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Elise og Martin Bjølseth   

 

Elise Bjølseth (1877-1968) ble født 23. april 1877 på Bratlien i Vestre Toten. 

Foreldrene var Martinus Olsen og Helene Maria Olsdatter. Martinus var født på 

Thorsrud i Vardal som sønn av inderst Ole Christiansen og Eli Larsdatter.  Helene 

var datter av Eli Larsdatter fra Bratlien og gardbrukeren Ole Erlandsen som var 

født i Gausdal. I 1891 bodde Elise fortsatt på Bratlien og var barnepike for barna 

til onkel og tante. Foreldrene til Elise bodde da på nabobruket Granum hvor 

Martinus var «Gaardbruger og Hus-Tømmermand f. eg. Regning». I 1900 bodde 

hun hos foreldrene på Granum. 

 
Bilde: Widerøe. Bjølsetbakken i Elverum bakerst mot Glomma. 

 
Om Bjølsetbakken i bygdebok for Elverum 

Martin Bjølseth ble født 11.03.1871 på Bronkesvea i Bjølsetgrenda, Elverum 

som sønn av Julia Andreasdatter fra Løten og Julius Andersen Kroken. Julius drev 

med oppsetting av skigard og var ellers en altmuligmann. Han var sterkt religiøs 



 Elise og Martin Bjølseth  

2 
 

og trofast disippel i det som 

skulle bli Kristi Menighet. 

Albert Lømo var nabo i 

Bjølsetgrenda og en av 

initiativtakerne til denne 

bevegelsen. Martin var nest 

eldst i en ungeflokk på 10. 

Familien hadde flyttet til 

Bjølsetbakken da Martin 

flyttet ut. Han må ha tatt 

etternavnet sitt derfra. 

Imidlertid bodde han i 1891 

i Lillebæk i Elverum hvor 

han var buntmakerlærling. 

Mesteren var Olaf Peter 

Pedersen fra Värmland i 

Sverige. Han ble titulert 

som gårdeier i Lillebæk. 

 

Ved folketellingen i 1900 

var Martin Bjølseth ugift og 

bosatt i Totens Bryggeris 

Gård i Gjøvik. Gården huset 

senere bokhandlene til 

Møller og Landmark. 

Martin hadde avansert til 

buntmakersvenn og var 

ansatt hos Lars Johansen 

Hoel som kom fra Vang på 

Hedmarken. Ved siden av 

beskjeftigelsen som bunt-

maker var Hoel også for-

likelseskommisær. 

 

Familien på Gjøvik 

Elise og Martin må ha giftet seg i 1900 for i januar 1901 ble datteren Marie 

Josefine født. De bodde da på Granum. Da Harald ble født i 1902 var adressen 

Skogveien 5 i Gjøvik. Gata fikk senere navnet Hans Mustads gate. Elise og Martin 

fikk også barna Wilhelm, f. 1904, Edel, f. 1906 og Bjarne, f. 1910. 

 

 
Martin Bjølseth ble ansatt hos Hoel da han kom til Gjøvik. 

Denne annonsen fra 24. november 1934 var rykket inn samme 

dag som Martin Bjølseth gjorde det kjent at han overdro sin 

forretning til sønnen Harald. Gjøvik må dermed i denne 

perioden ha hatt minst to buntmakerforretninger. 

 

 
Annonse i Oppland Arbeiderblad 24. november 1934 

 

 
Annonse i Oppland Arbeiderblad 19. desember 1934 
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Marie Josefine Bjølseth (1901-

1992) giftet seg med Mauritz 

Schonhowd (1878-1951) som 

bygde opp konfeksjonsfabrikken 

OPKOFA i Gjøvik. Familiens 

navn og opphav kom fra 

Skonhovd, nedre østre i Vardal. 

Peder Pedersen Hvalbye, f. 1821, 

kom fra Søndre Land og kjøpte 

garden i 1848. Han solgte, igjen i 

1863 og kjøpte Tromsåsen, men 

tok Skonhovd som slektsnavn. 

Han var gift med Mari Krist-

offersdatter Narum, f. 1828, også 

fra Søndre Land. De fikk ni barn. 

Av disse dro Peter Martin, f. 

1847, og Mathias, f. 1860, til 

Ringsaker hvor de slo seg opp på 

drift av Ring Landhandleri. Dette 

var lokalisert sammen med Ring Meieri som Peter Martin drev. På Ringsaker 

hadde de pyntet på etternavnet og skrev for ettertiden Schonhowd.  

