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Følgene aner er
knyttet til gården:

Søgarn Rogstad i Gjerdrum
Gårdshistorie og slekt

(3038+3039)
(1519)

Rogstad ligger på leirgrunn i vekslende terreng om lag 160m over havet. Grensene er bestemt av
elven Leira mot Ullensaker i øst og av bekk mot Sandum og Torshov i sør. I nord og vest mot Sandum
er delet ikke naturlig markert.
Rogstad ble ryddet i vikingetiden og alt i gammelnorsk tid ble gården delt i to bruk, Nordgarn og
Søgarn, som også ble kalt Øvre og Nedre, en betegnelse som går igjen til ut på 1700 tallet.
Søgarn var udelt til Arstun ble skilt ut som egen gård med halve skylda i 1802. Brukeren på Søgarn
(avskilt fra Arstun) drev hele Nordgarn fra 1834 og la i 1874 en fjerdedel av den til Søgarn.
Både Nordgarn og Søgarn var i bruk i de vanskelige 100 årene etter svartedauen. Husene har alltid
vært samlet rundt ett tun slik det er i våre dager. I eldre tid var det visst også felles nøkkard
(nautgård). I dag er det ingen eldre hus på gården.
Innmarka til gården ligger noe spredt, og Arstun har dyrket jord på tre steder. Utskifting er ikke vært
holdt. Av marknavn for Arstun kan en ta med Vesleenga, Søjordet, Teiet, Engjordet, Gryta,
Ytterjordet, Hagajordet, Hagan, Snikkerlykja, Vartafløtten, Smyufløtten, Vøllen (som lå i Hagan ved
elva), og St. Hans jordet. Alle 3 gårdene har beiteland på Horka, lengst syd på eiendommen. Den
dårligste av Horken ble før dyrket og ble brukt til slått.
Havnehagen lå i sameiet inntil eieren av Søgarn forlangte å få den utskiftet i 1683. Den ble da delt
etter den såkalte Lystadveien fra elven Leira og oppover bakken. Presten som disponerte Norgarn
foreslo delet og fikk også velge først. Han valgte den Nordre delen. I 1846 ble det holdt
deleforretning over havnehagen til de to brukene på Søgarn.
På 1600 tallet drev Rogstad bøndene bråtabruk og rugsåing både i havnehagen og i fjellet. Gården
hadde seter på Rogstadsetra, som lå nord for Sørumsvangen. Den er avmerket på kartet fra 1818,
men må ha blitt nedlagt omkring 1850 eller litt før.
Norgarn var prestesete, og presteenker bodde der både på 1700 og 1800 tallet.
Alt i 1680 hører vi om en husmannsplass som het Hagan. Den må ha ligget i havnehagen ned mot
Leira og tilhørte visstnok Nordgarn. Den ble nedlagt noe før 1710, og først i slutten av 1720 årene
kom det opp nye plasser under gården. Rogstadstua er den eldste plassen under Søgarn og kom opp i
annen fjerdedel av 1700 tallet. Den lå 5-600 meter nordøst for husene på gården, ved havnehagen,
men med jord av innmarka. Den ble nedlagt i 1880-90 årene og jorda ble lagt til innmarka. I 1791 var
det også en plass Bjørklund under Søgarn, men den kan vi følge bare til litt etter 1800 tallet. I kortere
tid kan det ha vært flere plasser enn det som er nevnt her. Ingen av våre nærmeste aner levde
imidlertid som husmenn.
I Arstu-hagan ned mot elven Leira heter Bolia. Der er det hustufter ennå, og spor etter plogfurer
peker hen på at det engang lå en gammel plass her, enten det nå er en av dem som er nevnt ovenfor,
eller en annen. Marknavnene Snikkerlykja og Snikker tangen under Norgarn kan også gå tilbake på
nedlagte husmannsplasser. Det kan også være senere navn på de plassene som opprinnelig ble kalt
Hagan og Bjøkelund. Ingen i vår slekt her på gården var husmenn og bodde på noen av disse
plassene.
