 1732, denne gangen med Birthe Thoresdatter fra Horn.
Hun var datter av Tore Iversen og Kirsti Mogensdatter Horn, som også var foreldrene til
Engebret Toresen Tokerud og Steffen Toresen Bølviken som er omtalt tidligere. De fikk
minst seks barn sammen. Disse barna ble også født i Østen. Birthe, eller Beret som hun gikk
for da, døde 60 år gammel på Lybekk i 1773. Lybekk var en husmannsplass under Østen. Hun
var enke da hun døde.
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Anne Engebretsdatter giftet seg første gang i 1736 med Hans Nielsen fra Raastad i Gran. Hun
var da bosatt på Østen. Hun fikk tre barn med Hans Nielsen, før han døde i 1746. Hun giftet
seg på ny med Niels Nielsen i 1747, og fikk tre barn til med ham. Det første av disse barna
hadde fødested Augedalseier, de to siste Østeneier. Det skulle bety at de flyttet til Østeneier
mellom 1748 og 1750. Anne Engebretsdatter døde på Kløvstad i 1792. Hun var da i legd der.
Både foreldre og barn i denne familien ender opp i husmannsstanden.

Klare slektskapsforhold – oppsummering
Det er ikke mulig å peke på én felles årsak til at et av søsknene i disse tilfellene ble
gårdbruker, mens det andre ble husmann eller -kone. I et par av tilfellene skyldes det vel at
gården ikke kunne deles opp, og at plassen derfor var eneste mulighet for et av søsknene. I to
av tilfellene, Tokerud og Skiaker, kan det se ut som om hele familien var på vei ned i
samfunnet. Ser man på siste sak, gården Bjerke, er det klart at det kan bli komplekst.
Husmannsstatusen her var rent forbigående. Denne husmannsfamilien hadde sin egen gård på
gang. Det var bare et spørsmål om tid. At det ble inngått en husmannskontrakt mellom bror og
svoger/ søster kan ses som en formalisering av et leieforhold.
I tilfellet av far og datter-forhold på Østen, ser det ut som om familien var på vei ned i
husmannsstanden, eller vaklet mellom de to stendene hele tiden, før det til slutt pekte ned.
Tilfellet Klæstad viser at plassforhold innen slekta ble formalisert og tinglyst, selv om det
hadde vart i over 25 år. Gården var heller ikke stor nok til å kunne deles mellom sønnen som
etter hvert arvet gården, og datteren som ble plasskone.
De fleste med husmannsstatus forble i husmannsstanden livet ut. Vi kan se på noen av
innføringene at husmann eller huskone var registrert som beboere på eiet – eller et eie - da de
døde, gjerne godt voksne. I ett tilfelle var husmannen også blitt legdekall.

Slektskap kan ikke utelukkes
Jeg har registrert tolv tilfeller hvor slektskap ikke kan utelukkes. I elleve av disse tilfellene
finner jeg en husmann som jeg ikke har opplysninger om foreldrene til. I fire forekomster har
jeg navn på ektefelle, men ingen opplysninger om ektefellens foreldre. I åtte av forekomstene
har jeg ikke opplysninger om ektefelle, og slett ikke om eventuell ektefelles foreldre. Det er
også to tilfeller hvor jeg ikke har opplysninger om oppsitters ektefelle. Årsaken til at
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slektskap ikke kan utelukkes her er et eventuelt slektskap med de ukjente ektefellene. I et
tilfelle er det også sammenfallende patronymikon mellom husbond og husmann hvor jeg ikke
har greid å finne ut om det er slektskap.
I en forekomst var det en husmannsenke, Kari Hansdatter Aaserud, hvor jeg ikke hadde
informasjon om mannen hun var gift med. Slik Randi Bjørkviks arkiv er bygd opp, med
utgangspunkt i ektemann og tidspunktet for ekteskap, strandet da undersøkelsene. I dette
tilfellet benyttet jeg meg av Mormonerkirkens FamilySearch, og greide å finne fram til hvem
ektemannen hadde vært. Den forekomsten skiftet da karakter fra «slektskap kan ikke
utelukkes» til «ikke slektskap».
Dersom alle de tolv forekomstene hvor jeg ikke kan utelukke slektskap skulle vise seg å
stemme, ender jeg opp med 21 forekomster. Det vil si 21 av 211 forekomster hvor det kan ha
vært slektskap mellom husbondsfolk og husmannsfolk, omregnet vil det si at det helt
maksimalt kan ha vært slektskap i 9,9 % av tilfellene. Ved å ta bort husmannsplassene som
tilhører elitens gårder, slik at kun de vanlige bøndene og deres plasser gjenstår, får jeg et
bedre forholdstall mellom bønder og husmenn hvor slektskap er realistisk å vente.146 Jeg får
da 20 husmannsplasser med potensielt slektskap, fordelt på totalt 179 plasser, noe som
maksimalt gir slektskap i 11% av tilfellene. Avklart slektskap gjelder uansett for kun 4,3% av
tilfellene.

Elitens gårder – lensmannen og proprietærene
Først presenterer jeg forholdene på bygdeelitens gårder i Gran; embetsmennene, offiserene og
geistligheten. I og med at disse ledende personene i liten grad arbeidet aktivt med jordbruket
selv, trengte de en til to husmenn mer enn bøndene som selv drev gården. Etter omtalen av
disse gårdene vil jeg som en avsluttende drøfting se på forholdene på de forskjellige
gårdklassene på mer generelt grunnlag.
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Dvergsten147 – Grans største gård
Dvergsten, Grans største gård, var i 1751 eid av lensmannen Christopher Johnsen Stenersen
og fruen Berthe Bentsdatter Dvergsten. Han kom opprinnelig fra Våler i Gausdal, gården kom
fra hennes side. Matrikkelforarbeidet oppgir gården til å være på 12 tønner og fire skjepper
svakt land. Videre oppgis det at gården hadde skog til "gjerdefang og noget brænde".
Skogbruk var allikevel en viktig næringsvei ved gården. Den var en av få gårder hvor det er
opplyst i matrikkelen at den hadde egen sag, i tillegg til tre årgangskverner. Denne sagen skar
"noget til egen fornødenhet og noget for almuen naar flommen er stor". Dvergsten hadde i
matrikkelen fra 1723 registrert 11 husmenn. Åtte plasser fikk bygslingsseddel i 1751. På
denne gården kan vel antallet plasser ha gått noe opp og ned etter behovet for arbeidskraft.
Det var en stor gård, som helt sikkert trengte arbeidere til onnene. I tillegg arbeidet de
antageligvis med hogst for gården om vinteren. Jeg har tatt med Dvergsten blant gårdene hvor
slektskap ikke kan utelukkes. Det er fordi det ikke finnes noen opplysninger om husmannen
Østen Guldbrandsen. Han finnes ikke i materialet etter Randi Bjørkvik. Det kan ikke fastslås
om han var gift engang. Antageligvis var det nok ikke slektskap mellom sjølfolket på gården
og noen av plassfolkene. Av de 16 plassfolkene jeg har kartlagt, finner jeg kun opplysninger
om bakgrunnen til tre personer. De resterende 13 var sannsynligvis innflyttere. En husmann,
Christen Gulbrandsen, var såkalt uekte barn. Faren var av bondestand, moren husmannsdatter.
De to andre jeg har opplysninger om, var paret Peder Andersen og Gjertrud Larsdatter. De
kom begge to fra gård, henholdsvis fra Mjør148 og fra Ballangrud149 i Jevnaker (Lunner).
Under dåpsinnføringen til det første barnet deres, er det oppgitte bostedet Møllevolden, altså
Mjønvald, hvor Dvergsten hadde mølle. Det burde tilsi at husmannen her var møller og
kanskje sagmester også. Mjør hadde ingen egne husmannsplasser i 1723, det hadde heller
ingen av Ballangrud-gårdene. Christen Andersens bror, Tosten, endte opp med Mjør, som for
så vidt var en stor nok gård til å kunne deles. Han var gift med Gjertrud Larsdatter
Ballangruds søster, Anne. Randi Bjørkvik setter Christen som eldst, men hun oppgir ikke
kilder.
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Dvergsten var gård nummer 44 i matrikkelutkastet av 1723. Opplysninger fra Dvergsten ligger i
vedlegg 11.
148
Mjør var gård nummer 180 i matrikkelutkastet av 1723.
149
Hun kom ifølge Randi Bjørkvik fra Østre Ballangrud. Matrikkelen oppgir tre Ballangrudgårder,
men det er uvisst derfra hvilken som er Østre. De tre gårdene, matrikkelens nummer 6,7 og 8, hadde til
sammen åtte oppsittere, og ingen husmannsplasser.
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Prestegården150
Prestegården var en helgård på ti tønner og fem skjepper hartkorn. I tillegg til hovedbølet lå
plassene Delemarken, Gislebergmarken, Enevolden og Torgersrud under prestegården.
Prestegården hadde i 1723 fem husmannsplasser. Den hadde en besetning på syv hester, 26
kuer og 20 sauer. Prost i 1723 var Anders Christophersen Hammer, far til
generalkonduktøren, Christopher Hammer. Herr Anders Hammer var også svigerfar til
sognepresten i 1751, Hannibal Olsen Hammer. I 1751 ble det kun tinglyst to bygslingssedler
på plasser under prestegården, noe som er litt overraskende, tatt i betraktning at sognepresten
var en av de ansvarlige for gjennomføringen av husmannsforordningen. Det var ikke
slektskap mellom sognepresten og hans husmenn Anders og Anders med koner.

Prostinnen på Melbostad151
På Melbostad bodde Christopher Hammers mor, enkeprostinnen Birgitte Coldevin Blix
Hammer. I et forsinket skifte etter hennes mann, prosten og proprietæren Anders
Christophersen Hammer, kommer det fram hvilke gårder hun eide hele eller deler av i Gran i
1753. Gårdene måtte takseres, noe som foregikk i to omganger, 4. og 6. august 1753. Hoff,
Vien, Ulverud, Gamme og Melbostad ble taksert den første dagen. Stubstad og Lundberg stod
for tur den andre. Hun eide halvparten av Gamme, og ca 1/4-del i Hoff. I tillegg til disse
gårdene i Gran, eide hun også en andel vurdert til 1800 riksdaler i storgården Kraby på Toten.
Ingen av prostinne Hammers gårder hadde mye skog. I matrikkelen har de fleste fått
standardfrasen om egen skog til gjerder og brensel.
I de tinglyste bygslingssedlene i panteboken framkommer hun som eiendomsbesitter fire
ganger. Det gjelder for en plass under Melbostad, en plass under Ulverud, og en plass under
Lundberg. For den fjerde seddelens del er jeg ikke sikker på hvilken gård det dreier seg om.
Når det gjelder bygslingen av Lundbergseiet, tror jeg det kan dreie seg om selve Lundberg, og
ikke en plass under denne gården. Lundberg152 var en gård med en skyld på ett skinn, eller 5
skjepper hartkorn, og altså ikke store gården. I følge rapporten etter takseringsforretningen lå
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Opplysninger om prestegården ligger i vedlegg 12.
Melbostad var matrikkelens gård nummer 73.Opplysninger om Melbostad og prostinnens gårder
ligger i vedlegg 13.
152
Lundberg var gård nummer 243 i matrikkelutkastet av 1723.
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den tre mil til skogs inne på Grans Østås.153 I matrikkelutkastet har gårdene hun eier helt til
sammen seks husmannsplasser. Dette antallet ble antageligvis ikke redusert de nesten 30
årene, men heller økt, så oppfølgingen er antakeligvis ikke 100% fra prosteenkens side. De
husmennene som har bygslingsseddel, er fordelt utover de forskjellige gårdene hennes. Det er
derfor nærliggende å anta at de var satt ned med tanke på å være ordinær arbeidskraft på
gården. Det finnes ikke opplysninger om bakgrunnen til noen av prostinne Hammers husmenn
hos Randi Bjørkvik. De er antakeligvis innflyttere i Gran alle sammen. En av husmennene er
ikke å finne i Bjørkviks arkiv.

Den kondisjonerte eliten - proprietærer
Det er en liten gruppe av særdeles bedrestilte personer på Gran i 1751. Dette er mennesker
som setter preg på lokalsamfunnet både før og etter dette tidspunktet. Noen har forfedre i
distriktet, flere har etterkommere som også vil gjøre seg bemerket. I 1751 var de
husbondsfolk for mange tjenestefolk og husmenn. Dette er de såkalte proprietærene.
Vegard Elvestrand omtaler i sin bok om Christopher Hammer det han kaller «et dynasti i
Gran». Det gjelder slektene Berg(h), Riis, Wisløff, Gre(e)sen på Granavollen og Hals. I 1751
eide de en rekke gårder på Gran, og hadde enda flere husmannsplasser.

