
Ved skiftet etter ungkar Bersvend Larsen Volden er 21 søskenbarn nevnt som arvinger:

5 med farsnavn Harald
3 med farsnavn Rasmus
6 med farsnavn Simen
3 med farsnavn Trond
2 med farsnavn Erik fra Reten
1 med farsnavn Erik fra Rud
1 med farsnavn Ole

Søskenbarn er pr definisjon barn av foreldrenes søsken.

Bersvends far er Lars Bersvendsen Hokstad, moren er ukjent, men etter all sannsynlighet 
datter av en som het Erik. Lars Bersvendsen er inngiftet, og etter navnekonvensjonene 
ville da første sønn normalt få navnet etter hennes far. Hun kan ha både søstre og brødre, 
og kommer kanskje fra Lund hvor Lars er dreng i 1680-årene, eller helst fra en av 
nabogårdene Eggan (nordre eller søndre) som var den første odelsgarden i bygda.

De to første gruppene samt avdøde selv er etterkommere etter Bersvend Rasmussen 
Hokstad. Det er ikke kjent om han hadde døtre, ingen sees gravlagt. Dog er det meget 
sannsynlig at det er en av hans døtre som blir gift med Mads Eriksen Reiten, der navnet 
Bersvend dukker opp blant barna.

Den tredje gruppen (farsnavn Simen) er alle fra Eggan (søndre), etterkommere etter Simen 
Toresen Eggen. Ved skiftet 1745.06.02 etter Simen er hustruens navn oppgitt til Marit 
Eriksdatter (BBene sier Marit Tollefsdtr Olsberg med det unntak at Tore Aaens BB Tynset 
fra 1925 har Marit Eriksdtr), og hun gravlegges i 1746 som Enken Marit Eggan.

Den fjerde gruppen (farsnavn Trond) har vært en nøtt. Han burde hett Trond Eriksen hvis 
min hypotese er riktig, være født rundt 1660-1670. Riktignok finnes Trond Eriksen Eggen 
(1584 - 1671~), men det er to generasjoner tidligere. Jeg mener å kunne bevise at han 
kommer fra Undset i Øvre Rendal. Det burde vært en Erik Trondsen etterfulgt av en Trond 
Eriksen, men ingen slike er nevnt i Krokmoens bok. Men 1723.07.04 gravlegges Tron 
Eggens 58 aar gamle kone Dordie Ingebrictsdtr, altså født ca 1665. Jeg er kommet til at 
her må være den Trond Eriksen jeg er på jakt etter, og at hans far Erik Trondsen virkelig 
har eksistert. Erik Trondsen kan ha vært gift to ganger, se Goros antatte fødselsår.

Stamfaren i den femte gruppen (farsnavn Erik) er Mads Eriksen Reiten. Vi kjenner bare til 
sønnen Erik som hadde 4 barn. I skiftet 1741.12.02 etter Eriks yngste sønn Mads er 3 
søsken nevnt, det betyr at Goro Eriksdatter Rud (fra den sjette gruppen) tilhører en annen 
familie, formodentlig søster til "min" Trond Eriksen. 

Den siste gruppen (farsnavn Ole) tror jeg må være fra Hokstad. Jeg har nemlig en "over-
skudds" Ole Bersvendsen på Øverby i 1690-årene som jeg ikke har greid å plassere. 
Aldersmessig passer han inn i Bersvend Rasmussen Hokstads familie, men forøvrig vet 
jeg intet mer om han. Dette leddet er utvilsomt det svakeste.

Hvis min fremstilling er noenlunde riktig, må det nok gjøres flere rettelser i vår BB, men det 
er det virkelig behov for - også av andre årsaker.



Det har slått meg at det er flere personer fra bygda her som mangler i Krokmoens bok. En 
forklaring er sikkert at mange hadde tilhold i Tyldalens Konge og Bøygde Alminding, den 
strakk seg nesten bort til Femund (Gloføk-kampen) og omfattet deler av det som i dag er 
Tolga. Og det var ikke sikkert at embetsverket fant veien til alle utkanter i almenningen. I 
1729 har vi to innførsler i kirkebøkene med begravede fra almenningen (Tore Tollefsen 
Røe, gravl. 1729.10.22, 93 år gammel, og sikkert datteren Marit Toresdtr 41 år, gravl. 
1729.06.07, begge med navnet Trangdal. Stedet ligger mellom Kåsa og Hodalen i Tolga, 
der har de merket over 30 rensdyregraver, det skal visstnok være del av en kjede som 
strekker seg langt inn i Rendalen). Så sent som ved sesjonen i 1802 er det flere unge 
menn fra Tylldalen som bor i Hodalen, men med militære roder innenfor bygda. 

På slutten av 1700-tallet ble konge- og bygde-almenningen gradvis solgt unna til rendøler 
og tolginger. "Finnemanden" Jonas Andersen (Rik-Jonas, det sies han ga over 1000 
rensdyr i medgift da en av døtrene ble gift) sikret seg "Sæterhuuse, Havnegang, Ager og 
Eng" fra tylldølene inne i ville Spekedalen. Nei dit kom nok hverken prest eller fut skulle jeg 
tro.


