
Historien om Rostadmofamilien 
 

 

 

Denne historien starter i Stor-Elvdal og Rendalen. Det er familiene til Tollef Olsen Sletten, 

Anders Thomassen Frami og Knut Bersvendsen Messelt som tar over og videreutvikler 

gårdene Nedre Sletten i Dividalen i 1837, Messeltmo i 1832 og Nordgård i 1846. Deretter står 

Rostadmoen for tur i 1885. Familiene kommer fra Koppang, Frami i Sollia og fra Perstu 

Messelt i Stor-Elvdal. 

 

Gårdene de tok over og videreutviklet var: 

 

1. Nedre Sletten i Dividalen 

 
 Nedre Sletten ca 1900 

Tollef Olsen, født i 1802 fra Helgestu på Koppang i Storelvdalen tar i 1837 over 

rydningsplassen nedre Sletten. Han er gift med Anne Halvorsdatter, født i 1803 på Ellevold, 

Søndre Undseth i Rendalen. Hun er av samme slekt som Sigrid Undseth. Barna Ole, født i 

1829 og Karen, født i 1833 er med foreldrene sine nordover da de kom i 1834. 

 

De får så barna Helene i 1835, Karl i 1837, Tolianne i 1839 og Andreas i 1843. 

 

I 1875 får Ole, født 1829 utskillt Sletten Øvre (Rommet), gift med Marit Olsdatter fra Tynset. 

Karen Tollefsdatter Sletten, født i 1833 gifter seg med Andreas Andersen, se Messeltmo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dette er gården de kom fra, Helgestu på Koppang i Storelvdalen 

 

 
 

 

2. Messeltmo 

 

 
Messeltmo ble ryddet av Anders Tommassen Frami, født i 1802, fra Sollia i Stor-Elvdal i 

1832. Har var gift 1. gang med Pernille Andreasdatter Messelt, født i 1806 og 2. gang med 



Marthe Gundersdatter Eggen, født i Sollia i 1813. De fikk 8 barn i 1. ekteskap og 2 barn i 2. 

ekteskap.  

Av deres 10 barn er det er det 5 som emigrerer til Amerika. Thomas født i 1834, er første 

rydningsmann av Innseth i Rostadalen, kallt Slumpen, og derfra er det til sammen 11 

familiemedlemmer som emigrerer til Amerika i 1892. 

 

Gården Frami i Sollia, der de kom fra: 

 

 
 

 

2 barn fra 1. ekteskap.  Andreas, født i 1830 ble gift med Karen Tollefsdatter Sletten fra 

Dividalen. De fikk 3 barn: Anders, født i 1856, Anton født i 1859 og Karl født  i 1860.   

Alle barna emigrerer til Amerika i 1882. Historien om Rostamofamilien i Amerika er skrevet 

sist i denne artikkelen. 

 

3. Nordgård 

 



 

 

Knut Bersvendsen, født 1800 på Perstu Messelt i Storelvdalen kommer nordover og tar over 

Nordgård i 1846. Han er gift med Berte Olsdatter født i 1802. De har 5 barn hvorav eldste 

barn, Berge født i 1825 blir myrdet i Nordgårdsåsen i 1865. Berge var gift med Helene 

Tollefsdatter Sletten født i 1835, søsteren til Karen Tollefsdatter Sletten. 

 

I denne familien på Nordgård emigrerer sønnen Halvor, født i 1830, gift med Olianna 

Olsdatter, født i 1839. Hun var datter av Ole Thomassen i Dividalen. 

 

Min oldefar Martin Knutsen, født i 1836, tar over og vidrereutvikler Rostamoen i Rostadalen. 

Han overtar eiendommen etter Johannes Andersen Frami, født i 1812. Se Rostadmoen. 

 

Hele familien til Johannes Andersen Frami, født ca 1812, emigrerer til Amerika, han er sønn 

av Anders Olsen Frami på Innseth. Anders er sønn av Thomas Andersen Slumpen som 

etablerer Innseth. De er av samme familie som Anders Thomassen Frami på Messeltmo. 

 

Perstu Messelt i Storelvdalen: 

 

 
 

 

Gårdshistorien om Perstu Messelt ligger her: 

 

https://1drv.ms/w/s!AvXMd3n7bN34geknmRvgMVLlhR7jBQ 

 

 

https://1drv.ms/w/s!AvXMd3n7bN34geknmRvgMVLlhR7jBQ


 

 

4. Rostadmoen 

 

Det er familien til Johannes Andersen Frami, født i 1812 i Sollia som først rydder 

Rostadmoen ca 1850. Han er sønn av Anders Olsen Frami som først rydder gården Rostad. 