Nedre Næs154 - Berg
Enken Ovidia Marie Wisløff Berg var en av disse personene. Hun var enke etter Monsieur
Erik Christensen Berg, datter av sorenskriver Niels Wisløff, og eide gården Nedre Næs. At
den avdøde mannen ble titulert som Monsieur tilsier at familien ikke regnet seg som bønder,
men som proprietærer. Proprietærer var jordeiere som eide noen av de største og flotteste
gårdene, som kanskje ikke var helt store nok til å kalles gods. I Norge var det en flytende
overgang mellom de to kategoriene godseier og proprietær, og også mellom bonde og
proprietær.155 I Danmark var kategoriene fastere. Der var man bonde hvis gården hadde en
153

Vegard Elvestrand, Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans
manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie, Fra Københavns Universitet, Sorø Akademi
og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en selvsikker embetsmann,
frimurer og odelsbonde (Trondheim: Universitetsbiblioteket i Trondheim Tapir akademisk forl.,
2004)., 272-275.
154
Nedre Næs var gård nummer fem i matrikkelutkastet av 1723. Opplysninger om Nedre Næs ligger i
vedlegg 14.
155
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Propriet%C3%A6r – besøkt 6.4.2018
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størrelse på under 12 tønner hardtkorn, proprietær når størrelsen på bruket var mellom 12 og
20 tønner, og godseier hvis eiendommen var større enn 20 tønner hardtkorn. I Norge hvor
også skogbruket hadde stor betydning var grensene vanskeligere å trekke. På 1700-tallet var
betydningen i Danmark at proprietæren var en godseier. Senere gikk betydningen over i å
bety at jordeieren var en ikke-adelig innehaver av en større landbrukseiendom. Proprietærene
holdt også avstand til «vanlige» bønder, blant annet ved at de ikke selv tok del i gårdsarbeidet.
Proprietæren hadde gjerne en borgerlig bakgrunn.156
Gården Nedre Næs var i 1723 nettopp tatt over av Christen Erichsen Berg, og størrelsen var 2
¾ skippund tunge, eller sju tønner og fire skjepper hardtkorn. Den hadde da en
husmannsplass, som var tilstrekkelig stort til å fø to kyr, og hvor de sådde to skjepper korn.
Av skog hadde den kun til "husfornødenhet". I løpet av de neste årene foretok Berg flere
makebytter med naboen Jul Hansen Nes. Det tilførte gården i tillegg til Jul Hansens del av
Næs også Krukkejordet og Hennung. Sønnen Erik Christensen Berg overtok gården i 1728.157
I 1751, da enkefru Berg utstedte bygslingssedler, hadde antallet husmannsplasser økt til minst
ni. Dette kan godt ha vært plasser benyttet til skogbruk. Berg eide eiendommer og gårdparter
over hele Hadeland, og utenfor også. Hennung var et godt utgangspunkt for skogsdrift, ut mot
åsen øst for Brandbu.
Bente Dalen nevner i sin hovedoppgave et skifte på en Næs-gård fra 1750-tallet som skiller
seg kraftig ut fra alle de andre. Det er antageligvis herfra. I en tid der gjennomsnittlig
bruttoformue ved et skifte var 799 riksdaler, gjaldt skiftet på Næs en bruttoformue på 11 000
riksdaler.158
Det var ikke slektskap mellom husbondsfolk og plassfolk på Næs. Tre av plassene hadde
plassfolk som det ikke finnes opplysninger om fra tidligere hos Randi Bjørkvik. De var
antageligvis innflyttere alle seks to. På fire plasser gjelder dette for den ene halvparten av
ekteparet. 10 av 18 personer kom da antageligvis utenbygds fra, og resten av plassfolkene
kom fra Gran. Kun to av plassfolkene med opprinnelse i Gran kom fra gård, Endre Olsen fra
156

Claus Bjørn: proprietær i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 6. april 2018 fra
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=145873
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Ole Arild Vesthagen, "Slekten Berg i Gran," (2006), http://docplayer.me/12627564-Slekten-berg-igran-side-1-slekten-berg-i-gran.html. S. 25-31
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Dalen, "Bønder og husmenn på Hadeland på 1700-tallet : en undersøkelse av den økonomiske og
sosiale differensieringen blant selveiere, leilendinger og husmenn på 1700-tallet med utgangspunkt i
skiftematerialet." s.116
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Bjone og Rønnou Andersdatter fra Skute. Bjone159 var en halvgård på en tønne og sju
skjepper land. Skute160 var en rydningsgård på en tønne, to skjepper, tre fjerdinger og et
album land.

Riis på Øvre Alm161
På Øvre alm satt kaptein Jacob Andreas Riis og hustruen Karen Hedvig Pay. Gården hadde tre
oppsittere i 1721, men ble kjøpt av den senere majoren Riis i 1744. Gården ble etter hvert tatt
over av sønnen major Michael Riis, og har siden gått under navnet Majorsalm etter disse to
eierne.162 I 1723 var gården på seks tønner og seks skjepper av beste land. Øvre Alm gikk fra
å ikke ha husmannsplasser i 1723, til å ha tre stykker i 1751. Denne utviklingen kan vel enkelt
forklares ved at gården tidligere hadde hatt tre oppsittere som selv deltok aktivt i den daglige
driften av gården. Kaptein Riis hadde antakeligvis nok av andre arbeidsoppgaver til at han
ikke kunne utføre alt arbeid på gården selv. Ingen av de tre husmennene eller deres koner var i
slekt med eieren av gården. Fem av seks personer finnes det ikke opplysninger om opphav på
hos Randi Bjørkvik, og var antageligvis innflyttere. Den sjette, plasskona Barbro
Torgautsdatter kom fra gård – fra Dæhlen.

Gjefsen163 - Wisløff
På Gjefsen satt far og sønn Wisløff, den forhenværende og daværende sorenskriveren. Herr
kanselliråd Helle Juel Wisløff overtok embetet som sorenskriver i Hadeland, Land og Valdres
etter faren Niels Wisløff i 1746. Gården Gjefsen overtok han i 1753.164 Gården var i 1723 eid
av kronen, men ble kjøpt av Niels Wisløff i 1726.165 Matrikkelutkastet fra 1723 satte gården
til seks tønner og to skjepper hartkorn svakt jordbruksland. I følge matrikkelen hadde gården
ingen egen skog, og seter hadde også den i "bøygdens udraster", altså i allmenningen. Gården
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Bjone var matrikkelens gård nummer 150.
Skute var matrikkelens gård nummer 175.
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Øvre Alm var matrikkelens gård nummer 45. Opplysninger om Øvre Alm ligger i vedlegg 15.
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hadde tre husmannsplasser, som til sammen ga for til seks kyr. Ved kartleggingen i 1751
hadde dette økt til åtte plasser. Dette kan tyde på at sorenskriveren, som ansvarlig for å
gjennomføringen av husmannsforordningen, fulgte opp forordningen selv. I motsetning til
prostens tinglysing av bygslingsseddel på to av fem plasser, ser det ut til at sorenskriveren har
tinglyst sedler på de fleste, om ikke alle, av sine plasser. Av gårdens 16 plassmenn og -koner,
var antageligvis alle unntatt en mann innflyttere. Det var Halvor Torstensen Gudmundshagen,
som kom fra Forten.

Gregers Pedersen på Granavollen og Søndre Hvattum166
På Granavollen og gården Søndre Hvattum satt Gregers Pedersen Granavollen, barnebarn av
krigshelten ved samme navn. Han var gift to ganger, den andre gangen med Juliana Wisløff,
sorenskriverens datter. Familien gikk etter hvert under navnet Gresen. Søndre Hvattum var
ifølge matrikkelen en gård på fem tønner og fem skjepper land. Den hadde som så mange
andre gårder ingen egen skog, men hadde rettigheter til både skogbruk og seter i
allmenningen. I 1723 hadde denne gården ingen husmannsplasser. Dette hadde endret seg til
1751, da den hadde to. Av de fire plassfolkene på to plasser, var kun en person lokal, Elling
Nielsen Hvattumshagen. Han kom fra gård, Egge. Ifølge folketellingen 1801 endte han opp på
legd. Det kan ha hatt sammenheng med at det også gikk ille økonomisk med Gregers
Pedersens sønn, Peder, som arvet Granavollen og Søndre Hvattum i 1779. Ni år senere, i
1788, måtte han selge siste rest av arven. I 1801 levde han og hustruen, Ulrika Birgitte Hals i
legd på Blakstad. Begge hadde sin opprinnelse i eliten i Gran.

Hals på Helmen167
Kaptein Niels Knudsen Hals eide Helmen i 1723 og i 1751. Gården var på seks tønner og sju
skjepper land. Den hadde skog nok til gjerdefang og til brensel, men var ellers henvist til
allmenningen. Der hadde gården også seter. Gården hadde to husmannsplasser i 1721, noe
som var uforandret 1751. Av de (opprinnelig, en av konene var enke) fire husmannsfolkene,
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var kun en lokal, de tre andre var antakeligvis innflyttere. Jens Larsen Helmenbakken hadde
husmannsbakgrunn, foreldrene hadde plass under nabogården Gamme.

Hals på Hvalby168
På Hvalby satt Knud Nielsen Hals, premierløytnant, og sønn av kaptein Hals på Helmen. Han
var gift med Rangdi Marie Gresen, datter av Peder Gregersen Granavollen, og altså søster av
Greger Pedersen, som hadde Granavollen og Søndre Hvattum i 1751. Hvalby hadde en
oppsitter i 1723, men var delt i to bruk i 1751, Amund Hansen hadde den andre delen. Hvalby
var på elleve tønner og to skjepper land i 1723, og hadde fire husmannsplasser. I 1751 hadde
dette økt til minst fem. Hals ga bygslingsseddel på tre plasser, og Amund Hansen på to.
Gården hadde skog som holdt dem med brensel og gjerdematerialer, ellers var det
allmenningen som gjaldt her også. Gården hadde seter i den såkalte utrasten. Selv om gården
ikke hadde så mye egen skog, må tømmerdrift ha vært et sentralt arbeidsområde. I tillegg til å
ha en flomkvern hadde denne gården, som en av få, en flomsag.
Jens Andersen og Kari Nilsdatter var plassfolk under Amund Hansen på den ene
Hvalbygården. De hadde en sønn og en datter, Nils og Kari, som var plassfolk på hver sin
gård under Knud Hals. Anne Pedersdatter, som var plasskone på den andre plassen under
Amund, hadde husmannsbakgrunn fra Mjøreie og Rudsødegården. Ellers var alle de andre
plassfolkene av ukjent opphav. Kari Nilsdatter het Skapalen ved ekteskapsinngåelsen med
Jens Andersen, men det er ingen opplysninger å finne om foreldre.

Avsluttende drøfting 1751
Det er ikke mulig å komme opp med et bestemt antall husmannsplasser i Gran 1751, men ut
fra grafen utarbeidet fra tallene på gårder og plasser i 1723 og 1782, lå antageligvis tallet på i
overkant av 300 plasser. Jeg fant i mine undersøkelser 211 tinglyste bygslingssedler i Gran i
1751 og 1752. Dette tilsier som nevnt at om lag 2/3-deler av plassene i Gran fikk tinglyst
seddel.

Helgårder oppsummert

168
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Hvalby var gård nummer 80 i matrukkelen. Opplysninger om Hvalby ligger i vedlegg 19.

Det var noen helgårder som skilte seg ut ved å ha satt ned mange husmenn i 1751. Enkelte er
allerede nevnt, under de litt spesielle gårdene. I tillegg kan nevnes Bilden, hvor Bertel Larsen
hadde satt ned fem plasser. Juel Arnesen hadde satt ned fire plasser under Egge. Amund
Gundersen hadde seks plasser under Gulden. Povel Olsen hadde fem under Horgen. Carl og
Syver Iversen hadde fire plasser under Nedre Kjos. Hans Juelsen på Næss hadde fem plasser,
Kari Gundersdatter på Næss hadde fire plasser. Ganske spredt geografisk, bortsett fra at det
ser ut til å ha vært et tyngdepunkt i Røykenvik-området. Majoriteten av de 81 fullgårdene som
hadde tinglyst bygslingskontrakter i 1751 var allikevel mer beskjedne, og hadde en, to eller
kanskje tre plasser registrert. Gjennomgangstrenden kan derfor sies å være at husmenn ble satt
ned for å være arbeidskraft på egen gård. Noen av gårdene hadde satt ned så mange husmenn
at det kan ha vært for å ha en egen arbeidsstyrke til tømmerdrift. Det kan jo selvfølgelig være
tilfelle for de med færre plasser også, men da med produksjon i mindre skala. 21 av
helgårdene hadde ingen tinglyste bygslingskontrakter i 1751. Fire av disse hadde plasser i
1723, så antallet helgårder uten husmannsplasser var antageligvis lavere. Ni gårder som ikke
hadde husmannsplasser i 1721, hadde satt ned plasser i 1751. Kaptein Riis på Øvre Alm og
Anders Julsen på Augedal skiller seg ut her, ved at de gikk fra null til tre plasser.
Fire av tilfellene med slektskap mellom gårdsfolket og plassfolket gjaldt helgårder. På
Klæstad og Østen var det et far-og-datter-slektskap. På Øvre og Nedre Kjos, hvor de eide en
plass sammen, var det et søskenslektskap. Det samme gjaldt for Skiaker.

