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Hans Olsen Røberg, f. 1614, var gift med Kari Olsdatter, f. 1681, fra Grythe i 

Vardal. Hans var først gardbruker på Grythe, men var i perioden 1671 til 1686 på 

Skyberg. Skyberg var eid av kirken som til dels brukte den som presteenkesete. 

Etterkommere etter Kari og Hans bygslet eller leide garden til 1826. Amund 

Sørensen Tømmeråsen (1767-1847) giftet seg med Mari Torsteinsdatter Seval 

(1781-1847) og de kjøpte Skyberg av Staten i 1826.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Norske gardsbruk 1955 

Mari og Amund hadde bare ett barn, sønnen Torstein Amundsen (1799-1880). 

Han giftet seg med Elisabeth Andersdatter (1794-1867) fra Østre Skjerven. 

Også de fikk bare ett barn, datteren Kari Torsteinsdatter (1819-1887). Hun giftet 

seg med Johannes Pedersen Mjølstad (1814-1891). De overtok Skyberg og fikk 

fire barn: 
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Agnete Hansdatter (1824-1910) og Ole Johannessen (1825-1913) var husmannsfolk i Huskestuen under 

Skyberg. De var barnløse og fikk et langvarig arbeidsforhold for familien i Skyberg. 

Lisa Karine Johannesdatter Skyberg (1843- ) giftet seg med Hans Hansen  

Sæter(en) (1843- ) som var gardbruker og selveier på Nedre Sæteren. Han 

overtok Skyberg i 1892 etter Lisas brødre, Johan og August som også drev 

Sæteren. Imidlertid solgte han Skyberg igjen i 1899 til trelasthandleren Gunerius 

Bøhn fra Eidsvoll. Familien Bøhn har beholdt eiendommen siden den tid. Hans 

              
Kari Torstsensdatter og Johannes Mjølstad Skyberg 
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Sæteren døde i 1904. Kona Lisa Karine drev videre til hun gikk konkurs i 1911. 

Kaptein Alf Mjøen på Nedre Gjøvik ble den neste eieren av Sæteren. Lisa og Hans 

Sæteren fikk ni barn. Flere av disse døde unge og ingen av de øvrige var i stand 

til å ta over garden. 

 

Petra Teoline Johannesdatter Skyberg (1845-1922) giftet seg i 1878 

medsvenske Andreas Nygren (1839- ). I 1891 var de bosatt på Søndre Rambekk 

som Petras bror Johan Skyberg sammen med svogeren Hans Sæteren hadde kjøpt 

i 1887. Andreas Nygren kjøpte selv garden i 1896 men solgte den igjen allerede i 

1897 til sersjant Th. O. Berge. Nygren hadde i 1891 den uvanlige tittelen 

«gaardbruger og træskemaskinbygger». Da han kjøpte Rambekk i 1896 var 

tittelen «maskinbygger». Virksomheten med å bygge treskemaskiner kan ha vært 

rent håndverksarbeid som foregikk hjemme på garden idet slike maskiner på den 

tiden var laget av treverk. Det er ikke kjent om ekteparet hadde barn. Petra Nygren 

bodde i Gjøvik da hun døde i 1922.  

 
Skyberg 1998 

Johan Johannessen Skyberg (1847- ) giftet seg med Karoline Østensdatter 

(1860-1935) fra Øverbyeiet i Fluberg. Johan kjøpte nabogarden Viberg i 1868. 

Denne drev han fram til 1873 da han solgte den til Anton Marthinsen. I 1887 

kjøpte han Søndre Rambekk sammen med svogeren Hans Sæteren. De solgte 
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garden igjen i 1896 til svogeren Andreas Nygren. Deretter flyttet de til Grindvoll 

som var et husmannsbruk under Mustad. De oppga livet som husmannsfolk i 1919 

og ble boende i huset som utgjorde Mustad skole. Johan hadde av Vardal 

kommune fått innvilget alderdomspensjon. Av en oppnevnt komité var Johan 

Skyberg nevnt som en av flere som mottok kommunal alderspensjon. 

Behandlingen i herredsstyret 27. juni 1925 ble sakene for de involverte detaljert 

referert. Referatet viser krav om behovsprøving og personvern på den tiden sto 

svakt: «Ang. Johan Skybergs pensjon uttalte Skogstad at han hadde hørt at 

Skyberg skulde ha mye penger, og sønnen ser ut til å ha en bunnløs pengesekk å 

ta av. Sørum: Etter det som er oplyst, så synes jeg at han ikke behøver å ha 

alderspensjon.»  

Uten videre debatt ble pensjonen for Johan Skyberg og hustru inndratt. 

Karoline og Johan Skyberg bodde i Mustadroa, da de fikk sønnen Øivind Konrad, 

i 1898. Senere flyttet de til Rambekk, sammen med familien hans.  
 

 
Fra venstre: Gusta Ovidia Skyberg, f. 1899 med sønnen Gunnar, f. 1931, på fanget, Øivind Konrad 

Skyberg, f. 1898, Klara Johanne Skyberg, f. 1926, Anders Glommen, f. 1908 (bror til Gusta), Petra 

Mally Glommen, f. 1907 (gift med Anders), John Roar Glommen, f. 1932, Øistein Konrad Skyberg, f. 

