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   Forord 
Innholdet i denne boka har sin opprinnelse blant mennesker som levde på 1700-tallet. Det 
handler om individer som fristet en tilværelse  

- i et land med spredt bosetting og vanskelige kommunikasjonsforhold  
- i bygdesamfunn som i stor grad var basert på sjølberging og naturalhushold  
- i en befolkning med lavt utdanningsnivå og store klasseforskjeller  
- i sårbare levekår som følge av uår, hungersnød og smittsomme sykdommer, høy 

barnedødelighet og fravær av sosiale rettigheter 
Innenfor Norges grenser var langt de fleste mennesker bosatt i landdistrikt. Ved utgangen av 
1600-tallet var det bare tolv kjøpsteder som hadde karakter av beskjedne bysamfunn. Disse 
var i hovedsak lokalisert langs kysten, men litt før midten av 1600-tallet oppstod Kongsberg 
og Røros etter at det var påvist malm i fjellgrunnen. Kong Christian IV hadde stor interesse i å 
utvikle bergverksindustrien og ga i 1644 befaling om at befolkningen skulle oppfordres til 
«Mineralier og Malmer i Norge at opsøge», og krevde at dette ønsket skulle kunngjøres fra 
prekestolene. Malmfunnene førte til at det oppstod en ny yrkesgruppe i Norge, nemlig berg-
verksarbeiderne. Etter lang tids kamp oppnådde disse å være blant et mindretall mennesker 
som på 1700-tallet kunne leve med et pengehushold: de mottok oppgjør i form av penger i 
stedet for naturalier. De utgjorde også en gruppe som på denne tida kunne få sosiale tilleggs-
ytelser med full lønn inntil to måneder ved yrkesskader, og deretter halv lønn i de tilfelle ar-
beidsuførheten varte lenger. Riktignok kunne det være så som så med praktiseringen av «tryg-
deordningen»: slike ytelser var i stor grad betinget av verkets økonomi og velvilje, slik det på-
pekes i boka «Bergstaden Røros» av Harald Kallestad (utgitt på Adresseavisens forlag 1979).  
 

Aktiviteten ved bergverkene medførte et økende behov for arbeidskraft i gruvevirksomheter 
og drift av smeltehytter, produksjon og transport av settved, trekull, matvarer, malm og mate-
rialer, samt utførsel av metaller og metallprodukter. Denne utviklingen resulterte i en økende 
befolkningsvekst og et sterkt økende husdyrhold i innlandsområder hvor utmarksnæring tid-
ligere hadde gitt livsgrunnlaget. I 1769 var det 21 byer i Norge, men fortsatt var byborgere i 
mindretall. Bare 7-9 % av befolkningen bodde i byer med mer enn 700 innbyggere. Da kong 
Christian V døde i 1699 overtok hans sønn Fredrik IV som regent. Allerede våren1700 angrep 
Karl XII København og Den store nordiske krig var et faktum. Det ble riktig nok i første om-
gang en kortvarig affære etter som partene inngikk fredsavtale i august samme år, men i 1709 
var det krig på ny, og den varte fram mot 1721. Erfaringen ble den samme som ved de fleste 
kriger: det er sivilbefolkningen som må bære de tyngste byrdene. Etter Den store nordiske 
Krig kom en lengrevarende fredsperiode, men i stedet fikk landets innbyggere gjennomgå 
vanskelige tider som følge av uår, avlingssvikt og epidemier tidlig på 1740-tallet. Det samme 
gjentok seg ved begynnelsen av 1770-tallet. Anders Pedersen fra Grisvollen i Haltdalen gjen-
nomlevde en stor del av disse hendelsene, etter som han var født omkring 1734-35 og døde i 
1807. 
Like etter 1800 ble Danmark og Norge trukket inn i Napoleonskrigene. Norske soldater ble i 
stor grad rekruttert blant husmannssønner fra bygde-Norge. Vårt land ble hjemsøkt av enda en 
krig i årene 1807-1814. I det samme tidsrommet inntraff en ny periode med uår og hungers-
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nød. Det ble barkebrødstider. Krigen satte sitt preg på hverdagen i de fleste bygdelag. Sogne-
presten i Holtålen gjorde følgende notat i kirkeboka i fastehøytida i 1808:  
Den 2den og 3die Søndag i Faste kunde ingen Kirketieneste holdes af mangel paa Tilhørere, 
da de fleeste vare beskieftigede med at modtage og skydse de udkommanderede Soldater som 
marcherede opefter.  
 