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Eiere:
Arne Torleivson, lensmann og adelsmann Sigurd Havtorsson, var i januar 1276 på Holter stevnegård
og hørte vitnemål av Aslak Ketilsson og Joar Tordason, som hadde vært på Erpestad da Gunnar
Smidsson solgte 5 øyresbol i Øvre Rogstad i Gjerdrum til Harald Hallvardsson. Det er mulig at denne
parten senere kom over til Sigurd Havtorsson og fra han eller arvinger til Domkirken i Oslo. En del av
Domkirkegodset ble slått sammen til en godssamling som skulle være til å lønne katedralskoleguttene for sang i domkirken, og det er som korgutt-porsjon (portio choralium), vi finner igjen en part
mel på 5 lispund i Rogstad i «kapitelsjordeboka» fra 1595. Etter reformasjonen la kongen parten
sammen med annet jordegods ut til underhold for «cantoren» i Oslo domkirke, men etter 1660 ble
den pantsatt og senere solgt. Henrich August Brochtorff og fru Margrethe Krabbe skjøtet den og en
like stor part i Vang i 1682 sammen med annet gods til futen Anders Simonsen. Futen solgte parten
samme høst til brukeren av gården .
Resten av gården var i bondeeie fra gammelnorsk tid ser det ut til, men en halvpart på 15 lispund var
i 1615 kommer over til en nyborger som pant. Den andre halvparten eidde Amund, som var eier også
i 1624, og den neste brukeren, (3038) Tormod etter ham. Han løste inn den pantsatte delen.

Brukere:
Den første bruker nevnt i skriftlige kilder var Gudmund i 1514. Deretter Aslak som var bruker i 1557.
Deretter var brukerrekka sammenhengende. (3038) Tormod var den fjerde bruker her senest i 1642
til 1665. Han var født omkring 1590 og lagrettemann mange ganger. Kona, vår ane (3039) er ikke
kjent. De fikk 6 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Lars Tormodsen
Ca.1625
Bruker av Søgarn Rogstad fra ca. 1655
Halvor Tormodsen
Ca.1631
Bruker av Østre Sørum i Skedsmo
Boel Tormodsdtr.
Eiven Kjærstad
g. I m. (1518) Jens Mikkelsen, Rud
(1519) Gudbjørg Tormodsdtr.
1685
g. II m. Jon Botolfsen, Skøyen i Nittedal
Ragnhild Tormodsdtr.
Trond Gjerdrum
Marte Tormodsdtr.
Ca.1634 1694
Mats Larsen, Averstad i Ullensaker
Sønnen Lars Tormodsen ca.1625 ble neste bruker på gården rundt 1655. De 10 første årene sammen
med faren frem til 1665. Han tok først over halve gården, senere hele gården.
Datteren (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. giftet seg første gang med (1518) Jens Mikkelsen og flyttet til
Rud i Gjerdrum. De fikk 9 barn på Rud. (Se gårdshistorie og slekt for Rud i Gjerdrum).
En sønn av (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. og (1518) Jens Mikkelsen fra Heni, vokste opp på gården
Rud. Det var Gudbrand Jensen ca.1657 - 1691, som ble medbruker her på gården rundt 1683 og ble
senere eier. (Se senere).
Våren 1672 ble Lars Tormodsen og drengen hans, Falvord Mikkelsen stevnet av Nils Gjerdrum for at
de “skal ha latt hans hest slått fordervet forleden vinter på bordkjøring ved Stalsberg på Strømmen”.
Lars svarte at han ikke hadde vært med på kjøringen og var selv ukjent med det hele.
I 1673 løste Lars Tormodsen inn 3 lispund i gården fra broren Halvor Tormodsen, som bodde på Østre
Sørum i Skedsmo, men først i 1679 fikk han skjøte fra de andre medarvingene og var dermed eier av
hele gården. Det varte imidlertid ikke lenge før han pantsatte den til Jon Botolfsen Rud som var hans
“pantemann” i 1683. Jon Botolfsen Rud var svogeren til Lars, gift med (1519) Gudbjørg Tormodsdtr.
i hennes andre ekteskap.
