
SKARPEID 

 

SLEKTSHISTORIE 

 

VÅRE FORFEDRES 

HISTORIE GJENNOM 

TIDENE 
 

DEL 149 
 

 

FRA  

TELEMARKS HISTORIE 

GJENNOM TIDENE 
 

BIND I 

 

FRA STEINALDEREN TIL 

NAPOLEONSKRIGENS SLUTT 1814 
  

 
 

SKARPEID SLEKT- OG HISTORIEFORMIDLING



KILDER 
 

- Gyldendal Norsk Forlag: Snorres Konge Sagaer, Oslo, 1943. 

- Harrison, Dick: Sveriges Historia, 600 – 1350, Norstedts, Stockholm, 2009. 

- Helle, Knut, m. flere: Aschehougs Norgeshistorie, bind 3, Under kirke og kongemakt 

1130-1350, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 2. opptrykk, Oslo, 2007.  

- Helland, Alv H.: Fortellinger av Norges Historie, I. Sagatid og Stortid, J. W. Cappelens 

Forlag, Oslo, 1942. 

- Heyerdahl, Thor og Lilliestrøm, Per: Jakten på Odin, På sporet av vår fortid, Dejavubok, 

2001. 

- Ingstad, Helge: Vesterveg til Vinland, Oppdagelsen av de norrøne boplasser i Nord-

Amerika, 2. opplag, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 2006.  

- Keyser, R.: Norges Historie, Andet Bind, Mallings Bogtrykkeri, Kristiania, 1870. 

- Krag, Claus, m. flere: Aschehougs Norgeshistorie, bind 2, Vikingtid og rikssamling 800-

1130, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 2. opptrykk, Oslo, 2007. 

- Kunnskapsforlaget: Historisk Atlas, Fra menneskets opprinnelse til i dag, Oslo 2008. 

- Lande, H og Gran, Å: Norges konger og dronninger i tusen år, J.W. Cappelen, Oslo, 1945.  

- Lindøe, Kristen: Sagaen Forteller, Blix Forlag, Oslo, 1942. 

- Lillehammer, Arnvid, m. flere: Aschehougs Norgeshistorie, bind 1, Fra jeger til bonde – 

inntil 800, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 2. opptrykk, Oslo, 2007.   

- Melin, Jan m. flere: Sveriges Historia, Prisma, Stockholm, 2006. 

- Paasche, Fredrik: Landet med de mørke skibene, H. Aschehoug & co. (W. Nygaard), 

Oslo, 1938. 

- Paasche, Fredrik: Snorre Sturlason og Sturlungerne, H. Aschehoug & co. (W. Nygaard), 

Kristiania, 1922. 

- Skandinavisk Historisk Bureau: Skandinavisk Historisk Magazin nr. 10, Søgne, 1995. 

- Stangerup, Helle: SAXO, Danmarkskrøniken, del 2, Aschehoug Dansk Forlag, 

København, 1999. 

- Thuesen, Nils Petter: Verdens Historie i årstall, Orion Forlag AS, Oslo, 2002. 

- Torfæus, Tormod: Norges Historie, bind I, Eide Forlag, Bergen, 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 FRA TELEMARKS HISTORIE, BIND I 
 

Fra Steinalderen til Napoleonskrigen slutt i 1814  
 

De eldste vitnespyrd om menneskelig beboelse, som finnes på Norges jord, viset et folk, som 

ikke kjente bruken av metaller, med som har benyttet stein, bein, horn og tre til våpen og 

redskaper. Når menneskene kom til Norge vet vi ikke bestemt, men det må ha vært for minst  

5000 år siden. Norges første innbyggere antas å ha kommet utenfra via Sverige eller Danmark 

 

 
 
Menneskene som innvandret til dagens Telemark for rundt 5 000 år siden kan ha tilhørt en stamme, et folk, som 

bodde i disse hulene i Hordaland. Stammen ble splittet og noe av folket drog østover over elver og fjell til Vest-

Telemark, hvor de ryddet seg nye boplasser.  

 

I Telemark antas det meste av hovedvandringen å ha kommet enten over fjellet fra vest, eller 

gjennom dalførene fra kysten i sør og oppover i landet, langs elvene og de store innsjøene.  

Allerede i steinalderen tyder det sterkt på at befolkningen hadde trengt seg så langt nordover 

som til Østbygden i Tinn.  

At Norge på denne tiden hadde en fast bosetning viser de funn som er gjort, bl.a. av de 

såkalte verkstedfunn, som viset at det har vært drevet nesten storstilt tilvirkning av redskaper 

og lignende ting. Steinalderen tok slutt når kjennskapen til metaller kom mellom 1500-1000 

før Kr. fødsel. Den alminnelige steinalderes redskaper ble laget av flint, sandstein eller 

krystalliske bergarter, mens de arktiske redskapene nesten bare var av skifer, som vesentlig er 

funnet i de nordligste fylkene, hvor vanlige steinalder redskaper nesten ikke er funnet. Men 

disse skiferredskapene blir mer og mer sjeldne jo lengere syd man kommer. Kanskje tilhørte 

at de arktiske steinalderfunn et annet folk, og en annen steinalderkultur, enn den hvor de 

vanligste steinalder funn er gjort. Det kan da ha vært nærliggende å tro at det arktiske 

steinalderens folk hører til finnenes forfedre. 

Det første metallet som Norges befolkning fikk kjennskap til, var bronsen, som er en 

blanding av kopper og tinn. Kobber som tildels fantes i tildels store mengder i naturen, er 



første blitt benyttet alene. Sener ble det erfart at man fikk en hardere legering ved at tilsette 

kobberet tinn. Bronsen hadde store fortrinn til materialer som ble benyttet i steinalderen, men 

den måtte innføres fra sydlige land, og ble derfor svært kostbar.  Bruken av dette metallet kom 

fra andre land og overgangen fra stein til bronse har foregått langt fra vårt land. I 

bronsealderen hadde man også kjennskap til et annet metall, nemlig gull. Bronsealderen varte 

i det sydlige Norge fra ca. 1800 til 500 før Kr. fødsel.  

Også kjennskapen til jernet kom til Norge i fra sør, fra landene nærmest i nord til 

Alpene. Jernalderen i Norge regnes i alminnelighet til tiden da kristendommen ble innført i 

landet, eller til den tiden da hedenske gravskikker opphørte. I jernalderen kom den første 

kjennskap til bokstavskrift. Fra Telemark er det funnet tre runeinnskrifter med eldre runer. I et 

kvinngravfunn fra Søtvet i Solum, fra mellomjernalderen, er det funnet to gjenstander av gull 

med samme runeinnskift. Disse er tydet til "Ole den gule" (om hårfargen), som nok har vært 

eieren av gjenstandene. Funnet kan antagelig føres til tiden ca. 600 etter Kr. Den andre 

innskriften er på en stein, som er funnet i 1781 på gården Stenstad i det gamle Helgen sogn i 

Hollen prestegjeld. Funnet ble gjort i en gravhaug sammen med en del andre gjentander fra 

mosefunntiden (300-500 etter Kr.). Funnet ble sendt til København og runesteinen ble 

skjenket til arveprins Fredrik, som fikk steinen satt opp på Jægerspris på Julianhøi. Innskriften 

er tolket som "Igingas sten". Innskriften er fra ca. år 500. Det tredje funnet var på en sten som 

gikk tapt. Den var fra Saude prestegjeld, og har blitt tolket "Vandraads (sten). Innskriften er 

fra ca. 6-århundre. 

