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FORORD 
 

Vårt folks kulturarv har fra Olav den Helliges tid, kongen som med makt og myndighet i årene 1015-

1030 lot landet kristne, bygget på et kristent verdigrunnlag, og frem til statsråd Djupedal, som med ett 
pennestrøk i 2005 ønsker å avkristne landet. Kristendommen er en sterk del av den fundamentale 

verdien som er grodd fast i hver enkelt av oss nordmenn, på en mer eller mindre fast eller løs måte. 

Kristendommen har også lagt grunnlag for de holdninger som gjennom århundrene, på godt eller 

vondt, har gitt oss normer. Det er dermed ikke sagt at kristendommen ikke har svakheter som bør og 
kan komme under lupen, og vi må heller ikke glemme de forbrytelser som opp gjennom generasjoner 

har blitt begått i kristendommens navn. I denne sammenheng kan nevnes de kristnes uforsonlige kamp 

mot jødedommen i hundreårene før og under Den andre Verdenskrig. Hardt og brutalt fikk jødene 
skylda for det vonde som rammet den kristne verden, og i denne forbindelse nevnes jødeutryddelsene i 

Europa etter Svartedauden og under Den andre Verdenskrig.  

Dette føres oss over på en utvidet tolkning av våre kristne grunnverdier og den måten kristendommen 
har blitt og fremdeles blir forkynt på. På slutten av 1800-tallet oppstod det en rekke frimenigheter og 

dissentersamfunn i Norge, og blant disse var menigheten Samfundet på Agder og i Rogaland. 

Grunnleggerne av denne menigheten bygde på sterkt konservative ideer, og dermed var den liberale 

trenden som skjedde i Statskirken ikke i tråd med kristendommens opprinnelige trossyn. Et trossyn 
som siden reformasjonen i 1537 hadde vært bærebjelken i den norsk/danske kirkes grunnsyn. I denne 

sammenheng er det viktig å få frem at fra Paulus og Lukas sine dager på 50- og 60-tallet, i vår 

tidsregning, og frem til 1537 var det den katolske ånd som rådet den kristne kulturarv. Man bør ikke 
glemme at da Svartedauden rammet Europa i 1348/49 så kunne man betale for sin sjels frelse ved å gi 

store midler til den ”glupske” kristne autoritet. Mang en storbonde gav fra seg sitt jordiske gods for å 

få plassbillett på ”Himmelekspressen”, men ingen garanti om når man kom frem.  

Vår tids kristendom er inndelt i mer eller mindre tradisjonsbærende overbevisninger og den er noe 
som samler folket; den samler til enhet og forståelse. Det at en statsråd i 2005 står frem og vil 

avkristne et folk som gjennom tusen år er blitt indoktrinert med at man skal tro på en himmelsk makt 

som er større og sterkere enn alle jordens makter, inkludert Djupedals, setter sinnet i kok hos mange, 
også hos de av oss som ikke påberoper seg å ”løpe ned” kirken. Noe etisk respekt for tradisjon og 

kulturarv må det fremdeles være plass til i Norge, for viss ikke hva da? Jo, det som statsråden da 

oppnår i sin prosess er å legge grunnlaget for at det oppstår flere nye frimenigheter utenfor Statskirken.   
 

Med vennlig hilsen  

Slektsforsker Karl Arnt Skarpeid 

 
Desember 2005  
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FRA AGDERS HISTORIE: X. UTDRAG AV KIRKEBØKER OG SKIFTEOPPGJØR I 

HARKMARK SOGN.  
 

 
Før Olav den Helliges tid dyrket Skeiefolket gudene Odin og Tor, samt fruktbarhetsgudinnene. På slutten av 

1800-tallet hadde flere Skeiefamilier sterke kristne og konservative holdninger og ble med i ”Samfundet”. 

 

 

Skeie i Harkmark, dsk 10.12.1745. 
Ole Stiesen, død. 

Gift med 1. Marte Torkildsdatter, død før 1724 

Gift med 2. Todne Tormodsdatter (Trondsdatter). 
Barn: 1. ekteskap. I. Torkild Olsdatter, 25 år gammel. 

Barn: 2. ekteskap. II. Marthe Olsdatter, 21 år gammel. 

