Slektsledd 7006 og 7007

Ole Larsen Opdal
Ukjent
Ole Larsen var født i 1648.
Ole bygslet «Bruk 2» på «Opdal» fra 1680.
Ved folketellingen i 1701 var han 58 år gammel og bruker på «Opdal» i Overhalla.
Han hadde ingen sønner hos seg, men en dreng, Erik Ingebrigtsen, 14 år.
Ole Larsen er ført som bruker på gården i matrikkelen 1721, mens i 1723 har hans
svigersønn Sivert Eriksen (slektsledd 3502) overtatt.
I 1736 ble det holdt skifte etter Ole Larsen. Han hadde tre døtre:
1. Marit Olsdatter. (Slektsledd 3503)
2. Beret Olsdatter.
3. Gjertrud Olsdatter.
Skiftet etter Ole Larsen er omtalt i Overhalla bygdebok, bind 2 (s. 86):
En uvanlig skiftesak: Den 17/7 1736 ble holdt skifteforretning på Opdal, begjært av
Sivert (Sjur) Eriksen Opdal over Ole Larsens eiendele, som for uenighet mellom hans
barn, skjedde nu før hans død. Barna var: 1. marit Olsdtr. G. m. Sjur eriksen Opdal. 2.
Beret Olsdtr. G. m. Hans Pedersen Grandaunet. 3. Gjertrud Olsdtr. G. m.Anders
Johansen Oksdøl. Alle disse menn var nu tilstede. Likeså møtte lensmannen Jens
Christensen Himo (lensm. 1730 – 1740) og Lars Jonassen Svenning. Ole Larsen som
anga seg for å være 96 år (ant. bare 88 år. OF.) var tilstede og forklarte at hans bo
hadde minket siden hans kone døde for 20 år siden. Han har vært svak og skrøpelig og
har måttet selge en og annen ting for å greie seg. Han håpet at han fikk beholde sine
gjenværende eiendele ennu en tid, da Gud med det første ville gi ham et bedre og
tryggere hjem i Himmelen, – og da fikk barna overta eiendelene hans. Sin svigersønn
Sjur (Sivert) ville han gi 6 rdl. for sytte og tilsyn, og det gikk de andre med på. Men
svigersønnen Hans Grandaunet anket over at svigerfaren for 18 år siden hadde gitt
Sjur en god hest, og den skulle medregnes i boet, mente Hans. Jeg betalte 10 rdl. for
hesten, svarte Sjur og det bekrefter Ole Larsen å være sannhet. Boet ble verdsatt til rdl.
30-3-23 og det blir hos Ole Larsen til hans død under Sjur Eriksens oppsyn.
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