1925 

Øivind Konrad Skyberg (1898-1984) giftet seg med Gusta Ovidia Glommen 

(1899-1991), og de bygde hus på Rambekkmoen utefor Gjøvik. Øivind Konrad 

arbeidet som sjåfør på Holmen Brænderi. 

Øivind Konrad og Gusta fikk barna: 

Øistein Konrad Skyberg (1925-2006). Øistein Konrad arbeidet stort sett hele sitt 

yrkesaktive liv i firmaet Øveraasen AS. Han begynte som visergutt, og ble til slutt 
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kontorsjef. Øistein Konrad ble i 1991 hedret med HMS Kongens fortjenstmedalje 

for lang og tro tjeneste. Han giftet seg med Borgny Rødseth (1924-2016) fra 

Fræna. Hun arbeidet som resepsjonist på Victoria Hotel i Gjøvik. De bodde også 

i Gjøvik. 

Klara Johanne Skyberg (1926-) gift med Paul Strøm Johansen (1925-), som 

arbeidet med alternativ medisin. 

Gunnar Skyberg (1931-) arbeidet på Hunton Bruk, etter å ha vært til sjøs. Han 

giftet seg med Gertraud Regine Schlayer (1939-) fra Vest-Tyskland  

Bjørn Skyberg (1933-1991) arbeidet som mekaniker i Volvo. Han ble gift med, 

og siden skilt fra Synnøve Nordland (1937-), og gift på ny med Liv Hansen  

(1934-) Lillehammer. 

Så vel Gunnar som Bjørn bygde hus i hagen hos Øivind Konrad og Gusta på 

Rambekk. 

 

August Johannessen Skyberg (1858-1927) giftet seg med Nikoline Maria 

(Marie) Østensdatter (1866-1948). Hun var søster av Karoline som var gift med 

Johan Skyberg. Brødrene bodde og arbeidet på Skyberg men tok aldri over 

garden. Faren Johannes døde i 1891 og Skyberg ble solgt til svogeren Hans 

Sæteren. August Skyberg kjøpte nabogarden Viberg av Andreas Andersens enke, 

Elise, og flyttet dit med familien. Maria og August fikk barna Johan, f. 1888 og 

Øistein, f. 1890 mens de bodde på Skyberg. På Viberg kom Klara Nikoline, f. 

1893 som bare levde et par uker, og Arne Markus, f. 1898. I 1899 solgte August 

garden til Gjøvik Cellulosefabrik som bare noen måneder etter gikk konkurs. 

              
Nicoline Maria (Marie) og August Skyberg 
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Bilitt Brenneri 1920 med Fårlund i bakgrunnen. Her fikk Johan Skyberg opplæring i brennerikunsten. 

Familien dro i 1899 til Toten og kjøpte Østre Fårlund på Bilitt. Her bodde de fram 

til 1910 da garden ble solgt til David Gustavsen Bøe. Ferden gikk videre til 

Baardseth hvor de ble registrert i folketellingen samme år. August var da titulert 

som gardbruker, mens han 10 år senere var gardsbestyrer på Kirkebyengen i 

Nittedal. August Skyberg døde i 1927 og var da vaktmester på en skole i Svelvik. 

 

Johan Skyberg (1888-1961) ble 

født på Skyberg men vokste opp på 

Østre Toten. På Hannestad var 

Johan i 1910 som tjenestegutt. Der 

var også jevngamle Jenny Faar-

lund (1888-1958) som kom fra 

Vestre Fårlund. De ble et par, giftet 

seg og ble foreldre til sønnen Alfred 

samme år. Jenny kom fra en familie 

hvor mange hadde sitt yrke innen 

brennerinæringen. Gjennom denne forbindelsen må Johan ha fått opplæring i 

kunsten å foredle poteter til sprit. De flyttet til Gjøvik i 1913 hvor Johan fikk jobb 

som brennerimester på Holmen Brænderi. Ette fire år gikk han over i en stilling 

som altmuligmann og arbeidet samlet nærmere 50 år i brenneriet i Gjøvik. 

Familien bodde hele tiden i Holmenstua som tilhørte arbeidsgiveren, og etter hvert 

ble huset kalt Skybergstua.  

      
Jenny og Johan Skyberg 
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Hjørdis og Alfred Skyberg foran Skybergstua på Holmen som var hennes barndomshjem. Barna deres 

på bildet er, fra venstre: Jorun og Åse, Reidun Olsen på besøk, og Kari. 

 

 

Jenny og Johan hadde fire barn:  

Alfred Skyberg (1910-1975) giftet 

seg med Hjørdis Ruud-Johansen 

(1910-1977). Han drev en tid 

virksomhet i Gjøvik innen forsikring 

og salg av kontorartikler, men flyttet 

senere til Oslo. 

Nelly Skyberg (1923-2005) giftet 

seg med Alfred Mauseth (1917-

1980) og ble boende i Gjøvik. Alfred 

var industriarbeider.  