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I 1673 var det også åstedssak i Rogstad havnehage. Brukerne Lars Tormodsen ca.1625 og Gudbrand
Jensen ca.1657 – 1691 hadde stevnet kapellanen Ole Gjerdrum “angående deres felles fehage” og
forlangte den utskiftet, “ettersom saksøkte skal ha innlagt til eng av den.” Våren før hadde de forsøkt
minnelig skifting men kapellanen Ole sa at årsaken til tretten var at Lars og Gudbrand ikke ville unne
han part i hagen for den fjerding garden hans skyldte mer enn deres.
Presten begynte å legge inn noe av sameiehagen i 1680 og flyttet senere gjerdene tid om annen om
bråtane, slik at de nå går i ett og “befinnes nå i det ringeste å være over 200 mål stort”. (Et mål var
visstnok vel 4000 kvadratalen den gangen). Hagan ble delt etter den såkalte Lystadveien fra Leira
oppover bakkene “inntil den vei som kommer heimanfra og går gjennom enga ned til den felles eng
som ligger ut mot Leira – og siden like ved engleet i vest eller sørvest tvers over en haug som ligger i
rydningen”….o.s.v.
Det ble gått opp slik etter forslag fra presten; han fikk også velge først – og tok den nordre delen.
De to brukerne på Søgarn Rogstad betalte han 10 daler for “bygnings bekostning”.
Våren 1683 hadde Lars Tormodsen ca.1625 overlatt halve gården til en søstersønn (nevø), som
senere tok over det hele. Det var Gudbrand Jensen ca.1657 - 1691 fra Rud i Gjerdrum. Han var gift
med Eli Larsdtr. f.ca. 1659 fra Søgarn Sørum i Gjerdrum. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Anders Gudbrandsen
Ca. 1683
Bruker av Rustad i Gjerdrum
Lars Gudbrandsen
Ca. 1686 1763
Boel Gudbrandsdtr. f.ca 1693 d. 1771
Gudbjørg Gudbrandsdtr.
Gunhild Gudbrandsdtr.
1689
Et barn døde lite
Lars Tormodsen hadde pantsatt den halvdelen han hadde holdt igjen i 1683 til svogeren Jon Botolfsen
Rud før dette året, og den parten Gudbrand Jensen ca.1657 - 1691 brukte ble pantsatt til Gunner, Ola
og Halvor Evensønner i Kristiania, “og deres søsters mann Mikkel Jensen Fossum i Bærum”. Mikkel
Jensen var bror til Gudbrand, sønn av (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. og (1518) Jens Mikkelsen Rud.
Jon Botolfsen Rud var svogeren til Lars Tormodsen.
Mikkel Jensen pantsatte i 1682 lispund i Rogstad for 80 daler til Gunner Evensen på O i Aker. 1685
fikk Gudbrand Jensen ca.1657 - 1691 odelsbrev på 15 lispund fra medarvingene, men alt var pantsatt,
og han måtte selv løse det inn hvis han ville eller kunne. Det gjorde han straks. Samme året pantsatte
han en arvepart i Rud.
(3038) Tormod var morfaren til Gudbrand Jensen som døde bare 34 år gammel i 1691. I skiftet etter
han ble løsøret taksert til vel 160 daler, “foruten kornet, som når det er innhøstet og tienden angitt,
beregnes og tillegges summen.”
Av gjelda på vel 260 daler var 150 daler pantegjeld til Marte Sørum og Mikkel Fjælstad. Boet eide
hele gården, men den var pantsatt, og den ble utlagt til “de krevendes betaling, og løsøret beholdes
til deling mellom moren (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. og barna, ettersom barna av kornets og
kreaturenes avl og daglige bruk nødvendig oppføs og fremdras”. Barnas arverett til gården skulle
imidlertid være ukrenket.