Hensikten med denne boka er å klarlegge Anders Pedersens herkomst, hans liv og levnet og 
hans etterkommere så langt det er mulig. Dette er tidligere ikke systematisk dokumentert. Av 
bygdebøker som nevner Anders og hans slekt går det ikke fram hvor han kom fra, og oversikt-
en over hans ætlinger i disse bygdebøkene er dels ufullstendig, dels også misvisende. Et annet 
mål med denne boka er å bevare minnet om mennesker som fra 1700-tallet har hatt tilhold på 
plassen Grisvollen i Haltdalen. Denne plassen eksisterte fram til 1978, da et større vegprosjekt 
førte til at den nå er borte for alltid. I boka «Harde hender og ydmyke sinn» har jeg tidligere 
gjort rede for etterkommere av Siri Andersdatter Bakkhaugen fra Mostadmark, Anders Peder-
sens sønnedatter. Blant disse finner vi barn, barnebarn og oldebarn etter hennes sønn Lars 
Jonsen. Lars og flere av hans søsken kalte seg dels «Bakhougen», dels «Eggen» etter det gam-
le navnet på eiendommen Bakken i Mostadmark. Lars Jonsen si slekt ble i stor grad knyttet til 
området ved Ranheim og Jonsvannet i Strinda. Blant Lars Jonsens oldebarn var mormora mi, 
Johanne Kristine Loraas født i 1895. Den slektsmessige tilknytningen mellom henne og And-
ers Pedersen kan skisseres ved følgende summariske oversikt: 

1. Johanne Kristine Loraas f. 5/1-1895 på plassen Sæther ved Jonsvannet i Strinda var 
datter av Marius Loraas f. i Levangerskogn 1868 og Hanna Kristine Eggen f. 1876 i 
Strinda. (Johanne ble gift i 1914 med Emil Simonsen som var  født 1893 i Byneset, og 
de fikk dattera Inger Simonsen f. 1917 i Trondheim. Inger Simonsen ble i 1939 gift 
med Erling Stenvik født 1913 i Trondheim. Disse er mine foreldre).   

   Johanne Kristines mor: 
2. Hanna Kristine Eggen f. 1/1-1876 på Emilies Minde i Strinda var datter av Johan Ed-

vart Larsen født 1846 på plassen Skjenstadtrø i Malvik. Moren var Jonette Oline Mik-
kelsdatter, født 1844 på Mossingvaldet (Svehaugen) i Åsen. Johan og Jonette var 
plassfolk under Jakobsli i Strinda men ble mot slutten av sine leveår sjøleiende og bo-
satte seg på Sæter (også kalt Rotbukten) ved Jonsvannet.  
Hanna Eggens far:  

3. Johan Edvart Larsen (Eggen) f. 30/6-1846 på plassen Skjenstadtrø i Malvik var 
sønn av Lars Jonsen Bakhoug, født 1823 i Mostadmark i Malvik herred. Mora Sofie 
Eriksdatter Olstadli var født 4/1-1822 i Gausdal.  Lars og Sophie møttes som tjeneste-
folk på Stor-Malvik, men ble plassfolk under Tesli og Jakobsli i Strinda. Lars brukte 
det gamle navnet på gården Bakken i Mostadmark og kalte seg senere Eggen.                         
Johan Eggens far:    