 

Peter Martin var gift med Nina Maria Olsdatter fra Østre Toten. Mauritz 

Schonhowd, f. 1878, var et av deres fem barn. Etter forretningsutdannelse i Oslo 

slo han seg ned på Skreia og ble ansatt i Totens Ullvarefabrikk. Her arbeidet han 

13 år, de siste som firmaets disponent. I 

1918 startet han sammen med seks 

interessenter A/S Oplandenes 

Confectionsfabrik. Fabrikken skulle 

ligge på Gjøvik, i kvartal 55 som var 

innkjøpt, og ha Mauritz Schonhowd 

som disponent. I denne sammenhengen 

gikk initiativtakerne ut med en offentlig 

aksjeinnbydelse. Mauritz må ha løst ut 

de øvrige aksjonærene for i 1928 

annonserte han at han var den eneste 

ansvarlige innehaveren i det personlige 

firmaet Oplandenes Confectionsfabrik. 

 

 

Annonse i Norsk Kundgjørelsestidende 15. februar 1918 

 
Annonse i Vestopland 29. mars 1928 
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Oppland Arbeiderblad 31. oktober 1959 

Mauritz Schonhowd giftet seg med den 23 år yngre Marie Bjølseth. De fikk barna 

Scott Bredo, f. 1929, Edel Synnøve, f. 1932 og Rolf Sverre, 1936. Mauritz gikk 

bort i 1951 og Scott Bredo tok over som disponent, bare 23 år gammel. Gjenom 

de neste 30 år skulle firmaet få en stor ekspansjon og beskjeftiget på det meste 

350 personer.  

 

Harald Bjølseth (1902-

1980) giftet seg med 

Alvilde Knutsen (1908-

1991). Harald tok i 1934 

over buntmakervirksom-

heten etter faren. Alvilde 

og Harald fikk barna 

Haakon (1940-2016) og 

Vigdis f. 1944. 

 

Harald Bjølseth drev sin 

virksomhet helt til han 

døde i 1980, 79 år 

gammel. Forretningen 

ble drevet noen år av 

Odd Nygaard. Da den 

ble lagt ned hadde 

familien Bjølset vært 

engasjert i bransjen i 

Gjøvik i mer enn 80 år. 

 

          
                   Harald Bjølseth                   Annonse 15. desember 1936 
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Oppland Arbeiderblad 7. juli 1972 

 

Wilhelm Bjølseth (1904-

1995) giftet seg med 

Nanna Aas (1895-1982). 

Wilhelm begynte som 

lensmannsfull-mektig i 

Vardal. I 1934 ble han 

trygdesjef i kommunen og 

fikk fortsatt samme 

stilling i den nye stor-

kommunen Gjøvik i 1964. 

Nanna og Wilhelm hadde 

ingen barn. Nanna var i 

mange år lærer ved Gjøvik 

skole og sterkt engasjert i 

speider-bevegelsen. 

 

Edel Bjølseth (1906-2003) giftet seg med Thoralf Haugen som var sjåfør hos 

Tiedemands Tobaksfabrik. Til å begynne med distribuerte han varer til butikker 

og hadde blant annet med plakater som skulle være salgsfremmende. Han var 

 
Nanna og Wilhelm Bjølseth 
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imidlertid selv ikke-røyker og unnlot ikke å agitere for 

denne holdningen når han var ute på oppdrag for sin 

arbeidsgiver. Edel og Thoralf giftet seg i 1933 og flyttet inn 

i «Etterstadslottet» som var det første borettslaget til 

OBOS. Edel hadde arvelig belastning fra buntmaker-

bransjen og arbeidet med som syerske innen faget. 

 

 

 
Edel og Thoralf Haugen bodde i Etterstadslottet. Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv 

Bjarne Bjølseth (1910-1991) var i 

sin ungdom en god skiløper og en 

habil fotballspiller for Gjøvik-Lyn. 

Etter middelskole begynte Bjarne 

sin yrkeskarriere på Opkofa hos sin 

onkel Mauritz Schonhowd. På 

Opkofa arbeidet også Liv Lomme-

rud (1911-1960). De fant tonen, ble 

et par og forlovet seg i 1936.  

 

De hadde planlagt giftermål 

sommeren 1940. Da krigen brøt ut 

      
Liv og Bjarne Bjølseth var et par allerede i 1934. 

 
Edel Bjølseth, g. Haugen 
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i 9. april 1940 fant de ut at de burde framskynde ekteskapsinngåelsen. Bjarne var 

nemlig mobilisert som soldat, og med den risikoen og usikkerheten ville de ha 

formalitetene i orden. De militære oppgavene besto i transport av ammunisjon 

nordover fra Raufoss. For den nybakte ektemannen endte det godt ved 

overgivelsen etter kampene ved Segalstad bru. En det ikke gikk godt for var 

Anders Svarstad, sønn til Sigrid Undset. Han falt under krigshandlingene og 

Bjarne var en av dem som fikk i oppgave å bære forfattersønnen bort fra 

slagmarken. 