Av innskrifter fra ynger runer funnet i Telemark kan nevnes en innskrift fra Atrå 

nedrevne stavkirke, som er oversatt til "Ragnar Biskop viede denne kirke; da fulgte ham, 

fulgte da: Thord kapellan og Einar Nav og Thrond Mok og Thorstein Raude og Thrond Kin, 

og han ristede disse runer". Denne innskriften ble oppdaget på et plankestykke på en vegg i 

1822, på den gamle stavkirken som ble revet i 1833. Funnet ble overlevert Univeritetets 

oldsakssamling i 1842. Det fremgår av innskriften at den er risset inn ved kirkens innvielse, 

av en mann som var i biskopens følge. Den eneste av innskriftens kjente menn som det vites 

noe om er biskopen, Ragnar den tredje i rekken av biskopene i Hamar bispestol som ble 

opprettet i 1152. Til denne bispestol tilhørte også den nordlige delen av Telemark, derunder 

også Tinn. Når biskopen tiltrådte i stillingen er ikke kjent, men han må ha vært død i 1190 

eller kort tid før da hans etterfølger Tore er nevnt i dette året. Antagelig er innskriften fra ca. 

1180 og er en av de få som noenlunde sikkert kan dateres på andre enn språklige grunner, da 

den nevner en historisk kjent person. 

Fra den eldste hedenske tid var det i flere steder i Telemark dyrkelse av hellige steiner. 

Steinen på Meås i Seljord, Juvastein i Tinnfjellet og på Kvalset i Brunkeberg. En hellig ild, 

som ildens representant, ble det skapt en kvinnelig helgen, St. Eldbjørg, Eldbjørgdagen, den 

13 dag jul. Ennå mer fremtredende var folks tro på "haugbuen" som var ættens opphav og 

gårdens ryddningsmann, som etter døden fortsatte sitt liv i haugen. Denne tro varte gjennom 

mange år, det ble plantet hellige tre på haugen om torsdagskveldene og i julen ble det ofret øl 

og mat. Langt mindre fremtredende var den religiøse forestilling som knyttet seg til troen på 

livet i Valhall, men det kan tyde på at flere av æsene har vært dyrket. I Telemark finnes få 

stedsnavn som minner om hedensk gudedyrkelse. I Øvre Telemark var navnet Hove nevnt tre 

ganger (i Lilleherred sogn, i Gransherred hovedsogn, og i Hovin annekssogn), Hovland finnes 

i Nedre Telemark (i Lunde herred) og i Hjartdal hovedsogn, og i Hovin anneks har det nok 

vært en gård med navnet Hovin. Om dyrkelsen av Frey minner Frønes i Kilebygden i Solum, 

Frøvik i Sannikedal og Frøland i Sauland. Dyrkelse av den hedenske guden Ull levde kanskje 

i Ulleberg i Saude og Ulledalen i Kvitseid. 

I folks forestillinger ble troen på enkelte av æsene knyttet til bestemte lokaliteter, dels 

fortalt i eventyr. Dette var tilfelle med Thor, som i følge bygdesagn i Øvre Telemark "med 

tungum hamri" knuste klippene ovenfor Totakvatn, hvor Urebøuren bører minner om hans 



voldsomhet. Flere av mytene som Eddadiktene omhandler, gjenkjennes i de telemarkske 

folkeviser. Det levde også andre mytiske forestillinger, som delvis er kjent fra sagalitraturen, 

f. eks om Torgerd Horgabrud. 

 
Seljord kirke, reist ca. 1100. Selv etter at 

folket i Seljord hadde tatt 

kristendommen inn i bygda, fortsatte 

mange av innbyggerne med å tilbe de 

gamle hedenske gudene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Vrådal fantes lokalguddommene Gudmund og Thorbjørn på Flatland, hvor bildene ennå i 

begynnelsen av det 18-århundre ble hyllet med tilbedelse og ofring. Det fortelles fra Flatland i 

Vrådal at det omkring 1718 fantes en helgen, navngitt som St. Gudmund på Island. Den 

daværende oppsitteren, Gunnar, dyrket denne guden som besto av et trebilde som sto i stuen i 

huset, dette gudebildet var nok fra den katolske tiden. Prest magister Otto Stoud reiste derfor 

til Gunnar da han lå på sitt siste, og samtidig var bygda også rammet av dårlig avling. Presten 

ba om å få godebildet, men Gunnar nektet, presten tok da bildet og brente St. Gudmund. 

På samme gården, Flatland, ble det i 1714 dyrket en gud som ble kalt Thorbjørn. 

Denne guden var 1 alen høy og hadde støpte øyne av tinn, og figuren var flat på hodet slik at 

noe kunne settes oppå den. Guden Thorbjørn ble tilbedt hver lørdag kveld som en stor 

helligdom. Prest magister Otto Stoud reiste en gang til oppsitteren og ba om å få hugge guden 

i stykker, men eieren nektet og satte seg imot. Som forklaring sa oppsitteren at han ved 

julegjestebud innsatte guden i øl og satte ølskålen på hodet til den. Straks etter prestens besøk 

brente gården.  

I Telemark var det flere steiner som ble dyrket som hellige. På gården Kvalset i 

Brunkeberg var det to steiner i høysetet, formet som surbrød, og som ble tilbedt så høyt at de 

hadde ren halm under dem på høysetet. Steinene ble ofte innsmurt med kjernemelk, men i jula 

ble det tømt friskt øl over dem. På Meås i Seljord stod en stein som man torsdag aften og 

andre tider vasket, så ble den smurt inn med smør, tørket den ved ilden og satte den etterpå i  



høysetet, hvor den hadde sin plass.  

 
Det var ikke bare innen de hedenske ritualene 

man hadde figurative guder i Telemark. Innen 

den kristne kirke, som i Eidsborg kirke, stod 

denne St. Niculas figuren fra 1200-tallet. 

Kanskje var disse synlige og figurative helgene 

med på å forsinke ”kristningen” av 

telemarkingene. Når de så at det innen 

kristendommen ble tolerert figurative ”guder” 
eller helgener, da kunne de vel også ha sine 

gamle tre- og steinguder i eget hjem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det gamle sagnet om det merkelige Bråvoldslaget mellom kongene Harald Hildetand og 

Sigurd Ring er best kjent fra i et kvad (vers), som man tidligere antok var blitt forfattet av 

kjempen Starkad den gamle som var en av deltagerne i slaget.  Men i virkeligheten er dette 

kvadet blitt til i Telemark på ca. midten av det 11-århundre. Men kvadets navn og handlig 

gjenkjennes personer og begivenheter fra det 9, 10 og 11-århundre. Kvadet navngir telemarks 

kjemper som Thorkil Tråe, Hadd den hårde, Roald Tå og Gretter den vrange foruten Starkad, 

som ifølge den senere diktning også hadde sin herkomst i Telemark. Disse karene avgjorde 

Bråvoldslaget til fordel for Sigurd Ring. Det fortelles blant annet at Starkad dem gamle drepte 

en mengde av Harald Hildetands hirdmenn og hugget hånden av merkesmannen Visna. 