Jorunn Skyberg (1927-2005) giftet 

seg med den engelske legen Michael 

Glossop (1924- ) og flyttet til 

England.  

Aase Skyberg (1929-1957), gift 

med Gunnar Johansen (1922-), 

bodde i Gjøvik. 

 

 

 
Velgeren 31. januar 1934 
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Julie og Øistein Skyberg med barna Marit, Else og Sverre i 1937 

Øistein Skyberg (1890-1973) ble også født på Skyberg, som broren Johan, men 

vokste opp på Østre Toten. Han fikk anledning til å få videregående skolegang 

ved Østre Toten Amtsskole. Som 17-åring dro han til Kristiania og tok ettårig 

utdannelse ved den elementærtekniske skolen. Deretter ble det praksis ved 

byggearbeidene for Østbanestasjonen. Fra 1912 studerte han i to år ved Bergen 

tekniske skole.  

 
Julie og Øistein Skyberg med barna Marit, Else og Sverre rett etter krigen. 
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Det var Norges Statsbaner som skulle bli Øisteins arbeidsgiver. Han deltok som 

ingeniør ved flere av etatens anleggsprosjekter før han i 1923 ble 

avdelingsingeniør ved Sørlandsbanen. Denne stillingen hadde han til han i 1934 

ble forflyttet til Bergen distrikt. Fra 1946 til han fratrådte i 1960 innehadde han 

stilling som overingeniør. I denne perioden bodde han med familien på Nesttun 

ved Bergen. Øistein Skyberg var gift med Julie Mathilde Sæther (1888-1966). 

Hun var født i Nannestad som datter av Berte og Christian Sæther. I 1910 bodde 

familien i Gjøvik hvor Christian var fullmektig ved Statens jernbaneanlegg. Etter 

Julie Skybergs død, flyttet Øistein Skyberg til Høvik i Bærum, for å bo nærmere 

sine barn. 

 

Julie og Øistein fikk barna:  

Marit Skyberg (1922-1988), ugift. Marit bodde 

hele sitt voksne liv i Asker, og jobbet som 

biblioteksjef i Asker Kommune 

Sverre Skyberg (1924-1978) var utdannet 

sivilingeniør. I likhet med faren var han i hele 

yrkeskarrieren tilknyttet NSB. Sverre Skyberg 

hadde en muskelsvinnsykdom, som var med-

virkende til hans tidlige død. Han giftet seg med 

Wilhelmine Constanse Gjerløw (1920-1998) 

som var allmennpraktiserende lege. De bodde i 

Asker. Wilhelmine og Sverre fikk barna Ellen, f. 

1953, Øystein, f. 1954, Kari, f. 1958 og Knut, f. 

1961. 

Else Skyberg (1926-1994) giftet seg med Klaus 

Hegstad (1918-1985), som hadde militær 

utdannelse. Else utdannet seg til siviløkonom og 

innehadde stillingen som generalsekretær for 

Redd Barna i perioden 1961 til 1972. Else og 

Klaus fikk datteren Inger, f. 1965. Familien 

bodde i Bærum. 

 

Klara Nikoline Skyberg (1893-1893) døde som spedbarn. 

 

Arne Markus Skyberg (1898-1969) ble født på Viberg i Vardal da familien 

hadde denne garden. Han vokste opp på Østre Toten, men som ung mann tok han 

seg arbeid på garder i Vardal. Han tok landbruksutdannelse på Storhove i Fåberg 

og arbeidet deretter i Østfold hvor han traff Signe Johansen (1904-1981) som han 

giftet seg med. Han fikk arbeid hos Mads W. Stang på Lier ved Kongsvinger. Han 

 

 

 

 
Julie og Øistein Skyberg i 1960 
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virket der som privat-

sjåfør for familien og 

var i tillegg gardens alt-

muligmann. Han forble 

trofast hos denne fami-

lien i mer enn 40 år og 

fikk sin vel fortjente 

heder for dette.  Signe 

og Arne fikk barna: 

Per Skyberg (1926- ) 

gift med Elna Renna 

(1928-). Per hadde 

militær utdannelse og 

arbeidet på Hvalsmoen 

som verkstedsjef. Elna 

hadde også Forsvaret 

som arbeidsgiver og 

var kontorfullmektig. 

 

 

 

 

 

 

Kari Skyberg (1926-2007) gift med Bjørn 

Uggerud (1925-). Da de giftet seg arbeidet 

Kari som ekspeditrise. Bjørn var ansatt i 

politiet på Kongsvinger som politifullmektig. 

Eva Skyberg (1931-1997) var funksjons-

hemmet som følge av polio som barn. Hun 

giftet seg i 1974 med Arne Skattum (1921-

1985) fra Oslo. Etter Arnes død giftet hun seg 

med Arne Lindkjølen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ringerikes Blad 17. desember 1960 

 
Eva Skyberg og Arne Skattum 

Glåmdalen 30. juli 1974 
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Arne Skyberg arbeidet i mer enn 40 år for familien Stang/Delphin på Lier ved Kongsvinger. 

 

 

 
Kilder: 

Kari Skyberg 

Nasjonalbiblioteket: Norske aviser 


