
LI
- og Lifeltet

Garden Li lå 120-140 meter over havet på leirbakker mellom Ås i sør og
Slattum bru i nord, under åsryggen nordøst for Birkelundsfeltet. Grensene
for gardsområdet var naturlig markert av Nitelva i øst mot Dal og Holm og
av bekk mot Slattum og Markerud i nord og vest. Mot Ås i sør er det et
bekkesig nærmest elva, men for øvrig er det ikke noe naturlig dele. Et
skogstykke har her skilt mellom gardene.

Gardsnavnet var på gammalnorsk Hlid, og det betyr rett fram lia. Garden
ble trolig ryddet i vikingtida og var delt i to bruk 1780-1801 og 1837-54.
Også på 1600-tallet var det ei tid to brukere. Li lå ikke øde - eller
gjennomgikk bare ei kort ødetid etter svartedauen.

Hovedbygningen og litt av uthuset på Li slik de står i dag.
(Foto 1965: B. Kirkeby.)

6 - Nittedal og Hakadal
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Av husa på garden er hovedbygningen bygd omkring 1800. Stabburet er
bygd av den siste eieren. De andre husa er fra slutten av forrige hundreår.
Hus og hage ble holdt igjen da resten av garden ble solgt til Nittedal kom-
mune til utparsellering i 1953.

Seter eller annen herlighet har det ikke vært til garden, heller ikke skog
med unntak av det som var i hagan ovafor husa. Av marknavn kan vi nevne
Benefisj, noen bratte bakker på en 910 mål sør mot Ås. Li var før benefisert
gods, så landskylda som ble betalt med korn, ble sikkert i lange tider høstet
der. Langholen går fra husa og utover mot elva. Sletta, øst for Styrerud, var
det eneste helt flate jordet på garden - og om lag 30 mål. Det ble frasolgt i
1902 og tilhører nå Magnus Engen på gnr 24 bnr 6 s 456.

Eiere
Den største parten av garden ble i gammalnorsk tid gitt til Domkirken i Oslo,
trolig mellom 1396 og reformasjonen. 1595 lå den til altare Andreæ, som var
forlent «lesemesteren», dvs. læreren i teologi ved Katedralskolen i Oslo.
Denne stillingen gikk først på 1700-tallet over i rektorembetet ved skolen, og
rektoren hadde i vel 100 år bygselretten til garden. Kristiania Stiftdireksjon
solgte halvparten til brukeren ved skjøte av 4/3 1801 og den andre halv-
parten 2/8 1849. Foruten kjøpesummen måtte det svares årlig jordavgift. Den
ble først innløst i 1938. Nittedal kirke eide også en part i garden. Den var i
1575 og seinere på 3 skilling. En slik part er ikke nevnt 1393, men kan ha
kommet til innen reformasjonen. Det mest sannsynlige er imidlertid at de 3
sk. opprinnelig ikke var av Li i Nittedal, men skreiv seg fra 2 øyresbol
Skedsmo kirke eide i «Liid» i 1393 eller 1 ertogbol (⅓ øyresbol) Hakadal
kirke da eide i en gard ved samme navn. I eiendomsforvirringen etter
svartedauen kan denne parten ha blitt henført til Li i Nittedal fordi Hakadals-
garden ved det navnet lå øde og sikkert ikke var kjent av dem som førte de
kirkelige jordebøkene på 1500- og 1600-tallet. På den tida eide heller ikke
Skedsmo kirke part i noen Li-gard. Av hvilken gard ved det navnet de 2
øyresbol fra 1393 var av, er ikke opplyst. Men Hakadal kirkes part var trolig
av «Liidh i Hakadale», som blir nevnt i en annen sammenheng det året. De 2
øyresbol til Skedsmo kirke kan også godt være av Li i Hakadal. Etter 1572
skulle 2 øyre svare til - ikke 3 - men 4 sk. Og nettopp en så stor part eide
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Hakadal kirke i 1675 - i Li! Gudbrand Tøyen svarte denne landskylda. Det
meddelte byggmester Hans Eriksen og 6 lagrettesmenn som 25. juni det året
beså kirkene. Men de føyde til: «til Hører Nittedals Kirche och same steds
indført». Det stemmer ikke helt. Under Nittedal har de nemlig samme dag
ført slik: «Af en Schouglie Niels og Ole lj» betaler 4 sk. Det er verdt å merke
seg at de førte opp garden under Hakadal kirke da de var der på besiktelse.
De må være fordi de som bygdefolk visste at denne Li lå der i dalen. Det
førte også opp at Gudbrand Tøyen var bruker. Det visste de også. Men de
hadde dessuten jordebøkene som fortalte dem at Li var ført opp under kirken
i Nittedal. Derfor gjorde de det også. For øvrig er Li bestandig i de kirkelige
jordebøkene ført opp under Nittedal kirke. På 1600-tallet slik: «Lij - pending
3 sk.» i 1624, 1628 og 1664. Men i 1663 «aff en skouglj, Jon Tøyen bruger 4
sk.» og 1686: «Skouglie Joen Tojen 4 sk.». De to siste gangene er det
dessuten nevnt at kirken hadde bygselretten. Det hadde den ikke til Li i
Nittedal. Denne garden har altså gått ut av «en Skoulj» med skyld 4 sk. Det
er klart at vi her har med to forskjellige garder eller to forskjellige parter å
gjøre. I pantebøkene på 1700- og 1800-tallet er den gamle skylda på 3 sk.
stadig ført opp ved Li i samband med de vanlige opplysningene om skyld og
matr.nr. På 1800-tallet blir det til og med gjort oppmerksom på at av de 3 sk.
er 2 benefisert Nittedal kirke og 1 kongen! En slik fordeling er ikke omtalt
før. Om det er tvilsomt hvor denne løse landskyida på 3 sk. kom fra, om den
i det hele egentlig hørte til garden, så kan vi slå fast at den ble slettet og
brakt ut av verden 6/1 1938. I 1723 var Mogens Lauritsen eier.

