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VALSETH     

GAUSTAD – UNDER 78/1 GUNNARSRUD  
 

Plassen Gaustad lå ved vegen fra Gunnarsrud ned mot Lauvlia 

og var husmannsbruk under gården Gunnarsrud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 1865 var den 27 år gamle «Husmand med Jord» OLE OLSEN og hans 19 år eldre hustru JOHANNE 

TØRRISDATTER, bosatt på husmannsplassen Gaustad i Valseth skolekrets. Sammen med barna Tørris, 

Emma og Martin. Der bodde også, under egen husholdning, den 22 år gamle og ugifte «Logerende» 

Johnine Halvorsdatter fra Åsnes, som arbeidet som «Spinder og Strikker».  
 

Denne Johnine Halvorsdatter var født på Sletdalelen i Åsnes i september 1844, som datter av 

«Gaardmand» Halvor Olsen Sletdalen og hustru Olea Johansdatter. 
 

Husmannsplassen Gaustad var nok ikke av de største og besetningen i 1865 besto kun av 2 får og 1 geit, 

mens det på marka ble det dyrket litt korn og poteter.  
 

«Husmand» Ole Olsen d.y var født 19. februar 1837 på Braskerudshaugen, som sønn av «Ungkarl» Ole 

Olsen Bremserud (Oustbyberget) og «Pige» Elene Halvorsdatter Bradskerud. Ole Olsen d.y døde 

…………. 
 

Ole Olsen d.y var bosatt på Bremserud da han den 18. august 1857 i Våler kirke ble viet til «Pige» 

Johanne Tørrisdatter, født 17. oktober 1821 på Nordby. Datter av «Gaardmand» Tørris Torkelsen 

Nordby og hustru Marte Arnesdatter, som døde som «Enke og Lægdslem» på plassen Gaustad i Valseth 

7. oktober 1872. Det ble da oppgitt at Marte var 83 år gammel. Johanne Tørrisdatter døde på Bogstad, 

Rud krets i Våler, 24. juli 1880 av «Tæring» og er gravlagt ved Våler kirke. Ved hustruen Johannes død 

oppga Ole Olsen at han var «Tømmermand» av yrke.  
 

I 1875 var fortsatt Ole Olsen d.y og hustru Johanne Tørrisdatter bosatt på Gaustad. De bodde da sammen 

med barna Tørris, som arbeidet som «Skomagersvend», Martin, Marius og Emma. De hadde i fjøset 2 

stort fe og 2 får og ute på jordet ble det dyrket litt havre og noe poteter. 
 

Etter Johanne Tørrisdatters død giftet Ole Olsen jr. seg 2. gang den 24. mars 1882 med KAREN 

KRISTOFFERSDATTER GALGUMSEJE, født i 1863 på Galgumseje i Romedal. Datter av 

Christoffer Larsen og hustru Johanne Hansdatter. Med Karen Kristoffersdatter fikk Ole ingen barn. 
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Ole Olsen og Johanne Tørrisdatter fikk 5 (kjente) barn: 
 

ii.1. TØRRIS OLSEN TÅRNEBY, født 15. juli 1857 på Vestre Eid (Holtrønningen?) i Valseth. 

Tørris Olsen Tårneby døde 3. oktober 1942 og er gravlagt ved Våler kirke. 
 

Tørris Olsen Tårneby ble den 4. november 1885 viet til OLEA KNUDSDATTER BUTTEBERG, 

født 15. april 1863 på Butteberg i Bergesiden. Datter av «Gaardbruger» Knud Halvorsen Butteberg 

og hustru Oleana Arnesdatter. Olea Tårneby døde 30. mai 1955 og er gravlagt ved Våler kirke.  
 

Tørris og Olea bodde nok de første årene etter vielsen på Butteberg, hvor de to eldste barna ble født. 
 

I 1895 fikk Tørris Olsen, som da brukte etternavnet Bogstad, auksjonsskjøte på eiendommen 

Tornby (Gammelstua) i Bergesiden, men hadde nok flyttet dit noe tidligere, for sønnen Ole ble født 

der allerede i mai 1892. (Se Tårneby/Gammelstua). 
 

ii.2. EMMA OLSDATTER, født 14. oktober 1859 på Gundersrud (eller Gaustad) i Valseth. Emma 

døde …. Ved konfirmasjonen i oktober 1875 var Emma bosatt på Gundersrud (Gaustad?).  
 

ii.3. MARTIN OLSEN, født 26. mars 1862 på Gundersrud (Gaustad). I oversikten over utvandrere 

fra Våler kan man se at ugift «Arbeider» Martin Olsen den 26. april 1884 reiste fra Kristiania med 

kurs for Amerika og New York og at reisekostnadene var 85 kroner. 
 

ii.4. MARIUS OLSEN, født 24. desember 1864 på Gaustad og døde samme sted 28. juni 1865. 
 

ii.5. MARIUS OLSEN, født 2. januar 1867 på Gaustad. Marius var ved konfirmasjonen i 1881 bosatt 

på Gaustad i Valseth. Men syv år senere, den 7. september 1888, reiste også den ugifte «Skomager» 

Marius Olsen fra Kristiania til Amerika med båten «Angelo» og destinasjon New York. Til samme 

sted som broren Martin reiste i 1884. 
 

Når plassen Gaustad ble fraflyttet og/eller nedlagt er noe usikkert, men den framkommer ikke ved 

folketellinga for Våler i 1891, 1900 eller 1910. 
 

På plassen Gaustad sto det i sin tid en bygning som 

på folkemunne ble kalt for «Villaen». Denne står 

fortsatt, men tomten er senere skilt ut og har nå eget 

bruksnummer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Den 7. oktober 1872 døde den 85 år gamle «Enke og Lægdslem» Marthe Andersdatter på Gaustad i Valseth. 

(Født ca. 1787). 

 


