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VESTSJØBAKKEN – UNDER SOLBERG 
 

I Panteboka for Solør kan man se at den 18. september 1863 ble 

det foretatt en skyldsetting av en del av eiensommen Solberg  

(l. nr. 106A) et skogstykke, som ble kalt Vestsjøbakken. 
 

Sannsynlig var det folk bosatt på Vestsjøbakken hen mot 

midten/slutten av 1880-tallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1865 var «Selvejer» MARTIN OLSEN og hustru MARTHEA OLSDATTER, født 6. januar 1841 på 

Brænden i Valseth, bosatt på den noe avsidesliggende plassen Vestsjøbakken. Der bodde de sammen 

med barna, Agnete og Amalie. Og i fjøset hadde de 1 stort kveg og 1 geit og det ble dyrket noe poteter.  
 

Martin Olsen var født 30. juli 1837 på Bremserud (i når Rud krets) som sønn av «Gaardmand» Ole 

Marcusen Bremserud, født 1812 og hustru Ane Arnesdatter Budteberg, født omkring 1807 og døpt i 

Åsnes kirke 13. september 1807. Ane var datter av Arne Arnesen Budteberg og hustru Sille Olsdatter.  
  

I tillegg til sønnen Martin Olsen hadde Ole Marcusen og Anne Arnesdatter barna Sirenna, født 24. 

september 1832 på Butteberg, tvillingene Hanne og Agnethe, født 17. januar 1844 på Bremeserud og 

Oline, født 22. juli 1840 på Bremserud. 
 

Marthea Olsdatter, var et såkalt «uægte» barn og datter av «Ungkarl» Ole Olsen Svenneby og «Pige» 

Anne Olsdatter Brenden. Ved konfirmasjonen til Marthea Olsdatter i september 1855 oppgav Ole Olsen 

at han var «Inderst» på Nordermoen.     
 

Ved vielsen til Marthea og Martin i Våler kirke den 27. desember 1861 oppgav Martin Olsen at han var 

født på Butteberg, mens kirkeboka viser at han var født på Bremserud. Og ved hans konfirmasjon i 1853 

viser kirkeboka at han var født på Berg. Marthea oppgav ved vielsen at hun var født på Brænden.  
 

Ved datteren Agnetes dåp i 1862 oppgav Martin Olsen at han var «Inderst» på Butteberg, mens han ved 

datteren Amalies dåp i 1864 oppgav at han da var «Selveier» på Klyperud i Bergesiden. 
 

Når Martin og Marthea kom til Vestsjøbakken er noe usikkert, men man kan se at 3. barn Olia 

Martinsdatter, ble født der i 1866 og at de var bosatt på Vestsjøbakken ved folketellinga i 1865.  
 

Ved sønnen Marius’ dåp i 1873 oppgav Martin Olsen at han var «nybygger» og fortsatt bosatt på 

Vestsjøbakken. Sannsynlig var det på Raaet i Rud krets, Martin da var «nybygger». 
 

Martin Olsen og hustru Marthea Olsdatter fikk 8 (kjente) barn: 
 

ii.1. AGNETE MARTINSDATTER, født 17. mars 1862 på Butteberg i Bergesiden. «Pige» Agnete 

M. Raai emigrerte fra Kristiania 14. mai 1880 til Delavan, Minesota i Amerika med skipet «Angelo». 
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ii.2. AMALIE MARTINSDATTER, født 5. januar 1864 på Klyperud i Bergesiden. Ved 

konfirmasjonen 13. januar 1878 var Amalie bosatt på Råi i Rud krets. Det er noe usikkert hva som 

skjedde med Amalie, men man kan se at «Pige» Amalie Butteberg 18 år gammel, som den 13. mai 

1881 reiste med båten «Rollo» fra Kristiania med kurs for Minneapolis, Minnesota i Amerika. Dette 

var nok Amalie Martinsdatter fra Vestsjøbakken i Bergesiden. 

 

ii.3. OLIA MARTINSDATTER, født 22. juli 1866 på Vestsjøbakken. Ved konfirmasjonen i 1881 

var Olia bosatt på Raaet i Rud krets. Olia døde ……. 
 

I 1900 finner man en person med navn Olea Martins. bosatt i Industrigaden 59 i Kristiania. Hun var 

ugift, hadde egen husholdning og arbeidet som «Syjomfru» hos firmaet «Ebbesen & Jensen» og var 

født i Solør.  
 