4. Lars Jonsen Bakhoug (Eggen) f. 21/9-1823 på plassen Bakhoug i Mostadmark var 
sønn av Jon Larsen Bulandet, født på forsommeren 1793 i Skjelstadmark i Hægra. 
Mor til Lars var Siri Andersdatter Bakkhaugen født sommeren 1793 på Bonnaunet i 
Mostadmark, døpt i Malvik kirke 11/8-1793. Jon og Siri ble gift i 1820 og bodde sine 
første år på Bakkhaugen men flyttet til plassen Søehugstret (Kringhaug) like ved Mo-
stadmarkens Jernverk. På sine eldre år flyttet Jon og Siri tilbake til Bakkhaugen.                                                                                                    
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Lars Jonsens mor: 
5. Siri Andersdatter Bakkhaugen (“Siri Bakkhauga”) var født sommeren1793 på Bon-

naunet i Mostadmark, datter av Anders Andersen født 1771-1772. Hans fødested har 
inntil nå vært ukjent. Mor til Siri het Kirsten Olsdatter. Hun var muligens født 1755-
1756, fødested og foreldre ukjent. Hun hadde for ei tid vært tjenestejente på Bonnaun-
et.                                       
Siri Bakkhaugens far: 

6. Anders Andersen Bonnaunet var født 1771. Han ble bruker av Bonnaunet i Mostad-
mark etter faren Anders Pedersen som døde på denne plassen i 1807. Mora het Malena 
Bergsvendsdatter, født 1727 i Selbu, død i 1774 på Jøssåsen. Jøssåsgrenda var på dette 
tidspunktet en del av Lånke sogn. Anders Andersen giftet seg 29/4-1804 med Ane 
Olsdatter Hallan (Halden) fra Hommelvik nedre. De fikk ingen barn.                                                                                                                                   
Anders Andersen Bonnaunets far: 

7. Anders Pedersen Bonnaunet (Grønseteng, Grisvollen etc.) var trolig født omkring 
1734-1735 i Haltdalen. Anders var sønn av Peder Andersen på Grisvollen, senere 
Kvernmoen, født omkr. 1711-1712, død 1756, og hustru Anne Berntsdatter. Anders 
Pedersen giftet seg i Haltdalskirka 1754 med Malena Bergsvendsdatter. Han flyttet 
med familien fra Grisvollen til Kvernmoen omkring 1757 og forlot Haltdalen i 1766. 
Vi møter ham igjen som husmann eller inderst på en plass under Jøssåsen i Lånke i 
1774, og deretter som bruker av plassen Bonnaune i Mostadmark fra 1775.                                                                             
Anders Pedersens far: 

8. Peder Andersen Grisvollen (Grønseteng, Kvernmoen) var født ca. 1711-1712. Det 
har inntil nå vært ukjent om han var født i bygda eller kom som innflytter på et senere 
tidspunkt. Peder bodde på Grisvollen (også kalt Grønseteng) tidlig på 1840-tallet, men 
fra 1748 bodde han på plassen Kvernmoen hvor han døde i 1756.  
 

     Med grunnlag i etterfølgende dokumentasjon i denne boka finnes det belegg for å hevde at 
Peder Andersen var født i 1711-1712 på gården Brænna i Haltdalen, sønn av 9. Anders Ped-
ersen og hustru Sigrid Pedersdatter.  Peder fikk også ei yngre søster Anne, f. ca. 1715. Far 
til Peder døde i tidsrommet 1715-1723. Hans enke Sigrid Pedersdatter ble gift ca.1723 med 
Lars Gundersen (f. omkr. 1693) på Brænna (Brennan). Sigrid Pedersdatter døde i 1733. Det er 
opplysninger ved skiftet etter henne som gir grunnlag for disse konklusjonene. 

 