III. Signe Olsdatter, 19 år gammel. 

IV. Ingeborg Olsdatter, 8 år gammel. 
Knud Pedersen Bjelland, enkas søsters mann. 

Bendt Stiesen Greibesland, avdødes bror. 

 

Skeie i Harkmark, dsk 17.04.1748. 

Todne Tormodsdatter (Trondsdatter), død. 

Ole Stiesen, dsk. 10.12.1745. 
Barn: I. Marthe Olsdatter, gift med Rasmus Osnes. 

II. Signe Olsdatter, 21 år gammel. 

III. Ingeborg Olsdatter, 10 år gammel. 

Torkild Olsen Skeie, barnas halvbror, (sønn til Ole Stiesen og dennes 1. hustru). 
Jordgods: 1½ gsk. i gården Skeie i Harkmark sogn. 

 

Skeie i Harkmark, dsk. 03.03.1755. 
Torkild Olsen, død. 

Johanne Colbentsdatter, enke, oppgjørsskifte 26.03.1777. 

Barn: I. Ole Torkildsen, 8 år gammel. 

II: Colbent Torkildsen, 5 år gammel, (død før 1777). 
III. Tormod Torkildsen, 4 år gammel. 

IV. Marthe Torkildsdatter. 

Jordgods: 3 gsk. i gården Skeie i Harkmark sogn. 
Ole Stiesen Skeie, avdødes far, dsk. 10.12.1755. 

Bendt Stiesen Harkmark, farbror – avdødes onkel. 

 

Skeie i Harkmark, oppgjørsskifte vedr. enken 26.03.1777 

Torkild Olsen, død – dsk. 03.03.1755. 

Johanne Colbentsdatter, enke. 

Barn: I. Ole Torkildsen, gift og bor på gården. 
II. Tormod Torkildsen, myndig. 

III. Marthe Torkildsdatter, voksen. 

Jordgods: 3 gsk. i gården Skeie i Harkmark sogn. 



 

Valand i Holme (Holum), dsk. 04.10.1777 

Torchild Kittelsen, død. 
Joran Asbjørnsdatter, død. 

Barn: 1. Knud Torkildsen, 20 år gammel. 

Anne Torkildsdatter, gift med Ole Torkildsen Skeie, Skeie i Harkmark. 
Jordgods: 10½ gsk. i gården Valand i Holme sogn. 

 

Skeie i Harkmark, dsk. 13.02.1786 

Ole Torkildsen, død. 
Anna Torkildsdatter, enke. 

Barn: I. Torkild Olsen, 9 år gammel. 

II. Joran Olsdatter, 7 år gammel. 
III. Johanne Olsdatter, 5 år gammel. 

Jordgods: 3 gsk. i gården Skeie i Harkmark sogn. 

Knud Torkildsen Valand, enkens bror. 
Tormod Torkildsen Malmø, avdødes bror. 

 

Skeie i Harkmark, dsk. 1791 

Torkild Olsen, død. 
Ole Torkildsen, far – død – dsk. 13.02.1786. 

Anna Torkildsdatter, mor – gift opp att med Bertil Sørensen Skeie. 

Joran Olsdatter, søster, 12 år gammel. 
Johanne Olsdatter, søster, 10 år gammel. 

Olene Bertilsdatter, halvsøster, 4 år gammel. 

Ragnhild Bertelsdatter, halvsøster, 2 år gammel. 

Knud Torkildsen Valand, morbror (bror til Anna Torkildsdatter). 
Se ane nr. 006 på slektslinjen: Holum – Harkmark – Grimstad – Kristiansand. 

 

 
Harkmark kirke har siden middelalderen vært samlingsplass for bygdas innbyggere. Kirken lå lett tilgjengelig til 

for Skeiefolket som bodde på nabogården.  

 

 

Skeie i Harkmark, dsk. 19.09.1824. 

Torkild Knudsen, død. 

Joran Olsdatter, enke. 
Barn: I. Ole Torkildsen, 12 år gammel. 

II. Sille Johanne Torkildsdatter, 9 år gammel. 

III. Anne Bergine Torkildsdatter, 7½ år gammel. 
Jordgods: 9 eng. i gården Skeie i Harkmark sogn. 

Se ane nr. 007 på slektslinjen: Holum – Harkmark – Grimstad – Kristiansand.  



 

Dåp 1837 – Harkmark kirke. 