Folketellinga for Kristiania i 1910 bekrefter at det nok var Olia Martinsdatter fra Bergesiden, som i 

1900 var bosatt i Industrigaden 59. Hun var fortsatt bosatt der i 1910, var ugift og var av yrke 

«Kaabesyerske» og benyttet etternavnet Marthinsen.  

 

ii.4. HANNA MARTINSDATTER, født 25. september 1869 på Vestsjøbakken i Valseth. Hanna 

døde samme sted 29. februar 1872, drøye 3 år gammel.  

 

ii.5. MARIA MARTINSDATTER, født 11. mars 1871 på Vestsjøbakken i Valseth. Ved 

konfirmasjonen i 1885 bodde Maria på Raaet i Rud krets. 

 

ii.6. MARIUS MARTINSEN, født 21. juni 1873 på Vestsjøbakken i Valseth. Ved konfirmasjonen 

i 1888 var Marius bosatt på Raaet i Rud krets. Marius døde …. 
 

Marius finner vi igjen i Kristiania i 1900. Han var da «Smedsvend Haandværker» og gift med 

LINA….. (f.1868 i Kongsvinger) og bosatt i Rosteds Gade 13 sammen med barna; Sigurd (1898–) 

og Margit (1900–). 

 

ii.7. OTTO MARTINSEN GRØNVOLD, født 9. juni 1875 på Raaet i Rud krets. Otto var i 1900 

bosatt i samme bygård i Kristiania som broren Marius. Otto oppga da at han var ugift og arbeidet 

som «Pakkarbeider ved jernbanen».  
 

Otto Martinsen ble i 19xx gift med PAULINE PEDERSDATTER, født 23. desember 1874 på Velta 

under Bakken, Osen i Åmot. Datter av «Ungkarl og Inderst» Peder Pedersen Osvold og «Pige» 

Ingeborg Nilsdatter. 
 

Otto Martinsen emigrerte til Amerika. Og den 23. september 1904 kan man se at den gifte 

«gårdbruger» Otto Martinsen Grønvold, sammen med sin 29 år gamle hustru Pauline, reiste fra 

Kristiania med båten «Montebello» og kurs for Minnesota. Otto arbeidet i Amerika som 

«Jernbanearbeider» og de returnerte til Norge og Våler i 1909.  
 

I 1910 var «Gårdbruker» Otto Grønvold og hustru Pauline bosatt på eiendommen Grønvold i Rud 

krets.  
 

Den 29. oktober 1911 fikk de sønnen Markus Oliver Ottosen på Grønvold i Rud krets.  Og den 16. 

august 1912 kan man se at den gifte «gårdbruker» Otto M. Grønvold, sammen med sin kone Pauline 

og den nesten ett år gamle sønnen Markus, igjen satte kursen over Atlanteren mot Minnesota og 

Amerika med båten «Tietgen». Det framkommer i dokumentene for reisen at formålet med reisen 

var; «å bedre fortjenesten» og at reisen for de 3 kostet 282 kroner. 

  

ii.8. HALVOR MARTINSEN, født 21. september 1877 på Raaet. «Drengebarn» Halvor Martinsen 

døde på Raaet 6. juni 1878 og er gravlagt ved Våler kirke. 

 

ii.9. HALVOR MARTINSEN, født 24. oktober 1879 på Raaet. Halvor døde samme sted den 16. 

august 1880 av «Lungebetændelse» og er gravlagt ved Våler kirke. 
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ii.10. OLAF MARTINSEN, født 23. oktober 1881 på Raaet. Olaf døde den 10. juli 1883 på Raaet 

av «Bronchit» og er gravlagt ved Våler kirke.  

 

ii.11. OLAF MARTINSEN GRØNVOLD, født 12. mai 1884 på Raaet. Den ugifte «Smed» Olaf 

Martinsen Grønvold emigrerte til Amerika. Og den 23. mars 1906 reiste han fra Kristiania med båten 

«Salmo» til Minnesota i Amerika. Kanskje var det til ham, broren Otto med familie emigrerte i 1912. 

 
Den 31. oktober 1866 fikk Martin Olsens søster, «Pige» Agnethe Olsdatter, som da var på 

Vestsjøbakken, sønnen Ole Olufsen med «Ungkarl, Gaardmandssøn og Selveier» Oluf Olsen 

Halvorsæt, født omkring 1836. Ole ble ikke gammel og døde som barn på Halvorsæt den 10. januar 

1870.  
 