Halvgårder oppsummert
Mer enn halvparten av halvgårdene hadde ikke husmannsplasser tinglyst i 1752, 24 av 44;
men av disse 24 var det 11 gårder som hadde til sammen 12 plasser registrert i 1723. Det
riktige antallet halvgårder med plasser kan derfor være inntil 35, altså nærmere 80% i dette
segmentet også. Ingen av halvgårdene hadde tinglyst mer enn tre husmannsplasser i 1751.
Ingen var registrert med flere enn tre i 1723 heller, med unntak av Tetterud, som da hadde
fire. Tretten av halvgårdene som ikke hadde registrerte bygslingskontrakter i 1751 hadde
ingen plasser i 1723 heller. To halvgårder som ikke hadde hatt etablert husmannsplasser i
1723 hadde etablert plasser i perioden fram til 1751. Disse var Skirstad, med to plasser, og
Kittelsrud med én. To gårder har tre plasser, sju gårder har to plasser, og elleve gårder har tre
plasser hver seg, blant de registrerte bygslingskontraktene. Den eneste halvgården hvor det
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var slektskap mellom gårdbruker- og husmannsfamilien, var Toverud. Her var det til
gjengjeld to søsken som var satt ned på plass.

Ødegårder oppsummert
Det var satt ned husmenn på 14 av de 45 ødegårdene i Gran i 1751. 31 gårder hadde ikke
plasser tinglyst, men fire av disse stod med plasser i matrikkelen 30 år tidligere. Antageligvis
gir det et reelt tall på rundt 18 gårder med plasser. Det betyr at inntil 40% av ødegårdene også
hadde husmannsplasser, rundt halvparten i forhold til hel- og halvgårdene. Gullerud skilte seg
ut med tre husmannsplasser, Tokerud og Sørum i Bjoneroa fulgte på med to hver seg Tokerud var en av gårdene med slektskap. Som vi har sett tidligere var ødegården gjerne på
rundt en tønne hartkorn i størrelse. Både Gullerud og Sørum i Bjoneroa var på 1 tønne og sju
skjepper, Tokerud var kun på fire skjepper. Mange av ødegårdene lå spredt innimellom helog halvgårdene. Men disse som er nevnt nå, og mange av de andre ødegårdene også, lå
geografisk ut mot allmenningene både på østsiden og vestsiden av Randsfjorden, i områder
som var mer marginale. Tømmerhogst var nok en viktig grunn for at de lå der de lå, og for at
enkelte av dem også satte ned husmenn.

Rydningsgårder oppsummert
Av 69 rydningsgårder var det 12 som hadde tinglyst bygslingssedler i 1751. Tislebakken
hadde tre, Kammerud hadde to, de resterende hadde en hver seg. I matrikkelen fra 1723 er
ytterligere ti rydningsgårder registrert med til sammen 13 plasser. Husmannsplasser var det da
potensielt på 22 av 69 rydningsgårder, noe som tilsvarer 32% av gårdene. Dette er ikke helt
ulikt størrelsesforholdet som ble funnet for ødegårdenes del. Tatt i betraktning plasseringen av
disse rydningsplassene, er det slett ikke utenkelig at en god andel av disse plassene var satt
ned for å sikre arbeidskraft i skogen. Dette var gårder som hadde marginalt med
jordbruksland, og mange lå tett inntil allmenningen, hvor hogsten foregikk. Tislebakken var
på litt over seks skjepper, Kammerud var på en tønne og to skjepper land.169 170 Når andre
gårder som er mange ganger så store kan greie seg uten, eller kanskje med en husmann, kan
det klart virke som den lille gården Tislebakken bruker sine tre husmenn til noe annet enn
ordinært jordbruk. Mange av disse gårdene var mindre enn de største plassene som lå under

169
170
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Tislebakken var matrikkelens nummer 196.
Kammerud var matrikkelens nummer 222.

storgårdene. Det kan vel derfor antas at det var en glidende overgang mellom
gårdbrukerstanden og husmannsstanden i dette segmentet.
I 1743 plasserte sorenskriveren Wisløff mye av skylden for sykdom og død på hunger og sult,
som hadde sin rot i fattigdom.171 Det var i perioden som belyses økning både i antall gårder
og husmannsplasser. Dette kan ha blitt framtvunget av fattigdom, som kan ha ført til
utbygging av både rydningsgårder og plasser. Disse gårdene og plassene kan igjen ha blitt
etablert på steder med marginale forhold for jordbruk, noe som kan ha ført til enda mer
fattigdom, spesielt i dårlige år.

171

Mordt, Løyland, og Røgeberg, Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske
Kanselli : 2 : Akershus stift : Hedmark, Oppland, 2., 169-171.
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5. Resultater fra gjennomgangen av folketellingen 1801 i Gran
Jeg har gått gjennom opplysninger fra folketellingen i 1801, også her med tanke på å finne
eventuelle slektskap mellom gårdbrukere og plassfolk. Jeg har ikke utvidet gjennomgangen av
folketellingen 1801 med tanke på å kartlegge mobilitet, verken sosial eller rent fysisk ved
flytting. Det ville gått langt utenfor rammene til denne masteroppgaven, men kan jo eventuelt
bli et prosjekt som kan gjennomføres senere.

Gårdbrukere
Det var 375 personer med familiestatus som husbonde i Gran i 1801. Seks av disse var
samtidig registrert som husmand med jord, og en som husmand. Den ene, rene, husmannen er
også under kommentarer registrert som selveier. Jeg kommer fram til at det var 369 mannlige
gårdbrukere i herredet.
Atten personer var registrert som husmoder, og en person som ”bøxler”. Interessant her er at
denne ene bygsleren var en kvinne; Anne Johansdatter Høen på Lyngstad. En annen
spennende husmoder var Maria Cathrine Hammer på Kjekstad, med yrkestittelen
”landkræmmer”. Av de atten kvinnene med husholdsstilling husmoder var tre plassfolk,
henholdsvis med yrkene ”plads med jord”, ”husmannsplass med jord” og ”huskone med
jord”. Tretten kvinner var altså gårdbrukere. Til sammen 382 gårdbrukere av begge kjønn
drev prestegjeldets 266 gårder. 353 kvinner var registrert som bondekoner med
familiestatusen «hans kone», de var altså gift med gårdbrukeren.

Husmannsfolk
547 personer var registrert med husholdsstillingen «mand». 513 av disse hadde yrket
«husmand med jord», gjerne i kombinasjon med et håndverk. Fire var registrert kun som
«husmand». 38 ble registrert som «husmand uden jord», tre av disse også som betlere, det vil
si tiggere. De resterende åtte personer var en gaardmann, tre nybyggere, sølv- og
kobbersmeden, en vanlig smed, som også var inderst, en «lottebruger», og en «betler uden
jord».
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En mann var registrert med familiestatusen ”nyebygger”. Han ble registrert med ”dagleje”
som yrke. En kvinne var registrert med husholdsstilling ”inderste”. Hun hadde yrke ”uden
jord”.
516 kvinner var registrert som ”husmannskone”, en som «husmannskone uten jord». Tre av
disse husmannskonene var husmannens mor, en enke. Det var registrert ni husmannskoner
som var enker i tillegg til disse konene. Disse enkene var overhode på hver sin
husmannsplass.
Husmenn og husmannskoner, med og uten jord, utgjorde til sammen 1098 personer. Husmann
uten jord var registrert med 37 personer under kategorien «typer», 504 personer av begge
kjønn var ansvarlige for hver sin husmannsplass, antageligvis alle med jord. Tallet blir 536
når plassene uten jord tas med.
Dette gir et gjennomsnitt på 1,3 husmannsplasser med jord per bruksenhet, eventuelt 1,4 når
også plassene uten jord tas med.

Slektskap
Folketellingen 1801 i Gran viser 69 tilfeller med patronymikonsammenfall som jeg har
undersøkt med tanke på å avklare et eventuelt slektskap mellom bønder og husmenn. Her fant
jeg 17 tilfeller hvor søsken satt som husmenn under andre søsken. I tillegg kommer fire
tilfeller som ikke er avklart, som i varierende grad er sannsynlige. Jeg fant også ti tilfeller
hvor søsken satt med hver sin driftsenhet på samme gård. I tillegg til disse forekomstene er
det en del tilfeller hvor far og sønn eller far og datter har hver sin driftsenhet. Disse har jeg
ikke fått kartlagt full ut i denne undersøkelsen.
Rent nominelt var antallet husmannsplasser med slektninger nedsatt på plass høyere i 1801
enn i 1751, med henholdsvis 17 og ni forekomster. Ser vi forholdsmessig på tallene, blir
utviklingen litt annerledes. Det hadde vært en stor økning i antallet husmannsplasser på de 50
årene mellom undersøkelsespunktene. Jeg har ikke skilt mellom husmannsplasser med og
uten jord i denne kartleggingen, og de 17 plassene med slektninger nedsatt må derfor ses opp
mot totalantallet 536 plasser. Det tilsier slektskap mellom bønder og husmenn i 3,2% av
tilfellene, i 3,9% av tilfellene hvis også tvilstilfellene tas med.
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Gjennomgang av enkeltgårder
Jeg har gått gjennom folketellingen fra 1801 i Gran gård for gård for også der å se om det var
slektskap mellom gårdbrukere og husmenn, og i hvor stor grad det forekom. Jeg presenterer
her et utvalg av gårdene jeg gikk gjennom, alle med slektskap, og noen utvalgte av de hvor
det viste seg ikke å være noe familieforhold. Disse har jeg tatt med som en illustrasjon på
hvordan man kan nøste seg fram til konklusjon om slektskap. På de fleste av disse gårdene
bodde mange mennesker. I oversikten har jeg derfor kun tatt med de personene på gårdene
som potensielt kunne ha vært i slekt med hverandre. Gårdsnummeret i fotnotene henviser til
nummeret gården hadde i folketellingen. Tellingen var inndelt i tre distrikter, Gran,
Tingelstad og Brandbu, med hver sin nummerserie. Først kommer gårdene i Gran:

Hvattum nordre og søndre172
Gårdmann

Gulbrand Povelsen

37

Bondekone

Kirsti Povelsdatter

48

Storesøster Kirsti Povelsdatter, gift med Gunder Monsen, satt på en del av gården Hvattum
søndre. Den yngre broren Gulbrand hadde hele Hvattum nordre.173

Grefsen174
Dette var en gård med mange husmannsplasser.

172

Gårdmann

Iver Andersen

34

Husmann

Gudmund Andersen

50

Husmann

Ellen Andersen

32

Husmannskone

Mallene Andersdatter

30

Disse gårdene var gård nummer 2 og 3 i folketellingen i Gran i 1801
Randi Bjørkviks arkiver: Paul Larss 1751 g
174
Grefsen var ård nummer 8 i folketellingen i Gran i 1801
173
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Husbonden Iver Andersen var sønn av Anders Haavelsen og Kari Iversdatter Stastad.175 De
er registrert hos Randi Bjørkvik med seks barn i tillegg til sønnen Iver. Ingen av disse
stemmer overens med plassfolkene med Anders-patronymikon. Plassfolkene var altså ikke i
slekt med sjølfolket på denne gården.

Lyngstad176
Gårdmann

Halvor Olsen

80

Bondekone

Maren Nielsdatter

80

Husmann

Christopher Nielsen

78

Husmannskone

Marthe Nielsdatter

69

Bondekona Maren Nielsdatter og husmannen Christopher Nielsen var begge barn av Niels
Christophersen og Kirsten Torgersdatter, som var plassfolk på Helmeneiet.177 Her var det
slektskap mellom bonde og husmann.

Skiager nedre178
Gårdmann

Hans Hansen

43

Husmann

Peder Hansen

49

Gårdmann

Lars Hansen

29

Her hadde vi tre mann med samme patronymikon, noe som tilsier at de kan ha vært brødre,
som bodde på samme gård. Gården var delt i to bruksenheter. I tillegg til disse tre mennene,
var det en husmann til på gården til Lars Hansen. Hans Hansen, døpt 13.1.1758, foreldre var
Wagtmester Hans Pedersen og Kari Olsdatter Gamkind.179 Peder Hansen, døpt 1753, foreldre
var Hans Larsen og Anne Iversdatter Skjervum (Schierven).180 Lars Hansen – han hadde fått
175

Randi Bjørkviks arkiver: Anders Hovelss 1761 g
Lyngstad var gård nummer 12 i folketellingen i Gran i 1801
177
Randi Bjørkviks arkiver. Nils Kristofferss 1725
178
Skiaker nedre var gård nummer 15 i folketellingen i Gran i 1801
179
Randi Bjørkviks arkiver, Hans Hanss 1783a g.gif
180
Randi Bjørkviks arkiver, Peder Hanss 1773g.gif
176
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feil navn i folketellingen. Riktig navn var Lars Larsen, foreldre var Lars Larsen og Kari
Carlsdatter Skiager.181 Altså var det ikke slektskap mellom Hans, Peder og Lars Hansen (eller
Larsen) på Skiager nedre.