Thorkil Tråe drepte skjoldmøen Vebjørg, og Harald Hildetann sin ypperste kjempe Ubbe 

Friser blir drept av pileskudd fra Hadd, Roald Tå og Gretter den vrange. Navnene på de 

overnevnte personer men unntak av Starkad den gamle er virkelige navn på "kjempekarer" 

som har levd i Telemark. I henhold til Snorre Sturlason sin beretning om slaget i Hafrsfjord 

nevnes Roald Rygg (Roald Tå?) og Hadd den hårde blant den som var Harald Hårfagres 

motstandere. Men her kan det nok være snakk om fler personer med samme navn. For i 

henhold til de historiske tradisjoner er det flere årtier mellom slaget på Bråvold og slaget i 

Hafrsfjord, det er derfor lite trolig at det var de samme personer som deltok i de to nevnte 

slag. Det som er det mest sannsynlig er at Hadd den hårde og Roald Rygg (Roald Tå) var med 

i slaget i Hafrsfjord, og at de andre personene henføres til slaget på Bråvold.  

Gamle beretninger fra Island forteller om de første landnåmsmenn på øya Ingulv og 

Hjorleiv, som nedstammer i fjerde ledd fra Romund Gripsson i Telemark. Romund Gripsson 

sine sønner Bjørnulv og Roald, Ingulv og Hjorleivs besteforeldre, måtte flykte fra Telemark 

på grunn av et drap de hadde begått. De reiste til Dalsfjorden i Fjordene og bosatte seg der. 

Barnebarna deres, Ingulv og Hjorleiv ble også anklaget for drapene på Atle Jarls sønner, og 

dømt fredløse i Norge. De kom seg over havet til Island, hvor de så bosatte seg. Av 

landnåmsmenn som kom direkte til Island fra Telemark nevnes Åsgrim Ulvssons ætt. 

Landnåmaboken forteller at på gården Fivlavolden i Tinn bodde på slutten av 800-

tallet høvdingen Ulv Gylder, og hans sønn Aasgrim etter ham. Aasgrim Ulvson nektet å betale 

skatt til kong Harald Haarfagre, da kongen sendte sin slektning Thororm skattekrever på 

Tromøy ved Arendal til Tinn for å kreve inn skatten av den vrange bonden der i bygda.  

Aasgrim Ulvson fortalte til Thororm skattekrever at han nylig hadde sendt en hest og mye 

sølv til kongen, og at dette måtte sees på som en gave, men det var ingen skatt. Thororm 

skattekrever måtte så reise tilbake til Tromøy uten resultat. Han gav ikke opp, og noen år 

senere kom han tilbake til Tinn for å kreve inn skatten på nytt. Aasgrim Ulvson kalte da 

sammen bøndene i Tinnbygda til ting, og her ble de alle enige om at de ikke ville betale noen 

skatt til kongen. Mens de holdt tingmøtet kom en av trellene til Thororm skattekrever løpende 

i full fart ut av skogen, og løp bort til tingstedet hvor han slo i hjel Aasgrim Ulvson like foran 

øynene på resten av tingfolket. Denne trellen ble straks drept av en tingmann, men Thororm 

skattekrever og resten av følget hans kom seg unna. Aasgrim Ulvson sin sønn, Thorstein, var 

ute på vikingtokt da dette drapet fant sted. Han fikk høre om hendelsen, og ville hevne drapet 

på faren. På hjemveien la han skipet til ved Tromøy og gikk så hen og tente på husene på 

Thororm og hans menn brente inne. Etterpå dro ham med sin bror Thorgeir og tanten Thorunn 

til Island, hvor han fikk jord på Sønderlandet. Torstein fikk senere navnet Tjaldstøding 

(teltstang) fordi han en gang tok seg av et skipsmannskap som led av en smittsom sykdom. 

Han reiste et telt og pleiet de mannskapet. Fra brødrene Thorstein Aagrimson og Thorgeir 

Aagrimson nedstammer mektige ætter på Island. 

Landnåmaboken omtaler utflytterne fra Norge til Island som blant andre Orm den 

gamle, sønn av Eyvind Jarl, som kjempet mot Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord. Eyvind 

Jarl var sønn til Armod Jarl og var sønnesønn til Nerid Jarl den gamle. Nerid Jarl var bosatt i 

Telemark, og fra ham nedstammer blant annet Sigurd Syr som var Olav den hellige sin stefar. 



Da Harald Hårfagre i 930 delte riket mellom sine sønner, tilfalt i følge Snorre Sturlason sin 

fremstilling Vingulmark (Østfold), Raumariket, Vestfold og Telemark hans sønner Olav, 

Bjørn, Sigtrygg, Frode og Thorgils. Men her er det delte meninger mellom forskerne. Den 

norske historikeren P. A. Munch mener at det er tvilsomt at Frode og Thorgils virkelig var 

sønner av Harald Hårfagre. Det mest sannsynlige er at Bjørn Haraldsson med tilnavnet 

Farmand, som var konge over Vestfold, også satt som hersker over Grenland og Telemark. 

Noen år etter denne delingen ble Bjørg Haraldsson Farmand drept av din bror Erik Blodøks 

Haraldsson. Da overtok Olav Haraldsson som konge i Vestfold og oppfostret Bjørn Farmand 

sin sønn Gudrød. Olav Haraldsson ble nå innsatt som overkonge men ble året etter farens død 

drept av sin bror Erik Blodøks Haraldsson. Etter dette drapet overtok Erik Blodøks 

Haraldsson makten over deler av Østlandet, med sete i Viken. Sønnen til Olav Haraldsson, 

Trygve Olavsson og hans fetter Gudrød Bjørnsson flyktet nå til det indre av Østlandet.  

Da Haakon Adelssteinsfostre Haraldsson senere ble konge i Norge og hadde beseiret 

sin bror Eirik Blodøks Haraldsson, innsatte han Trygve Olavsson som konge i Viken og 

Gudrød Bjørnsson ble tildelt deler av sin fars kongerike i Vestfold og Telemark. Gudrød 

Bjørnson var gift med en høyættet kvinne fra Telemark, og deres sønn Harald Grenske 

Gudrødsson ble oppfostret hos sin slektning, lendermannen Roe Hvite, som hadde sønnen 

Rane Vidforle. Ordet vidforle tillegges en person som har reist mye. Det var denne fetteren til 

Harald Grenske Gudrødsson, som først gav ham tilnavnet Grenske. Etter at Gudrød Bjørnson i 

965 ble drept av Harald Gråfell Eiriksson, sønn av Eirik Blodøks Haraldsson, dro Harald 

Grenske sammen med sin fosterbror Rane til sin slekt på Oplandene, hvor han oppholdt seg 

en tid. Harald Grenske var ikke sikker på Gunhildssønnenes hevnaksjon så han tok veien til 

Sverige til den store hærmannen Skoguls-Toste (betyr den krigerske Toste). Skoguls-Toste 

fulgte senere med Harald Grenske på hans vikingtokter. 

Etter at Harald Gråfell var falt gav den danske kongen Harald Gormsson et 

landområde til Harald Grenske. Dette landområdet skal ha omfattet Vingulmark (Østfold), 

Vestfold og Agder til Lindesnes, men det kan ha vært innskrenket til Grenland og muligens 

Vestfold. Harald Grenske giftet seg med Aasta, datter av Gulbrand Kula på Oplandene, og 

deres sønn var Olav den hellige. Harald Grenske forlot hustruen Aasta og reiste til Skoguls-

Toste datter Sigrid Storråde, kong Erik Seirsæls enkedronning, men her fikk Sigrid Storråde 

Harald Grenske brent inne. Fortellingen om hans død ble fortalt til Aasta av Rane Vidforle; 

han oppfostret senere Aasta og Harald Grenske sin sønn Harald Haraldsson, som fikk 

tilnavnet kongefostre. Rane Vidforle fulgte senere Harald Haraldsson på hans vikingtokter, 

men nevnes ikke etter at Harald Haraldsson kom til makten. 