Agnethe og Oluf fikk på Halvorsæt den 3. juni 1871 datteren Olivia Olufsdatter og giftet seg senere 

den 15. september 1871. 
 

Når Martin Olsen flyttet fra Vestsjøbakken er noe usikkert, men man kan i Tingboka se at han den 27. 

desember 1875 fikk skjøte på eiendommen Raaet (Gnr 19 Bnr 3), i den gang Valseth skolekrets, av Nils 

Martinsen Kalgarden for 300 spd. Skjøtet ble tinglyst i 1877. Etter familien flyttet til Raaet tok de 

Grønvold som etternavn. 

 
Den 31. mars 1867 døde den 86 år gamle «Lægdslem» Ole Pedersen Brænden på Vestsjøbakken, som 

i 1865 var «Enkemand» og «Husmand med Jord» på Brænden, Kirkestuen krets i Våler.  
 

Ole Pedersen var enkemann etter sin hustru Giærtrud Nilsdatter og var i 1865 bosatt sammen med 

sønnen Peder Olsen, som var «Enkemand, Sygelig og understøttet af Fattigkassen». Peder var enkemann 

etter hustruen Siri Olsdatter. 
 

Ved folketellinga for 1875 er plassen Vestsjøbakken beskrevet som ubebodd og ved tellinga for 1891 

og 1900 er den ikke nevnt. 
 

Men selv om plassen Vestsjøbakken var var beskrevet som ubebodd i 1875, ble den nok tatt i bruk igjen 

omkring 1880. Dette fordi at Ole Andreassen og Martea Olsdatters barn Oline og Anne Kristine oppga 

at de var bosatt der ved konfirmasjonen i 1880 og 1883. 
 

Og derfor vet man at «Husmann» OLE ANDREASSEN og hustru MARTEA OLSDATTER var 

bosatt på Vestsjøbakken i 1880. Ole Andreassen var født i Ullensaker i Akershus i 1831, som sønn av 

Andreas Gundersen og hustru Kristine Jensdatter.  
 

Ole Andreassen ble den 15. juli 1868 viet til Martea Olsdatter. Han oppga da at han var «Ungkarl og 

Selvejer» og at han hadde opphold på Rudsrødningen. (I kirkeboka framkommer også ved vielsen navnet 

Risebro). Martea oppga ved vielsen at hun var født på Tangen (Rudstangen) omkring 1826. Hun var 

datter av Ole Mortensen og hustru Berte Olsdatter. 
 

Martea Olsdatter var ved folketellinga for 1865 bosatt hos den 46 år gamle «Føderaadskone» Pernille 

Pedersdatter på Braskerudsmoen i Nordaberget, og som var «Fraskilt bord og seng». 
 

I kirkeboka kan man se at «Ungkarl» Ole Andreassen Risebro, 37 år gammel, meldte innflytting til 

Våler i 1868. Han opplyste da at han bodde på Rudshaugen, hadde flyttet til Våler for 6 – 7 år siden, og 

hadde kjøpt eiendom i Våler. 
 

Før Ole og Marte giftet seg, fikk de i desember 1865 datteren Oline Olsdatter på Braskerudsmoen. Ole 

oppga da at han var «Ungkarl og Dagarbeider» på Amundrud, Nordaberget i Våler.  
 

Ved konfirmasjonen til sønnene Otto i 1885 og August i 1888, oppga Ole at han var «Inderst» på 

Dalsrudkøien i Valseth. Og ved datteren Anne Kristines avreise fra Kristiania i 1898, var hennes 

hjemadresse oppgitt til å være Vestsjøbakken. Det kan derfor tyde på at det bodde folk på Vestsjøbakken 

til tett opp mot 1900, muligens lenger. 
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I 1900 finner vi Marthe Olsdatter, sammen med sin «svigerdatter og syerske» Anne Risebro og hennes 

sønn Otto Olsen bosatt i «drengestuebygningen» hos Ole Olsen Berg, på Berg nordre (31/5), i 

Bergesiden. Den da 74 år gamle enken Marthea Olsdatter oppga at hun livnærte seg ved hjelp av 

«Spinding og strikning». 
 