Skirstad182
Gårdmann

Hans Nilsen

34

Gårdmann

Amund Nilsen

21

Disse to brødrene drev hver sin 8-del av gården Skirstad.183 Resten av gården tilhørte Stephen
Barklay Meidell, som var sorenskriver over Hadeland og Land på dette tidspunktet, 1801.

Knarud184
Gårdmann

Morten Christophersen

72

Husmann

Jens Mortensen

45

Husmann

Hans Mortensen

32

Gårdmann

Christopher Mortensen

45

Her hadde vi potensielt en far med tre sønner, hvor faren var gårdmann, og sønnene eventuelt
innerst, husmann og gårdmann. Jens Mortensen, født ca 1769, var sønn av Morten
Christophersen og Malene Olsdatter Knarud. Ved sin død i 1848 var han bosatt i
Knarudseiet.185 Han hadde da fortsatt status som husmann.186 Hans Mortensen finner jeg
ingen informasjon om før folketellingen 1801. Han var for øvrig gift med Anne
Mortensdatter, 25, som jeg heller ikke finner opplysninger om. Dette kan bety at de var
innflyttere til Gran. Morten Christophersen og Malene Olsdatter Knarud hadde en annen sønn
ved navn Hans Mortensen, som var bosatt på gården Skarpen ved folketellingen i 1801. Han

181

Randi Bjørkviks arkiver, Lars Larss 1797g.gif
Skirstad var gård nummer 18 i folketellingen i Gran i 1801
183
Randi Bjørkviks arkiver: Nils Hanss 1763 g
184
Knarud var gård nummer 23 i folketellingen i Gran i 1801
185
Randi Bjørkviks arkiver, Jens Mortenss 1799g.gif
186
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070206610301.jpg
182
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var husbonde og gårdmann der. Christopher Mortensen, døpt i 1757, satt som gårdmann på et
eget bruk under Knarud. Han var også sønn av Morten Christophersen og Malene Olsdatter
Knarud.187

Gamkinn188
Gårdmann

Jens Sørensen

31

Gårdmann

Hans Sørensen

27

På Gamkinn satt to brødre, sønner av Søren Jensen og Kari Olsdatter, på hver sin del av
gården.189

Gamme190
Gårdmann

Ole Iversen

27

Gårdmann

Nils Iversen

43

Også på Gamme satt to brødre på hver sin del av gården. De to var sønner av Iver Nilsen og
Goro Povelsdatter.191

Raknerud192
Denne gården var i 1801 delt i fire driftsenheter
Gårdmann

Erich Amundsen

51

Gårdmann

Amund Amundsen

60

187

Randi Bjørkviks arkiver, Kristoffer Mortenss 1789g.gif
Gamkinn var gård nummer 28 i folketellingen i Gran i 1801
189
Randi Bjørkviks arkiver: Søren Jenss 1761 g.tif
190
Gamme var gård nummer 29 i folketellingen i Gran i 1801
191
Randi Bjørkviks arkiver: Iver Nilss 1756 g.tif
192
Raknerud var gård nummer 31 i folketellingen i Gran i 1801
188
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På to av disse enhetene satt brødrene Erich og Amund. De var sønner av Amund Larsen og
Marie Madsdatter Raknerud.193

Gagnum194
Denne gården var i 1801 delt i tre driftsenheter
Gårdmann

Jacob Torstensen

67

Gårdmann

Bent Torstensen

74

Brødrene Jacob og Bent kontrollerte til sammen 75% av gården Gagnum. De var sønner av
Torsten Bentsen og Ane Jacobsdatter Gagnum, opprinnelig fra henholdsvis Oren og Væstren
(Western) i Jevnaker (Lunner).195

Kittelsrud196
Gårdmann

Gulbrand Olsen

47

Husmann

Iver Olsen

40

Disse to mennene var begge sønner av Ole Gudbrandsen og Siri Lagesdatter Kittelsrud.197 På
Kittelsrud var det slektskap mellom bønder og husmenn.

Blekkerud198

193

Gårdmann

Lars Olsen

50

Bondekone

Mari Olsdatter

46

Husmann

Peder Olsen

62

Randi Bjørkviks arkiver: Amund Larss 1734 g.tif
Gagnum var gård nummer 32 i folketellingen i Gran i 1801
195
Randi Bjørkviks arkiver: Torsten Bentss 1734 g.tif
196
Kittelsrud var gård nummer 40 i folketellingen i Gran i 1801
197
Randi Bjørkviks arkiver: Ole Gudbrandss 1747 g.tif
198
Blekkerud var gård nummer 41 i folketellingen i Gran i 1801
194
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Alle disse tre var barn av Ole Larsen Golie og Berthe Amundsdatter Ruud på Blekkerud.199
Lars og Mari satt på hver sin driftsenhet, og Peder endte opp som husmann. På Blekkerud var
det slektskap mellom bønder og husmenn.

Stadum200
På denne gården var det mange muligheter for slektskap i 1801:
Gårdmann

Christopher Olsen

57

Husmannskone

Mari Olsdatter

34

Husmann

Ole Olsen

49

Gårdmann

Lars Christophersen 26

Husmann

Jon Christophersen

40

Gårdbrukeren Christopher og husmannen Ole Olsen var brødre, sønner av Ole Olsen og Kari
Andersdatter Dæhlen.201 Husmannskona Mari Olsdatter var ikke søsteren deres, hun var
datter av Ole Olsen og Eli Engebretsdatter Bjertnes.202 Gårdbrukeren Lars og husmannen Jon
Christophersen var ikke brødre. De var sønner av henholdsvis Christopher Olsen og Kari
Larsdatter Stadumseiet og Christopher Torstensen og Malene Jonsdatter Stadumseiet.203
Christopher Olsen er et eksempel på en mann som har beveget seg opp fra husmannsstanden
til å bli gårdbruker.

Bergerud (Bergsrud)204
Gårdmann

Torger Nilsen

54

Husmann

Amund Nilsen

63

199

Randi Bjørkviks arkiver: Ole Larss 1741 g.tif
Stadum var gård nummer 48 i folketellingen i Gran i 1801
201
Randi Bjørkviks arkiver: Ole Olss 1747a g.tif
202
Randi Bjørkviks arkiver: Anders Hanss 1792 g.tif
203
Randi Bjørkviks arkiver: Kristoffer Olss 17713 g.tif og John Kristofferss 1788 g.tif
204
Bergsrud var gård nummer 49 i folketellingen i Gran i 1801
200
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Her har vi en situasjon hvor en eldre bror muligvis satt som husmann under en yngre bror.
Torger Nilsen, døpt 1746, sønn av Niels Christensen og Dammei Olsdatter Smedsrud.205
Amund Nielsen, døpt 1740, sønn av Niels Christensen og Dammei Olsdatter Smedsrud. På
Bergsrud sitter en eldre bror som husmann under sin yngre, de to var faktisk brødre. Amund
Nielsen døde i februar 1810, og han var da bosatt i Bergsrudeiet, med andre ord var han
antageligvis husmann livet ut.206 Allerede i juli året etter døde broren Torger Nielsen. Han var
bosatt på Bergsrud, og var fortsatt gårdmann.207

Smedsrud208
Gårdmann

Christen Nielsen

64

Husmann

Niels Christensen

26

Her har vi en situasjon hvor sønn kanskje satt som husmann hos sin far. Christen Nielsen, født
i 1736, var også sønn av Niels Christensen og Dammei Olsdatter, som de to brødrene i forrige
innførsel.209 Niels Christensen, døpt 1. Juledag 1775, var sønn av Christen Nielsen og Marthe
Iversdatter Smedsrud.210 Niels var altså husmann hos sin far Christen. Han giftet seg i 1796
med Tore Jensdatter fra nabogården Haugtvedt.

Gjøvik211
Gårdmann

Lars Torgersen

60

Husmannskone

Kari Torgersdatter

69

Gårdmannen og plasskona i dette tilfellet var begge barn av Torger Tommesen og Agnete
Larsdatter Gjøvik.212 På Gjøvik var det slektskap mellom bønder og husmenn.

205

Randi Bjørkviks arkiver: Torger Nielsen 1769a g.tif
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603840515.jpg
207
http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603840519.jpg
208
Smedsrud var gård nummer 55 i folketellingen i Gran i 1801
209
Randi Bjørkviks arkiver: Kristen Nilss 1766g.tif
210
Randi Bjørkviks arkiver: Nils Kristenss 1796g.tif
211
Gjøvik var gård nummer 61i folketellingen i Gran i 1801
212
Randi Bjørkviks arkiver: Torger Tommess 1729 g.tif
206
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Stensrud213
Bondekone

Kari Sørensdatter

35

Husmannskone

Anne Sørensdatter

37

Kari Sørensdatter var datter av Søren Jensen og Kari Olsdatter Gamkinn.214 Det var ikke
Anne Sørensdatter. I følge Randi Bjørkvik var det en feilføring i folketellingen, og hennes
riktige patronymikon var Svendsdatter.215 Her var det ikke slektskap.

Moger216
Gårdmann

Ole Amundsen

57

Husmann

Anders Amundsen

54

Ole var sønn av Amund Olsen og Anne Tollefsdatter Alm. Det samme var Anders Amundsen.
Disse to personene var brødre.217

Hvinden søndre218
Bondekone

Kirsti Hansdatter

45

Husmannskone

Mari Hansdatter

39

Husmann

Joel Hansen

33

Kirsti Hansdatter var datter av Hans Hansen og Anne Pedersdatter Hoele.219 Mari Hansdatter
var datter av Hans Haagensen og Anne Jonsdatter Gjerdingen.220 De var altså ikke søsken. Jeg
finner ingen opplysninger hos Randi Bjørkvik om Joel Hansen, men jeg finner fem
innføringer på Digitalarkivet. Dessverre kan jeg ikke avgjøre hans opphav gjennom dem. Han
213

Stensrud var gård nummer 63 i folketellingen i Gran i 1801
Randi Bjørkviks arkiver: Søren Jenss 1761 g.tif
215
Randi Bjørkviks arkiver: Nils Anderss 1799 g.tif
216
Moger var gård nummer 65 i folketellingen i Gran i 1801
217
Randi Bjørkviks arkiver: Ole Amundss 1774 g.tif og Anders Amundss 1776 g.tif
218
Hvinden søndre var gård nummer 66 i folketellingen i Gran i 1801
219
Randi Bjørkviks arkiver: Hans Hanss 1739 g.tif
220
Randi Bjørkviks arkiver: Torger Ingebretss 1788 g.tif
214
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er ikke oppgitt som sønn av verken Hans Hansen Hoele eller Hans Haagensen Gjerdingen, så
jeg regner med at det ikke var slektskap her.221

Ræken222
Bondekone

Maren Larsdatter

38

Gårdmann

Erich Larsen

30

Bondekone

Maren Larsdatter

26

Her kan Erich Larsen ha vært bror til en av to bondekonene ved navn Maren, noe han også
var. Han var bror av den yngste Maren; de var barn av Lars Pedersen og Mari Hansdatter
Rækken.223 Den eldste Maren var datter av Lars Mikkelsen og Kari Erichsdatter Grimsrud.224

Hov nordre225
På denne gården bodde det i 1801 tre personer som hadde en far med navnet Gulbrand.
Gårdmann

Povel Gulbrandsen

36

Husmannskone

Gunnil Gulbrandsdatter

48

Husmann

Halvor Gulbrandsen

30

En av plassfolkene kan tenkes å være søsken av gårdbrukeren, men neppe begge. Til det er
aldersgapet på 18 år i største laget. Povel var sønn av Gulbrand Larsen og Kari Povelsdatter
Hov.226 Gunnil var datter av Gulbrand Nielsen og Marthe Hansdatter Falangseiet.227 Det
oppgis ikke på Halvors kartotekkort hos Randi Bjørkvik hvem foreldrene var, men han står

221

Randi Bjørkviks arkiver: Hans Haagenss 1754 g.tif
Ræken var gård nummer 73i folketellingen i Gran i 1801
223
Randi Bjørkviks arkiver: Lars Pederss1765 g.tif
224
Randi Bjørkviks arkiver: Peder Gudbrandss 1795 g.tif
225
Hov nordre var gård nummer 80 i folketellingen i Gran i 1801
226
Randi Bjørkviks arkiver: Povel Gudbrandss 1788 g.tif
227
Randi Bjørkviks arkiver: Hans Mortenss 1775 g.tif
222
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ikke oppført på Gulbrand Larsen Hovs kort.228 Det var ikke slektskap mellom de tre med
samme patronymikon på Hov.