I Olav Tryggvassons regjeringstid er ikke Telemark omtalt før utrustningen pågår til 

han ferd til Vendland (i vikingtiden det nordiske navnet på den sørlige østersjøkysten, fra 

Danmarks sørgrense og østover med den tyske øya Rügen som var et av de mest sentrale 

områder i Venland og Venland var dengang var bebodd av venderne, et slavisk folk.) Blant 

mannskapet på "Ormen lange" og deltagerne i Svolderslaget forteller Snorre Sturlason om 

kjemperne Trond Ramme og hans bror Uthyrme fra Telemark. Da riket etter Svolderslaget ble 

delt mellom den svenske og danske konge og Haakon Jarls sønner, ble Vestfold, Grenland, 

Agder og den største delen av Oplandene underlagt den danske kongen Svend Tjugeskjæg. 

På Evje i Setesdal sto Galtelandssteinen; en stein som sto i sterk tilknytning til Øvre 

Telemark, det sies at krigeren herfra fulgte den danske kong Knut den mektige på hans 

erobringsferder til England. 

Etter at Olav Haraldsson hadde seiret over Svein Jarl i slaget ved Nesja, underla Olav 

seg Trøndelag og han inngått forlik med Erling Skjalgsson på Sola. Olav holdt ting i 

Trøndelag med bøndene, og de hyllet ham som konge uten motsigelser. I Telemark ble det 

også holdt ting og der ble også Olav hyllet av bøndene. 

Om kristendommens innføring i Grenland og Telemark forteller sagaene ingenting.  



Derimot har man i Telemark fremfor noen annen landsdel i Norge flere vitnesbyrd om 

hvordan den eldste kristendom har utformet seg i forholdet til hedenskapen. Thor måtte vike 

plass for St. Olav, Frøya for Jomfru Maria, og de mindre lokalgudommene vek plassen for 

bygdehelgnene. På samme tid fikk den hedenske kildedyrkelse et katolsk preg. Om en utbredt 

Olavskultus vitner et stort antall kirker, som var innviet til Norges skytshelgen, Olav den 

hellige. 

 

 
 
I bygda Heddal finnes Norges største bevarte stavkirke. Den ble restaurert på midten av 1800-tallet, og var 

allerede den gang en av landets største turistattraksjoner, og mest kjent under sitt gamle navn: Hitterdal kirke. 

Det ble i årene 1952-54 foretatt en omfattende nyrestaurering av stavkirken, som også gav den sitt opprinnelige 

utseende tilbake.  

 

Telemark hadde som tidligere nevnt flere bondehelgener, blant annet den hellige Tove, som 

nevnes i et dokument fra 1369 i Tuddal sogn. Hun hadde bodd alene i en koie ved kirken og 

der hadde hun ved et uhell blitt brent inne. På 1400-tallet nevnes til Telemark og distriktene 

rundt en annen bondehelgen som het Tarald. Det ble holdt messe til hans minne helt frem til 

1600-tallet. Denne messedagen var like opp under julehøytiden. Fra gammelt av menes det at 

Seljord sognekirke var innviet til den hellige Tarald. En tredje bondehelgen som nevnes i 

Telemarken på 1500-tallet var Tollev Salemand, som bodde på gården Sønstebø i 

Tessungdalen i Tinn prestegjeld. Hans lik var gjenstand for helgendyrkelse helt frem til 1692. 

Liket av Tollev Salemand lå i en eiketrekiste, og denne kisten var opphengt i "Salshytten", 

som var et kapell som sto på gården Sønstebø. Også helgener fra andre distrikter er blitt 

dyrket i Telemark, Den mest kjente av disse het Brettiva.  



Fra Magnus Barfot sin tid forteller historien om Telemarkingen, høvding Dag Eilevsson og 

han ætt, som vistnok hadde sitt hovedsete på Bratsberg gård på Hovund. Hvor Dag Eilevsson 

egentlig kom ifra er ukjent, men fordi han eide store jordeiendommer i Grenland (Sør-

Telemark) og i Tønsberg må han antagelig ha kommet fra denne delen av landet. Da Sveinke 

Stenarsson i Viken gjorde opprør mor Magnus Barfod var Dag Eilevsson var en av de 

lendermennene som kongen sendte mot opprørerne. Sveinke Stenarsson utmerket seg på 

Magnus Barfods sitt vesterhavstog og han var en av de siste som etter kongens fall gav seg på 

flukt. Også i årene etter Magnus Barfods sin død, da hans sønner hadde overtatt makten 

nevnes Dag Eilevsson som en mann med fortsatt stor innflytelse. 

 

 
 
Fra Tuddal sogn i Telemark. Like ved bygdas kirke bodde den hellige Tove på 1300-tallet.   

 

Med Ragnhild, datter av Skofte Ogmundsson av Giske, hadde Dag Eilevsson sønnene, Orm 

Dagsson (kalt Vatnorm), og Gregorius Dagsson, samt døtrene Borghild Dagsdatter, Baugeid 

Dagsdatter og Gyrid Dagsdatter. Tre av jentene ble gift til mektige ætter, Austeråtslekten, 

Vattalandsslekten og Lovberses ætt. Baugeid Dagsdatter ble den første abbedisse i Gimsøy 

kloster. Gimsøy kloster tilhørte Benediktinerordenen, og ble stiftet av Dag Eilevsson etter år 

1100. Klosteret lå på øya Gimsøy.  

Dag Eilivssons sønner Vatnorm Dagsson og Gregorius Dagsson spilte en fremtredende 

rolle undere stridighetene til tronen etter Sigurd Jorsalfares død. I 1137 kom den danske 

kongen Erik Emunde til Syd-Norge med en stor hær og flåte for å gjeninnsette den 

landflyktige kongen Magnus den blinde. Men lendermennene i Vestfold og Grenland, med 

Orm Vatnorm Dagsson i spissen tok imot danskene da de skulle gå i land, og danskene fikk 



ikke engang anledning til forsyne seg med vann i Vestfold. Kong Erik Emune og hans flåte 

styrte deretter ut fjorden, til Oslo. 

Etter å ha tatt Magnus den blinde ut av klosteret på Nidarholm reiste Sigurd Slembe til 

Vesterhavsøyene for å få hjelp. Da han etter noen måneders fravær var på vei tilbake til Norge 

kapret han en del vendiske skip i det danske farvann. Han forsøkte å komme i land ved 

Konghelle, men ble avvist av lendermannen Tjostolv Aalesson. Sigurd Slembe plyndret på 

flere steder langs norskekysten og holdt oppsyn med alle skip som skulle til eller fra Viken. 

