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Espås 

Espås ligger på vestsida av Solsjøen i Solsjøbygda. 

Rundt 1700: I 1698 nevnes en ”trulovar” ved navn Joen Olsen Espaas i kirkeboka i 

forbindelse med et bryllup på Lien, og denne finner vi igjen i manntallet for 1701: Her 

får vi ikke vite så mye annet enn at gården – som sagt - er bebodd av Joen Olsen på 

60 år og hans sønn ”Ifuer”  (Iver) Joensen, 17 år.  

Mellom 1701 og 1762: I denne perioden er det ikke så mye vi finner om gården og 

dens befolkning. I kirkebøkene finner vi ett dødsfall hvor Espås er nevnt, nemlig ei 

Ingeborg Olsdatter som dør i 1738, hvor det nevnes at faren var Ole Espås. Skrondal 

skriver heller ikke så mye om Espås, men noen opplysninger har han: Han skriver at 

Espås blir ført som ødegårder i 1708 og 1713, men at Anders og Sivert er bygselmenn 

igjen i 1723. Så får vi av Skrondal opplysninger om at sokneprest Ole Ross i 1754 skal 

bygsle bort gården til Hans Jonsen Muum. Hans Jonsen krever synfaring, og det 

kommer fram at gården har 9 hus, men 7 av dem må rives. Det er vel derfor grunn til 

å tro at Hans Jonsen lot være å inngå bygselskontrakt, for i Hølondboka ha Per O. 

Rød interessante opplysninger: 

I 1755 flytta Derik (ofte brukt Erik) Deriksen Skoldmoan og Ingeborg Tostensdatter 

Gåsbakk bort fra plassen Skoldmoan under Reskås. Etter Hølondboka flytta de til 

Espåsen i Solsjøbygda. Det forklarer hvor dette navnet Derik eller Didrik kom fra. 

Det har gått igjen i generasjoner på Reksås på Hølonda. Vi bruker fra nå av Erik 

Deriksen for enkelhets skyld. 

Erik Deriksen var trolig født i 1730 på Skoldmoan under Reksås, som sønn av Derik 

Arnsen Skoldmoan og Ane Olsdatter. Erik hadde vært gift før, men ble etter hvert da 

gift med Ingeborg Tostensdatter Gåsbakk, født 1728. Ingeborg var tanta til Ola Nilsen 

Gåsbakk, som kom til Monset Bortstuggu på slutten av 1700-tallet.  

På Espås bor i 1762 Erik Didriksen og kona Ingeborg Torstensdatter som oppsittere. I 

skattelista for 1762 er det også en Tarald Olsen som er i tjeneste på gården. Espås er 

på denne tida ”beneficered pastor i Orchedalen”. 



  
Side 2 

 
  

Vi kjenner 2 barn av Erik og Ingeborg Espås:  

1. Marit f. ca 1760, konfirmert 3. november 1776 16 år gammel 

2. Ole f. ca 1769 

I 1795 gifta Ole Espås (1769-1831) seg med Johanna Andersdatter (f. 1773), datter av 

Anders og Ane Monset på Storstuggu. 

Folketelling 1801: Ved folketellinga i 1801 bor Ole Ericsen og Johanna Andersdatter 

(Storstuggu Monset) der. På dette tidspunktet er barna Eric (4) og Anders (1) oppført 

på gården. Erik Didriksen og Ingeborg Torstensdatter er kårfolk, begge oppgitt å 

være 75 år. Som tjenestepike er oppført Guru Pålsdatter, 17 år. 

Ole og Johanna fikk disse barna: Erik (1797-1823), Anders (1795-1800), Anders (f. 

1800), Ingebrigt (f. 1803), Ane (f. 1805), Marit (f. 1809), Ingeborg (f. 1812), Johanna 

(1812-1815). 

I 1813 dør en mann ved navn Erik Olsen Espaas, 82 år gammel. "Olsen" eller 

"Didriksen" blir jo på sett og vis et lite problem, men dette må nok være oppsitteren 

fra 1762, Oles far.  

Johanna Andersdatter Espaas dør 15.05.1828, 55 år gammel. Ole Eriksen Espås dør i 

1831, og det er sønnen Anders Olsen Espås, født 1800, som tar over på Espås. Han 

blir i 20.06.1827 gift med Anne Pedersdatter Korsli (f. ca 1800). Ved vielsa er bl.a. 

Ingebrigt Monset ”trulovar”. Anes far var ved vielsa i 1827 oppgitt å være Peder 

Arntsen Korsli. Det kan se ut som Ane ble født før 1800, altså i 1799, for hun finnes 

ikke i Digitalarkivets register over døpte 1800-1839. Barn av Anders O. og Ane Espås: 

John (f. 1828), Peder (f. 1832), Ole (f. 1836). 

Folketelling 1865: Ved folketellinga i 1865 er John Andersen (38 år) oppført som 

gårdbruker og selveier, mens broren Peder Andersen (34 år) ”hjelper til med 

Gaardsbruget”. Anders Olsen og Ane Pedersdatter (begge 66 år) er kårfolk. Ole 

Andersen (30 år) arbeider også på gården hos broren. Tjenestefolk i 1865 er Helle 

Eriksdatter (22 år) fra Melhus og Johanna Larsdatter (19 år). 

Folketelling 1875: Ved folketellinga i 1875 er John Anderssen (f. 1828) og Peder 

Anderssen (f. 1832) begge ført som selveiere. Peder er gift med Johanna Larsdatter (f. 

1847). Anders Olsen og Anne Pedersdatter (begge født 1800) er kårfolk. Ellers er det 

to tjenestefolk på gården på denne tida: Erik Hanssen (f. 1859) og Eli Olsdatter (f. 

1850) fra Børsa. 

Johanna Larsdatter, nevnt i folketellinga i 1875, er nok den samme som i 1865 er i 

tjeneste på Espås. Johanna var datter av ungkar Lars Johnsen Klefsåsaune og ”pige” 

Guru Danielsdatter Solås, og hun ble født 30.10.1847, døpt 14.11.1847. Mora Guru 
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Danielsdatter Solås ble senere (i 1861) gift med Anders Svendsen Lium. Gurus far var 

Daniel Toresen Solås. Johannas far, Lars Klefsåsaune, ble senere (i 1855) gift med 

Berit Amundsdatter Melby. Hennes far var Amund Olsen Melby. Lars Klefsåsaune 

sin far var John Larsen Klefsåsaune. 

Folketelling 1900: I 1900 er Peder Solem (f. 1863) fra Meldal kommet inn som bonde. 

Han er gift med Anne Pedersdatter (f. 1877). Deres barn på dette tidspunktet er 

Johanna (f. 1898) og Ingeborg (f. 02.09.1900). Johanna Larsdatter (f. 1847) er kårenke, 

og Guri Danielsdatter (f. 1822) er oppført som Anne Pedersdatters bestemor.  

Etter dette, ser vi av Gardtales at Espås på begynnelsen av 1900-tallet blir solgt til 

Thams-folket, men senere dukker det opp nye drivere på Espås. For ytterligere 

informasjon om disse henvises til Gardtales. 