Trine Johanne Olsdatter, født 10.05.1837 på Skeie i Harkmark, døpt 28.05.1837. Foreldre: Ole 
Torkildsen Skeie og hustru Marthe Severine Taraldsdatter Skeie. Faddere: Ole Knudsen Valand, Knud 

Olsen Dybo, Knud Bentsen Harkmark, Joran Olsdatter Skeie, Inger Marie Olsdatter Harkmark og 

Anne Bergine Bentsdatter Skeie. 
 

 

FRA AGDERS HISTORIE: XI. SLEKTSHISTORIER FRA BIRKENES OG GRIMSTAD. 

LENSMANN CHR. ZIMMERMANNS ÆTT – FRA SKIEN OG JØLSTER TIL AGDER. 
 

Skien 1801 

Andreas Zimmermann er nevnt 21 år gammel ved folketellingen i 1801. Sivil stand: Ugift. Bopel: 
Printsens Gad No. 84 i Skien. Yrke:  Skriver dreng (kontor/regnskapsarbeider) hos kjøpmann Ulrik V. 

Cappelen.  

 

Porsgrunn 1823 

Andreas Eggert Zimmermann (i Porsgrunn) død 12.08.1823. Gjenlevende hustru Laurentze, født 

Fabritius.  
 

Gjerpen Prestegjeld 1830 

Christian Zimmermann, født 1814, alias Søren Christian Fabricius Zimmermann, født rundt 

månedsskiftet august september 1814 i Skien, døpt 08.09.1814, konfirmert 10.10.1830 i Gjerpen 
prestegjeld. Han var sønn til Andreas Eggert Zimmermann og hustru Laurentze Fabritius. 

 

Haabesland i Birkenes 1845  

Gunhild Cathrine Hansdatter Haabesland. Født 17.06.1822 på Haabesland i Birkenes sogn, døpt 
30.06.1822 i Birkenes kirke. Hun giftet seg, 23 år gammel, den 07.11.1845 med Kristian (Christian) 

Zimmermann, 31 år gammel, født 1814 i Skien. 

Gunhild Cathrine Hansdatter Haabesland er ane nr. 056 på de eldste kjente slekter i Birkenes, 

del 1.  
 

Skien 1865 
Laurentze Zimmermann, født Fabritius. Sivil stand i 1865: Enke. Yrke: Husmoder, hadde vært i 

tjeneste hos sorenskriver Nicolai Cappelen i Skien. Født 1784 i Jølster Sogn. 

 

Berge ved Grimstad 1877 
Søren Kristian Fabritius Zimmermann, lensmann i Landvik og Fjære, død på Berge ved Grimstad i 

1877 etter lengre tids sykdom, 63 år gammel (født 1814), etterlot seg enke Katrine, (Gunhild 

Cathrine) født Hansdatter.   
 

Søgne 1949 

Dødsfall: Skipsfører Christian Zimmermann, født 26.01.1888, død 28.11.1949. 
 

Søgne 1980 

Thora Katharine Zimmermann, født 08.06.1890, død 04.05.1980. Pikenavn Aanensdatter 

Prestvold. 
 

Søgne 1986 

Ruth Zimmermann, født 27.12.1911, død 16.01.1986. 
 

 

FRA AGDERS HISTORIE: XII. FRA KLEPLAND I SØGNE TIL SKOGEN I GREIPSTAD 

OG VALAND I HOLME (HOLUM), SAMT FRA ORMESTAD OG TRYSNES I SØGNE TIL 

HALLANDVIK, GNR. 32, BNR. 7, STØLEN I SØGNE. 



 

SLEKTSLINJE 001 

 
001. Huje Klepland. N.- som lagrettemann i 1570 og 1591. Han var lagrettemann under saken mot 

sambygdingen og godseier Bent Jonsen Stausland, og i 1601 ble Huje idømt en bot på 8 daler for at 

han hadde laget et vitnesbyrdbrev som talte til fordel for Bents sak. Huje Klepland var gårdbruker, 
oppsitter og selveier på Klepland i Søgne sogn. 

 

002. Salve Hujesen Svemmeland. Død før 1644 på Svemmeland i Søgne sogn. Han var gift med 

Asgjer Steensdatter Klepland. Hun var datter av Steen Klepland i Søgne, som satt med jordgods på 
gården Svemmeland i samme sogn. 

