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Av Eirik Haugen, skrivi i 2016 

 

På Garden i Skårvangen var det Ola etter Ola i mange generasjoner. Jeg 

starter med Ole Olsen 1743-1795. Han giftet seg med Anne Jonsd. 

Sønstenghaugen. Deres andre sønn ble Jo (Jon ) Gardshaugen. 

 

Jon Olsen Gardshaugen 1784-1832 gift med  

Marit Syversdatter Øiseie 1791-1877 

 

De fikk barna : 

Ole 1812 

Ole 1818-1897 g. Marit Larsdatter Neset , Eikesdalen 1805-1898 

Anne 18231820 g. Christen Paulsen Rustbrekken 

Marit 1823 g. Ole Johannesen nedre Sæta  

Jon 1825 g. Kari Jonsd. Tøfte øvre 

Rønnog 1828 g. Lars Iversen Vistekleiven nedre 

 

Neste generasjon; Ole og Marit fikk barna : 

Marit 1841-1848 

John Byrberget/Lilleodden i Lom f. 1843 g. Mari Johannesdatter Odde 

Lars Bakken , Lia i Lom f. 1846 g. Kari Nilsdatter 

Marit 1849 

Kari 1853 

Anne 1856 g. Jakob Trondplassen i Lom 



 

På Gardshaugen fødde de 2 kyr og 7 sauer. Jordveien var ikke stor, så de 

tok mose i fjellet. 30. mars 1832 tok faren Jon og sønnen Ole innover 

Måsådrågje for å hente hjem mose. En hadde skikjelke og en kjørte med 

okse. På hjemveien gikk det galt i Krossdalen, snøskredet tok faren. Han 

var 48 år og hadde barn helt ned i treårsalder. Fire år senere dro sønnen 

Ole til Eikesdalen. Der traff han Marit som han giftet seg med. Ole 

skrytte av at han hadde en bra gard i Vågå. Hun fikk nok erfare noe 

annet da de kom her. To brødre av Marit var i Skårvangen for å få henne 

med tilbake til Romsdalen fordi hun hadde blitt narra. Men hun ville 

ikke.  

 

Marit var et usedvanlig snilt menneske. Veien gikk like forbi stua, og når 

noen gikk forbi - så var hun ute og ropte : Kåm inn ska du få 

sjeiddanrumme å mjukbrø ! Hun delte av det lille hun hadde. Ola var 

nok mer brutal, og han var grisgjelderen i grenda. Foreldre skremte 

barna med Ole Gardshaugen om de ikke lystret. De hadde da sikkert hørt 

hvor ille smågrisene skrek.... Det sies at Ola Gardshaugen gjerne tok en 

dram for hvert bein i syltelabben.  

 

De fleste barna endte i Lia i Lom, og Marit døde på legd 1877. Nå er 

husa borte, men stedsnavnet eksisterer. Gardshaugen var aldri skylddelt 

fra Garden  

 

Nåværende eier Tomas Haugen .  
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