Kammerud229
Gårdmann

Torsten Olsen

76

Husmannskone

Anne Olsdatter

60

Torsten var sønn av Ole Sørensen og Marthe Gunmundsdatter Kammerud.230 Ole Sørensen
døde i 1747. I skiftet oppgis Torsten til å være 11 år gammel. I samme skifte nevnes søsteren
Anne Olsdatter, som da var 4 ½ år. Det stemmer ganske godt over ens med alderen som
oppgis på Anne Olsdatter Kammerudeie i folketellingen 1801. Det er ingen opplysninger om
Annes opphav å se i mannens kartotekkort. Etter alt å dømme var Torsten og Anne søsken.

Horgen231
Gårdmann

Hans Amundsen

18

Husmannskone

Karen Amundsen

51

Den transkriberte utgaven av folketellingen jeg har fått tilgang på har en feil på denne
innføringen. Hans Amundsen var ikke 18 år i 1801, men 52. Hans var sønn av Amund Hansen
og Marie Bredesdatter Hvalbye.232 Dette var også Karens foreldre.233 Hans og Karen var
søsken.

Undelie234
Gårdmann

Anders Olsen

50

228

Randi Bjørkviks arkiver: Gudbrand Larss 1751 g.tif
Kammerud var gård nummer 105 i folketellingen i Gran i 1801
230
Randi Bjørkviks arkiver: Ole Sørenss 1734 g.tif
231
Horgen var gård nummer 112 i folketellingen i Gran i 1801
232
Randi Bjørkviks arkiver: Amund Hanss 1736a g.tif
233
Randi Bjørkviks arkiver: Ole Larss 1778 g.tif
234
Undelie var gård nummer 113 i folketellingen i Gran i 1801
229
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Husmannskone

Randi Olsdatter

45

Husmannskone

Birthe Olsdatter

42

På gården Undelie bodde det to plasskoner som begge kan ha vært gårdmannens søstre. Randi
Bjerkviks arkiv inneholder ikke arkivkort på Anders Olsen Undelie. Randi var datter av Ole
Knudsen og Berthe Erichsdatter Lynneeiet.235 Det er registrert åtte barn på dette ekteparet,
men ingen sønn ved navn Anders. Birthe Olsdatter var ved ekteskapsinngåelsen med mannen
Gudbrand Hansen bosatt på Melbostad, mens han opprinnelig kom fra Horgen, nabogården til
Undelie.236 Under en barnedåp i 1791 var Anders Olsen Horgen fadder for Birthe Olsdatters
barn. Det bodde ingen person med navnet Anders Olsen på gården Horgen i 1801. Kanskje
hadde han flyttet til Undelie. Jeg kan ikke fastslå det ene eller det andre med sikkerhet kun
med dette datamaterialet, men Anders Olsen og Birthe Olsdatter kan ha vært søsken.

Lynne237
Gårdmann

Povel Thorsen

55

Bondekone

Anne Gulbrandsdatter

46

Husmann

Ole Gulbrandsen

40

Husmannskone

Anne Torstensdatter

42

Utgangspunktet mitt da jeg skulle undersøke forholdene på denne gården, var at bondekona
og husmannen kunne ha vært søsken. Det har jeg ikke funnet grunnlag for å kunne si. Derimot
kan jeg si at det i transkriberingen av folketellingen 1801 er skrevet feil navn på noen av
personene. Povel Thorsens rette patronymikon var Tordsen.238 Husmannskona Anne
Torstensdatters rette patronymikon var Tordsdatter.239 De var begge to barn av Tord Povelsen
og Kari Pedersdatter Lynne. Navnene Tord, Thore, Tore og Tor brukes om hverandre på
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forskjellige innføringer om Tord Povelsen Lynne.240 Det var med på å skjule at gårdmannen
og husmannskona i dette tilfellet var søsken.

Hvaleby241
Gårdmann

Knud Larsen

42

Bondekone

Ragnhild Torstensdatter

37

Husmann

Nils Larsen

41

Husmann

Nils Torstensen

37

På denne gården var det to muligheter for at det var slektskap mellom sjølfolket og
husmannsstanden. Knud Larsen var sønn av Lars Hansen og Ingeborg Haldorsdatter
Haakenstad.242 Nils Larsen var sønn av Lars Povelsen og Kari Gulsdatter Framstadeiet.243
Disse to var altså ikke i slekt. Ragnhild var datter av Torsten Steffensen og Ane Hansdatter
Alm. Dette paret hadde syv barn, men ingen av dem het Nils.244 Det oppgis ikke foreldre på
husmannen Nils Torstensens kartotekkort.245 Heller ikke mellom bondekona og husmannen
var det slektskap.

Framstad vestre246
Gårdmann

Jon Aastensen

57

Gårdmann

Aasten Jonsen

34

Husmann

Ole Østensen

54
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Jeg finner ingen innføringer hos Randi Bjørkvik på verken gårdmannen Jon Aastensen eller
husmannen Ole Østensen. Dette er to patronymikon som går om hverandre, så her er det et
potensielt slektskap. Aasten Jonsen var sønn av Jon Aastensen og Anne Gulbrandsdatter
Framstad.247 Her satt far og sønn med hver sin del av gården.

Framstad søndre248
Gårdmann

Hans Larsen

50

Bondekone

Ingeborg Larsdatter 45

Husmann

Børger Larsen

37

På denne gården kan en av husmennene ha vært i slekt med sjølfolket. Begge to er potensielle
søsken. Hans Larsen var sønn av Lars Paulsen og Goro Andersdatter Læren. Ingeborg
Larsdatter var datter av Lars Madsen og Ingeborg Larsdatter Skiaker.249 Det oppgis ikke
foreldre på Børger Larsen.250 Lars Paulsen og Goro Andersdatter hadde ifølge Randi Bjørkvik
ingen sønn ved navn Børger. Hos dem er kun to barn oppgitt.251 Lars Madsen og Ingeborg
Larsdatter Skiaker hadde heller ingen sønn ved navn Børger.252 Her er hele åtte barn oppgitt.
Antageligvis var det ikke slektskap mellom bøndene og husmannen på Framstad søndre.

Ensrud253

247

Gårdmann

Ole Olsen

52

Husmann

Nils Olsen

49

Husmann

Gunder Olsen

52
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På denne Ensrudgården kan begge husmennene potensielt ha vært brødre av gårdbrukeren.
Ole var sønn av Ole Olsen og Thore Nielsdatter Ensrud.254 Det framkommer ikke på Nils
Olsens kort hvem hans foreldre var, men Ole Olsen og Thore Nielsdatter hadde en sønn ved
navn Niels, født i 1751, det samme året som er oppgitt som fødselsår på denne Niels. Niels
hadde også en datter døpt Thore.255 Dette tilsier at Nils kan ha vært Oles yngre bror. Gunder
var sønn av Ole Pedersen og Anne Eriksdatter Ensrudeiet.256 Født på Ensrud, men ikke i nær
slekt.
Gårdmann

Torsten Andersen

43

Husmann

Gunder Andersen

32

På en annen Ensrudgård var det også en mulighet for at gårdbruker og husmann var brødre.
Torsten Andersen var sønn av Anders Torstensen og Anna Ingvaldsdatter Ensrud.257 Det
samme var Gunder Andersen.258 Her var en lillebror satt ned som husmann under en
storebror.

Koller259
Gårdmann

Lars Hansen

46

Bondekone

Maren Larsdatter

30

Husmann

Morten Larsen

31

Husmannskone

Maren Hansdatter

46

På denne gården er det mulighet for at begge gårdbrukerne kan ha vært i slekt med hver sin
motpart blant plassfolket. Lars Hansen var sønn av Hans Larsen og Margrethe Torsdatter
Koller. Maren Larsdatter var datter av Lars Hansen og Siri Poulsdatter Skjervum.260 Morten
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Larsen var sønn av Lars Amundsen og Kirsti Mortensdatter Raknerud.261 Maren og Morten
var altså ikke i slekt. Det fremkommer ikke av Morten Larsens kartotekkort hvem kona
Maren Hansdatter var datter av. På Hans Larsen Kollers kort er det ingen innføring som
omhandler en datter med navnet Maren.262 Det tilsier at det ikke var slektskap mellom noen
av disse personene på Koller.

Svinning263
Gårdmann

Hans Torstensen

46

Husmann

Amund Torstensen

42

Husmann

Ole Torstensen

46

Husmannskone

Birthe Torstensdatter 32

Hans Torstensen var sønn av Torsten Steffensen Alm og Ane Hansdatter Haakenstad.264
Dette paret hadde en rekke barn, som alle satt godt gift rundt på storgårder i Gran. Ingen av
barna het Amund, Ole eller Birthe. Amund Torstensen var sønn av Torsten Jørgensen og
Marthe Olsdatter Bølhaugen.265 Det finnes ingen opplysninger om Ole Torstensens opphav
hos Randi Bjørkvik.266 Birthe var datter av Torsten Andersen og Berit Amundsdatter, som
hadde vært gårdbrukere på blant annet Hvinden og Svinning.267

Sørum268

261

Gårdmann

Anders Gulbrandsen

37

Husmann

Gulbrand Gulbrandsen

31
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Husmannskone

Randi Gulbrandsdatter

35

På gården Sørum er det en mulighet for at enten husmannen eller -kona var søsken av en av
gårdens oppsittere. Anders var sønn av Gudbrand Jacobsen og Marthe Andersdatter Jønnes.269
Gulbrand gis det ikke opplysninger om på hans eget kort, men kona Randi var datter av
Gudbrand Olsen og Malene Tommesdatter.270 Det finnes ingen opplysninger om en sønn med
navnet Gulbrand hos Gudbrand Jacobsen. Det er lite som tyder på at det var søskenforhold på
denne gården.

Kjos271
Også på Kjos var det mange oppsittere og mange husmenn, som i folketellingen ble plassert
med gårdbrukerne samlet først, og husmennene samlet sist. Etter å ha tatt bort noen
matchende patronymikon hvor aldersforskjellene blir for store, ender jeg opp med:
Gårdmann

Anders Olsen

26

Husmannskone

Elline Olsdatter

22

Det oppgis ikke hvem gårdbrukeren Anders Olsens foreldre var i hans kort.272 Heller ikke
Elline Olsdatters foreldre gis det opplysninger om.273 Disse personene kan teoretisk sett ha
vært søsken.

Blegen mellem274
Bondekone

Ragnhild Alvsdatter 35
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Husmannskone

Siri Alvsdatter

46

Ragnhild var datter av Alv Jørgensen og Anne Andersdatter Bleken.275 Det var også Siri
Alvsdatter.276 De to kvinnene var søstre.

Smedbølle277
Gårdmann

Aasten Engebretsen 72

Gårdmann

Ole Aastensen

Husmann

Engebret Aastensen 32

46

Aasten Engebretsen var gift med Anne Bendiksdatter. De giftet seg på Toten i 1752.De var da
bosatt på Dotset. Både Ole og Engebret var deres sønner.278

Retterum279
Bondekone

Ingeborg Olsdatter

46

Husmannskone

Mari Olsdatter

50

Husmann

Jørgen Olsen

56

Ingeborg var datter av Ole Johnsen og Marthe Endresdatter Dæhlen.280 Det samme var også
husmannskona Mari, de to var søstre.281 Jørgen var ikke broren deres. Han var sønn av Ole
Jørgensen og Kari Andersdatter Retrumseiet.282
Over i krets nummer to, Tingelstad, begynner gårdsnummereringen på nytt:
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Jønæs283
Gårdmann

Gulbrand Jacobsen

59

Husmann

Hans Jacobsen

57

Gulbrand var sønn av Jacob Olsen og Sønnov Hansdatter Sørum.284 Det samme var Hans.285
De to var altså brødre.

Bilden østre286
Gårdmann

Lars Larsen

40

Bondekone

Ingeborg Larsdatter 35

Husmannskone

Johanne Larsdatter

51

Husmannskona Johanne Larsdatter kan potensielt ha vært storesøster til enten gårdbrukeren
eller kona hans på Bilden østre. Gårdbrukeren Lars var sønn av Lars Larsen og Ingeborg
Mikkelsdatter Bilden.287 De hadde ingen datter som het Johanne. Bondekona Ingeborg var
datter av Lars Hansen og Ingeborg Haldorsdatter Haakenstad.288 Det er ingen innføringer om
barn på Lars Hansen Haakenstads kort, verken Ingeborg eller noen andre. Paret giftet seg i
1755. Johanne Larsdatter var født rundt 1750. Det er ingen innføring om Johanne Larsdatters
foreldre på mannens kartotekkort.289 Det var ikke slektskap i dette tilfellet.