Enka til Gudbrand, Eli Larsdtr ca.1659 giftet seg året etter mannens død i 1692 med Jacob Olsen 1671
– 1736 fra Holter i Holter, som ble bruker på Søgarn Rogstad til han døde i 1736. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Eli Jacobsdtr.
1693
Visstnok gift med Håken Larsen fra Haga i Holter
Gudbrand Jacobsen
1695
1727
Marte Jacobsdtr.
1697
Kari Jacobsdtr.
1700
Ola Jacobsen
1704
Kjøpte Berg i 1730
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En kjøpmann i Kristiania krevde i 1692 Jacob for 7 ort og 21 skilling som “formannen i ekteskapet”
d.v.s. Gudbrand, (utestående fra den første ektemannen) for varer 1 kv. Sild og 1 kv. Salt m.m.
Sommeren 1696 ble Jacob stevnet av naboen på Norgarn Rogstad for et eller annet, men møtte ikke
på tinget for han var i bryllup på Fjælstad. I 1707 fikk Jacob skjøte på Søgarn Rogstad av svogeren
Torer Larsen Sørum for 244 daler. Anders Gudbrandsen, sønnen til Gudbrand Jensen, ga i 1722 brev
på åseteretten til nest yngste bror, Lars Gudbrandsen, som tok over gården da stefaren Jacob døde.
Lars Gudbrandsen ca.1686 – 1763 gift med Boel Gudbrandsdatter ca. 1693 – 1771. Han var barnebarnet til (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. og (1518) Jens Mikkelsen som bodde på Rud i Gjerdrum.
Lars var bruker her fra 1736 til 1762. Lars og Boel fikk 9 barn:
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Lars Larsen
1721
g. 1754 m. Berte Sørensdtr. Fra N. Sørum
Marte Larsdtr.
g. 1748 med Nils Grani i Holter
Jens Larsen
1728
Eli Larsdtr.
1730
g. m. Torbjørn Kråkvoll
Torer Larsen
1731
Gudbrand Larsen
1734
1821 g. m. Eli Olsdtr. fra Sørby i Ullensaker
Kristian Larsen
1736
Bruker av Ljøreggen
Dorte Larsdtr.
1738
g. m. Ola Gudbrandsen
Et barn døde lite
Lars Gudbrandsen kjøpte i 1744 5 lispund i Nordgarn Rogstad og fikk i 1759 skjøte på reluisjonsretten
til denne delen for 6 daler. Eldste sønnen Lars Larsen f. 1721, tok i 1775 over halve gården for 400
daler. Han ble gift i 1754 med Berte Sørensdtr. 1730 - 1757, fra N. Sørum og han var oldesønnen til
(1519) Gudbjørg Tormodsdtr. og (1518) Jens Mikkelsen. Lars og Berte fikk bare et (kjent) barn som
døde samme år det ble født. Moren døde også i 1757, bare 27 år gammel, samme år som barnet,
kanskje i barsel.
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
Jens Larsen
1757
1757
Lars Larsen var bruker her på Søgarn Rogstad fra 1755 til 1762 da han flyttet til Grønland ved
Kristiania. Han lånte straks 300 daler av Kristoffer Sundby i Ullensaker, (nedbetalt og avlyst i 1781).
Lars Larsen 1721 og faren Lars Gudbrandsen ca.1686 – 1763 skjøtet i 1762 hele gården for 1190 daler
til henholdsvis bror og sønn Gudbrand Larsen 1734 -1821 (bruker i perioden 1762 – 1810) som var
gift med Eli Olsdtr. 1744 – 1767 fra Sørby i Ullensaker. Hun døde i 1767, antagelig i barsel, bare 23 år
gammel, og ble begravet sammen med sine to nyfødte tvillinger.
Gudbrand Larsen 1734 -1821 ble gift for andre gang, 3 år senere i 1770, med Mari Nilsdtr. f.1753 fra
Olstad. Hun var bare 17 år da hun giftet seg, 9 år yngre enn den første kona og 19 år yngre enn
Gudbrand. De fikk 6 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Boel Gudbrandsdtr.