 
Bjarne Bjølseth spilte i sin ungdom fotball for Gjøvik-Lyn. Etter krigen var han innrullert i 

reservepolitiet og spilte fotball for deres bedriftslag. 

Under krigen arbeidet Bjarne på en trevarefabrikk. Sammen med Liv bodde han i 

Hans Mustadsgate 5 hvor sønnen Bjørn ble født i 1944. Etter hvert ble til at han 

fikk jobb på flueavdelingen hos Mustad. Der avanserte han slik at han ble formann 

for hele avdelingen. I 1972 fikk han, sammen med mange andre, gullklokke som 

anerkjennelse for sitt langvarige og trofaste arbeidsforhold ved bedriften. Ved 

siden av arbeidet hos Mustad var Bjarne medlem av reservestyrken ved Gjøvik 

politikammer. 
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Liv Lommerud (1911-1960) var født på 

Kongsvinger som datter av Anna og Olav 

Lommerud. Faren hadde litterære interesser og 

ferdigheter og påvirket kanskje datteren som 

prøvde seg på teaterscenen i Kongsvinger. 

Moren Anna var fra Gjøvik, og som ung enke 

flyttet hun tilbake til hjembyen tidlig på 1930-

tallet. Anna og Olav hadde fått fem barn, hvorav 

fire vokste opp. Den eldste sønnen, Lom Olav, 

hadde flyttet til Oslo. Liv, Leif Peter og Jan 

Arve flyttet med til Gjøvik. Etter hvert flyttet 

sønnene til Oslo. Anna valgte å følge med og 

bosatte seg i Helgesensgate. Hverken Liv eller 

hennes brødre ble gamle idet alle døde før fylte 

50 år. 

 
Liv Lommerud var en ivrig amatørskuespiller under sin ungdomstid i Kongsvinger. Her fra 

oppsetningen «Vekkeruret» som ble oppført i Herdahlssalen. Liv sittende til venstre. 

Martha Kløvnes (1920-2002) 

Liv Bjølset hadde dårlig helse ble i lange perioder liggende på Gjøvik sykehus. 

En av de faste sykepleierne var Martha Kløvnes fra Trøndelag. Bjarne ble 

gjennom dette godt kjent med henne og etter Livs død i 1960 valgte de å gifte seg. 

 
Liv Lommerud i tidens mote en gang 

på 1930-tallet 
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Ingeborg og Bjørn Bjølseth 

Liv og Bjarne Bjølseth fikk ett barn, sønnen 

Bjørn i 1944. Etter ett års praksis på Tandberg 

Radiofabrikk studerte han til sivilingeniør ved 

Norges Tekniske Høyskole i Trondhjem. 

Etter et studieopphold i USA ble han ansatt 

hos Tandberg som viseadministrerende 

direktør i 1971. Planen var at han skulle ta 

over som øverste leder etter Vebjørn 

Tandberg. Slik skulle det ikke gå. 

Økonomiske problemer oppsto, og et nytt 

styre mente at Bjørn ikke var rette mann for 

jobben. For Bjørn sin del endte det med at han 

sluttet og ble ansatt hos IBM hvor han 

arbeidet resten av sitt yrkesaktive liv. 

 
Oppland Arbeiderblad 28. august 1971 

Bjørn Bjølseth giftet seg med Ingeborg Hvattum, f. 1944, fra Gran. Hun er datter 

av Aslaug og Paul Hvattum. Ingeborg utdannet seg til fysioterapeut. Hun arbeidet 

i Oslo kommune og tok flere spesialistutdanninger innen geriatri og gerontologi. 

Gjennom dette ble hun godkjent som spesialist i rehabilitering innen geriatri. I sin 

siste stilling var hun ledende fysioterapeut i Østensjø bydel og koordinator for 

rehabilitering. 

 

 
Martha og Bjarne Bjølseth 
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Ingeborg og Bjørn fikk barna Tore, f. 1978 og Liv, f. 1978. Tore giftet seg med 

Britt-Marie Langåsen og de fikk tvillingene Astrid Martha og Elsa Ingeborg i 

2019. Liv giftet seg med Egil Gjerde. De har barna Sofie, f. 2006 og Magnus, f. 

2009. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kilder: 

Digitalarkivet  Folketellinger og kirkebøker 

Anna Lommerud: Slekten Dokken og Sæterbakken-Ruud 

Nasjonalbiblioteket: Norske aviser 

Bygdebok for Elverum 

 

Muntlige kilder: 

Ingeborg og Bjørn Bjølseth 

 

 

 
Tore, Ingeborg, Liv og Bjørn Bjølseth 