Salve Hujesen giftet seg med nabojenta på Kleplandsgården, og de bosatte seg på hennes arvejordgods 

på Svemmeland. Han var gårdbruker, oppsitter og selveier. Slave satt også som eier av 1½ eng. i Ålo i 
samme sogn og en jordteig i Østre Greipstad i nabosognet Greipstad. Familien bodde på Svemmeland, 

matrikkelnr. 37 – før 1838, løpenr. 180, gnr. 59, i Søgne. 

 
003. Anne Salvesdatter Svemmeland. N.- 1629-1644 på Østre Greipstad i Greipstad sogn. Hun var 

gift med Tore Asbjørnsen Greipstad. Død før 1647 på Østre Greipstad i Greipstad. 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan Tore fikk hånd om Greipstad-bruket kan dette ha skjedd via 

giftemålet med Anne Salvesdatter, og med utgangspunkt i at hennes far satt som eier av en jordteig i 
gården Østre Greipstad. Denne parten må i så fall ha vært betydelig mindre enn de 2 huder som 

arvingene etter Tore og Anne satt med i 1647. Tore kan dermed ha vært i slekt med Asbjørnsen-ætten 

på Birkenes eller på Stokkeland i Greipstad, og ut fra det tilkommet hele eller deler av bruket på 
Greipstad gjennom arv. Familien bodde på Østre Greipstad, gnr. 78 i Greipstad sogn. 

 

004. Berte Toresdatter Greipstad. Født ca 1629 på Østre Greipstad i Greipstad sogn. Død 1717 på 

Skogen i Greipstad. Hun var gift med Jon Aadsen Skogen. Født ca. 1626 på Nodeland i Greipstad 
sogn. Han var sønn til Aad Olsen Nodeland og dennes hustru på Nodeland.  

Jon Aadsen var husmann på flere gårder i Greipstad; først på gården Greipstad hvor han nevnes i 

1664, og hvor sønnene Asbjørn og Ole er født. To år senere hadde familien flyttet til gården Augland, 
men hvor lenge de var husmannsfolk på Augland er ikke kjent. Familien kom til Skogen før 1697, for i 

1713 ble det opplyst at sønnen, Asbjørn Jonsen Skogen, som da var husmann på Skogen, bodde på 

samme sted som for 16 år siden, og før det hadde far hans holdt til der. Dette kan dermed ligge som 
grunnlag for tre dokumentasjoner. 1. Jon Aadsen var husmann på plassen Skogen. 2. Skogen var i 

1713 husmannsplass under gården Greipstad og 3. Asbjørn Jonsen var sønn til Jon Aadsen Skogen. 

 

005. Asbjørn Jonsen Skogen. Født ca. 1661 på en husmannsplass under gården Greipstad i Greipstad 
sogn. Dsk. 1717 på Skogen i Greipstad i Greipstad. Han var gift to ganger; første gang med Joran 

Torkildsdatter Buksteinsdalen. Dsk. 1714 på Skogen i Greipstad sogn. Hun var datter av Torkild 

Buksteinsdalen og hustru Signe Gundersdatter. Etter Jorans død giftet Asbjørn Jonsen seg opp att med 
Berte Olsdatter Repstad, fra Repstad i Søgne sogn. 

Asbjørn Jonsen overtok som husmann på plassen Skogen i 1697 etter sin far, og fortsatte som 

husmann på samme plassen frem til sin død i 1717. Ved dsk. etter Joran Torkildsdatter i 1714 ble 
plassen taksert til 40 rd., og husdyrholdet på plassen indikerer at familien ikke akkurat var blant 

bygdas fattigste husmannsfolk. På plassen var det 5 kyr, 3 kviger og kalver, 18 sauer og 6 geiter. Det 

utgjør en like stor besetning som var vanlig på flere av de matrikulerte (skyldsatte) brukene. Ved skifte 

etter Asbjørn Jonsen i 1717 nevnes følgende barn: I. Ole Asbjørnsen, født ca. 1692, bosatt i 
Kristiansand. II. Asbjørn Asbjørnsen, født ca. 1695, bosatt på hjemgården. III. Torborg 

Asbjørnsdatter, født ca. 1698. IV. Anne Asbjørnsdatter, født ca. 1701. V. Aase Asbjørnsdatter, 

født ca. 1707. VI. Gunder Asbjørnsen, født ca. 1710. VII. Joran Asbjørnsdatter, født 1716. 
Familien bodde på husmannsplassen Skogen under gården Greipstad i Greipstad sogn. 

