
IKA-arkivet i Kongsberg
Fattigprotokollen

- Skal du kjøre til Kongsberg bare for 
å bla i en gammel protokoll?

En kompis uten interesse for slekt 
la ikke skjul på at han syntes det var 
bortkastet bruk av tid. Jeg lot det 
stå til likevel. Det skulle bli en dag 
med sterke inntrykk.

Foranledningen var at jeg skulle 
skrive en sak til Fra Skrim til Farris, 
som utgis av Siljan Historielag. Det 
skulle dreie seg om liv og levned på 
husmannsplassen Dammyra, vest 
for Sporevann like oppunder Skrim. 
 
Etter alt å dømme var det mine 
tipptippoldeforeldre Ole Levorsen 
og Marthe Hansdatter som rydda og 
bygget denne plassen. Familie i di-
rekte linje bodde der fra 1818 til den 
ble fraflyttet 1894. Historien handler 
om dyktige og arbeidsomme folk, 
gode dager med skoleflinke barn, 
men også om kampen for tilværel-
sen. 

Det kan se ut til at de har hatt enda 
større utfordringer til livets opphold 

på Dammyra enn andre fattige plas-
ser innpå Skauane, som det  beskri-
vende nok heter helt nord i Siljan.
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Til understøttelse af fattigcashen
En lokal folketelling i 1846 omtaler 
Ole Levorsen som Husmand med 
jord og som tillige har nydt 1 spd. til 
understøttelse af fattigcashen. 

I kjøpekraft blir 1 speciedaler den 
gang av Norges Bank omregnet til 
et sted mellom 160 og 250 kroner i 
dagens penger, i lønnsutvikling 10 – 
20 ganger mer. 

Men dette var i en tid preget av 
naturalhusholdning og varebytte. 
Bedre forståelse gir det at 1 specie-
daler var hva han kunne tjene på 10 
dagers tungt skogsarbeid. 

Fattigomsorgen har tradisjoner 
langt tilbake i tid, men det var først 
i 1845 at det kom lover om fattig-
stellet for byene og landdistriktene, 
som la grunnlaget for et moderne 
forsorgsvesen. 

Eldste bevarte protokoll for fattig-
kommisjonen i Slemdal er fra 1846. 
Den oppbevares ved IKA Kongsberg 
(interkommunalt arkiv for Buskerud, 
Vestfold og Telemark), vegg i vegg 
og felles lesesal med Statsarkivet. 

Det var denne protokollen jeg ville 
se, sånne finner man ikke skanna på 
nettet.

Ole Levorsen var blant 10 som i 
møte 17. januar 1846 ble understøt-
tet med 1 til 3 speciedaler, 8 andre 
var på legd. I 1847 og 1848 fikk 
han påny 1 speciedaler, men i 1849 
antages Ole Levorsen Dammyren at 
kunde utgaa af fattigforsørgelse da 
hans børn nu er vogsne. 

Det skulle bli hans siste leveår. 

Føderaadsenken 
Marthe Hansdatter
Folketellingen 1865 forteller at 
neste generasjon på Dammyra 
måtte ta hånd om Føderaadsenken 
Marthe Hansdatter. Føderådsansvar 
var fra 1860-årene en vanlig passus i 
kontraktene til Treschow. 

Kommisjonen for Slemdal fattigdis-
trikt overtok imidlertid omsorgen 
for den gamle på Dammyra. I 1867 

Min oldemor Anne Lovise Anunds-
datter – skulle ikke slite skoa i utide. 

Fattigprotokollen i IKA-arkivet ga meg en dag med sterke inntrykk.



Tor Gervin
Nøtterøy

ble Marthe Hansdatter Dammyra 
satt på omgangslegd. 

Det framgår av protokollen at fattig-
kommisjonen i 1869 ga henne 
1 Brugt Verkenskjole, 1 Særk, 1 La-
gen, 1 Tørklæde. 

Verkenskjole var et vanlig hverdags-
plagg på 1800-tallet, av stoff vevet i 
blanding av ull og bomull. Serk var 
helst en underkjole eller nattkjole. 
År om annet fikk Marthe så hun 
kunne kjøpe seg et par sko. 

Marthe måtte flytte fra hus til hus, 
med korte opphold på hvert sted, 
inntil hun fra 1874 overgives til 
Treschows Forsørgelse under Con-
trol af Fattigcommissionen med fast 
legd på gården Gonsholt. 

Med kammerherre Frederik (Fritz) 
Wilhelm Treschows hjelp ble hun 
på Gonsholt fram til sin død i januar 
1880. Da var hun 86 år og hadde 
vært på legd i 12 år. 

Det er en beskrivende skildring av 
livet for en fattig husmannsenke. 
Marthe Hansdatter var ikke alene, 
men veldig mange i Slemdal (som 

kommunen het fram til 1919) var 
det egentlig ikke som år etter år 
måtte ta til takke med fellesskapets 
lovpålagte almisser. 

Dammyra var husmannsplass fram 
til 1869. Dette året ble flere plasser 
skilt ut med egne bruksnummer. De 
gikk dermed over til å være for-
pakterbruk. Jernverkseier Michael 
Treschow hadde nedlagt Fritzøe 
jernverk i 1867-1868, og var i gang 
med omstrukturering.  

Betegnelsen husmannsplass hang 
likevel lenge i. Vi ser av kirkebøkene 
at presten kalte min tippoldefar An-
und Dyresen for husmann også et-
ter at han var blitt forpakter. Fortsatt 
måtte han forholde seg til kontrakt 
med stramme vilkår, så det er ikke 
sikkert at livet ble så mye lettere 
som forpakter.

Mistet stemmeretten
Våren 1884 flyttet Anund og min 
tippoldemor Karen Olsdatter til 
Gjerpen, der de arvet en gård. Ende-
lig var de selveiere. Men etter bare 
noen år skilte de fra deler av gården 
i flere omganger. Det var neppe 
av lyst og fri vilje. Også Anund ble 

fattigforsørget, og mistet dermed 
sin stemmerett. Det var allmenn 
stemmerett for menn fra 1898 og 
for kvinner fra 1913, men fattigun-
derstøttede hadde ikke stemmerett 
før i 1919. Kommunen overtok gård 
og grunn. Verdien ble satt til 800 
kroner, ved overføring av skjøte til 
Gjerpens Fattigvæsen i 1891. 

Anund Dyresen endte sine dager på 
Foss fattighjem i 1903. Karen Olsdat-
ter døde i 1910.

På hjemvei fra IKA-arkivet i Kongs-
berg kom jeg til å tenke på at hva 
farmor en gang fortalte – at hun 
som liten gikk barbeint med skoa 
i handa til Gjerpen kirke, sammen 
med sin mor Anne Lovise som var 
oppvokst på Dammyra. De måtte 
ikke slite på skoa i utide, og tok 
de ikke på seg før de nærmet seg 
kirkebakken. 

Lite forsto jeg den gang av hvilke 
trange kår som hadde preget denne 
del av familien gjennom generasjo-
ner. 

Du skal lete godt før du finner restene av husmannsplassen Dammyra, på 
vestsida av Sporevann i Siljan. (Foto: Tor Gervin)
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