Skyld og skatt
Li var halvgard 1577 og seinere, men var kanskje liten fullgard på 16-18
øyresbol i gammalnorsk tid. Helst var den da likevel halvgard på 12
øyresbol. Skylda var 1595 og seinere 1 skpd. malt eller tunge foruten 3
skilling til Nittedal kirke 1575 og seinere. Skylda ble i 1665 foreslått
redusert med 5 lpd. og 3 sk. omgjort til ⅛ lpd. Landskylda ble i 1700 betalt
med 5 dlr. (for 1 skpd. tunge). 1723: Skylda foreslått avtatt 5 lpd. Garden
fikk matr.nr. 82. 1802: Dårlig gard. Mangler aldeles skog og mark. 1838: Ny
skyld 4 dlr. 2 ort 9 sk. Nytt matr.nr. 121. 1865: 80 mål tungbrukt leirjord og
100 mål inngjerdet havnehaga. Atkomsten til garden litt vanskeligere enn
vanlig. Sørli 9 mål lettbrukt sandjord. 1886: skyld 9,08 skyldmark. Gardsnr.
5.
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Brukere
Garden hadde bruker i 1550-åra, og det viser at den ikke lå øde etter
svartedauen eller at ødetida tok tidligere slutt enn vanlig på de fleste gardene
som ble nedlagt etter den store farsotta. De fire gardene vi har behandlet til
nå (Bøler, Holum, Skyset og Ås) ble alle tatt opp igjen av øde på slutten av
1500-tallet eller omkring 1600. Glosli hadde ødetid til tidlig på 1400-tallet
og var seinere halvgard. Slik kan det også ha vært med Li. Brukerne vi
kjenner fra 1557 til 1730, var disse:

Guttorm blir nevnt i 15579 Ola i 1593-95. Brukerrekka er så sammen-
hengende: I) Gullik var br. seinest 1600 til ca. 1605 og ble etterfulgt av II)
Torer, br. til 1610. III) Bjørn, br. til 1618, eide 10 lpd. i Ramstad (i Fet?).
IV) Ola, br. til 1629, ble etterfulgt av V) Kristoffer, br. til 1639. Han var
kanskje den samme som VI) Kristen, br. 163 W44, og VII) Kristoffer, br.
1645-58. Fra 1636 til 1639 var det en br. til på garden: Ola var kanskje
identisk med VIII a) Ola, f ca. 1604, br. ca. 1660- ca. 80. Den andre
halvparten ble i 1658 tatt i bruk av VIIIb) Nils, f ca. 1619, br. 1658- ca. 80.
Av barn nevnt Kristoffer, f ca. 1663. Bygsla gikk samlet over til IX)
Torbjørn Hansen, f ca. 1656, d 1705, kirkeverge 1682-86, g m Anne Jensd.
fra Glosli, d 1700. Anne hadde før vært g m Kristoffer Jensen og hadde med
ham barna Ola, Gjertrud (g m Lars Holum, Holm?), Marte, Berte. Torbjern
Hansen var halvbror til Hans Olsen Haugli i Skedsmo. Torbjørn ble g 2.
gang m Dorte Hansd. fra Skyset, d 1730. Barn: Anne, f 1701, g m Hans
Jonsen på Gaustad, Mari 1703-07, Hans 1704-07. Enka ble g m X) Kristoffer
Gulliksen fra Dal, d 1708, 33 år. Barn: Torbjørn, f 1706 (faddere Berte
Holm, Mari Skyset, Lars Slattum, Kari Dal, Villum Hauger, Pål Ås),
Kristoffer 1707-08, Kristoffer 1709-10. Enka ble så i 1708 g m XI) Erik
Larsen fra Ammerud i Aker, d 1745, 88 år. Han fikk bygselbrev på garden
28/6 1708. Barn: Inger, f 1710 (se XII).

Husdyra. Kvegskatten i 1657 ble betalt av 1 hest, 4 kuer og 3 sauer. Fire
år seinere var det ifl. offisielle oppgaver 2 hester, 5 kuer, 2 ungdyr og 4 sauer
på garden. I 1665 var det 2 hester, 6 kuer og 9 sauer og i 1723 3 hester, 8
kuer og 6 sauer. Så langt de offisielle oppgavene. Skiftene gir et mer
nyansert og riktigere bilde av husdyrholdet på garden. Ved skiftet etter Anne
Jensd. i 1700 ble det registrert 4 hester (6, 6, 2, 2 dlr.), 1 føll, 5 kuer (3-3½
dlr.), 6 ungdyr og kalver, 7 sauer, 6 geiter, 1 purke, 3 griser. I 1705 ble disse
dyra skiftet: 4 hester (3-6 dlr.), 7 kuer (2½-3½ dlr.), 3 ungdyr, 8 sauer, 10
lam, 3 griser. Tre år seinere var det skifte igjen: 3 hester (2, 3 og 7 dlr.), 7
kuer (à 3 dlr.), 5 ungdyr, 9 sauer, 2 griser.

Kornet. I 1661 ble det sådd 4½ tn. korn, i 1665 51/2 tn. og i 1723
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7¾ tn. Avlinga kan vi regne oss til etter tiendeoppgavene. Den var i 1661
12½ tn., i 1665 16 tn., i 1686 15¼ tn. (13 tn. havre og 2¼ tn. blandkorn), i
1723 21½ tn. På skiftet i 1700 ble havren etter tienden beregnet til 15 tn.
Klokker- og lensmannstollen ble svart med 3 tn. og tienden med.1½ tn. Rest
til boet ble 10½ tn. (à 1 dlr.). Blandkornet var tresket da skiftet ble holdt, og
det var igjen bare ½ tn. (= 3 ort) + tienden. I mai 1705 ble det skiftet 16 tn.
havre (à 1 dlr.), ½ tn. bygg (= 3 ort) ¼ tn. linfrø (= 2 ort). På skiftet i juni
1708 ble 5 tn. havre, 2 tn. blandkorn (à 1 dlr.) og 1 skjeppe erter (= 2 ort)
taksertl

Skiftene viser ellers et vanlig bondebo. I 1700 var inntektene 103 dlr. og
utgiftene 99 dlr. Fem år seinere stod brukeren Torbjørn Hansen seg bedre, og
inntektene var 111 dlr. mot 38 dlr. i utlegg. I 1708 blir det for første gang
nevnt litt sølv i boet: 1 staup med C.G.S. (6 dlr.), 4 skjeer med C.G.S. 1702
(5 dlr.). Av hus hører vi i 1700 om dagligstua som hadde stue og kove og
svalgang foran. Det var visstnok loft over stua. Ellers var det de vanlige husa
stolpebu og bryggerhus (og for øvrig uthus).