Det innbærer at Framifamiliene fra Storelvdalen rydder, bosetter seg og videreutvikler 

Messeltmo, Rostad, Innseth og Rostadmoen. Svært mange i disse familiene emigrerer til 

Amerika og historiene om dem er ikke skrevet. 

Etter at familien til Johannes Andersen Frami utvandret i 1862, er det min oldefar Martin 

Knutsen Rostadmoen som i 1868 bosetter seg på Rostadmoen. 

 

 
 

Han gifter seg 1. gang med Ragnhild Andersdatter Elvevold og de får 2 sønner. Andreas født i 

1860 min bestefar, gifter seg med Mali Eriksdatter Kongsli og rydder eiendommen Skoglund 

som jeg eier i dag. Broren Knut, født i 1862 emigrerer til Amerika i 1889 og bosetter seg i 

Kitsap, Washington i USA. 

 

Han gifter seg 2. gang med Karen Tollefsdatter Sletten og de får 4 barn. Karens barn fra 

1.ekteskap, Anders, Anton og Karl emigrerer alle til Amerika. Min bestefar Andreas har en 

helbror , og 3 halvsøsken som emigrerer. Andreas Martinsen går bort i 1829, 69 år gammel. 

Han hadde neppe noen kontakt med de som emigrerte. Derfor er det av stor betydning å få 

kontakt med deres etterkommere i dag.  

 

Jeg har deler av historien til Anton Rostamo i Amerika, beskrevet i det følgende. 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORIEN TIL DUNN COUNTY  

History of Dunn County, Curtiss-Wedge 1925, page 915 

 

Anton Anderson Rostamo, en bonde i byen Grant, ble født i Målselv, 3. juli 1859, sønn av 

Andreas og Karen (Tollefsdatter Sletten) Andersen.  

 

Foreldrene var født i Norge og faren var bonde. De tilbrakte sitt liv i sitt hjemland, hvor de 

begge døde.  Anton begynnte med landbruksarbeid og skolegang som han hadde mulighet til 

på en skole i nabolaget.  I tillegg til gårdsarbeid arbeidet han 2 år som fisker.  I 1882, da han 

var ca 23 år gammel, reiste han til Amerika for å tjene penger.  Han arbeidet først Eau Claire, 

sju år i tømmerindustrien, og arbeidet på sagbruk i løpet av året  sommerene og i skogen om 

vintrene.   

Han tilbrakte en sommer i Minneapolis, ett år i Nord-Dakota og kom derfra til Dunn County, 

Wisconsin. I 1892 bosatte han seg på landet og kjøpte 160 dekar i Grant Township. 

 

Elvekanalen ble delvis forbedret, og han fortsatte å videreutvikle den. Han bygget opp sin 

bolig i tømmerhuset som allerede var på stedet, sammen med en tømmerlåve.  Senere kjøpte 

han 40 dekar mer, slik at gården nå inneholder 200 dekar og eiendommen ligger her:  

https://goo.gl/maps/doXr9TXbVdn 

 

 Etter ti års hardt arbeid på stedet var han i 1902 i stand til å bygge en bedre bolig for familien 

som besto av 10 rom. Han bygget også en bedre låve, silo og  steinmelkhus, og har for tiden 

90 dekar dyrket innmark.  

 

 
 Gården til Anton Rostamo 

https://goo.gl/maps/doXr9TXbVdn


Han drev generelt landbruk, meieri og poteter i stort omfang.  Han hadde flokk med Holstein-

storfe, og noen dyrearter av blandede raser.  Gården hans var en typisk Dunn County gård, 

veldrevet og med et godt utseende.  

 

 
 Holstein cattles 

 

Til tross for nedgangstider som enhver bonde opplever, gjorde han betydelige framskritt. Han 

deltok også i offentlig tjenester, seks år som medlem av styret i skolen i hans distrikt.   

 

Anton Rostamo ble gift i byen Grant, desember 23, 1900, med Indiana M. Moen, datter av 

Christian og Catherine (Tollefson) Moen, som døde før 1925.  

 

 
 



Herr og fru Rostamo fikk seks barn: Constance, kone av Andrew Edwards i Colfax;  Arthur, 

Harold, Erling, Ernst og Agnes, de fem sistnevnte bodde alle hjemme hos foreldrene sine.  

Anton Rostamo og familien var medlemmer av Holden Congregation of the Norwegian 

Lutheran Church i byen Grant, og Anton Rostamo var i mange år en av deres forvaltere.  

 

De er begravet her: 

 
 

Øverbygdinger samlet i Colfax ca 1900. Anton Rostamo helt til høyre. 

 

 
 

 

Øverbygd, den 9. april 2019 

 

Simon Bjørklund 

 