Dette likte ikke Tønsbergs borgere, så de utrustet en hær og flåte sammen med Vatnorm 

Dagsson. Det lykkedes dem å komme over Sigurd Slembe da han holdt på snakke med sine 

menn på land. Men Sigurd Slembe klarte å komme seg unna ved at han kom seg ombord på 

skipet sitt. Han klarte ved ett plutselig angrep på Vatnorm Dagsson sine skip å få disse såpass 

langt unna at han slapp igjennom skipssperringen på havna. Etter å ha brutt sperringene, 

oppstod det full forvirring på havna, og på grunn av denne forvirringen klarte Sigurd Slembe 

å komme unna sine forfølgere. Etter Vatnorms Dagssons død kan det se ut til at hans yngre 

bror, Gregorius Dagsson, overtok som lendermann. Han gikk inn i kong Inge Haraldssons 

tjeneste i 1150 og han ble snart kong Inge Haraldssons fremste støtte. Det fortelles om 

Gregorius Dagsson at han hverken sparte sine store rikdommer eller sin person, når det gjaldt 

å fremme kongens interesser. 

Kongene Sigurd Mund og Eystein Haraldsson prøvde i 1155 å ta makten fra kong Inge 

Haraldsson. Disse to rettet sitt første angrep mot Gregorius Dagsson. Kong Sigurd Mund 

fortalte på et møte i Bergen at han ikke ville gi opp kampen før Gregorius Dagssons hode med 

gylden hjelm rullet i støvet, men det skulle gå helt annerledes. I den følgende tiden med 

kamper fra kong Sigurd Mund mot kong Inge fikk Gregorius Dagsson overtalt begge partene 

til å la sverdene avgjøre stridighetene. Under kampen som utspant seg i gatene i Bergen den 

10. juni 1155 ble Sigurd Mund drept. To dager etter denne kampen kom kong Eystein til 

området rundt Bergen. Gregorius Dagssons råd til kong Inge var å drepe kong Eystein og 

knuse hans overmakt. Dette rådet fulgte ikke kong Eystein, og med det ble det et slags forlik 

mellom kongene, som så dro til hver sin kant.. Etter kong Sigurds fall reiste Gregorius 

Dagsson tilbake til sitt hjem i Telemark. Han var der hele sommeren og høsten og antagelig i 

julen også. Da vinteren kom for alvor fikk kong Eystein, som var i Oslo, slept sine skip til 

åpent vann og fór mot Telemark, der han brente gården og drepte buskapen til Gregorius 

Dagsson. Gregorus Dagsson hadde fremdeles med seg 90 mann og de flyktet da nordover og 

senere nordvestover gjennom Telemark. Følget fôr over Hardangervidda til Hardanger og 

videre til Erling Skakkes gård Stødle i Etne. Erling Skakke selv var ikke hjemme, men 

Gregorius og følget hans fikk den beste mottagelsen av Erling Sakkes hustru, kongsdatteren 

Kristina. Av henne fikk Gregorius et fult utrustet langskip. Nå var det bare å skynde på og 

straks Gregorius og hans menn var klare til avreise seilte de i all hast til Bergen, hvor han traff 

på Erling Skakke. Erling var svært glad for å høre om den hjelp som Gregorius hadde fått på 

Etne, og han mente at hustruen Kristina hadde gjort et godt valg ved å utstyre Gregorius 

Dagsson med langskipet. Etter en tid i Bergen reiste Gregorius Dagsson nordover langs 

kysten til Nidaros, hvor han og følget hans ble godt mottatt av kong Inge, som var glad over å 

se Gregorius i god behold. Kong Inge tilbød Gregorius Dagsson noe av sitt eget gods som 

erstatning for det tapet han hadde lidd ved herjingene til kong Eystein (Øystein), og ikke 

minst for tapet av gården i Telemark.  

Denne vinteren var det flere kamper mellom brødrene kong Eystein og kong Inge. Det 

var kong Eystein som fikk i gang stridighetene. Spenningen tilspisset seg mellom brødrene da 

den sommeren 1156 møttes utenfor Seløyene, noe vest for Lindesnes. Begge brødrene hadde 

hver sin mannsterke hær med seg. Kong Inge fikk tidlig overtak, og kong Eystein måtte inngå 

et forlik for å overleve. Blant vilkårene var at kong Eystein skulle betale til Gregorius 

Dagsson 15 merker gull for ødeleggelsene i Telemark, noe kong Eystein ikke var tilfreds med 



da de skiltes utenfor Seløyene. Neste år tilspisset stridighetene seg pånytt mellom brødrene, 

noe som kunne ført til krig, men kong Eystein ble forrådt av en stor del av sine egne menn. 

Eystein flyktet deretter til Ranrike, men ble overrasket av kong Inges menn. Eysteins tid var 

ute og han ble drept den 21. august 1157. Etter kong Eysteins fall tok hans og Sigurd Munns 

menn Sigurds sønn Haakon Herdebred Sigurdsson til konge. Gregorius Dagsson hadde blitt 

værende i Viken for å verge landet mot kong Haakon Herdebred Sigurdsson og hans 

tilhengere. Det ble flere kamper i tiden som fulgte, og den 9. januar 1161 falt 

Telemarkskjempen Gregorius Dagsson nær stedet som man senere kalte Oddevald. Liket til 

Gregorius Dagsson ble ført til Telemark, og ble gravlagt ved Gimsøy kloster. 

Da birkebeinerne ble dannet og laget opprør under kong Eystein Meyla Eysteinsson, 

fikk disse stor tilslutning av befolkningen i Telemark, og det sies at befolkningen var vel 

bevæpnet. Birkebeinerne ble splittet da de mistet makten i slaget på Re ved Tønsberg i januar 

1177. De fleste overlevende av birkebeinerne flyktet til Telemark, Vermland og Danmark, 

men noen flyktet over grensen til Sverige og da de igjen ble samlet, i mars 1177, stilte Sverre 

Sigurdsson seg i spissen for dem. Like etter sendte Sverre Sigurdsson et brev til Telemark, 

hvor han oppfordret birkebeinerne som hadde søkt tilflukt der om å slutte seg til sine tidligere 

våpenfeller. På den tiden var det også missnøye i Telemark med styringen til kong Magnus 

Erlingsson og Erling Sakke, og Sverre Sigurdsson lovet å hjelpe bøndene hvis de ville hjelpe 

ham. Følgene av brevskrivingen til Sverre Sigurdsson ble at 80 vel bevæpnet telemarkinger 

under ledelse av høvdingen Rut fôr opp til Trondheim, og der slo de seg sammen med 

birkebeinerne i Rennebu. På denne måten, ved disse forsterkninger lykkedes det Sverre 

Sigurdsson å få kongenavn på Øreting. 

Under kampene mellom kong Sverre Sigurdsson, Erling jarl og kong Magnus 

Erlingsson var Telemarkingene ikke i noen større sammenstøt. Derimot viste Telemarks 

befolkning seg gjeldene i kampene med baglerne i kong Sverre Sigurdsson sin siste 

regjeringstid. Det viser historien om Erling Skakkes sønn, Sigurd Jarlsson som med sitt 

krigerfølge flakket rundt i Telemark, og minnet om denne hendelsen har blitt funnet nedtegnet 

på et par runesteiner som senere ble oppbevart i Vinje kirke. Etter en tid ble runesteinene 

flyttet til Universitetets Oldsakssamling i Oslo. 