 

006. II. Asbjørn Asbjørnsen Skogen. Født ca. 1695 på plassen Skogen under gården Greipstad i 

Greipstad sogn. Dsk. 1756 på Skogen i Greipstad. Han var gift to ganger; første gang i 1719 med 



Berte Olsdatter. Dsk. 1742 på Skogen i Greipstad. Etter hennes død giftet Asbjørn Asbjørnsen seg 

opp att med Kirsten Andersdatter Tronstad. Født 1720 på Tronstad i Greipstad.  

Asbjørn Asbjørnsen var i kongens tjenesten som soldat i sine yngre år, men i 1717 kom han hjem til 
Greipstad og overtok husmannsplassen Skogen etter sin far. Eldstebroren, Ole Asbjørnsen, var vel den 

som stod nærmest til å overta plassen, men han hadde flyttet til Kristiansand, hvor han arbeidet hos 

David Dreier. I 1723 ble husmannsplassen matrikulert og skyldsatt til en skyld av 4½ eng. eller 1½ 
gsk. Dermed ble husmannsplassen Skogen egen registrert gård og formelt fradelt fra gården Greipstad. 

Asbjørn Asbjørnsen var husmann frem til 1723, og fra da av gårdbruker, oppsitter og selveier. Ved 

skifte etter Berte Olsdatter i 1742 nevnes følgende barn: I. Ole Asbjørnsen, 21 år gammel. II. 

Asbjørn Asbjørnsen, 19 år gammel. III. Joran Asbjørnsdatter, 16 år gammel. IV. Jon Asbjørnsen, 
13 år gammel. V. Tarald Asbjørnsen, 9 år gammel. Familien bodde på gården Skogen, gnr. 79, i 

Greipstad sogn.   

  
007. III. Joran Asbjørnsdatter Skogen. Født 1726 på Skogen i Greipstad sogn i Søgne prestegjeld. 

Død 1771 på Austre Valand i Holme (Holum) sogn. Hun var gift med Torkel Kiddelsen Valand. 

Født 1715 på Austre Valand i Holme (Holum) sogn. Dsk. 04.10.1777 på Austre Valand i Holme 
(Holum). Han var sønn til Kiddel Bjørnsen Valand og hustru Anne Torkelsdatter Vatnedal (-1734). 

Torkel Kiddelsen overtok hjemmebruket på Austre Valand i 1734. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Ved dsk. i 1777 var gårdsbruket på 10½ gsk. i gården Valand. Familien bodde på gnr. 71, 

bnr. 11 og 12, løpenr. 326 i Holme (Holum) sogn. 

Torkel Kiddelsen Valand er ane nr. 005 på slektslinjen: Fra Agders historie IX. Fra Valand i 

Holme sogn til Grimstad – på slektsoppsettet:  Våre historiske røtter, del 3. På Sør- og Sør-

Vestlandet.  
 

 

SLEKTSLINJE 002 

 
069. Catrine Jakobsdatter Ormestad. Født 1760 på Ormestad i Søgne. Død 22.08.1839 på Trysnes i 

Søgne, gravlagt 28.08.1839. Hun giftet seg i 1790 med Askild Bessesen Trysnes. Født 1760 på 

Trysnes i Søgne. Død 08.04.1843 på Trysnes i Søgne, gravlagt 18.04.1843. Han var sønn til Besse 
Henriksen Trysnes (1731-1766) og hustru Guri Askildsdatter Ås (1739-1828). 

Askild Bessesen var bare seks år gammel da faren døde i 1766. Moren, Guri Askildsdatter Ås, satt 

tilbake med tre små barn. Ved skiftet etter Besse ble det bestemt at den unge enken skulle oppdra sine 
barn forsvarlig, samt sørge for at de fikk skolegang med undervisning i kristendom samt skriving og 

regning inntil de var blitt konfirmert, og selv i stand til å tjene til deres opphold. Dette var en oppgave 

som enken tok høyst alvorlig. 

