Sagen – framlegging på julemøtet 04.12.09. (Tor Laache, Gjerdrum Historielag)
Jeg har liggende en gammel kontrakt for en tidligere husmannsplass som hørte til mitt
hjemsted Østre Åmot. Dokumentet er nesten 200 år gammelt. Det dreier seg om plassen
Sagen som lå på nordsida av Kvernstufossen, rett nedafor der brua er i dag. Teksten er:
Jeg Even Jensen Aamodt i Gjerdrum Prestegjeld innvilger herved Enken Anne Jensdatter
Sagen under min Gaard Aamodt til at Bruge og Bebo Pladsen Sagen …………som ere
Bestemd paa følgende Vildkaar:
1. Den Aarlige Afgift af memeldte Plads betales mig i Contant med 33rbd. 32s., Siger
treogtredeve Rigsbanks daler 32s. Kourantverdi til hvert Aars Høstting og hvorav hun
mig en Dags Arbeide under tiden naar samme sees nødvendig for mig i Onde eller
andre Tider mod billig betaling som forhen. Saa forbeholder jeg mig fri Skur paa
Sagen og fri Maling paa Quarnen saa ofte jeg behøver det til Quarnens brug.
2. Pladsens Jordvej og Gierder holder hun i den Stand Loven om Leilendinger tilpligter
– Huuserne paa Pladsen er Enkens Eiendom.
3. All Brændved og behøvende Materialer tages efter min Anvisning hvor som af mig
maatte bestæmmes.
4. Enken nyder fri Havning som forhen til en Ko i min Fehage.
5. Hvis Enken eller hendes Familie paa Pladsen skulde befindes paa nogen som helst
maade enten at stride mod disse Vildkaar, eller med Ord og Gierninger at skade mig
eller Familie, da skal hun næste Faredag være Tilsagt til at fraflyte og ryddiggiøre
bemeldte Plads.
6. Tvende Dage før Juul skjer Opsigelse på enten af Siderne.
7. Naar jeg forgodt befinder enten selv at tage denne Plads med Jordvej og Fodsefald til
Brug, eller at overlade den til anden, da skal benævnte Enke Anne Jensdatter være
Lovbunden efter Loven givet tilsigelse at fraflytte og ryddiggiøre Pladsen, har hun
……… mig nestkommende Lovens Faredag og samme til mig at overleveres.
Disse Vildkaar vedtager jeg Anne Jensdatter til opfyldelse og efterlevelse i alle Maater, og
lover at efterkomme samme i alle dens Poster. En ligelydende Gjenpart mottaget som er
underskrevet af mig Even Jensen, samt av tvende bemeldte her tilkaldte Vidner.
Aamodt den 20. Desember 1815
Til vitterlighet
Vedtaget af
Anne Jensdatter Sagen

Even Jensen

Som laugværge: Lars Jensen Hønsie under Forligelseskommisjonen den 8.januar 1816, men
med de forandringer som Parterne forligedes Dags dato fastsettes. Lest: Bierch

Dette blir egentlig bare interessant om vi setter det hele inn i en slags sammenheng, og prøver
å finne ut litt om hvem partene i avtalen var. Dessuten må det knyttes til kulturminnetemaet i
2009; nemlig vann.
Bare navnet Åmot knytter seg jo til vann: Åmot = der to elver møtes (Gjermåa og
Mikkelsbekken). Bygdeboka mener Åmot var den gården i Vestbygda som ble ryddet først: I
eldre jernalder. Gården var alt for kanskje 1000 år sida delt i Østre og Vestre (Østigarn og
Vestigarn).
Så må vi presentere persongalleriet: Kontrakten gjelder Even Jensen som altså var eier av
Østigarn, og som var fra ei slekt som går så langt tilbake det fins skriftlige opplysninger om.
Even hadde en onkel med navn Ole Evensen som var født i 1734. Ole var så uheldig å være
sønn nr.2 i den forrige generasjonen på Østigarn. Men han hadde giftet seg med ei av døtrene
på Vestigarn Åmot med navn Dorte Olsd.(f.1736). Og nå kommer den store nyheten om
intrigespill i Vestbygda anno 1765:
På Vestigarn begynte på denne tida eierne Ola Eriksen og Marte Toresd. å føle seg gamle. På
denne tida var det vanlig å overdra først ½-part av gården til neste generasjon, og så noen år
seinere resten mot kår og arv til søsken. Slik tenkte også Ola og Marte. I 1757 hadde derfor
sønnen Torer fått overta halve gården. –Men så i 1865 overdrar de i stedet halve Vestigarn til
Ole (svigersønn) og Dorte (datter) i stedet. Hva hadde skjedd? Jo i bygdeboka står det noe
ganske pikant: Tores kone Lisbeth Jensd. var av et slikt hjertelag ”at annet folk ikke kan
komme overens med henne, og hun hadde skjelt dem (Ola og Marte) ut”!!!! Og da er det vel
ingen tvil: Det var det dårlige forholdet mellom svigerdatter og svigerforeldre som førte til at
Vestigarn ble delt i to bruk for framtida. (Dette er nå gårdene til h.h.v. Anne K.Thori/Lars
Lind og Marianne Aamodt/Jon E. Telle.)
Det var naturligvis odel på Vestigarn (Arstuen V.), og dette var Ole og Dorte klar over.
Odelsløsingstida var imidlertid lang på denne tida, og Ole og Dorte satt på gården i 11 år til
1776. Da hadde svogeren Torer Olsen anlagt odelssak på vegne av sin sønn Jens, og disse fikk
seg tildømt eiendommen.
Men har vi ikke nå vært på et alvorlig sidespor? Jo, for så vidt. Men det er bare det at Ole og
Dorte i 1776 etter at de mistet Vestigarn, valgte å flytte til plassen Sagen under Østigarn og
bli leietaker/husmann hos Oles nevø. Så dør først Oles eneste datter og deretter Dorte i 1785.
Og så: Høsten 1785 gifter Ole seg på nytt med: Anne Jensdatter. - Og da har vi funnet den
andre parten i vår kontrakt.
Anne Jensdatter var født i 1766 og kom fra Nordgarn Fladby. Hun var da hun giftet seg 32 år
yngre enn Ole; en aldersforskjell som nok forekom rett som det var i gamle dager. Her gjaldt
det å utnytte alle ressurser! Hun flyttet altså inn hos Ole i Sagen. Ole og Anne fikk 3 barn,
men bare datteren Dorte (f.1792) vokste opp. Ole døde i 1814; altså året før vår kontrakt ble
satt opp. Anne var da ei enke på 49 år.