Bøndene i Telemark var med i stridigheten som Vikens innbyggere reiste mot kong 

Sverre Sigurdsson, da denne vinteren 1199-1200 skrev ut ledingspålegg. Telemarkingene slo 

seg sammen med romerikingene, og det ble en hard kamp på isen utenfor Oslo den 5. mars 

1200. Til tross for mange og godt utrustede motstandere lykkes det kong Sverre Sigurdson å 

slå ned på telemarkingene og de andre opprørske bøndene, og særlig hardt ble det for bøndene 

i Viken og Oplandene som led store tap i denne kampen. For å få has på de mer opprørske 

telemarkingene og opplendingene, noen som var vanskelig for kong Sverre Sigurdsson, brukte 

han leietropper, de såkalte Ribbalder, som den engelske kongen Johan ”uten land” hadde 

overlatt ham. Utgangspunktet for de engelske Ribbalderne var at de skulle delta i den startede 

beleiringen av Slottsfjellet i Tønsberg. Ribbalderne dro under ledelse av 

birkebeinerhøvdingen, Hide, fra Bergen over fjellet gjennom Hallingdal og Telemark. På sin 

ferd drepte de alt levende som kom i deres vei; herjet i bygdene og brente hvert hus de så. 

Telemarkingene skulle en gang for alle lære seg å underlegge seg kong Sverre, men det 

lykkes ham heller ikke denne gangen, for jo mer makt og terror Sverre brukte desto høyere ble 

motstandstrangen hos Telemarkingene.  

Da det i 1277 ble innført ett nytt regulativ for skatteberegning i Norge møtte dette 

vedtaket kraftig motstand blant storbøndene i Telemark. De gjorde seg klar til oppstand, men 

myndighetene godtok bøndenes ønsker uten at det kom til uroligheter. De avtalene om 

utregningen av skatt som da ble inngått mellom myndighetene og storbøndene i Telemark 

vedvarte helt frem til slutten av 1800-tallet. Avtalen førte til at befolkningen i Øvre Telemark 



fikk skatten utregnet på en annen måte enn de som bodde i Grenlandsområdet (Nedre 

Telemark). I den offentlige administrasjonen fikk derfor Øvre Telemark navnet "skattlandet".  

Fra det 14. århundre forekommer det en rekke drapssaker fra Telemark som viser at det i 

denne tidsepoken av vår historie ofte var blodhevn og ættestridigheter, og det var ikke så 

sjeldent at Telemarkingene viste sin villhet større enn andre nordmenn. 

Svartedauden, som kom til Bergen antagelig i august 1349, kom trolig sjøveien til 

Telemark vinteren 1349-50, for denne vinteren ble i Telemark kalt for "Manndaudavinteren". 

Om pestens ødeleggelser i Telemark finns det få og mangelfulle opplysninger. Om de to 

påfølgende epidemier, den store barnedøden i 1360 og den lille mannedød i 1371, finnes det 

ingen opplysninger. I følge en muntlig beretning fra Rauland skulle flere folk i de indre og 

nordlige telemarksbygdene ha overlevd pestens herjinger enn de lenger syd og øst i fylket. En 

annen muntlig tradisjon som er fra Fyresdal sa at smitten ikke nådde lenger nordover enn til 

Nisser. Dersom disse muntlige tradisjonene viser seg å være korrekte, er de med på å bekrefte 

at smitten kom sjøveien og ikke over fjellet fra Hordaland til Telemark.    

 

 
 
Massebegravelse under Svartedaudens herjinger. Dette blide kan også illustrere hvor mange som ble smittet av 

en dødssyk/død person. Det var derfor ikke overraskende at store deler av ei bygd, ofte hele bygda, kunne gå til 

grunne ut fra senarioet om den smitten som en person som hadde med seg til bygda smittet de andre i bygda.  

 

Da makten i Norge i 1355 gikk over til kong Haakon VI. Magnusson tilhørte Skiens syssel, 

muligens med unntak av enkelte strekninger av indre Telemark, til de deler av landet som 

dennes far, kong Magnus Eiriksson fortsatt styrte.  

Kort tid etter at biskop Eystein Aslaksson av Oslo i 1385 hadde tiltrådt sitt embete 

foretok han i 1386 en reise til Telemark, som hørte inn under hans stift. Under biskop Eystein 

Aslakssons besøk gjorde bøndene i Moland, Mo og Skafså opprør. Biskopen forsøkte 

forgjeves å snakke bøndene til rette fra kirkedøren. Grunnen til misnøyen var forskjellige nye 

skatter som andre bygder hadde godtatt å yde. 

Ni år senere, den 11. november 1395, oppholdt biskop Eystein Aslaksson seg på 

Gimsøy kloster, hvor han skrev et hyrdebrev til bøndene i Kvitseid, Fyresdal, Skafså og Mo. 

Bøndene i Moland og Mo lovet bot og bedring for opprøret i 1386, og biskopen ville gjerne ta 

i nåde de bønder som kom til ham. Men innbyggerne i Skafså, hvis trassighet og ondskap bare 

ble større og større, var ikke verdig biskopens nåde. Brevet som ble skrevet på Gimsøy kloster 



omhandlet for det meste utredesler til kirkene og geisligheten om at "manddrap desværre her 

hænder mere and i andre bygdelag", og at "adskillige oppebærer bøder efter frænder der 

uforsætlig er taget af dage, og lige fult hævner dem". Biskopen stemplet slike gjerninger som 

"de værste forræderier, som være kan" og deres utøvere om "gridninger og fulde 

drottinssvigere". 

 
Det vakre loftet på Mo i Rauland. Dette loftet skal 

være bygd før Svartedaudens tid og det kan også ha 

vært nyttet som oppbevaringsplass seller 

gjemmested for bygdas ”guddommer.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under regjeringstiden til Erik av Pommern var også misnøyen blant Telemarks befolkning 

stor og det ble innsatt utenbygds og fremmede lensmenn. I 1436 ble det på flere steder i 

Telemark oppstand mot kongens styring av folk og rike, og i denne oppstanden deltok også 

befolkningen fra Skien syssel. På den tiden var høvedsmannen på Akershus, den svensk-

danske ridderen, Svart-Jøns lensherre i Skiens syssel og dansken Herlog Pedersson på 

Mærden var underfogd.  

 
Kong Erik av Pommerns segl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Det store opprøret brøt ut i begynnelsen av året idet bøndene fra områdene øst for 

Oslofjorden, under ledelse av Amund Sigurdsson, rykket frem mot Oslo og tok herredømme 

over bispegården. Svarte-Jøns forsøkte først ved forhandlinger å få okkupantene til å reise 

bort fra Oslo, men disse svarte de hadde ikke noe å frykte. Svarte-Jøns rykket da sammen med 

Oslos bymenn og andre oppsittere den 16. april 1436 frem mot bispegården, og etter kort tid 

måtte opprørerne gi opp. Allmuen i Oslo bispedømme fastholdt fremdeles sitt krav om at alle 

utenlandske fogder og makthavere skulle fjernes. På et forliksmøte på Jersøen i juni 1436 

bestemte riksrådet at samtlige danske og utenlandske makthavere skulle forlate landet innen 

den 29. juli 1436. Kun Herlog Pedersson og en annen fogd skulle få bli i landet og et nytt 

møte skulle holdes i Oslo i oktober samme året, men dette møtet kom først i stand i februar i 

1437. På dette møtet var det bønder fra alle deler av Oslo bispedømme, deriblant også bønder 

fra Skiens syssel. Den 18. februar 1437 ble det skrevet et dokument om at almuens krav om 

ikke å ha fremmede som makthavere, og opprettelsen av egen norsk regjering skulle 

imøtekommes. 

 

 
 
Fra gården Morgedal i Kviteseid.  