En svigersønn til Erik Larsen (XI foran) tok over bygsla og var br. fra
1735: XII) Arne Andersen fra Mo ca. 1705-71, g m Inger Eriksd. 1710-45,
br. til 1771. Barn: Lars, f ca. 1735, Ola, f og d 1737, Jakob, f 1738, Ola
1741-43, Ola (se XIV), Erik 1744-45, Gudbrand, f 1744. Arne ble g 2. gang
m Kari Kristoffersd. (se Hauger). Barn: Eli 1748-49, Eli 1749 -50, Kristoffer
1750-66, Erik 1753-55, Hans 1753-54, Jens 1756-66, Gudbjørg, f 1759,
Arne 1763-66, Anders, f 1765, Anne Maria. Enka ble g m XIII) Per Eriksen
fra Spenningsby (hos stefaren på Nerigarn Skyset fra 1766), br. 1774-76, da
han døde, 30 år gl. Enka hadde føderåd på Li til hun i 1785 ble g m Jakob
Olsen, enkemann på Hauger. Sønnen til XII) tok over bygsla. XIV) Ola
Arnesen, f 1743, g m Mari .... Barn: Arne, f og d 1775, Nils, f 1776, Inger, f
1778, Arne, f 1780. Ola var gift før han tok over garden i 1776. Den Marte
Olsd. Li som 1792 ble g m Lars Persen på Slattum, var trolig datter hans. I
1780 overlot Ola halve bygsla til en Nils Mikkelsen og i 1788 resten til
svigersønnen til Nils. Dermed kom det ei ny slekt til garden.

Skiftet etter Inger Eriksd. ble sluttet i juli 1747 med 119½ dlr. i formue
og 54½ dlr. i utlegg. Av gjelda var 37½ dlr. som landherren rektor Hersleb
hadde til gode. Kirkeeierne krevde tiende for 20 år = 20 dlr., men fikk bare
for 12 år à 3 ort 20 sk. = 11½ dlr., for enkemannen hadde ikke brukt garden
lenger. Arne Li var bjørnejeger og la i 1741 fram et skinn på tinget. Han
klarte seg ikke særlig godt og var i 1751 9 år på etterskott med landskylda.
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Husdyr 1747: 3 hester (8, 10, 10 dlr.), 5 kuer (34 dlr.), 2 ungdyr, 6 sauer, 3
griser. Løsøret neste bruker (Per Eriksen) etterlot seg, ble solgt på auksjon
for 134½ dlr. Gjelda var 21½ dlr. mer, bl.a. 23¼ dlr. i omkostninger til
auksjonen og skiftet, 39½.dlr. i skatter og 6 dlr. for et års lønn til Gudbrand
Arnesen. Enka etter Per tok føderåd hos stesønnen, og det bestod i (for henne
og to barn) årlig ½ tn. rug, 7 tn. havre, ¾ tn, byggmalt, ⅜ tn. bygg-gryn, 1
skjeppe erter, ½ slaktenaut om høsten. Stesønnen skulle videre fø 1 ku og 2
sauer for henne, men hun skulle hjelpe til å sanke lauv til for. En slaktegris
skulle hun ha om høsten. Brukeren skulle så og hun høste en settung linfrø.
Tok hun ut hele dette føderådet, så var det ikke rart at Ola hadde vanskelig
for å klare seg. Våren 1781 lånte han 99 dlr. av Jens Olsen på Flatby i
Gjerdrum mot pant i «alt løst og fast». I 1780 måtte han overlate halve
bygsla til en Nils Mikkelsen og i 1788 resten til en svigersønn til Nils.