Grinaker290
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Gårdmann

Peder Hansen

60

Husmannskone

Maria Hansdatter

73

Peder var sønn av Hans Hansen og Anne Pedersdatter Hole.291 De hadde en datter som het
Maria, men hun var gift med en annen mann enn Maria Hansdatter Grinakereiet.292 Denne
datteren var også noe yngre. Det er ingen opplysninger å finne om husmannskona Maria
Hansdatters opphav på mannens kartotekkort.293 Det var ikke slektskap mellom bønder og
husmenn på denne gården.

Grindaker294
Gårdmann

Ole Gulbrandsen

39

Husmannskone

Anne Gulbrandsdatter

49

Bondekone

Birthe Gulbrandsdatter

36

På Grinaker satt det en person på hver sin driftsenhet som hadde en far som het Gulbrand. Ole
var sønn av Gulbrand Olsen og Ingeborg Jonsdatter Tingelstad.295 Det samme var Birthe,
bondekona på den andre delen av gården.296 Husmannskona Birthe var datter av Gulbrand
Jensen og Marthe Nilsdatter Lyseneie.297 På denne gården var det altså søsken som eide hver
sin del, men det var ingen husmann fra samme familie.
Krets nummer tre, den siste, gjelder gårder i Brandbu:

Dælen østre298
Bondekone

291

Maren Halvorsdatter
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51

Husmann

Hans Halvorsen

38

Maren var datter av Halvor Iversen og Kari Andersdatter Dælen.299 De hadde også en sønn
ved navn Hans, født i 1766.300 Husmannen Hans Halvorsen er oppgitt i folketellingen å være
født i 1763. Det finnes ikke opplysninger om andre personer med navnet Hans Halvorsen i
denne perioden, så antageligvis er Maren og Hans søsken. Det står ingen opplysninger om
foreldre på Hans Halvorsens eget kartotekkort.301
På den andre delen av Dælen østre er det en dobbel mulighet for at brukere og plassfolk var
søsken.
Gårdmann

Nils Larsen

53

Bondekone

Anne Olsdatter

42

Husmann

Halvor Larsen

40

Husmannskone

Kirsti Olsdatter

38

Nils Larsen kom opprinnelig fra Dulserud på Toten.302 Anne Olsdatter var datter av Ole
Jørgensen og Birthe Marie Torgersdatter Teiterud.303 Det er ikke oppgitt hvem Halvor
Larsens foreldre var, men adressen hans ved ekteskapsinngåelsen er oppgitt til Framstadeiet.
Kona Kirsti Olsdatters foreldre var Ole Ellingsen og Elsebeth Hansdatter Eggeeiet. Det er en
liten mulighet for at Nils og Halvor Larsen kan ha vært brødre.

Dælen søndre304
Bondekone

Anne Olsdatter

44

Husmann

Ole Olsen

44
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Anne var datter av Ole Jonsen og Marthe Andersdatter Dælen.305 De hadde en sønn ved navn
Ole, men han var født ni år senere enn husmannen Ole Olsen er oppgitt født i
folketellingen.306 Der er ingen opplysninger om foreldre i Ole Olsens eget kartotekkort.307
Det er en teoretisk mulighet for at Ole Olsen kan ha vært Anne Olsdatters bror, men det er lite
trolig.

Midt-Egge vestre308
Gårdmann

Lars Pedersen

50

Husmannskone

Kari Pedersdatter

31

Husmannskone

Anne Pedersdatter

45

Lars Pedersen var sønn av Peder Andersen Røssom og Malene Larsdatter Bjerke. 309 De hadde
ikke mindre enn seks sønner, men ingen døtre. Det var derfor ikke slektskap mellom
gårdbrukeren og husmannskonene på Midt-Egge vestre.

Teterud310
Gårdmann

Anders Hansen

29

Husmann

Ole Hansen

35

Husmannskone

Birthe Hansdatter

36

Anders Hansen har ingen oppføring i Randi Bjørkviks arkiv. Ole Hansen var uekte sønn av
Hans Nilsen Tetterud og Daarte Hansdatter Tetterudseiet.311 Det er ingen opplysninger hos
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Randi Bjørkvik om Birthe Hansdatter heller. Alle disse tre personene kan for så vidt ha vært
søsken.
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6. Konklusjon

Jeg presenterte tidligere tre problemstillinger jeg ønsket å undersøke i denne oppgaven:
•

Er det hold i teorien om at yngre søsken ble sittende som husmenn for eldre søsken?
o I hvor stor grad skjedde dette eventuelt?

•

Ble husmannsklassen rekruttert lokalt, eller er det innslag av innflyttere blant
husmennene?

•

Kan forskningsmaterialet avsløre sosial mobilitet opp og ned i samfunnet?
Jeg tror jeg kan besvare disse spørsmålene ganske godt etter gjennomgangen av mitt
kildemateriale.

Er det hold i teorien om at yngre søsken ble sittende som husmenn for eldre søsken? I
hvor stor grad skjedde det i Gran?
Det skjedde i veldig liten grad at søsken ble sittende som husmenn for søsken i Gran i 1751. I
tidsrommet for undersøkelsene ble det anlagt mange husmannsplasser i Gran. Dersom det
hadde vært hold i teorien burde disse plassene blitt anlagt på gårder som ikke kunne deles i
mindre enheter, og plassfolkene burde vært søsken av gårdbrukerne. I mine undersøkelser er
ikke dette resultatene jeg finner. I bare ni av 211 tilfeller finner jeg slektskap, noe som utgjør
4,3%. Av disse er syv tilfeller hvor søsken blir sittende som plassfolk, altså ennå litt færre,
kun 3,3%. Dersom alle tilfellene hvor slektskap ikke kan utelukkes på grunn av manglende
kilder skulle vise seg å innfri, ender undersøkelsen opp med slektskap i 21 av 211 tilfeller.
9,9% slektskap er altså maksimal grad. Trekker jeg ut eliten, embedsmenn og lignende, både
fra totalantallet gårder og fra potensielt slektskap, blir tallene litt annerledes. Da kan det ha
vært slektskap i maksimalt 20 av 179 tilfeller, det vil si 11%. Ti av de tolv tilfellene hvor jeg
ikke kan avklare slektskap gjelder helgårder. Sannsynligheten for slektskap i disse tilfellene er
nok ikke stor. I de tilfellene hvor jeg har funnet slektskap mellom gårdbrukere og husmenn, er
det ikke bare på de små gårdene det har forekommet. Ut fra teorien om at gårdene måtte være
så små at de ikke lovlig kunne deles, og at det som kompensasjon for manglende deling ble
opprettet husmannsplasser, burde de tilfellene av slektskap jeg har funnet blitt liggende på
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ødegårder og rydningsgårder. Slik var det ikke. De gårdene hvor det var slektskap mellom
brukere og plassfolk var helgårder, halvgårder og ødegårder. Det forekommer ikke noen
tilfeller av slektskap mellom brukere og plassfolk i kategorien med de minste gårdene,
rydningsgårder.
Det skjedde i enda mindre grad at det var slektskap mellom husmenn og gårdbrukere i 1801. I
løpet av 50 år hadde antallet plasser økt med nesten det dobbelte, men disse plassene endte
heller ikke opp hos slektninger i noen stor grad. Prosentvist antall plasser hvor det satt
slektninger hadde i 1801 krøpet ned til 3,2% klare tilfeller. Tallet blir 3,9% hvis tvilstilfellene
tas med. Det er en del tilfeller å se i 1801 hvor søsken sitter på hver sin del av gården, og
antallet gårder har også økt noe, både siden 1782 og ikke minst siden matrikkelutkastet fra
1723 kom. Dette kan være en følge av forordningen fra 1769, som gjorde det lettere å dele
relativt små gårdsbruk igjen. Denne matrikkelen, som var nærmere 80 år gammel i 1801, var
nå i ferd med å bli utdatert, om den ikke var det allerede. Det er færre tvilstilfeller i funnene
av slektskapsforhold fra 1801 enn det er fra 1751. Det kan skyldes at kirkebøkene ble ført mer
nøye rundt år 1800 enn 50 år tidligere. Det kan også skyldes at Randi Bjørkvik fanget opp
flere av hendelsene i den senere perioden. Bare det at kirkebøkene er adskillig lettere å tyde
på dette senere tidspunktets, kan være en del av forklaringen. Det er mange variabler som kan
tas med her, men resultatet er uansett at tallene for 1801 er klarere.

Figur 9 - Utvikling plasser med slektninger nedsatt %-vis 1751 til 1801 i Gran. Egne data.
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Det er en mulig feilkilde som må belyses. Det kan godt tenkes at det ikke ble tinglyst
bygslingssedler mellom familiemedlemmer i 1751, eller at det ikke ble laget en skriftlig
kontrakt engang for den saks skyld. Det kan være at behovet ikke har vært der, at det gikk
redelig for seg selv uten papirer. Det kan også ha vært pinlig for de involverte at noen fra
familien måtte settes ned på en plass. Plassen Lure under Klæstad viser et motsatt
handlingsmønster. Der hadde husmannen sittet i 25 år, først med sin første kone som ikke
hadde noe slektskapsforhold til gården, siden i mange år med gårdbrukerens datter, før
kontrakt ble skrevet og tinglyst. Men underregistrering av slike årsaker kan helt klart ha
forekommet. Undersøkelsene for 1801 er basert på en annen type data. Her er det jo ikke
tinglyste bygslingssedler som er registrert, men personenes konkrete bosted og livssituasjon.
Her har det ikke vært mulig å få noen underrapportering av slike årsaker, men antall tilfeller
med slektskap mellom brukere og plassfolk går allikevel ned.
Bjordal fant i sine undersøkelser i vestlandsbygda Vikebygd at mange plassfolk var i nært
slektskap med gårdbrukerne. Han sier at en overraskende stor andel var av husmannsslekt,
men at så mange som 28 av ektefellene før år 1800 hadde gårdbrukerbakgrunn, når han tar
med tidligere gårdeiere som ble plassbrukere.312 Ut fra Bjordals tabeller, leser jeg at Vikebygd
hadde 12 husmannsplasser i 1760, og 16 i perioden 1761 til 1800. På dette antallet plasser har
han i perioden 1740 til 1800 registrert ni plasskoner med slektskap til gården, og fem
husmenn som også var i slekt med sjølfolket. Tallene for plassfolk uten slektskap er
henholdsvis seks koner og ni menn.313
Sett sammen med mine funn fra østlandsbygda Gran, med 300 plasser i 1751 og 536 plasser i
1801, bygger Bjordals funn fra vestlandet opp under Simen Skappels teorier som lager et
skille hvor bygselshusmenn er utbredt på Vestlandet og arbeidshusmenn på Østlandet. Men
der hvor Bjordal sier at han kan tilbakevise Skappels teori om at husmenn stammet fra en
eldre underklasse i Norge, kan ikke jeg være like kategorisk.314 97 av plassfolkene i 1751
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hadde en helt klar husmannsbakgrunn fra Gran. I tillegg kommer de med ukjent bakgrunn
som var av husmannsætt. De 97 var 2. generasjons husmenn – minimum. Dette kan godt ha
vært husmenn med røtter i en underklasse som gikk langt tilbake i tid.

Ble husmannsklassen rekruttert lokalt, eller finnes det innslag av innflyttere blant
husmennene?
Min hypotese var at husmannsklassen stort sett ble rekruttert lokalt, men undersøkelsene viser
at innslaget av innflyttere var mye større enn jeg hadde forestilt meg. Hele 60% av
plassfolkene kan ha hatt innflytterbakgrunn, under den forutsetning at manglende
opplysninger hos Randi Bjørkvik betyr at personen hadde bakgrunn utenfor Gran. På
grunnlag av Sølvi Sogners undersøkelse som beskriver en befolkning som over år flyter fra de
indre strøkene ut mot Bragernes og Kristiania, tilsier det at en stor andel av Grans befolkning
på midten av 1700-tallet hadde sine røtter i Valdres, Land, på Toten og kanskje også fra
Gudbrandsdalen. Bjordal sier i sin artikkel om husmannsvesenet i Vikebygd at funnene hans
gjaldt for plassfolk som han fant bakgrunnen til. Han spør seg om ikke innflytterne som ble
husmenn i bygda kanskje var av gårdbrukerbakgrunn. Han spør også om ikke kanskje bygdas
egne yngre brukerbarn flytter ut, og finner seg en plass utabygds.315 Dette er de samme
spørsmålene jeg må stille for Grans del. I følge Sølvi Sogners undersøkelse om mobilitet kan
det tenkes at disse menneskene er å finne igjen sør for Gran. På Ringerike, videre mot kysten,
eller kanskje i byene Kristiania eller Bragernes, er steder det kan lønne seg å lete etter spor
etter dem.