 

Det ser ut til at Svarte-Jøns beholdt Herlog Pedersson i tjeneste som fogd i Skien syssel, for i 

1438 var befolkningen i Skien på nytt i fult opprør; et opprør som vistnok var rettet mot 

Herlog Pedersson. Dette opprøret startet i de vestlige prestegjeld i Øvre Telemark, som hørte 

inn under Oslo bispedømme og derfra forplantet bevegelsen seg til Nedre Telemark og 

Bamble. Halvard Gråtopp Toresson, som antagelig kom fra Drangedal, var en av Telemarkens 

store bondeledere og han var også leder av dette opprøret. Opprørerne forlot Telemark og 



effektivt trengte hver og en av dem seg frem mot Oslo og på sin ferd begikk de flere kirkeran 

og plyndringer, og blant de steder som ble plyndret var Brunla gård. Da opprørerne nærmet 

seg Oslo sluttet også allmuen i Asker og Bærum seg til dem, men da opprørerne forsøkte å 

innta Oslo ble de slått tilbake av Svarte-Jøns og Olav Buk som var kommet med væpnende 

styrker fra Akershus, og allerede i august var opprøret over. Nå måtte deltagerne i opprøret stå 

til rette for sine gjerninger og Olav Buk, som straks etter overtok befalingen over Akershus 

slott, slo hardt ned på opprørerne, og ikke minst gjaldt hevnaksjonen fra Buk plyndringen av 

hans mors gård Brunla. Det tok tid med rettsoppgjøret mot opprørerne, for ut i 1450-årene var 

straffedommene over opprørerne ennå ikke fullbyrdet. 

Opprøret var allikevel ikke forgjeves, for i september 1439 ga kong Erik etter for 

folkets krav og han utnevnte en drottsete og en kansler, og det ble med dette opprettet en 

selvstendig regjering i Norge. Da hadde altså telemarkingene i utgangspunktet lykkes med sitt 

oppigleri.  

 

 
 
Fra gården Flatdal i Seljord. 

 

Da den landflyktige kong Kristina II i oktober 1531 kom til Norge fra Holland med en hær og 

flåte for å gjenerobre sin rett til tronen, kom han ut for et forferdelig uvær. Det 

skjebnesvangre været nærmest tilintetgjorde kong Kristian II hærmakt, men ett av hans skip 

drev inn til Langesund. Da lensherren i Skien syssel, Mikkel Blink, som tidligere var en av 

kong Kristians menn, fikk høre at den landflyktige kongen var strandet i området ved 

Langesund, drog han straks i vei til Langesund. Mikkel Blink hadde med seg et følge som 

bestod av flere byborgere og bønder. Det var faktisk en liten hær som seilte mot Langesund, 

for å forhandle med Kristian II. Mikkel Blink tok kontakt med kongen, og ba om å bli innsatt i 

sin tidligere tjeneste hos ham. Møte må nok han gitt resultat, for bare noen uker senere var 

Mikkel Blink blant dem som hyllet kong Kristian II i Oslo. Kongen utnevnte senere Mikkel 

Blink til tjenestemann, og han var blant annet på oppdrag i Nederland.  

Ved kong Fredrik IV sin påtenkte reise til Norge i begynnelsen av det 1800-århundre 

ble det lagt frem et forslag om at kongens reise skulle gå gjennom det indre av landet til 

Bergen. I denne anledning framla assessor Johan Konrad Ernst planen til å anlegge en 

kjørevei mellom Bergen og Kongsberg, over Røldal, Haukelid og Rauland, for i dette området 

var det fra gammelt av en slags vei som fekarer og driftebønder hadde opparbeidet på sine 

handelsreiser. Men ved nærmere undersøkelse viste det seg at planen ikke kunne 

gjennomføres. 



Under den store nordiske krigen i 1709-1720 led Telemark, som det øvrige av landet av det 

store tapet av menn i bygdene, og penger til materiell til utrustning av hæren og flåten. Det 

var harde skattepålegg samt at handelen og skipsfarten opphørte på grunn av de fiendtlige 

kapringene. På skipsverftet til Jørgen Pedersen i Langesund ble det etter admiral Sehesteds 

forslag i 1711 bygget noen skuter som skulle jage de fiendlige kaprerne. En av disse skutene, 

kalt "Ormen", ble ført av den berømte løytnant Peter Wessel Tordenskjold. "Ormen" byttet 

Peter Wessel Tordenskjold ut året etter med fregatten "Løvendals galei", som ble bygget ved 

samme skipsverft. Forøvrig ble Jørgen Pedersen ruinert fordi han ikke fikk sine forskudd fra 

staten til oppgjør for skipene og heller ikke ble lønnen til verftsarbeidere dekket. 

Under Karl XIII sitt angrep på Norge, kom 300 utskrevne soldater fra Telemark til 

general Lützow, og tilbød ham assistanse. Telemarkingene var utstyrt med hver sin børse og 

de hadde proviant nok for 3 uker med seg. De meldte seg til tjeneste for generalen med 

følgende ord: "God dag far, vi hører at du har fått fremmede gjester, som du vil skilles ved. 

Har du lyst til å bruke oss, da si hva vi skal gjøre, så skal du se, vi er menn". Denne versjonen 

av det første møte mellom soldatene fra Telemark og general Lützow ble i sin tid fortalt av 

den danske forfatteren Erik Pontoppidan. I en annen versjon av Telemarkingenes første møte 

med generalen, fortelles det at bondehæren fra Telemark først angrep og såret amtmannen 

Jakob Lindberg og deretter truet med å drepe fogden Melchior Høyer, fordi han ikke ville gå i 

spissen for dem. Hvilken av versjonene som er den riktige, er det vel ingen som riktig vet, 

men resultatet av møte med generalen ble at Telemarkingene ble sendt til tjeneste ved 

Krokskogen og Harestuskogen under ledelse av major Rosenkrantz og kaptein Testmann. 

Etter krigen mot svenskene ble Telemark innkvarteringssted for et stort antall soldater. 

Noen av disse soldatene gjorde seg skyldig i forskjellige ugjerninger, og dette førte til et 

dårlig forhold mellom dem og den øvrige befolkning. Et av de alvorligste tilfeller fant sted i 

Hitterdal hvor lensmannen Ole Hovdejord skamslo to underoffiserer, og da deres kaptein, som 

hadde fått en kraftig advarsel fra bøndene i bygda, klaget til sine overordnende, førte dette til 

ny og alvorlige sammenstøt mellom bygdefolket og soldatene. Under ett av disse sammenstøt 

fikk lensmannen sin ene hånd avhugget av løytnant Didrik Hegermann, som i 1716 hadde 

utmerket seg under beleiringen av Akershus festning. Denne alvorlige saken havnet i retten og 

det ble avsagt følgende dom: Lensmannen Ole Hovdejord måtte betale erstatning til de 

underoffiserene som han hadde skamslått, men i tillegg fikk han oppreisning for den skade 

som løytnant Hegermann hadde påført ham. Løytnant Hegermann ble dømt til 

landsforvisning.  

I 1722 ble det gitt et eiendommelig klagebrev til kong Fredrik IV. Dette var et 

lykkeønskningsdikt i anledning kongens fødselsdag. Diktet er skrevet i telemarksdialekt og 

inneholdt problemene som ble gitt til folket under ferdene til de militære og andre 

myndighetspersoner. 

Telemark fikk en dyktig amtmann i 1727. Det var Kristian Berg, som tidigere hadde 

vært løytnant, men hans tid som amtmann i Telemark ble ikke lang for han døde alt i 1731. 