XVI) Nils Mikkelsen ca. 1738-1820, g m Marte Kristensd. ca. 1743-
1806, var br. av halve Li 1780-1801. Vi veit ikke hvor Nils og kona var fra.
Av barn nevnt Kari (se neste). Det kan ha vært flere barn. Svigersønnen
bygslet i 1788 parten Ola Arnesen hadde brukt, og kjøpte i 1801 svigerfarens
part av bygsla for 450 dlr. XVII) Henrik Jakobsen fra Nedre Slattum ca.
1762-1846, g 1783 m Kari Nilsd. ca. 1767-1849, br. 1788 1833. Barn: Jakob
(se Sørli nedafor), Per, f 1793, g 1842 m enke Marie Svendsd. fra Hauger-
eiet, Mari (se Ås i Nittedal), Marte, f 1803, g 1837 m Kristoffer Kristof-
fersen på Rustad i Gjerdrum, Kristoffer (se XVIII), Gunhild (se Nerigarn
Skyset). Henrik var den første sjøleier på Li siden gammalnorsk tid. Han
betalte 100 dlr. av kjøpesummen kontant. En sønn tok over for 400 dlr. og
føderåd. XVIII) Kristoffer Henriksen f 1806, g 1834 m Marte Jakobsd. fra
Brøstad i Holter sokn i Nannestad, f 1807, br. 1833-47. Barn: Berte Maria, f
1835, Jakob, f 1837, br. av Holen i Aker i 1872, da g m Inger Johannesd. fra
Øgarn u. Holm, Nils, f 1839, Kristian 184248, Gulbrand 1844-45, Anne
Helene, f 1846.

Li ble delt i to like store bruk i 1847. Kristoffer Henriksen solgte samme
året halvparten sin for 700 dlr. til XIX a) Nils Pedersen fra Skytta, som i
1849 solgte for 900 dlr. til fullmektig Hans Rustad på Slattum. Den andre
halvparten fikk enka etter Henrik Jakobsen, XIXb) Mari Nilsd., kongeskjøte
på i 1849 for 500 dlr. og jordavgift. Sønnen Kristoffer (før br. av halve
garden) satt bare som innerst på Li i 1848. Tidligere i 1840-åra hadde han
hatt en del økonomiske vansker, og det hadde nok vært årsaken til at han
solgte halvparten sin. Kari døde straks etter at hun hadde fått skjøte, og
skifteforvalteren solgte så for 500 dlr. til XXb) Kristian Larsen fra Hauger.
Han fikk i 1854 850 dlr. av fullmektig Rustad, som dermed eide hele garden.

XX) Hans Rustad bodde visstnok på Slattum (se der) det meste av tida
han var eier av Li.
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Garden ble i 1869 skjøtet for 1340 dlr. til sønnen, som alt hadde vært
bruker noen år: XXI) Johan Hansen Lie, f 1832 i Aker, g 1861 m Anne
Kristine Hansd. fra Kapelsrud, f på Bjørnholt i Hakadal 1843. Barn: Hans, f
1861, til USA 1881, Arnt, f 1862, Martin, f 1864, Brede, f 1866, Helga, f
1867, Inge, f 1869, Ragna, f 1871, Betzy, f 1873, Anna, f 1875, Knut, f
1876. Johan Hansen Lie dreiv også som handelsmann ser vi av folketellinga.
(En parsell nærmest Markerud ble skyldsatt i 1871 og overdratt fabrikkeier J.
L. Sundt på Markerud.)

Husdyrhold og utsæd på Li var ikke større på 1800-tallet enn det hadde
vært i hundreåret før, men avlingene var en god del bedre. I 1791 var det 3
hester, 8 krøtter og 7 sauer, i 1835 2 - 5 - 5, i 1845 3 - 4 - 6, i 1865 1 6 - 2 og
i 1875 2 hester - 8 krøtter 3 sauer. Utsæden blir oppgitt til 8 tn. i 1791 og
avlinga til 32 tn. I 1835 var det 6¾ og 31½ tn., i 1845 9½ Og 40 tn. og i
1875 9 og 50 tn. I 1865 ble det sådd ¼ tn. hveite, 1 tn. bygg, 2½ tn. havre og
4 tn. poteter, derav ¼ tn. bygg og 2 tn. poteter på Sørli.

