
1865  Otterommet 

Dette er en oppfølging av kapitlet om «Maktbruk» i Stjørdalens krønike 18, side 61- 63. Vi 

skal tilbake til Otterommet mellom Engelsvatnet og Lokningsvatnet (N63.33.512 / 

E011.13.672) ved Bulandet i Hegra. Fra denne plassen ble Ottar Gunnarsen Klefsåsli og hans 

familie bortviste. Ottar gikk også under navnet Ottar Loftingsåsen , født 27. mars 1822, som 

sønn av Gunnar Andersen og Gjertrud Guttormsdatter Borås. I Amerika kalte han seg selv for 

Otto Gunderson. Han døde 20. mars 1897, gravlagt på Borgund kirkegård utenfor Madison, i 

Lac qui Parle County i Minnesota. (Rad 18, grav 34. Memorial id: 74164698). Familien 

utvandret i 1865 til Goodhue County, der så mange stjørdalinger bodde. For Ottar ble dette en 

etappeutvandring, før han slo seg ned i Lac qui Parle County.   

 

Takket være Jean Marthaler i Minnesota, med røtter fra Forradalen i Hegra - klarte vi å spore 

opp nærmeste levende slektning i Amerika av folket fra Otterommet. Hun heter NS 

(personvern), f. 14. november 1946, og bor i en liten landsby i Nebraska - og er tippoldebarn 

På tur til Otterommet, lørdag 26. september 2021. 

Bakerst f.v: Helge Gylland og Kåre Gylland 

Midten f.v: Leif Ulstad, Liv Bjøru Prestmo, Leif Erik Prestmo, Johan Aarbu og Kjell Peder Haugen 

Foran f.v: Gunnar Buland, Steinar Buland, Gerd Ulstad, Nils Kyllo, Harald G. Skjelstad og Berit Skjelstad 

Lørdag 10. september 2022. Familien som på et vis holder øye med Otterommet i dag. 

F.v: Kristin, Henrik (6), Jonas (8) og Steinar Buland 

Hans Olav Løkken 
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av folket fra Otterommet. Grunnlaget var lagt for et interessant kapittel, som trolig ville kunne 

fortalt oss om forvisningen, hvordan de kom til Amerika, hvordan de levde og døde der borte. 

Jeg gledet meg til å snakke med denne NS. Og spenningen ble ikke mindre da hun svarte på  

email fra Jean Marthaler at hun gjerne ville ha kontakt og få vite mer om hvor hun kom fra, 

altså Skjelstadmark og Stjørdalen. Jeg sendte henne email og var sikker på en positiv kontakt. 

Men slik skulle det ikke gå. Jeg fikk aldri svar. Etter flere emailer, kom kun en setning: «Slutt 

og send meg epost». Da jeg våren 2022 skulle på research til Midtvesten, og var kun en time 

unna, la jeg ruten innom den lille landsbyen. Jeg fant lett hennes hus, og visste at hun var 

hjemme også. Men jeg ville ikke banke på, men valgte å ringe henne - forberede henne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lørdag 10. september 2022. F.v Ove Vennatrø og Edel Rådal Vennatrø. 

Det sies at dette stabburet en gang kom fra Otterommet 



Men da var selvsagt min telefon utladet, og jeg valgte å kjøre innom en kirke i nærheten, hvor 

faktisk NS var medlem - for å lade telefonen og så ringe henne. Der møtte jeg tilfeldigvis NS 

sine naboer. Og mens jeg ladet telefon og drakk kaffe 

i kirken sammen med disse, som nå var meget 

interesserte, naturligvis - og syntes dette var 

spennende, så ringte de til NS. MEN hun ville ikke 

møte meg. Jeg var kun tre hundre meter unna henne! 

Jeg ringte henne flere ganger, sendte sms og forsøkte 

å kontakte henne de nærmeste dager mens jeg var kun 

timer unna. Oppnådde ikke kontakt. En merkelig 

reaksjon. Jeg dro faktisk ikke halve kloden rundt for å 

se på huset hennes. Jeg fikk rede på at hun hadde to 

voksne sønner. Har derfor skrevet brev til henne om 

kanskje de var interesserte. MEN oppnår ikke kontakt 

med noen. Jeg har vel tenkt mitt, gjort mine 

spekulasjoner, men det er slik at det ikke er mitt 

anliggende å dømme noen. Så jeg har gitt opp. Ganske 

så bittert, da jeg tror at kontakt kunne gitt så vel de i 

Amerika - som folket i Skjelstadmark mange 

interessante svar og avklaringer, som ville ha styrket 

vår gjensidige kulturarv. Jeg fikk altså ingen 

«historie/kapittel», men har valgt å ta med disse 

linjene med blandet drops, for i det minste være en  

guide inn i fremtiden dersom noen vil senere følge 

opp mine spor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravstøtten til Otto Gunderson (Ottar Gunnarsen Klefsåsli/Loftingsåsen) på 

