
Ludvig Skjerven (1884-1967) 

Ludvig Skjerven var født på Vestre Skjerven som yngste sønn av Lisa og Petter 

Skjerven. Petter var mye eldre enn kona og døde da Ludvig var ni år. Lisa giftet 

seg igjen med den adskillig yngre Ole Rogne. De flyttet til Brandbu hvor Ludvig 

tilbrakte sine tidligste ungdomsår. Sammen med stefaren kunne han i 1903 kjøpe 

By som er nabogard av Vestre Skjerven. Ole Rogne sørget for at Ludvig i 1908 

ble eneeier av garden.  

Som lærer i Grande krets kom i 1899 Lars Houth fra Borgund i Møre og Romsdal. 

Han var gift med Marie Johannesdatter, og de hadde fem barn. Den eldste het 

Johanna og var født i 1887. Ludvig Skjerven og Johanne fant hverandre og de 

giftet seg i 1908. Lars Houth, bror til Johanne, fant seg også ektemake i bygda, i 

det han giftet seg med Hilda Løken på Hage. 

 

Johanna og Ludvig fikk 10 barn. Det var selvfølgelig deres ønske at en av dem i 

sin tid skulle overta By. Men slik skulle det ikke gå. Ludvig var eier av By til han 
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døde i 1967. Arvingene beholdt garden en periode og en forpakter besørget 

driften. I 1975 ble By solgt ut av familien. 

 

I Ludvig Skjervens eiertid ble det gjennomført store forbedringer på bygningene 

på garden. Det ble bygget en stor driftsbygning som ble karakterisert som en av 

de mest moderne i fylket. By har to store våningshus fra henholdsvis 1600- og 

1700-tallet. Disse sto tett inntil hverandre og utgjorde en stor brannrisiko. Tidlig 

på 1940-tallet ble det yngste av disse på spektakulært vis flyttet åtte meter og 

snudd 180 grader.  

 

Ludvig Skjerven var en svært 

samfunnsengasjert mann. Han 

gikk inn i politikken der han 

representerte Arbeiderdemo-

kratene. Han var medlem av 

herredsstyret i Vardal fra 

1922 til 1937 og var også ord-

fører i to år. På det kulturelle 

området var han særdeles 

aktiv, spesielt ved oppbygg-

ing av bygdemuséet Eiktunet. 

Han har med rette fått beteg-

nelsen «Eiktunets far» etter 

denne innsatsen. Eiktunet 

kom i stand i et samarbeid 

mellom museumslagene i 

Vardal og Snertingdal. Lud-

vig var i alle sammenhenger 

påpasselig med å dele aner-

kjennelsen med kona Johanna 

og sin samarbeids-partner i 

Snertingdal, Halvard Ouden-

stad.   

 

 

 

Ludvig Skjerven (t.h.) fikk i 1964 HM Kongens fortjeneste-

medalje for sin samfunnsgagnlige innsats. Her sammen med 

kona Johanna og ordfører Alf R. Iversen som foretok 

overrekkelsen. 