Norgarn Torshov
Nils Gudbrandsen
1775
Bodde her på Søgarn etter at Arstun var fraskilt
g. m. Kari Kristensdtr. 1775 – 1845 fra Nordbyvik i
Lars Gudbrandsen
1778
1810
Bjørke aneks. Bodde her på den fraskilte Arstun
Berte Gudbrandsdtr.
1782
g. m. Lars Gudbrandsen Årstad
Marte Gudbrandsdtr.
1786
g. 1809 med enkemann Ola Larsen Norgarn Rogstad,
bodde senere på Elton i Holter i 1822.
Kristian Gudbrandsen
1789
1848 Bodde på den fraskilte Arstun
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Gudbrand Larsen 1734 -1821 lånte i 1763 - 400 daler av Ola Gudbrandsen Torshov, (betalt og avlyst i
1781). Han og faren opprettet kontrakt med søsknene om at faren hadde betalt “enhver deres del og
krav i jordegodset, og han skal beholde alt av sitt løsøre til sin død.” Etterpå skulle det tilfalle
Gudbrand, som hadde tatt på seg å underholde faren. Gudbrand tok i 1795 opp et lån på 379 daler
med 1. prioritet i gården hos Kristian Bliksrud i Hakadal, (betalt og avlyst i 1803), og to år senere et
nytt lån på 399 daler med 2. prioritet hos Jakob Ånåsrud i Nannestad, (betalt og avlyst i 1805).
I 1801 fikk han tinglyst en deklarasjon om at gården var stor nok til å fø 2 familier, og når han og kona
var døde, eller hadde oppgitt gården, skulle den deles likt mellom eldste og nest eldste sønnen. Alt
året etter skjøtet han halve gården til den nest eldste sønnen Lars Gudbrandsen for 1200 daler.
Gården var dermed delt i Søgarn Rogstad og Arstun.

Søgarn (utskilt fra Arstun)
Gudbrand Larsen 1734 – 1821 fortsatte å bruke den opprinnelige delen av Søgarn fra 1802 til han i
1810 selger for 2000 daler til sin eldste sønn, Nils Gudbrandsen. f.1775 tidligere bruker av Løken i
Holter, gift med Marie Nilsdtr. Nils Gudbrandsen skjøtet i sin tur for 2000 daler til korporal Hans
Olsen 1804 - 1882 fra Haug i Hovin i Ullensaker, gift med Berte Olsdtr. 1802 – 1884 fra Nordby i Kisa.
Nils Gudbrandsen hadde da vært bruker her fra 1810 til 1828. Han flyttet tilbake til Løken i Holter
etter å ha solgt denne delen av gården ut av slekten.
Vår ane (3038) Tormod her på gården, var tipp tipp oldefaren til Nils Gudbrandsen f:1775 og broren
Lars Gudbrandsen 1778 – 1810.
Arstun
Broren Lars Gudbrandsen 1778 – 1810 ble bruker på den utskilte delen Arstun fra 1802. Av
kjøpesummen på 1200 daler fikk han som gave “liksom sine søsken” 400 daler. Han ble gift i 1804
med Kari Kristensdtr. 1775 – 1845 fra Nordbyvik i Bjørke aneks. De fikk 4 barn.
Barn navn:
Født:
Død: Gift med:
Bosted:
3 barn døde små
Christian Larsen
1810 1881 g. 1843 m. Karen Dorthea Jensdtr. Lystad i Ullensaker
Lars Gudbrandsen var bruker frem til han døde i 1810, samme år som sønnen Christian Larsen ble
født. Gården ble taksert til 2400 daler og løsøret til 479 daler. Gjeld og utlegg var 187 daler. Enka
etter Lars Gudbrandsen, Kari Kristensdtr. giftet seg på nytt året etter i 1811 med. Det var den 11 år
yngre broren til hennes avdøde mann Kristian Gudbrandsen 1789 - 1848. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født:
Død:
Gift med:
Bosted:
Lars Kristiansen
1812
Bruker på Kolby i Ullensaker
Gudbrand Kristiansdtr.
