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VALSETH 

VESTER-EIGSENGA – UNDER VESTRE EIG 
 

Plassen Vester-Eigsenga, også omtalt som 

Engebråten, lå nord for Eidsfossen på 

vestsiden av Glomma.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

I 1741 var en person med navn POVEL HENRIKSEN og hans kone RAGNHILD OLSDATTER 

bosatt på plassen Vester-Eigsenga.  
 

Denne Povel Henriksen skal ha vært født omkring 1713 på Kavlerud i Våler. Sønn av Henrik Pedersen, 

som var på Sæter da han i 1712 ble gift med Marthe Pedersdatter Kavlerud.  
 

Henrik Pedersen oppga ved vielsen at han var «Soldat». Og det kan ha vært i den «store nordiske krig», 

som da pågikk. Etter navnet å dømme, kan mye gå i retning av at Henrik Pedersen var av «finneslekt», 

for man vet at det på Eigsmoen i Valseth bodde finner, under finnemanntallet i 1686. 
 

Povel Henriksen hadde en bror med navn Peder Henriksen, født omkring 1716 og en søster Helene 

Henriksdatter, født omkring 1719. Det er uklart hvor det ble av disse, men Povel Henriksen ble i 1735 

gift 2. gang med Ragnhild Olsdatter Hoel, fra Våler. Og de bodde etter vielsen først på Kavlerud, men 

flyttet så omkring 1741 over elva til plassen Vester-Eigsenga. 
 

I folketellinga «Spesiell Manntall for 1762», kan man se at «Gift Husmand og Inderst» Povel 

Hendrichsen og hustru Ragnhild Olsdatter, samt sønnen Ole Povelsen, da var bosatt på/under vestre 

Eig. Og det var sannsynlig plassen Vester-Eigsenga de da bodde på. 
 

Man vet ikke når plassen Vester-Eigsenga ble fraflyttet, men man vet at Povel og Ragnhilds sønn Halvor 

Povelsen døde der i 1756. Det sies at elva senere grov seg inn og tok med seg bortimot hele plassen. 

Når dette var er noe usikkert, men kanskje var det i 1789 da storflommen «Storofsen» rammet store 

deler av Glåmdalen. I dag er det kun en liten grønn flekk innunder bakkeskråningen, som kan minne om 

at det her en gang lå en husmansplass og bosetting. 
 

Den nå avdøde Alf Røsås fra Åsnes-Åsa, forteller i noen gamle notater at han i 1930-åra kjørte tømmer 

fra skogene i Våler og la det igjen på sandbanken, tett ved der hvor plassen Vester-Eigsenga lå. 

Tømmerleveringsstedet ble da kalt for Engebråten. 
 

Povel Henriksen og Ragnhild Olsdatter fikk x (kjente) barn: 
 

ii.1. MARTHE POVELSDATTER, født 1737 på Vester-Eigsenga i Valseth. Det ser ut som om 

Marthe Povelsdatter havnet på Holtekjølen i Ranumsberget. En kone med samme navn og alder var 

bosatt der i 1801. Marthe Povelsdatter døde….. 

 

ii.2. BERTE POVELSDATTER, født 1743 på Vester-Eigsenga i Valseth. Om Berte har man ingen 

ytterligere opplysninger. Død? 

 

ii.3. OLE POVELSEN, født 1746 på Vester-Eigsenga i Valseth. Om Ole har man ingen ytterligere 

opplysninger. Død? 

 

ii.4. PEDER POVELSEN, født 1748 på Vester-Eigsenga i Valseth. Om Peder har man ingen 

ytterligere opplysninger. Død? 

 

 

Solør Bygg 
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ii.5. KNUD POVELSEN, født 1751 på Vester-Eigsenga i Valseth. Død etter 1801. 
 

Om Knud Povelsen vet man at han ble gift med KERSTI PEDERSDATTER, som var født omkring 

1748 på/under nordre Svenkerud, Nordaberget i Våler.  
 

Ut fra fødestedene til barna, flyttet Knud og Kersti rundt på forskjellige gårder på vestsiden i Våler. 

Kanskje var Knud «håndverker» av yrke og derfor flyttet så mye rundt?  
 

Knud Povelsens hustru Kersti Pedersdatter døde på Kvernmoen i Rud krets i 1792 og i 1801 finner 

vi Knud som «Inderst» på Kapperud i da Valseth krets. Om ham er det da notert at han var;  

«Enkemand i 1. ekteskab og gaar i dagleje». 
 

Knud Povelsen og Kersti Pedersdatter fikk 5 (kjente) barn: 
 

iii.1. PERNILLE KNUDSDATTER, født omkring 1775 på/under Sjurderud i Bergesiden. 

Pernille Knudsdatter døde som «Inderst» 12. mars 1837, hos broren Peder Knudsen, på 

«Husmandsplassen» Enger under Sjurderud i Bergesiden, 62 år gammel. (Se Enger). 
 

Mye tyder på at PernilleKnudsdatter i 1801 var ugift og «Tjenestepige» hos «Enkemand» Ole 

Arnesen, på gården Ej Wæstre i Valseth. Man har ikke funnet at Pernille hadde noen etterslekt. 

 

iii.2. MARTHEA KNUDSDATTER, født omkring 1780 på Braskerud, Nordaberget i Våler. 

Marthea døde ………. 
 

Det kan ha vært den 21 år gamle Marthea Knudsdatter som man i 1801 finner som en av flere 

ugifte «Tjenestefolk» på gården Berg i Bergesiden. 

 

iii.3. PEDER KNUDSEN, født 1784 på Ous i Valseth. Peder Knudsen ble gift 1. gang med 

ANNE OLSDATTER fra Tverraaen i Åsnes-Åsa. (Se Enger).  

 

iii.4. RAGNHILD KNUDSDATTER, født 1788 på Totterud i Valseth. Ragnhild døde… 

 

iii.5. CHRISTOFFER KNUDSEN, født 1792 på Kvernmoen i Rud krets. Christoffer ble ikke 

gammel og døde på Kvernmoen, bare 15 uker gammel. 
 

 

 