Kan forskningsmaterialet avsløre sosial mobilitet opp og ned i samfunnet?
Resultatene fra forskningen er veldig klare når det gjelder sosial mobilitet på 1700-tallet. Det
var nærmest umulig å bevege seg opp i samfunnet, men til gjengjeld gikk det fint an å miste
sosial posisjon. Det er samme mønster som Simen Skappel skriver om. Han viser til den store
standsforskjellen, det dype skillet, mellom bønder og husmenn i det indre østlandsområdet, og
kan fortelle at den alltid har vært stor, selv i eldre tid. At en husmann rykket opp i
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gårdbrukerklassen skjedde så godt som aldri, men om en gårdbruker var rammet av uhell eller
en ulykke var ikke veien lang ned i husmannsklassen.316 Jeg fant i mine undersøkelser tre
tilfeller hvor personer fra husmannsstanden giftet seg med personer fra gård – og endte opp på
en gård. I ett av tilfellene gjaldt det en rydningsplass, så det sosiale skiftet var kanskje ikke så
veldig stort. Det kan ha vært en glidende overgang mellom de aller minste gårdene, og
tilværelsen som husmann. På denne måten var det for de vestlandske gårdbrukerne og
bygselshusmennene Skappel nevner. Gårdsbrukene i disse områdene var gjennomgående så
små, at forskjellene i sosial status ikke kunne bli stor.317 I to tilfeller fant jeg at husmannsbarn
- en husmannssønn og en husmannsdatter – hadde giftet seg med eieren av en av de store
gårdene i Gran. At dette skjedde, men skjedde i så liten grad som jeg har funnet, kan være en
grunn til at nettopp slike hendelser ble til eventyr. Den andre veien derimot, har jeg funnet
flere eksempler på. I 41 tilfeller har jeg funnet plasskoner med bakgrunn i bondestanden.
Samme bakgrunn hadde 31 av husmennene.318 Det er sammenfallende i 13 tilfeller, hvor
begge plassfolkene kom fra gård. Mønsteret er det samme som Hans Henrik Bull beskriver fra
Rendalen.319 Derfra beskriver han at det todelte samfunnet opprettholdt et skille hvor bønder
og husmenn ikke giftet seg med hverandre. Dette mønsteret holdt seg gjennom hele 1700- og
1800-tallet.
I tillegg til tilfellene med mennesker med bakgrunn fra Gran, kommer alle tilfellene av
plassfolk med bakgrunn utenfra. Antakeligvis kom nærmere 60% av plassfolkene fra andre
herreder enn Gran. Hvor stor andel av disse igjen som kom fra bondestanden er vanskelig å si
uten videre forskning.

Forslag til videre forskning
Randi Bjørkvik ble på 1950-tallet engasjert av hadelandskommunene og bygdebokkomiteen
på Hadeland for å skrive slekts- og gardshistorie for distriktet. Disse bøkene ble aldri utgitt,
men Hadeland Folkemuseum fikk 260 permer med familierekonstruksjoner på 1980-tallet.
Arkivkortene har blitt scannet, og gitt ut på CD. Det er denne kilden jeg har benyttet i
oppgaven. Randi Bjørkviks arkiv er en fantastisk kilde, som burde vært benyttet som
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utgangspunkt for videre arbeider. Bygdebøkene burde vært skrevet og utgitt. Arkivkortene til
Bjørkvik er lite tilgjengelige, og burde vært transkribert, og også gjort søkbare på nett.
Opplysningene Bjørkvik samlet på sine arkivkort er heller ikke uttømmende. Det er fortsatt
mye informasjon som kan legges til. Et klart eksempel på dette er de 150 tinglyste
bygslingssedlene fra 1751 som ikke var blitt registrert. En systematisk gjennomgang av
potensielle kilder for å legge til opplysninger i en digital, søkbar database kan gi et fantastisk
oppslagsverk – og grunnlaget ligger der. Det vil kunne bli en ressurs for både historikere og
slektsforskere.
Det var ikke så veldig mange i antall fra bondestanden i Gran som endte opp i
husmannsstanden i Gran på midten av 1700-tallet. Jeg har funnet ut at lokale bønder endte
opp på 29 husmannsplasser, til sammen 38 mennesker. En tanke der er at bondeungdommen
som ikke endte opp med gården hjemme, kanskje var de som flyttet. For bondeungdommen
fra Gran sin del, vil det kanskje bety at de flyttet i retning Bragernes og Kristiania. Dette er
noe det kan forskes videre på. Innflytterne som kom til Gran er også et område som kan
følges opp. Kom de fra bygdene innenfor Gran, fra Land, Valdres og Toten? Med dagens
elektroniske løsninger vil det å forske på disse feltene i et større omfang være både aktuelt og
gjennomførbart.
Det er mange muligheter for å benytte folketellingen 1801 i videre forskning. I denne
oppgaven måtte jeg nøye meg med å bruke den for å se på problemstillingen søsken nedsatt
på husmannsplasser. Utvalget mitt bestod av 1847 personer, som jeg sjekket ut i på dette
området. Jeg skulle gjerne videreført denne undersøkelsen til også å gjelde sosial og fysisk
mobilitet, som gjort med undersøkelsen av bygslingssedlene. Det ble for omfattende å gjøre
innenfor rammene til denne masteroppgaven. Det innebærer blant annet å kartlegge
bakgrunnen til de 1847 personene fra 1801-tellingen, deres foreldre og eventuelle tidligere
ektefeller.
Å lete etter den opprinnelige sosiale underklassen som Simen Skappel nevner må også være
en spennende, men vanskelig, oppgave. Dersom Skappel har rett, har denne klassen sine røtter
tilbake i middelalderen. Dessverre etterlater samfunnets laveste veldig få spor i forhold til de
bedrestilte.
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Sokneprestenes manntall, Hadeland prosti 1664 – 1666
Matrikkelforarbeidene av 1723; Hadeland, Land og Valdres eksaminasjonsprotokoll
Matrikkelforarbeidene av 1723; Hadeland, Land og Valdres matrikkelprotokoll
Husmannsforordningene av 1750 og 1752
Pantebok nr. 7a Hadeland, Land og Valdres sorenskriveri 04.11.1748 – 04.02.1752
Folketellingen 1769 for Gran prestegjeld
Folketellingen 1801, for Gran prestegjeld
Randi Bjørkviks arkiv, Familierekonstruksjoner for Hadeland ca 1700-1880
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Vedlegg
Vedlegg 1 - Eksempel på kartotekkort i Randi Bjørkviks arkiv

Vedlegg 1- Eksempel på kartotekkort Randi Bjørkviks arkiv
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Vedlegg 2 – Eksempel på bygslingsseddel

Her følger en transkribert bygslingsseddel. Den ligger i Randi Bjørkviks arkiv, under kortet
«Ole Erikss 1727». Seddelen er transkribert av Anders Frøholm, tidligere arkivar ved
statsarkivene i Tromsø og Hamar, statsarkivar ved statsarkivet i Trondheim.320
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Vedlegg 3 - Rapport Toverud
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Vedlegg 4 – Rapport Moen under Øvre og Nedre Kjos
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Vedlegg 5 – Rapport Tokerud
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Vedlegg 6 – Rapport Skiaker
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Vedlegg 7 – Rapport Houg
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Vedlegg 8 – Rapport Bjerke
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Vedlegg 9 – Rapport Klæstad

115

Vedlegg 10 – Rapport Østen
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Vedlegg 11a – Slektskap kan ikke utelukkes
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Vedlegg 11b – Slektskap kan ikke utelukkes

118

Vedlegg 12 – Rapport Dvergsten
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Vedlegg 13 – Rapport Prestegården
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Vedlegg 14 – Rapport Nedre Næs
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Vedlegg 15 – Rapport Øvre Alm
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Vedlegg 16 – Rapport Gjefsen
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Vedlegg 17 – Rapport Søndre Hvattum
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Vedlegg 18 – Rapport Helmen
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Vedlegg 19 – Rapport Hvalby
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Vedlegg 20 Liste over gårdbrukere og deres husmenn fra sedler 1751 og 1752 i Gran

Seddel Pagina Gårdbruker Patronymikon Gårdsnavn

Husmann Patronymikon

1

178a

Jon

Hansen

Dæhlen

Hans

Reiersen

2

178b

Povel

Olsen

Horgen

Elling

Olsen

3

178c

Knud

Nielsen Hals Hvalby

Syver

Engebretsen

4

178d

Syver

Iversen

Nedre Kjos

Jens

Hendriksen

5

178e

Povel

Olsen

Horgen

Jacob

Olsen

6

179a

Morten

Olsen

Dynna

Jens

Pedersen

7

179b

Anders

Torgersen Grymyr

Anders Christophersen

8

179c

Bertel

Larsen

Bilden

Narve

Olsen

9

179d

Engebret

Hansen

Baalerud

Lars

Halvorsen

10

179e

Hans

Juelsen

Næss

Jacob

Bendtsen

10

179e

Juel

Arnesen

Egge

Jacob

Bentsen

11

179f

Anders

Olsen

Olerud

Ole

Albretsen

12

179g

Juel

Arnesen

Egge

Peder

Jacobsen

13

179h

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Halvor Tostensen

14

180a

Jon

Pedersen

Molden

ChristophOlsen

14

180a

Povel

Lukassen

Molden/ Romholt

ChristophOlsen

15

180b

Ole

Pedersen

Kammerud

Ole

Olsen

16

180c

Magnus

Hansen

Egge

Elling

Andersen

16

180c

Ole

Hansen

Egge

Elling

Andersen

16

180c

Iver

Ellensen

Tislebacken/ Egge

Elling

Andersen

17

180d

Jørgen

Larsen

Hvamstad

Povel

Ericksen

18

180e

Anders

Olsen

Gullerud

Ole

Knudsen

19

180f

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Anders Mikkelsen

20

180g

Kari

Gundersdtr Næss

Østen

Ingvoldsen

127

21

180h

Hans

Juelsen

Næss

Jacob

22

181a

Povel

Povelsen

Stadstad

Mogens Povelsen

23

181b

Jon

Hansen

Dæhlen

Tarald Tordsen

24

181c

Gulbrand Larsen

Hvinden

Johannes Hendriksen

25

181d

Aarsten

Jonsen

Framstad

Alv

Gulbrandsen

26

181e

Anders

Corneliusen Tuff

Ole

Engebretsen

27

181f

Christopher Jonsen

28

181g

Lars

29

181h

Helle Juel Wisløff

30

182a

Mikkel

31

182b

32

Dvergsten

Christian Rasmussen
Jacob

Olsen

Peder

Gulbrandsen

Tommesen Grimsrud

Hans

Andersen

Jørgen

Olsen

Tetterud

Peder

Pedersen

182c

Knud

Andersen

Kløvstad

Anders Mikkelsen

33

182d

Engebret

Toresen

Tokerud

Povel

Andersen

34

182e

Iver

Olsen

Skreberg

Hovel

Nielsen

35

182f

Malene

AndersdatterBlecken

Jon

Gulbrandsen

36

182g

Ovidia MarieWisløff Berg Næs Øvre

Jon

Nielsen

37

183a

Juel

Andersen Midt-Egge

Peder

Jørgensen

38

183b

Kari

GundersdatteNæss

Peder

Iversen

39

183c

Erik

Larsen

Lysen

Ole

Hansen

40

183d

Lars

Madsen

Schiager

Nils

Andersen

41

183e

Anne

Nilsdatter Røken

Jon

Jensen

42

183f

Malene

AndersdatterBlecken

Jon

Tostensen

43

183g

Gunder

Eriksen

Ole

Nielsen

44

183h

Nils

GulbrandssenHoug

Gulbrand
Gulbrandsen

45

183i

Hans

Juelsen

Næss

Ingvald Olsen

46

184a

Torgrim

Pedersen

Tingelstad

Østen

47

184b

Nils

Iversen

Gamme

ChristophOlsen
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GulbrandssenEngnæs

Jacobsen

Gjefsen

Eid

Østensen

48

184c

Gulbrand Halvorsen Dynna

Povel

Helgesen

48

184c

Morten

Olsen

Dynna

Povel

Helgesen

49

184d

Jacob

Olsen

Sørum (Bj)

Christen Christensen

50

184e

Anders

Julsen

Augedal

Christen Engebretsen

51

184f

Bent

Andersen

Toverud

Thomas Isaksen

52

184g

Jørgen

Olsen

Tetterud

Nils

53

184h

Bertel

Larsen

Bilden

Engebret Nielsen

54

185a

Tron

Helgesen

Klæstad

Johannes Joensen

55

185b

Gunder

Jonsen

Soug

Anders Larsen

56

185c

Kari

GundersdatteNæss

57

185d

58

Pedersen

Carl

Haagensen

Ovidia MarieWisløff Berg Næs Øvre

Jon

Olsen

185e

Povel

Povelsen

Stadstad

Halvor Andersen

59

185f

Jens

Jensen

Sørum

Hans

60

185g

Erik

Christensen Undelie

Johannes Endresen

61

185h

Lars

Torgersen Hvinden

Aksel

62

185i

Carl

Iversen

Nedre Kjos

Nils

62

185i

Syver

Iversen

Nedre Kjos

Nils

Pedersen
Gulbrandsen
(Gjerviken)
Gulbrandsen
(Gjerviken)

63

186a

Torsten

Jonsen

Halvorsbøle

Jens

Christophersen

64

186b

Nils

Gudmundsen Retrum

Ole

Jørgensen

65

186c

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Erik

Joensen

66

186d

Anders

Olsen

Gullerud

Ole

Sørensen

67

186e

Jon

Hansen

Framstad

Lars

Carstensen

68

186f

Jon

Knudsen

Hoele

Torger Olsen

69

186g

Tord

Olsen

Sørum (Søndre Ål)

Hans

Arnesen

70

186h

Peder

Jensen

Helgaker

Ole

Einersen

70

186h

Povel

Olsen

Helgaker

Ole

Einersen

71

187a

Knud

Nielsen Hals Hvalby

Jens

Jensen

Hansen
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72

187b

Anders

Julsen

Augedal

Hans

73

187c

Jon

Hansen

Schiager

Gulbrand Larsen

73

187c

Even

Olsen

Skiager

Gulbrand Larsen

74

187d

Juel

Andersen Midt-Egge

75

187e

Jacob A.