     Gjennomgang av folketellinga for Gauldalen i 1701 kunne gi håp om å finne Sigrid Peders-
datters mann Anders Pedersen i et av de tilhørende kirkesognene. Det er ikke registrert noen 
som kan passe ut fra navn og antatt alder i Singsås, Haltdalen eller Ålen. I Røros sogn er det 
imidlertid flere som kunne være aktuelle, for eksempel tjenestekaren Anders Pedersen 24 år, 
født på Innset. Han er registrert under kategorien: «Andre Werchets Folk og der omkring bo-
ende bønder som sig med Kiørsel og andet til Werchets Drift, opholder og ernærer». Han var 
i tjeneste hos Brostrup Jürgens på «Røraas gaard». Vi kommer ikke nærmere enn å antyde 
dette som en mulig identitet for Anders Pedersen Brænna.  
I denne innledningen er det gitt et lite innblikk i Anders Pedersen Bonnaunets herkomst og  
noen av hans etterkommere. I fortsettelsen er det et mål å sette ham inn i si samtid og nærme- 
re beskrive den store etterslekta han fikk. 
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Fotografiet på framsida av boka er utsnitt av et prospektkort som viser plassen Grisvollen 
(Grønseteng/Enget/Engen, gnr.184/4) og «Holtålens nedre forbruksforening» eller Hansminde 
(gnr.184/6).  
Peder Andersen (1711-1756) var en av de tidligste beboerne på Grisvollen. Prospektortet har 
tittelen «Utsikt fra Bergan i Holtaalen», og er skaffet til veie i et samarbeid mellom bibliotek-
leder Mari Aas i Holtålen kommune og Knut Hage i Ålen. Bildet er innlevert av Jon Hallstein 
Engan. Fotograf og årstall ukjent. Bildet er gjengitt ubeskåret på side 21 inne i boka. Vi ser at 
bebyggelsen ligger inneklemt mellom elva, jernbanelinja og den bratte åssida. Det er vanske-
lig å se veiløpet forbi husene, men veien er tydelig markert i et kartutsnitt av området fra 1886 
og dette gjengies på samme side i boka. 
 

Bygdebok for Haltdalen, bind III, opplyser at mange familier, særlig folk uten fast bopæl, var 
innom Grisvollen for kortere eller lengre tid. Ole J. Grønset (1885-1949) og hustru Beret Hek-
sem (1887-1971) kjøpte plassen i 1916 og var de første som fikk skjøte. Eiendommen var på 
10 dekar (10 mål), derav 2 dekar dyrka jord. Familien hadde ei ku og noen sauer fram til om-
kring 1945. Husene på Grisvollen og Hansminde ble revet i 1978. Et større arbeid med utbed-
ring av riksveien på dette stedet startet vinteren 1979, og høsten 1981 var vegen klar til å mot-
ta trafikk. I Anders Pedersen og Malena Bergsvendsdatters levetid var adkomsten neppe mer 
enn en kløvsti, men det var allikevel stor trafikk gjennom dalen året rundt, - om vinteren hov-
edsakelig på elveisen. I dag er bebyggelsen borte og plassen Grisvollen kun et navn som få 
mennesker kjennes ved. Denne beretningen vil vise at et stort antall personer kan føre deler av 
sin slektshistorie tilbake til Grisvollen.   
 

Hans I. Haugen var siste bestyrer ved forbruksforeningen. Da denne ble oppløst i 1914 kjøpte 
han huset og varelageret og drev butikken privat. Etter at Hans døde i 1920 overtok sønnen 
Erik som bestyrer. Han fikk skjøte på eiendommen i 1923 og kalte stedet «Hansminde» etter 
faren. Erik døde allerede i 1927. Broren Konrad Haugen (1904-1984) overtok virksomheten 
og dreiv sammen med kona Klara butikken videre fram til 1978, da arbeidet med ny riksveg 
førte til at virksomheten måtte avvikles.  
 

Jernbaneforbindelsen fra Trondheim til Støren ble bygd allerede i 1864, og i januar 1877 var 
jernbanen ført fram til Røros. Da jernbanen ble anlagt måtte husene flyttes fra området ved 
jernbaneundergangen nordover til den lokaliseringen som framgår av bildet. Først i 1941 ble 
den smalsporete banen omlagt til bredsporet skinnegang. Ut fra bildet synes togtraséen å være 
smalsporet. Bildet er derfor trolig tatt før 1941.  
 

Bygdebok for Haltdalen, bind III gir anvisning på hvor Grisvollen (Grønseteng) tidligere lå:  
Hvis noen i dag vil gå «på gjengrodde stier» for å finne hvor Grønseteng lå, kan de starte der 
Gammelvegen nedenfor jernbanen svinger inn mot jernbanefyllinga. Der lå undergangen. 
Hvis du tar deg fram langs skinnegangen (undersøk togtidene) ca. 70-80 meter nordover, er 
du ved Grønseteng. Og etter ytterligere ca. 50 meter er du kommet til Hansminde. 
 

Kjære leser. Du inviteres gjennom denne boka til å være med på ei vandring langs de glemte 
sporene etter Anders fra Grisvollen, Du behøver ikke å undersøke togtidene. 
                                          


