
Johanne Andersdatter Gamme (1885-1973) 
 

Johanne Gamme ble født på Sjo i Gran som datter 

av Margrete Eilertsdatter Hvattum og Anders H. 

Gamme. Faren var landhandler og poståpner 

Granavollen og eide fra 1904 det som hadde vært 

presteenkesetet Sjo.  Anders hadde først vært gift 

med Johanne Dælimarka som døde i 1882, 31 år 

gammel. De hadde da 3 barn. Han giftet seg igjen 

med Margrethe Hvattum og de fikk 5 barn. Johanne 

var den eldste av disse og ble oppkalt etter Anders’ 

første kone. Johanne giftet seg aldri og bodde det 

meste av livet på Sjo. Hun fortalte imidlertid gjerne 

om årene hun arbeidet i Oslo. Fabrikkeier og konsul 

Haakon Dahr bodde i Drammensveien 35 med sin 

amerikanske kone Carolyn Goddard Dahr og sønnen 

Fridtjof. I 1910 hadde familien kokkepiken Oline Hval, f. 1882, fra Gran. Johanne 

bodde på dette tidspunktet på Sjo. Hennes opphold hos Dahr må ha forkommet i 

perioden 1910 til 1920. 

 

Fram til 1912 var Sjo et såkalt brevhus. Deretter fikk det betegnelsen Granvolden 

poståpneri. Sjo ble overdratt til Petter A. Gamme som var Anders’ sønn fra første 
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ekteskap. Han fortsatte farens 

handelsvirksomhet, men slet med 

økonomiske problemer. Dette gjorde at 

Sjo kom på tvangsauksjon i 1925. 

Søsknene Johanne og Arne Gamme 

klarte da å løse inn eiendommen. I 1927 

overtok Johanne Arnes del. Fra 1920 

var Johanne Gamme bestyrer ved 

poståpneriet. I 1944 fratrådte hun 

stillingen og solgte Sjo til malermester 

Stein Mathisen fra Oslo. 

 

Marie Hvattum i Nisstua Hvattum var 

Johanne Gammes søster. Garden ligger 
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i passe gangavstand fra Sjo. 

Det var bare tre års 

aldersforskjell mellom de to 

damene og de sto hverandre 

nær. Johanne var ofte på 

besøk på Hvattum og var ved 

enhver familiær anledning en 

selvskreven gjest. Hun delte 

sine religiøse interesser med 

Marie og sto for hyppige 

kristelige møter på Sjo. Hun 

var i mange år lederen av 

søndagsskolen på 

Granavollen og etter ved sin 

død sterkt hyllet for dette i 

nekrologen i avisen Hadeland 

5. juli 1973. 

 

 

 