76

187f

Povel

77

188a

78

Gulbrand Ellingsen

Øvre Alm

Peder

Eriksen

Olsen

Horgen

Ole

Eriksen

Povel

Olsen

Horgen

Anders

188b

Gunder

Olsen

Dynna

Povel

Lukasen

78

188b

Syver

Larsen

Søndre Hval

Povel

Lukasen

79

188c

Ole

Borgersen Rækstad

Morten Sevaldsen

80

188d

Erik

Borgersen Hoff

Halvor Hansen

81

188e

Hans

Juelsen

Næss

Ole

82

188f

Povel

Povelsen

Stadstad

83

188g

Lars

Madsen

Schiager

Gudbrand Andersen
Evensen
Svend
Blekeneier

84

188h

Ole

Amundsen Elken

Ole

85

188i

Anne

Nilsdatter

Røken

Gunder Jonssen

86

189a

Hans

Juelsen

Næss

Nils

Halvorsen

87

189b

Nils

Gulbrandssen Houg

Erik

Hansen

88

189c

Peder

Petersen

Bjørge

Anders

89

189d

Jon

Hansen

Dæhlen

Ananias Andersen

90

189e

Gulbrand Halvorsen Dynna

Auden Iverssen

91

189f

Christopher Jonsen

Dvergsten

Christen
Gulbrandsen

92

189g

Knud

Kløvstad

Nils

Olsen

93

189h

Christopher Jonsen

Dvergsten

Peder

Jonsen

94

189i

Ole

Pedersen

Kammerud

Amund Simensen

95

189j

Haldor

Hansen

Bjørge

Christen Pedersen

96

189k

Peder

Larsen

Bjerke

Peder
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Riis

Bentsen

Andersen

Stephensen

Iversen

Jørgensen

Stephensen

Andersen

97

189l

98

Hans

Tollefsen

Bjerke

Nils

Olsen

189m Gulbrand Christensen Rua

Iver

Nielsen

99

189n

Jens

Jensen

Hans

Christensen

100

189o

Iver

Torgrimsen Jorstad

Ole

Hansen

101

189p

Jens

Olsen

Holter

Christen Tollevsen

102

189q

Engebret

Toresen

Tokerud

Steffen Toresen

103

189r

Iver

Torgrimsen Jorstad

104

190a

Peder

104

190a

Carl

Iversen

104

190a

Syver

Iversen

104

190a

Alf

104

190a

Nils

Knudsen

105

190b

Peder

Knudsen

106

190c

Torsten

106

190c

107

Sørum

Nils

Erichsen

Peder

Olsen

Nedre Kjos

Peder

Olsen

Nedre Kjos

Peder

Olsen

Peder

Olsen

Øvre Kjos

Peder

Olsen

Gamkind

Erik

Eriksen

Steffensen Alm

Ole

Trondsen

Anders

Eriksen

Ole

Trondsen

190d

Gregers

Pedersen Granavollen/ Søndre Hvatt Jon

108

190e

Ovidia MarieWisløff Berg Næs Øvre

Lars

109

190f

Hans

Nedre Aschum

Gulbrand Olsen

110

190g

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Peder

Iversen

111

191a

Ole

Stomne?

Alv

Pedersen

111

191a

Povel

Stomne?

Alv

Pedersen

111

191a

Stephen

Stomne?

Alv

Pedersen

112

191b

Hans

Jonsen

Tingelstad

Christen Trondsen

112

191b

Jon

Hansen

Tingelstad

Christen Trondsen

113

191c

Jacob

Olsen

Sørum (Bj)

Hans

Larsen

114

191d

Peder

Knudsen

Gamkind

Hans

Knudsen

115

191e

Haldor

Hansen

Bjørge

Hans

Pettersen

Gulbrandssen Kjos

Gulbrandssen Vigen

Andersen

Svinning

Olsen
Jonsen
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115

191e

Ole

116

191f

117

Eriksen

Hval

Hans

Gulbrand Larsen

Hoff

Gulbrand Johansen

191g

Lars

Larsen

Hvamstad

Iver

Eriksen

118

191h

Iver

Ellensen

Tislebacken/ Egge

Ole

Christensen

119

192a

Bertel

Larsen

Bilden

Hans

Povelsen

120

192b

Jon

Andersen

Lindstad

Gulbrand
Christophersen

121

192c

Juel

Arnesen

Egge

Nils

Olsen

122

192d

Christopher Jonsen

Dvergsten

Peder

Andersen

123

192e

Kari

124

192f

Jørgen

125

192g

126

Gundersdatter Næss

Pedersen

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Ole

Knudsen

192h

Helle Juel Wisløff

Jens

Hansen

127

192i

Knud

Nielsen Hals Hvalby

Christen Jensen

128

192j

Peder

Nielsen

Sørum

Gulbrand Bertelsen

129

192k

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Ole

Ellingsen

130

192l

Stephen

Larsen

Houg

Peder

Ellingsen

131

193a

Jacob A.

Riis

Øvre Alm

Nils

Olsen

132

193b

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Johannes Annaniasen

133

193c

Juel

Egge

Hans

134

193d

Hans

Nordre Blecken

Tosten Jørgensen

135

193e

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Ole

136

193f

Bent

Andersen

Toverud

Borger Andersen

137

193g

Halvor

Iversen

Dæhlen

Halvor Pedersen

138

194a

Nils

Knudsen

Øvre Kjos

Hans

Eriksen

138

194a

Carl

Iversen

Nedre Kjos

Hans

Eriksen

138

194a

Syver

Iversen

Nedre Kjos

Hans

Eriksen

139

194b

Malene

Andersdatter Blecken

Arnesen

Tetterud

Gulbrand Jensen
Hans
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Olsen

Pettersen

Gjefsen

Alvsen

Christophersen

Christoph Ulriksen

140

194c

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Ole

Olsen

141

194d

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Endre

Olsen

142

194e

Ovidia Marie Wisløff Berg Næs Øvre

Ole

Olsen

143

194f

Anne

Peder

Bentsen

144

194g

Jon

Lars

Monsen

145

194h

Anders

Olsen

Gullerud

Gulbrand Halvorsen

146

194i

Peder

Pedersen

Melbye - Rosendal

Hans

147

195a

Gregers

Pedersen Granavollen/ Søndre HvattElling Nielsen

148

195b

Guttorm

Eriksen

149

195c

Halvor

Gulbrandssen Molstad

150

195d

Erik

Larsen

151

195e

Torger

152

195f

153

Nilsdatter

Røken

Gulbrandssen Smedshammeren

Houg

Olsen

Lars

Andersen

Jon

Iversen

Lysen

Nils

Bertelsen

Johansen

Grinager

Jon

Syversen

Mads

Bentsen

Molstad

Hendrik Bentsen

195g

Hans

Hansen

Skirstad

Hans

Hansen

154

195h

Nils

Olsen

Solberg

Ole

Amundsen

155

196a

Peder

Jonsen

Morstad

Mads

Olsen

155

196a

Povel

Simonsen

Morstad

Mads

Olsen

156

196b

Erik

Larsen

Lysen

Gulbrand Jensen

157

196c

Knud

Andersen

Kløvstad

Jon

Axelsen

158

196d

Christopher Jonsen

Dvergsten

Lars

Larsen

159

196e

Christopher Jonsen

Dvergsten

Østen

Gulbrandsen

160

196f

Christopher Jonsen

Dvergsten

Peder

Gulbrandsen

161

196g

Helle Juel Wisløff

Gjefsen

Jon

Olsen

162

196h

Amund

Hansen

Hvalby

Jens

Andersen

163

196i

Lars

Torgersen

Hvinden

Ole

Mikkelsen

164

196j

Birgitte

Cortsdatter BUlverud

Ole

Jensen

165

197a

Kiersti

Amundsdatte Hvinden

Lars

Simensen
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166

197b

Ole

Jonsen

167

197c

Birgitte

Cortsdatter Melbostad

Jon

Pedersen

168

197d

Jon

Hansen

Tore

Olsen

169

197e

Engebret

Amundsen Østen

Nils

Nielsen

170

197f

Tord

Olsen

Sørum (Søndre Ål)

Anders Andersen

171

197g

Torgrim

Jonsen

Gisleberg

Haagen Mikkelsen

172

197h

Halvor

Amundsen Dihle

Hans

Larsen

173

197i

Ole

Amundsen Elken

Hans

Jørgensen

174

198a

Anders

Julsen

Augedal

Lars

Arnesen

174

198a

Bertel

Larsen

Bilden

Lars

Arnesen

175

198b

Amund

Hansen

Hvalby

Ole

Halvorsen

176

198c

Iver

Johansen

Lunder/ Lynne

Hans

Mikkelsen

177

198d

Jacob AndreRiis

Øvre Alm

Torkil

Jørgensen

178

199a

Nils

Knudsen Hals Helmen

Jens

Larsen

179

243a

Ole

Gulbrands Kittelsrud

Tord

Nielsen

180

243b

Gunder

Olsen

Even

Olsen

181

243c

Nils

Knudsen Hals Helmen

Kirstie Torgersdtr

182

243d

Carl

Iversen

Albret

Pedersen

183

243e

Amund

Gundersen Gulden

Ole

Olsen

184

243f

Amund

Gundersen Gulden

Torsten Jonsen

185

243g

Amund

Gundersen Gulden

Ole

Mickelsen

186

244a

Ellen

Pedersen

Egge

Nils

Olsen

186

244a

Peder

Jonsen

Egge

Nils

Olsen

186

244a

Iver

Ellensen

Tislebacken/ Egge

Nils

Olsen

187

244b

Amund

Gundersen Gulden

Jon

Pedersen

188

244c

Jon

Simensen Lunder (Luna)

Abraham Jochomssen

188

244c

Amund

Gundersen Gulden

Abraham Jochomssen
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Ellefsrud

Framstad

Hval

Nedre Kjos

Gulbrand Taraldsen

189

244d

Erik

Christensen Undelie

Rasmus Gulbrandsen

190

244e

Hannibal

Olsen Hammer

Anders Taraldsen

191

244f

Hannibal

Olsen Hammer

Anders

192

244g

Birgitte

Cortsdatter Melbostad

Ole

Hansen

193

245a

Hans

Hansen

Peder

Olsen

194

245b

Kiersti

Amundsdtr Hvinden

Kari

Hansdatter

195

245c

Torsten

Østensen

Ensrud

Ole

Madsen

196

245d

Torsten

Østensen

Ensrud

Jacob

Knudsen

197

245e

Ole

Tollefsen

Knarud

Gulbrand Hansen

198

245f

Gulbrand Hansen

Grinager

Erik

Jacobsen

198

245f

Hans

Hansen

Grinager

Erik

Jacobsen

199

245g

Tord

Povelsen

Lunder/ Lynne

Ole

Knudsen

200

245h

Peder

Hansen

Amundrud

Hans

Samuelsen

212

245i

Bertel

Larsen

Bilden

Fredrik Jonsen

212

245i

Elling

Jonsen

Bilden

Fredrik Jonsen

202

245j

Christopher Jonsen

Dvergsten

Mons Olsen Lofsvold

203

245k

Tord

Povelsen

Lunder/ Lynne

Guttorm Andersen

204

245l

Amund

Gundersen Gulden

Hans

Engebretsen

205

245m Erik

Eriksen

Schiager

Jon

Olsen

206

245n

Bersvend Jonsen

Nest-Egge

Elling

Isaksen

206

245n

Niels

Rude

Nest-Egge

Elling

Isaksen

207

246a

Jacob

Trondsen

Giøvig

Nils

Olsen

208

246B

Birgitte

Cortsdatter Melbostad

Østen

Olsen

209

271b

Ole

Olsen

Ensrud

Ole

Pedersen

210

274a

Povel

Olsen

Horgen

Ole

Mogensen

211

290b

Jacob

Trondsen

Giøvig

Nils

Jensen

Skirstad

Gulbrandsen

135

136