Det har vært ei eldre kontrakt mellom Even Jensen og Ole Evensen. Kontrakten vi har foran
oss er enklere oppsatt enn det som var vanlig. Årsaken kan være både at det her var snakk om
fornyelse av en eldre kontrakt, samt at det jo var ganske nært slektskap mellom partene.
Vi ser av kontrakten at saga og kverna i Kvennstufossen regnes som en del av plassen. Ellers
hadde det ikke vært nødvendig for Even å forbeholde seg fri bruk av disse. Bygdeboka
forteller at det noen år før denne kontrakten ble skrevet fins skriftlige kilder som sier at det
årlig ble skåret omkring 500 bord på Åmot-saga.
Leien for plassen på 33 daler er kanskje tre ganger mer enn det som var vanlig på denne tida.
Årsaken må dels være at det kun er avtalt en dags arbeidsplikt, og dels at plassfolket har hatt
inntekter av kvern og sag. Kvern og sag var verdifull eiendom, noe matrikkelskylden også
viser.
I bygdeboka står det at Even Jensen i 1826 ville kaste ut Anne på grunn av mislighold av
kontrakten. Hun fikk likevel beholde plassen mot å sette kverna i forsvarlig stand og gi eieren
fri og forsvarlig maling. Hvis Even likevel måtte male kornet sitt andre steder, skulle Anne
betale han 50 daler i årlig erstatning – altså mer enn avtalt som årlig leie av plassen.
Even Jensen døde i 1835. Han og kona Kari hadde kun ei datter som vokste opp, men hun
døde ugift 22 år gammel i 1821. Slekta hadde følgelig ingen etterkommere, og Kari valgte
derfor da hun ble enke å selge Åmot til min tipptippoldefar Christopher Iversen Laache i
1837. Året etter, i 1838 døde Anne Jensdatter 72 år gammel. Verken eier eller leietaker synes
å ha holdt kvern og sag særlig godt vedlike, og Christopher bestemte seg derfor for å selge
plassen Sagen, som ble bruk nr. 2 under Østre Åmot, med sag, kvern og en del ekstra jord for
1.500dlr. Kjøperen var Svend Christophersen fra Værhaug i Skedsmo. Han hadde i 1834 kjøpt
Kvennstuen, bruk nr. 4 under Fossum på andre siden av elva. Nå ble det altså samme eier på
begge sider av Kvennstufossen; noe det siden har vært. Husa i Sagen ble revet på 1870-tallet.
Det er grunn til å nevne at det var sag og kvern også på Fossum-sida av elva. Kvernstufossen
hadde helt tilbake i 1390 vært gitt i gave til Hovedøya kloster. I 1532 var den blitt konfiskert
av kongen etter brann i klosteret, og først i 1726 var hele fossen igjen tilbake i bondeeie. Sag
og kvern på Fossum-sida lå litt lenger ned langs fossefallet enn tilsvarende på Åmotsida.
Fra 1600-tallet hører vi om kvern, og gjennom hele 1700- og 1800-tallet hører vi om både sag
og mølle i både Kvennstuen og Sagen. De har litt forskjellige betegnelser som f.eks.
•
•

Flomkværn, noe som indikerer at det bare var mulig å male når det var flomvann.
Bygdesag: indikerer at det var ei sag ment for mer enn oppsitternes eget behov.

Problemet er at vi veit lite eksakt om hvor mye som ble malt, hvor mange dager i året sag og
mølle gikk, hvem som fikk utført tjenester der, osv. Vi veit bare at møllene og saga hadde stor
betydning. Dessuten har jo vi i historielaget de seinere åra flere ganger vært innom
konfliktene med Hakadals Jernverk om reguleringa av vann i Gjermåa. Vann til møller og
sagbruk var så viktig for bøndene at jernverket ble saksøkt. Vår kontrakt fra 1815 er fra den
siste blomstingstida på Gruvbakken. Kanskje er det dårlige vedlikeholdet av kverna et utslag
av vanskelige driftsforhold akkurat i åra 1790-1820?