Ole Andreassen og Martea Olsdatter fikk 3 (kjente) barn: 
 

ii.1. OLINE OLSDATTER, født 19. desember 1865 på Rudsrønningen i Rud krets. Hun bodde ved 

konfirmasjonen i oktober 1880 på Vestsjøbakken. I 1900 var Oline ugift og «Tjenestepige» på gården 

Ellingsrud i Kråkstad kommune i Akershus. 

 

ii.2. ANNE KRISTINE OLSDATTER, født 18. mars 1868 på Rudsrønningen i Rud krets.  Anna 

Kristine emigrerte i 1898 til Amerika og oppga da at hun var bosatt på Vestsjøbakken. 

 

ii.3. OTTO OLSEN RISEBRO, født 17. mai 1870 på Rudsrønningen i Rud krets. Ved 

konfirmasjonen i 1885 var Otto bosatt på Dalsrudkøien i Valsth. «Postbud» Otto Olsen Risebro døde 

på Berg nordre i Bergesiden 3. oktober 1899 av «tæring», 29 år gammel og er gravlagt ved Våler 

kirke. 
 

Otto O. Risebro ble gift med ANNA STANGENÆS, født 8. august 1871 på Veø i Romsdal. Datter 

av «Postaabner, Dampskipsekspeditør og Gaardbruger» Knud B. Stangenæs og hustru Ingeborg. 

Anna Risebro døde 21. desember 1952 og er gravlagt ved Våler kirke. 
 

Etter ektemannen Ottos død, kan man se at Anna i 1900 arbeidet som «syerske» og var bosatt i 

drengestua på gården Berg (31/5), sammen med sønnen Otto Wilhelm og svigermoren Martea 

Olsdatter, som drev med «spinding og strikking». 
 

I 1910 finner vi enke Anna Risebro bosatt på Skjærterud i Valseth/Bergesiden hos «enke, gårdbruker 

og selveier» Pernille I. Skjærterud, hvor hun bodde sammen med sønnen Otto Wilhelm. Anna 

livnærte seg og sønnen ved å arbeide som «syerske». 
 

Otto og Anna Risebro fikk ett barn: 
 

iii.1 OTTO WILHELM OTTOSEN RISEBRO, født 26. juni 1899 i Kristiania. Otto døde i 

Våler 8. februar 1968 og er gravlagt ved Våler kirke. 
 

«Montør» Otto Wilhelm Risebro ble den 28. desember 1922 i Våler kirke viet til ASLAUG 

INGEBORG BERG, født 11. juni 1899 i Kristiania, men som ved vielsen var bosatt på Amstermit 

i Nordaberget. Hun var datter av «jernbanebetjent» Haagen Berg og hustru Magdalene Antonette, 

som i 1910 var bosatt i Aakerbergvegen 38 i Kristiania. Aslaug Ingeborg Risbro døde i Våler 16. 

september 1981 og er gravlagt ved Våler kirke. 
 

Otto Wilhelm og Aslaug Ingeborg Risebro fikk 3 barn: Asbjørn (1924–2011) – gift med Anne 

Margrethe, Kjell (1926–2011) – gift med Hjørdis og Odd (19xx–) – gift med Berit. 

 
ii.4. AUGUST OLSEN, født 1. november 1872 på Aabakken. Ved konfirmasjonen i 1888 var 

August bosatt på Dalsrudkøien i Valseth. August døde …. 
 

August Olsen ble den 1. februar 1903 viet i Nes kirke i Akershus til SIGRI DENGERUD, født 4. 

desember 1881 på Dengerud, Aal i Hallingdal. Datter av «Gaardmand og Sergeant» Ole Tollevsen 

og hustru Ingebjør Nilsdatter. Sigri døde … 
 

Sansynlig var det denne August Olsen som i 1900 var den ugifte «Gaardsgut» hos den utflyttede 

«Bergesiing» og «Gaardbruker» Johannes Haug, på gården Haga nedre (27/2), Bærum i Akershus. 
 

Ved datteren Ingeborgs fødsel i 1903 oppga August at han var «løsarbeider» og bosatt på Sundby, 

Nes i Akershus. 
 

I 1910 finner vi August Olsen som «forpakter» og bosatt på gården Lund (27/1), Haug, Østre Bærum 

i Akershus. Han bodde da sammen med sin hustru Sigrid og barna; Ingeborg (1903‒) og Olav 

(1909‒).  

 