1815
Bruker på Jaeren i Ullensaker
Gudbjørg Kristiansdtr.
1820
Mari Kristiansdtr.
g. m. Hans Jakob Jakobsen, Nitteberg
Boel Kristiansdtr.
1825
Stesønnen (brorsønn til den avdøde broren) tok over etter at Kristian Gudbrandsen døde i 1848. Det
var Christian Larsen 1810-1881 som var bruker i tidsrommet 1848 – 1875. Han ble gift i 1843 med
Karen Dorthea Jensdtr. 1818 – 1854 fra Lystad i Ullensaker. De fikk 4 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Laurits Christiansen
1845
Hans Christiansen
1847
Bruker på Rud i Heni, Gjerdrum
Gudbrand Christiansen
1850
Bruker på Asmyr, Gjerdrum
Dorthea Christiansdtr.
1853
g. 1872 m. Olaus Tronsen, Vestigarn Gjerdrum
Vår ane (3038) Tormod var 3 x tippoldefaren til Christian Larsen 1810-1881.
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Kona Karen Dorthea Jensdtr. døde i 1854 og Christian Larsen f.1810 giftet seg på nytt 3 år senere i
1857 med Johanne Knudsdtr. 1817 – 1863 fra Lyshaug i Nannestad. De fikk 2 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Anne Katrine Christiansdtr.
g. m. Alf Dahle
Bolette Christiansdtr.
g. m. Laurits Jacobsen, Sandum
Eldste sønn i første ekteskap Laurits Christiansen 1845 tok over som bruker i perioden 1875 – 1909.
Vår ane (3038) Tormod her på gården, var 4 x tippoldefaren til Laurits Christiansen 1845 som giftet
seg i 1875 med Anne Marie Larsdtr. 1848 – 1914 fra Rud i Gjerdrum. Han fikk skjøte først i 1884 for
8160 kroner. De fikk 5 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Karen Lauritsdtr.
1875
Gunda Karoline Lauritsdtr.
1877 1878
Christian Lauritsen
1879
Hilda Johanne Eik fra Eik i Holter
Nils Lauritsen
1885
Helga Thorshaug fra Østigarn Torshov
Anna Lauritsdtr.
1890
Christian Lauritsen 1879 gift i 1912 med Hilda Johanne Eik fra Eik i Holter, brukte gården noen år uten
skjøte. De fikk 2 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Arne Christiansen
Oslo
Rolf Christiansen
Oslo
Nils Lauritsen 1885 giftet seg med Helga Thorshaug f:1888 fra Østigarn Torshov og fikk skjøte av
faren i 1921 for 22.000,- kroner. De fikk 2 barn:
Barn navn:
Født: Død:
Gift med:
Bosted:
Kitty Nilsdtr.
1920 1945
Arvid Nilsen
1926
Vår ane (3038) Tormod her på gården var 7 x tippoldefaren til Arvid og Kitty Nilsen, så slekten har
beholdt gården i alle fall helt frem til 1926.
Det er ikke flere opplysninger om gården og slekten i bygdeboka. Det siste som er opplyst er at det
ble satt opp ny hovedbygning i 1922, nytt fjøs i murstein 3 år senere og nytt stabbur i 1915.
Bryggerhuset ble ombygd i 1925.
Vår ane (3038) Tormod her på gården er 8 x tippoldefar til proband.
Det gjenstår å undersøke om gården fortsatt eies av etterkommere av våre felles aner.
Vår slektslinje kan du følge når vår ane (1519) Gudbjørg Tormodsdtr. giftet seg med
(1518) Jens Mikkelsen en gang på siste halvdel av 1600 tallet og flyttet til Rud i Gjerdrum.
(Se gårdshistorie og slekt for Rud i Gjerdrum).

Tilbake til gårdsoversikten

HJEM

Forklaring til fargekoder og tabeller i gårdshistoriene

For å lese hele gårdshistorien for Søgarn Rogstad, se Gjerdrum bygdebok bind 1 side 44 til 62.
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