Litt historien om
MARKAHAUGPLASSEN

En husmannsplass til Marken gård
i skogene mellom Byåsen og Byneset
Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016

Turkart 1936

GÅRDEN MARKEN
I boka ”Nes eller Bynes” fra 1894 har
O.J. Høyem et avsnitt om Marken og
Skjelbreia, og har en beskrivelse av
følgende gårds- og bruksnummer

3)

4)

1) G.nr. 82, b.nr. 1; Markja
2) G.nr. 82, b.nr. 2; Markjamølna
3) G.nr. 82, b.nr. 3; Markja, oldtunet
4) Plass: Markahaugen.”
Turkart Bymarka 1:25000, utg. 1985

1)

Turkart ca 1900

2)

MARKEN GÅRD på postkort
sendt til Ole Solberg 22.12.1920

Eldste foto Marken

Hvor ligger MARKAHAUGPLASSENE
1985

På turkart fra 1985 er det tegnet
inn to Markahaugplasser,
en øvre og nedre

Hvordan komme dit:
• FRA MARKEN: følg vegen ca
500 m vestover til
Gunnarslettbekken. Vegen til
Torgerstuseter (Brynseter), tar av
her i sørlig retning.
• Nedre Markahaugplass: rett nord
for der bekken krysser vegen,
finnes ennå rester av en gammel
grunnmur under noen trær.
(Nederste markering på kartet).
• Øvre Markahaugplass: Følger
du restene av en sti langs bekken,
ca 300 m og ca 35 m høyere,
finner du restene etter flere hus,
(Over M i Markahaugplassen på
kartet).

MARKAHAUGEN – en husmannsplass under
Marken gård
LITT HISTORIE
• Alt i 1664 er det nevnt en husmann i
Marken, Ole Mogensen Marken, 60 år.
Det kan virke som at det har vært
bosetning her fram til ca 1905.
• En panteobligasjon fra 9/4 1890: Lars
Halstensen Haabjørstrøens obligasjon til
Ole Ellingsen Gaustad på kr 300 med
pant i stue og fjøsbygning på plassen
Markahaugen under gården Marken.
• En attest fra 22.10.1912 om at husene
fra Markahaugen er nedrevne og
bortførte, og at plassen er ryddiggjort,
samt at Lars Haabjørgstrøen og Ole O:
Gaustad er døde. (BH Årbok 2007, s 45)

Foto 2010: Knut E. Møller

Foto KEM 7. okt. 1990

Foto KEM okt. 2010

Øvre Markahaugplassen
1990 og 2010
Knut E. Møller
oppsummerer:
• Denne hustufta har ikke
endret seg mye fra
oktober 1990, som dette
øverste bildet er tatt.
• Det nederste bildet er tatt
i oktober 2010 altså ca 20
år senere.
• Detaljene i bildene ser
temmelig like ut.
• Tydelig at noen har hatt
bålplass inne i ”huset”.

En familie fra Fåberg i Gudbrandsdalen
Kilde: Byneset Bygdebok

• Ved folketellingen i 1865 bodde en familie som kom fra Fåberg
på Markahaugen. Enkemannen Anders Johnsen var født i
Fåberg i 1800. I 1856 er han nevnt som husmann med navn:
Marken.
• Sønn, Ole, født i Fåberg i 1825, gift med Marie Ingebrigtsdatter,
f. 1824 i Ringerike.

• Hvorfor flyttet en familie fra Fåberg til denne plassen
i utmarka i Bymarka – vi kan spekulere…
• Men i alle fall levde en familie med 7 barn, og i alle
fall en del av tiden, en kårmann (far til Ole), her i
mange år, før de fant ut at gresset antagelig var
grønnere i Michigan…

Historien fortsetter….
• 7 barn var født i perioden 1853 til 1877 – altså over
24 år, og det ser ut til at alle levde opp, En kårmann,
far til Ole, bodde også her før de fant ut at gresset
antagelig var grønnere i Michigan…
• og de emigrerte til Ishpeming, en gruveby ved
Michigansjøen i USA. Dette skjedde ikke samlet, men
i perioden 1879-83.
• FORELDRENE Ole og Marie reiste i 1882. Det ser ut
til at ektemannen til barn nr. 3, Marit f. 1857, Erik
Andersen Kviset, var den som hadde ”oppdaget”
dette stedet i Michigan, for han hadde vært der alt i
1866, 22 år gammel, og reiste på nytt i 1878, mens
Marit fulgte etter året etter.

ISHPEMING – en tidligere gruveby i USA
Ishpeming i
Marquette
County,
Michigan,
USA, og har
6,470 innbyggere I 2010

Chicago

Ishpeming is
considered the
birthplace of
organized
skiing in the
United States
and is the
home to the
National Ski
Hall of Fame

MAN KAN UNDRE SEG
•

•

•

Hva gjorde det mulig å leve for 10 personer på en liten plass ute i
marka? Kunne jo ikke leve av 1 ku, 3 sauer og litt jord mellom
bergskrentene. Trolig var mannen ute i arbeid, kanskje i Marken
eller møllene ved Skjelbreia – eller lenger bort på gårder på
Byåsen eller Byneset. Etter hvert var antagelig også barna ute i
arbeid – kanskje gjeting? Hva med skolegang for barna?
Byneset Bygdebok omtaler ikke flere oppsittere etter at Ole Andersen
Marken m. familie emigrerer til USA, men Kjell Andersen og Arne
Fjelnseth forteller altså I Byneset Historielag sin årbok fra 2007 litt om
de to siste oppsitterne, som levde inn i forrige århundre.
Marken plass
– Bygdeboka omtaler helt kort en plass med dette navn, og at Johan
Greisen, som i 1827 hadde kjøpt Marken, i 1828 bygslet en
husmannsplass til Gudbrand Hansen. Mer står det ikke. Kunne
dette vært den andre plassen, som på kartet har betegnelse:
Markahaugplassen?

DE SISTE BEBOERE PÅ MARKAHAUGEN
•

Mor til Per Askelund, f.1918, (fra
Brynsetra) kunne huske de to siste som
bodde på Markahaugen ca 1905. Hun
syntes det var underlig at når de to fra
denne plassen var ute på molteplukking,
linnet mannen igjen buksene nedentil og
puttet moltene opp i buksene. Folk som
så dette var lite lystne på å kjøpe
moltene.. (BH Årbok 2007)
• Foto fra oktober 2010 viser en av flere
ruiner etter murer, der det har stått hus
på Markahaugen.
I dag står det grantrær, som min er 6070 år gamle delvis inne i husruinene.
Området er vesentlig mer gjengrodd i
dag enn for bare 20 år siden.

Foto KEM okt. 2010

”Ruinene på Markahaugplassen”
KNUT E. MØLLER:
Ved å lete i området finnes flere gjengrodde ruiner – okt
2010. På bildet til høyre, sitter jeg nede i en ”kjeller” – med
mur på alle sider. Bildet til venstre er også tatt fra nede i
”kjelleren”. Minimum 3-4 hus har stått på den øvre
Markahaugplassen (den som er lengst fra Gamle Bynesvei.)

Grantre midt i et av ”husene” på
Markahaugplassen, okt 2010.

• Konturene av mur kan anes til venstre i
bildet, og videre bak grana.

Her kommer
det post i
Skijegeren
sesongen
2016/17
Utemøblement?