Borgund kirkegård utenfor Madison. Til høyre Dale Lien som 3. mai 2022 

viser gravplassen til Lundfamilien på Louisburg, Minnesota Valley, Lac qui 

Parle County  

Geir Petter Fossum, slektning med 

mange berørte i dette kapitlet og 

derfor med nære bånd til Otterommet 



Jeg møtte senere på turen slekt av NS i Madison, som selvsagt også fant den manglende 

interessen hos NS noe merkverdig. De skulle være meg behjelpelig til å spore opp annen 

slekt, blant annet Lundfamilien som er rett nedstammende fra Ottar på Otterommet, og som er 

gravlagt på Louisburg, Minnesota Valley, Lac qui Parle County (id: 73088109). Men så var 

det dette «med å ikke ri den dagen de saler». Faktisk har jeg ventet et par år på assistanse.  

 

Otterommet ligger der likevel, og vil alltid ligge der. En 

flott plass som sakte, men sikkert blir borte i den tette 

skogen. Tar du deg innover vil du nok kanskje høre 

barnelatter i trekronene, eller noen barske stemmer som 

i sin fortvilelse argumenterer mot øvrigheten som kom 

for å kaste dem ut. Det gir deg en spesiell følelse, som 

følger deg i lang tid. Spørsmålene så mange, svarene så 

få. Ved å være på Otterommet, tråkke i deres spor - får 

du alt så mye nærmere, du vil forsøke å forstå, klarer 

det kanskje ikke - men du kjenner en viss smerte, 

samtidig som et utrolig sterkt samhold oppstår som 

vitner om at du har medfølelse og lar de gode verdier få 

overtaket. Du knytter sterkere bånd til historien 

generelt, og til løfte om å holde sammen spesielt. En av 

de som var med meg på en såkalt guidet tur til 

Otterommet høsten 2021, var Johan Aarbu fra Hegra. 

Han giftet seg der inne i «ødemarken», på ei øy i 

Lokningsvatnet, kun et lite steinkast fra Otterommet. 

Jon Kleven og Dale Lien i august 2022. De har sine røtter i Skjelstadmark, og er i slekt med folket som ble 

utvist fra Otterommet  

Brudeparet Ellen og Johan Aarbu giftet seg et 

stenkast fra Otterommet 2. juli 2020 



Jeg drister meg til å kalle det litt originalt. Johan har sin glimrende forklaring. Paret hadde 

tilbrakt året før de giftet seg ei hel uke der inne uten medbragt mat. Et krevende opphold på 

flere vis. «Da forholdet tålte det, så kunne vi like godt gifte oss», forteller Johan. Det ligger 

mye «i gode og onde dager». 
  

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er tippoldefar til NS.                                                  

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er bror av 3xtippoldefar til Steinar Buland. 

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er tremenning av tippoldefar til Nils Kyllo. 

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er bror av tippoldefar til Magne Aasan. 

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er bror av tippoldefar til Geir Petter Fossum. 

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er tremenning av 3xtippoldefar til Are Hembre.  

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er tremenning av tippoldemor til Herdis Løkken.   

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er bror av oldefar til Dale Lien.                                                  

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er fetter av tippoldefar til Jon Kleven.   

Ottar Loftingsåsen (Otterommet) er tremenning av oldefar til Kåre Olav Skolmli.                                                  

                                                

NS er tippoldebarn av Ottar Loftingsåsen fra Otterommet 

NS er femmenning av bestefar til Steinar Buland.  

NS er datter av seksmenning til Kåre Olav Skolmli. 

NS er sjumenning av Nils Kyllo, (f. 1946). 

NS er femmening av Magne Aasan. 

NS er seksmenning til Jon Kleven. 

NS er datter av firmenning av Dale Lien 

 

Steinar Buland er 3xtippoldebarn av søsken til Ottar Loftingsåsen fra Otterommet.  

Steinar Buland er barnebarn av femmenning til NS. 

Steinar Buland er barnebarn av seksmenning til Jon Kleven. 

«….i gode og onde dager…..» (Foto brudebilder: Jørn Konradsen) 



Steinar Buland er oldebarn av firmenning til Dale Lien. 

Dale Lien er femmenning av far til Jon Kleven.                                                

    

Geir Petter Fossum er sønn av tremenning til Dale Lien. 

Geir Petter Fossum er seksmenning til Jon Kleven 

Geir Petter Fossum er femmenning til bestefar til Steinar Buland. 

Geir Petter Fossum er femmenning til NS. 

Geir Petter Fossum er tippoldebarn av søsken til Ottar Loftingsåsen (Otterommet). 

 

  


