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Anna og Olaf Lommerud 

 

Olaf Lommerud (1876-1930) ble født i Hof i Solør som sønn av Anne Arnesdatter 

(1832- ) og lærer og kirkesanger Kristoffer Lommerud (1829-1898). Olaf fikk i 

ung alder språkopplæring av en onkel som var adjunkt. Imidlertid hadde 

unggutten utferdstrang, og han dro til sjøs som 14-åring. 
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Etter 11 år kom han hjem og fikk jobb som 

skipper på «Odølingen» i rolige farvann på 

Storsjøen. Deretter tok han styrmanns-

eksamen i Oslo og var til sjøs ett års tid som 

annenstyrmann på en skute fra Kragerø. 

 

I 1902 gikk sjømannen i land for godt og 

bestemte seg for å bli lærer. Han søkte seg 

inn på lærerskolen i Holmestrand og avla 

eksamen med utmerkede karakterer. Så ble 

han overmannet av hjemlengsel og søkte seg 

tilbake til skogene. Han startet sin 

lærergjerning på Gravberget i Solør hvor 

han var til 1908. Da søkte han seg til 

Tørmoen skole i Brandval. Her engasjerte 

han seg i lokalpolitikken og fikk en rekke 

kommunale tillitsverv. Olaf Lommerud var 

lærer i Kongsvinger fra 1920 til 1930. Her døde han så alt for tidlig bare 54 år 

gammel. 

 
Anne og Christoffer Lommerud med seks av sine 11 barn. Stående fra venstre: Laura, f. 1861, Olia, f. 

1855, Olaf, f. 1876, Arne, f. 1859, Ida, f. 1856 og Kristoffer, f. 1870. 

 

 
Innkallelse til arveoppgjør etter Anne og 

Christoffer Lommerud 
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Olaf Lommerud ved «Skanselund», Gråberget, Våler i Solør 

I Kongsvinger var Olaf medlem av bystyret og virket også som bibliotekar. Han 

forfektet sine meninger med hyppige leserinnlegg i avisene og arbeidet som 

forfatter. Han likte å farte rundt på bygdene i Solør og snakke med gamle folk. 

Han fikk dem til å synge gamle viser og noterte ivrig ned. Senere renskrev han  

 

       
Olaf Lommerud med datteren Liv på fanget. Anna med Liv og Lom Olav til høyre. 



 Anna og Olav Lommerud  

4 
 

 

dette på vaskekte Solør-dialekt. Selv utga han aldri noen bok, men hadde flere 

ferdigskrevne manus.  

 
Kongsvinger 1928. Fra venstre: Elise Olsen, Haldis Berggren, Kristian Lommerud, Arne Aaeng, 

Aagot Aaeng, Leif Lommerud, Liv Lommerud og Anna Lommerud 

Anna Olsen Lommerud 

Anna Olsen (1886-1985) ble født på Togstad 

i Løten. Foreldrene var Elise og Petter Olsen. 

Elise var datter av Ole Ruud Sæterbakken i 

Mesnalien. Petter Olsen (1856-1941) var født 

i Gausdal og foreldrene var Ole Olsen, 

husmann på Olstadsveen under Aulestad, og 

Randi Pedersdatter.  

 

Petter Olsen fikk først arbeid i et handelshus 

på Lillehammer hvor han traff Elise. De giftet 

seg i 1879 og bodde i Dokken i Gausdal. 

Petter søkte nye utfordringer og ble ansatt som 

selger på Aadals Brug i Løten. Mens de bodde 

i Løten, ble Anna født. Petter ville stadig 

prøve noe nytt og hadde jobber på Hamar, 

Lillehammer og i Kristiania.   

 
Petter Olsen engasjerte seg i foreninger i 

Gjøvik. I 1897 ble han gjenvalgt som 

bestyrer i Gjøvik håndverkerforening. De 

øvrige styremedlemmene var gjørtler 

Hammerseng, boktrykker Lange, vogn-

fabrikant Lingjerde og møbelsnekker 

Evensen. 
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Anna Lommerud fikk i 1969 utgitt en bok med en samling av fortellinger fra Olaf Lommeruds 

sjømannsliv. 

familien opp på Gjøvik i 1891 der familieforsørgeren hadde fått seg jobb hos sin  

tidligere sjef på Aadals Brug, Anders Østbye. Dette arbeidsforholdet ble heller 

ikke av lang varighet fordi Petter ville etablere en virksomhet i egen regi. Det ble 

til at han begynte å produsere vinduer, dører og andre trevarer under firmanavnet 

P. Olsens Trævarefabrik. 
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Da Elise og Petter ankom Gjøvik i 1891 hadde de sju barn. Louise (Loss), som 

den yngste, var født i Kristiania, men døpt i Gjøvik. I 1894 kom Otto og 1897 

Gudrun slik at de i alt hadde ni etterkommere. 

 

Anna Lommerud ble i 1968 intervjuet i avisen Glåmdalen om 

«Den raue mannen», som Anna fikk utgitt i 1967. 

Anna Olsen og Olaf Lommerud giftet seg i 1905, 

men da var allerede forbindelsen mellom familiene 

etablert. Olafs søster, Anna Sara Lommerud hadde 

nemlig i 1904 giftet seg med Annas bror, Ole og de 

var bosatt på Gjøvik. Olaf Lommerud var lærer og 

han og Anna bosatte seg på Tørmoen i Brandval. 

 

Anna og Olaf fikk barna Lom Olav (1906-1949), 

Anne Elise (1909-1909), Liv (1911-1960), Leif 

Peter (1914-1958) og Jan Arve (1923-1950). Olav 

Lommerud døde i 1930 av en arvelig nyresykdom 

som også skulle ramme familiens sønner innen de 

ble 50 år. Anne Elise døde som spebarn og Liv ble 

bare 49 år gammel. Moren, Anna Lommerud 
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derimot, oppnådde en høy alder. Hun døde i 1985, 99 år gammel. 

Etter at Anna Lommerud mistet sin mann i 1930 flyttet hun tilbake til Gjøvik. Alle 

sønnene flyttet til Oslo og fikk seg arbeid der. Hun valgte derfor å flytte etter og 

bosatte seg i Helgesensgate. Lom Olav giftet seg med Marit Coucheron Steen og 

hadde yrke som kjølemontør. Leif Lommerud arbeidet også som kjølemontør. Jan 

Lommerud var ansatt i Riksrevisjonen. 

 

Etter Olafs død utga Anna «Den raue mannen» etter ektemannens manus. I 1969 

kom «Fra Solør til Cape Horn», en samling fortellinger fra Olafs sjømannsliv i 

seilskutetiden. Anna skrev også slektshistoriske skrifter om familien Lommerud 

og familien på farssiden. Olaf Lommeruds bedrifter som forteller ble i 1957 

gjenstand for et radioprogram hvor hovedpersonen ble beskrevet slik: «Jo, Olaf 

Lommerud har skrevet noen helt livaktige og vaskeekte skrøner og historier på 

Solør-dialekt, og han foredro dem ofte selv mens han levde. Han hadde et skarpt 

blikk for språket og lynnet, han var en litterær begavelse i sin genre.» 

 

 

 
Kilder: 

Digitalarkivet  Folketellinger og kirkebøker 

Anna Lommerud: Slekten Dokken og Sæterbakken-Ruud 

Nasjonalbiblioteket: Norske aviser 

 

         
          Leif Lommerud                            Liv Lommerud                                  Jan Lommerud 

 


