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HUSMANNSPLASSER OG NEDLAGTE BRUK                                                            BERGSTEPPEN 

BERGESIDEN 

BERGSTEPPEN – UNDER 31/1 BERG SØNDRE                                                                                     
 

Husmannsplassen Bergsteppen, lå på vestsiden av fylkesveg 445, 

(Bergesidevegen), som nærmeste nabo til gården Klyperud og var en 

husmannsplass under Berg søndre. 
 

Året 1865 er første gang man hører konkret om plassen Bergsteppen, men 

det kan ha bodd folk der før dette. Da sannsynlig ført blant annet i 

kirkeboka under Berg eller Berrig.   
 

 

 

 

 

 

I 1865 foreteller folketellinga at det var «Husmand med Jord» ARNE JOHANNESEN og hustru 

MARTHEA AMUNDSDATTER, som da var bosatt på husmannsplassen Bergsteppen. Sammen med 

den 3 år gamle sønnen Magnus og den nesten nyfødte broren Amund.  
 

I fjøset hadde de 2 får og 1 geit og ute på marka ble det dyrket noe korn og poteter. Et lite, men nok et 

viktig bidrag, for å kunne brøfø den lille familien. 
 

Arne Johannesen var født på husmannsplassen Sjurderudstangen (Tangen) under Sjurderud 1. mai 1833, 

som sønn av av «Husmand» Johannes Andersen Tangen og hustru Olea Olsdatter. Arne Johannesen 

Bergsteppen døde på Bergsteppen 30. august 1913 og er gravlagt ved Våler kirke.  
 

Arne Johannesen Tangen var «Ungkarl» da han den 22. april 1862 ble viet i Våler kirke til den 34 år 

gamle «Pige» Marthea Amundsdatter Fængsrud, fra husmannsplassen Fængsrud nordre. Hun var 

født 27. mars 1828, som datter av «Husmand» Amund Nielsen Fængsrud og hustru Maren Simensdatter, 

som var født på Tørraaskværn. Marthea A. Bergsteppen døde på Aldershjemmet i Våler 16. november 

1923 av «alderdomssvakhet», 95 år gammel og gravlagt ved Våler kirke. 
 

Arne og Martheas første barn Magnus ble født på Sjurderudstangen/Tangen i januar 1863 og de kom 

sannsynlig derfra til Bergsteppen som «husmenn», omkring våren/høsten 1865. Deres barn nummer to 

Amund ble født på Bergsteppen høsten 1865.  
 

Arne Johannesen Bergsteppen og hustru Marthea Amundsdatter fikk 3 barn: 
 

ii.1. MAGNUS ARNESEN, født 28. januar 1863 på Sjurderudstangen. Magnus Arnesen var 

«Tjenestedreng» på Løvlien i Valseth da han i juli 1886 ble viet til «Pige» HELENE (ELINA) 

AMUNDSDATTER, fra Oengrønningen i Åsnes-Åsa. Magnus og familien flyttet en stund etter 

vielsen til «husmannsplassen» Myrer i Valseth.  
 

ii.2. AMUND ARNESEN, født 22. september 1865 på Bergsteppen. Amund Arnesen giftet seg i 

1895 med RANDINE SYVERSDATTER, fra Hof i Solør. Amund og Randine var en periode etter 

vielsen bosarr på Bergsteppen, hvor de i juni 1865 fikk sønnen Sigurd. Ikke lenge etter flyttet de til 

husmannsplassen Smedstuen (Smedstua), noe lengre nord i kretsen.  
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ii.3. MARIE ARNESDATTER, født 25. mai 1870 på Bergsteppen. Marie Arnesdatter ble i 1891 

gift med KRISTIAN ARNESEN TRONGAARDSRØNNINGEN, fra Åsnes. Kristian og Marie 

bodde også den første tiden etter vielsen på Bergsteppen, hvor de i 1894 fikk datteren Marie, men 

kjøpte i 1902 husmannsplassen Sønsterudholtet sør i Bergesiden og flyttet dit.  
 

I 1875 var det fortsatt «Husmand med Jord» Arne Johannesen, hustru Marthea og barna Magnus, 

Amund og Marie, som var bosatt på Bergsteppen. Besetningen i fjøset var noe endret. De hadde nå fått 

seg ei ku, men hadde ikke lenger noen andre dyr. 
 

Ved folketellinga i 1891 var det 4 personer bosatt på Bergsteppen. Det var «Husmand med Jord og 

Gårdsarbeider» Arne Johannesen Bergsteppen, hustru Martea Amundsdatter og sønnen Amund, som 

var sysselsatt med «tømmerhugging og gårdsarbeide» og datteren Marie, som var sysselsatt med 

«husgjerning» – begge ugifte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 1900 holdt fortsatt Arne og Marthea hus på Bergsteppen. Da sammen med «pleiebarnet» Sina Andrine 

Emilsdatter, datter av Emil Jensen Berg og hustru Sofie Andreasdatter Fængsrud. Marthea var tante til 

Sina Andrines mor, Sofie Andreasdatter. (Se også Fængsrud).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 1910 var «Inderst» Arne Johannesen og hustru Marthea de eneste beboerne på Bergsteppen og livnærte 

seg i hovedsak ved hjelp av «Legatmidler».  
 

Man vet ikke med sikkerhet når plassen Bergsteppen ble fraflyttet eller revet, men sannsynlig skjedde 

dette ikke lenge etter at Marthea ble «enke» høsten 1913 og flyttet til gamlehjemmet i Våler.  
 

Det er ingen nå levende personer som mener å huske plassen og den er heller ikke å finne i folketellinga 

for Bergesiden i 1930. Kirkeboka nevner heller ikke plassen etter Arne Johannesens død i 1913.  
 

Som tidligere nevnt, kan man heller ikke finne at det var noen som var bosatt på Bergsteppen før Arne 

og Marthea. Det er derfor mulig at plassen kun ble brukt av «Husmand» Arne Johannesen og hans 

familie. Eller at den før og eventuelt gikk under annet navn. 

 

Folketelling 1900 for 0426 Våler herred ‒ under 31/1 Haug 
 

P.nr.  H.nr. Navn Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Bostatus 

001  01 Arne J. Bergsteppen 1833 Våler herred* Hf g Gårdsarbeide b 

002  01 Martea Amundsdr. 1827 Våler herred* Hm g Husmandskone b 

003  01 Sina Andrine Emilsdr 1892 Aasnæs Pleiebarn ug Læglem b 
 

K.nr. Tellingskretsens navn Sogn Prestegjeld Herred / by Merknader 

003 Bergesiden   Våler Solør  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folketelling 1910 for 0426 Våler herred ‒ under 31/1 Haug 
 

P.nr. H.nr. Navn Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke Bostatus 

001 01 Arne Johannessen Bergsteppen 01.04.1833 Vaaler hf g Inderst - Legatmidler b 

002 01 Martea Amundsdatter Bergsteppen 27.03.1828 Vaaler hm g Inderstkone b 
 

K.nr.  Tellingskretsens navn Sogn Prestegjeld Herred / by Merknader 

003  Bergesiden  Vaaler Vaaler  
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