Garden ble i 1884 skjøtet (men visstnok solgt før) for 10 000 kroner til
XXII) Ludvig Nilsen Hvam fra Nordre Hvam i Skedsmo. Barn født her: Inga
Birgitte f 1885, Karl Laurits f 1888, Hans Kristian f 1891. Han tok med seg
familien til Amerika og solgte i 1903 for 14 000 kroner til XXIII) Anton
Døhli fra Døli i Hakadal, som alt 1907 skjøtet for 15 000 kroner til XXIV)
Martin Nilsen Lie, g m Lena. Barn: Alf (urmaker i Oslo), Ebba, Karen,

Flyfoto av Li i 1955. Planering og vegbygging har tatt til.
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Johanne, Nikolai (reiste til Amerika). Enka var br. til hun døde i 1935.
Arvingene skjøtet da til medarvingen XXV) Karen Lie, som i 1953 solgte til
Nittedal kommune. Karen Lie holdt igjen husa og noe jord. Hun døde i i958,
og Johanne Lie arvet henne. Hun skjøtet samme året bnr. 1 til Jens Lie, f
1937.

Plasser og husmenn
Den eneste husmannsplassen til garden var Sørli, som ble tatt opp i
skogkanten sør på eiendommen først på 1800-tallet og solgt fra i 1846 (bnr.
3). I Lilund og Lihagan stod det hus som på slutten av 1800-tallet ble bebodd
av arbeidere ved fyrstikkfabrikken på Markerud.

SØRLI ble visstnok bygd av sønnen på Li omkring 1815: Jakob
Henriksen fra Li 1788-1837, g 1816 m Marte Karine Andersd. fra Skytta ca.
1796-1837. Barn: Marte Maria, f og d 1817, Berte Maria, f 1818, reiste i
1836 til Sørum for å tjene, Nils, f 1822, ble husm. på Sø-Holmseiet, g 1846
m Kari Kristensd. fra Kirkebyeiet, Andreas, f 1826, g 1851 m Karen
Gulbrandsd. på Ånebyeiet, Kristian, f og d 1829, Karen, f og d 1831, Karen,
f 1832, Gunhild, f 1835, g 1863 m Peder Pedersen Skytta. Neste her ble
Henrik Jakobsen, g m Eli Gudbrandsd., d 1842, 40 år. Barn: Hans, f 1838.
Plassen ble visstnok solgt fra garden, for Ole Jørgensen blir kalt sjøl-

Markerud ved Hadelandsvegen. Like til venstre for huset nederst på bildet lå
fyrstikkfabrikken. Like ned for den var det kjøpt til noe jord av Li.
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eier i 1844, men han hadde ikke skjøte. Ole (se Ås og Markerud) var g m
Gunhild Gudbrandsd. ca. 1803-55. Barn født her: Karl Martin, f 1844.

Isak Muus kjøpte plassen på auksjon i 1846 for 120 dlr. og solgte straks
for 140 dlr. til Johannes Nilsen fra Nordli under Holm i Skedsmo (se også
Sø-Ås og Øgarn u. Sø-Holm) . Han var g m Anne Kristoffersd. fra
Sørumseiet i Skedsmo (d 1850, 31 år), kom hit fra Nordre Kjus i Skedsmo
med barna Johan Edvard, f 1841, Elen Sofie, f 1844, (barn født her:) Karl
Martin, f 1848, g 1872 m Josefine Isaksen fra Holum, Anton 1850-51.
Johannes ble så i 1581 g m enke Gunhild Olsd. i Styrerud. Barn: Anton
Gulbret, f 1852, Oline, f 1856. Sørli ble i 1859 solgt for 500 dlr. til Hans
Nilsen Melbye, som i 1865 skjøtet for samme sum til snekkersvenn Gunder
Andersen, f i Solum ca. 1816, d 1875, g m Anne Sofie Olsd. f i Kristiania.
Ole Jørgensen hadde kjøpt til en part av Ås (gnr. 4, bnr. 9, Bråtan) og lagt til
Sørli i 1857. Seks år etter solgte han den parten til skomakersvenn Hans
Jakob Olsen, som i 1865 solgte til Gunder Andersen i Sørli. I 1888 ble
auksjonsskjøte på Sørli utstedt til Ole Larsen Moe (se for øvrig under Ås,
gnr. 4).