Men Berg fikk gjort mye positivt i sin stilling som amtmann; han fikk opprettet 

omgangsskoler i hvert prestegjeld og han fikk opprettet fantefogder som skulle holde kontroll 

med taterfølgene, som var blitt en stor landeplage. Han fikk også laget et ordnet 

fengselsvesen. 

I 1759 ble det kongelige danske landhusholdningsselskap opprettet. Dette selskapet 

ble i mange år ledet av statsøkonom Kristian Martfeldt, som hadde til oppgave å premiere og 

belønne de dyktigste bøndene. Av disse premier var det flere som gikk til bøndene i Øvre 

Telemark. Inntil 1805 vant bøndene i denne delen av Telemark ikke mindre enn 117 store og 

små utmerkelser, derav to gullmedaljer, 36 hedersmedaljer og flere små og store pengebeløp. 

I Nedre Telemark, som hadde nesten dobbelt så stor befolkning, var det i samme periode bare 

22 bønder som ble premiert, for det meste med små premier.  



Med initiativ fra amtmannen, kammerherre F. K. Adeler til Gimsøy kloster og Bratsberg gård, 

ble det den 29. januar 1777 opprettet et landhusholdningsselskap. Det ble av stor betydning 

for Telemark det arbeidet som ble gjort av gartner Hans N. Brøndsted innen havedyrkning.. 

Hans N. Brøndsted ble høsten 1785 ansatt som omgangsskolelærer i Bamble, og han brukte 

mye av sin fritid til å lære bøndene om hagebruk. På få år ble det anlagt hundrevis av hager i 

området. 

Fjellbøndene i Øvre Telemark ble omtalt i Det skandinaviske selskaps skrifter på en 

karakteristisk måte. Forfatteren var statsøkonom Kristen Henriksen Pram som i årene 1804-

1806 reiste rundt i Norge for å studere landets næringer. Hans oppfatning av telene er: 

"Telene er, så langt fra onde, ugudelige, haarde, vilde, oprørske, at tverimod sindighed, 

beskjedenhet, stiv hengivenhed for konge og fædreland utgjør hovedreæk i deres karakter. I 

fler av Telemarks egne hersker en overalt i verden hos almuensmanden grad av kultur. Et par 

udmærkede embetsmænd, den afdøde sorenskriver, kancelliraad Wamberg og en endnu 

levende fogd, justisraad Cloumann, tilligemed provst Windfeld i Kviteseid og flere bra 

præster har bevirket dette. Der er læseselskaber, hvor almuen lærer de beste økonomiske 

skrifter at kjende. Næsten alle kan skrive og regne. De har høi grad af fjeldbondens følelse for 

æren. Al slags udaad er hist yderst sjelden. Ærlighed og begrebet derom saadanne, at en 

mands ord gjør al haandskrift overflødig, og laase og å lukke er nærved ukjendte". I 1760-

årene hersket det stor misnøye i Telemark på grunn av den påbudt ekstraskatt, men det ble 

ingen uroligheter. 

 

 
 
Flittige telemarksbønder i arbeid. De ble belønnet med premier og hederlig omtale. 

 

Tyve år senere, i 1785 reiste tre personer til København for å klage over de forskjellige 

overgrep mot befolkningen som kom fra øvrighetens side. Utsendingene representerte de fire 

prestegjeld i Nedre Telemark som var Hollen, Bø, Saude og Hitterdal. Våren etter reiste 

bonde Hans Hansson Kolstad til København på bygedalmuens vegne. Han overleverte 

kronprinsen en klage undertegnet av 33 mann; det var en klage over sorenskriver Hans 

Thomas Lange og lensmennene. 



På grunn av disse besøkene i København innskjerpet regjeringen et gammelt påbud, om at 

bøndene fra Norge ikke på egen hånd måtte reise til København for å klage når de mente at de 

var blitt utsatt for en kraftig urettferdig behandling fra myndighetenes side. Det ble derfor 

opprettet en klageinstans i Norge som skulle ivareta bøndenes interesse. Men dette var 

sannsynligvis ikke godt nok for Telemarks bøndene. De slo seg derfor sammen med 

bondeopprøreren Kristian Jensson Lofthus fra Vestre Moland i Nedenes (Aust-Agder). Blant 

bøndene i Telemark ble det valgt ut 8 personer som ble sendt avsted sammen med Lofthus da 

han i oktober 1786 reiste til København. De 8 utvalgte bøndene fra Telemark la frem klager i 

København over den behandlingen som de og den øvrige del av befolkningen fikk av flere 

embetsmenn. Blant dem som det ble klaget på var sorenskriveren Nils Wamberg i Øvre 

Telemark og sorenskriver Hans Thomas Lange i Nedre Telemark samt sogneprest Monrad i 

Vinje sogn og sogneprest Møglestue i Tinn sogn. De to sogneprestene ble blant annet 

innklaget om ulovlig oppkreving av kirkeskatt. Blant de menn som var mest aktive i 

bondebevegelsen var Eystein Gunnulvsson Ingulvsland fra Vestfjorddalen (Tinn), og Jon 

Paradis fra Vinje.  

Sommeren 1796 kom det i Skien og distriktet rundt byen flere ganger til voldsomme 

opptøyer på grunn av de høye kornprisene. Det første som skjedde var at noen bønder fra 

Gjerpen sogn brøt seg inn i kjøpmennenes hus for å stjele korn. Myndighetene ble straks 

alarmert, og politiet arresterte Tord Anderson Graver, som var en av hovedmennene bak 

opptøyene. Da de andre opprørene fikk vite at Tord Anderson Graver var blitt anholdt, trodde 

de at det var meningen fra myndighetenes side at han alene skulle gjøres ansvarlig og straffes. 

Det kom derfor til to nye alvorlige opptøyer, og i juli 1796 ble det kalt inn soldater til å 

bekjempe opprørerne, og soldatene ble værende i Skiensdistriktet frem til opp under jul 

samme år. Soldatene som ble innkalt var en styrke på 250 mann fra det norske jegerkorpset 

under kommando av major Staffeldt. Denne styrken var til vanlig fast stasjonert i Kristiania, 

men var en slags utrykningsstyrke som blant annet ble budsendt ved opptøyer og andre 

alvorlige episoder som kunne oppstå mellom den lokale myndighet og almuen. De fleste av 

soldatene forlot deretter distriktet, men en liten vaktstyrke ble igjen som skulle sørge for ro og 

orden. Vaktstyrken ble i Skiensdistriktet frem til i juni 1797, og da de reiste tok de med seg 

den arresterte Tord Anderson Graver til Kristiania.  

Under krigen 1808-1814 var det harde tider for de fleste av telemarkingene. De store 

og tungt bevæpnede engelske krigsskipene stengte Skagerrak også for skipstrafikken mellom 

Telemark (Langesund) og Danmark. Men av hensyn til blant annet kornforsyningen over 

Skagerrak måtte forbindelsen til Danmark opprettholdes, koste hva det koste vil. Dette førte 

til at flere fremtredene og pengesterke personer i Telemark organiserte en kredittinstitusjon 

slik at den økonomiske risikoen ble fordelt på flere personer når det gjaldt trafikken mellom 

Telemark og Jylland. Dermed kunne noe få våghalser som risikerte liv og helse få både 

militær og økonomisk bistand for å opprettholde de livsviktige kornforsyningene fra Jylland 

til Telemarkskysten. 

 