Innerster, dvs. folk som bodde til leie på en gard uten å ha jord, var det en
del av på Li. Innerst og tømmermann Hans Toresen, g m Elen Jensd., var her
da sønnen Johan ble født i 1850. Snekker Johan Jensen, g m Berte Jensine
Kristiansd. Barn: Anton, f 1850.

Paul Michaelsen, g m Berthe Olsd. Barn: Hans 1860-61. Ole Peter
Jensen. Barn: Albert 1870-73. Hans Jacob Jensen, g m Marie Hermansd.
Barn: Henriette Mathilde, f 1872. Jens Jensen, g m Anne Gurine Knudsd.
Barn: Carl Gunerius, f 1874, g 1895 m Gina Frantsen, f 1876 på Ådalsbruk.
Marthin Johansen, g m Thore Marie Olsd. Barn: Hilda Mathilde, f 1875,
Karen Olava 1864-75. Iver Olsen Moe, g 1877 m Johanne Christiane født
Lie. Barn: Trygve Lossius, f 1877.

LILUND. Gustav Olsen var her i 1880- og 1890-åra. Barn født da:
Gunnar Eugen, f 1887, Ingeborg Aagot Christine 1889-94, Marthinus 1891-
93, Margit, f 1893, Magda Caroline, f 1895, Gudrun Victoria, f 1896. Carl
Johan Johannesen. Barn: Frithjof Harald Roi, f 1890. Marthin Olsen. Barn:
Ole Thoralf, f 1895. Johan Gustassen. Barn: Gotfred, f 1898, Johan
Henskjold, f og d 1900, Johan Ferdinand, f 1901. Johan Olsen. Barn: Ella
Marie, f 1896.

LIHAGAN. Hans Larsen fra Svingbakken. Barn: Axel Rudolf 1884-92,
Sverre Johannes, f 1900, Axel Rudolf, f 1891, Ebba Sofie, f 1893, Ruth
Elisabet, f 1895, Lilly Marie, f 1897, Lyng Hartvig, f 1898. Carl Gunerius
Jensen, f 1874, g 1895 m Gina Frantsen, f 1876 på Ådalsbruk. Barn født her:
Einar Eugen, f 1897, Lilli Alvilde, f 1899.
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Tomter og parseller av Li, gnr. 5
NAVN Bnr. Skyldsatt Fra bnr. NAVN Bnr. SkyldsattFra bnr
Sørli 3 1846 1 Tillegg 66 1958 19
Li 4 1871 1 Lito 67 1958 12
Grønvoll 5 1893 2 Parseller 68-69 1958 12
Sletta 6 1902 2 Parscller 70-81 1959 12
Granlund 7 1904 5 Kolbo 82 1959 27
Lihagan 8 1913 1 Tomt 83 1959 12
Engsletta 9 1916 6 Parsell 84 1959 52
Fredbo 10 1925 4 Parseller 85-88 1959 12
Lilund 11 1941 1 Parsell 89 1960 12
Lifeltet 12 1952 1 Parsell 90 1960 53
Sletta 13 1953 6 Tomt 91 1961 83
Parseller 14-29 1955 12 Atkomstveg 92 1962 44
Åsheim 30 1956 12 Tornt 93 1962 50
Tomter 31-53 1956 12 Indu 94 1962 12
Tillegg til Parsell 95 1962 12
Lifeltet 54 1956 3 Libo II 96 1962 65
Tillegg til Sørli 55 1956 12 Nordenga 97 1962 12
Strimmelen I 56 1956 12 Nordbakken 98 1962 12
Strimmelen II 57 1956 12 Austli 99 1963 12
Parsell 58 1957 26 Bergsbu 100 1963 12
Markerudstranda 59 1957 12 Garasjetomta 101 1963 29
Tomt 60 1957 51 Rollen I 102 1963 8
Likollen 61 1957 12 Parsell 67 103 196., 12
Bratland 62 1958 12 Birkelund-
Parsell 63 1958 12 vegen 62 104 1964 86
Parsell 64 1958 12 Elvestad 105 1964 9
Libo 65 1958 29 Tillegg 79 106 1965 12

Bebyggelsen på Lifeltet høsten 1965. (Foto: B. Kirkeby.)