Askild Bessesen overtok i 1776 slektsgården på Trysnes for 150 daler, men bruksretten ble holdt 
tilbake av moren og hennes nye ektemann Nikolai Jansen Langfeldt. Moren og stefaren ønsket selv å 

drive gården i sin levetid, men jobben ble nok for slitsom, for i 1781 ble gården i sin helhet overlatt til 

Askild mot at han sørget for at søsknene ble hjulpet frem til konfirmasjonen. 
Askild var gårdbruker, selveier og los. De to eldste sønnene i familien, Besse og Henrik, var ofte med 

faren på sjøen når han dro ut med losbåten. Eldstesønnen Besse var døvstum, men ellers hadde han 

visstnok gode evner og han kunne kommunisere med folk ved hjelp av tegn og fakter. En høstdag i 
1822 dro de to brødrene ut på losing, men det måtte ha skjedd en alvorlig ulykke for losbåten forsvant 

og de to omkom. 

Denne tragiske ulykken fikk et merkelig etterspill. Det dukket opp rykter i Søgne om at det var 

kommet en døvstum mann til Trondheim. Håpet i hjemmet på Trysnes ble tent, for kanskje var Besse 
fremdeles i live? Dermed skrev Askild og Catrine brev til Trondheim og forhørte seg om den 

døvstumme mannen. Ikke så lenge etter ble han sendt til Søgne og innlemmet i familien på Trysnes. 

Mange som kjente familien var skeptiske når de traff ”Besse” igjen. I bygda var han husket som en 
kraftig kar med lyst hår og på høyre kinn hadde han en liten kul. Lillefingeren på høyre hånd hadde 

vært kroket i nederste leddet slik at han ikke kunne rette fingeren helt ut. Den nye ”Besse”, som var 

kommet langveis fra – helt fra Trøndelag, var mindre av vekst og ikke særlig båtvant. Det virket ikke 

som han kjente seg igjen på gården heller, verken i skogen eller i innmarken. Derfor var det ikke 
underlig at folk stusset, men foreldrene var fornøyd, for det var deres Besse som var hjemkommet. 



Askild Bessesen var på den tiden merket av det harde loslivet; han hadde nesten helt mistet synet så 

det var kanskje ikke så lett for ham å kjenne ”sønnen” igjen. Presten godtok foreldrenes forsikringer 

og i kirkeboken skrev han en merknad i Besses dødsrubrikk: ”Igjenfunden og er levende”. 
Ett år etter at den virkelige Besse var forsvunnet på sjøen ble saken endelig oppklart. Da søstera 

Susanne Marie skulle gifte seg med Thomas Bentsen på Røsstad hadde ”Besse” tatt noen glass med 

sterk drikke, og plutselig begynte den ”døvstumme Besse” å snakke. Og ikke nok med det; han 
snakket svensk. Dermed var svindelen åpenbar; det var lureri fra ende til annen. Det hjalp ikke at 

svensken kom med en rekke fantasifulle forklaringer. Han fortalte blant annet at han ”Besse” hadde 

fått talegavene tilbake etter en hjerneoperasjon i Sverige, men nå var det ingen som trodde ham lenger. 

Saken ble regner som så alvorlig at svensken ble innkalt til forhør på tinget og arrestert. 
Dette var et hardt slag for familien på Trysnes; ikke minst for Askild og Katrine, som virkelig hadde 

trodd at det var Besse som var kommet tilbake igjen. 

 

 
Illustrasjonsbilde: Brødrene Besse og Henrik omkom under losing utenfor Trysnes en høstdag i 1822. 

 
 

Midt oppi all denne tragedien fikk oppsitterne på Trysnesgården også besøk av den velkjente  

forbryteren Gjest Bårdsen. En mørk natt brøt han seg inn på kjøkkenet hos Askild og Katrine og stjal  
det han kom over. Gjest Bårdsen hadde sammen med fire andre følgesvenner begått et innbrudd på 

gården Djubo, ikke langt fra Harkmark kirke. Noen i følget var forkledd i dameklær og det ble 

sannsynligvis lagt merke til av Even Lian, fra Harkmark, som møtte rømlingene på veien. 

Dermed mente Gjest Bårdsen at det var nok tryggest å forlate hovedveien og å ta skogen fatt. De kom 
over heia til Hellesvig, hvor de stjal en båt og rodde deretter ut til Trysnes.  

På Trysnes gikk Gjest alene opp til husene, og han var så heldig at han utenfor huset fant en balje med 

klær som lå til bløt; det var både skjorter og kjoler. Deretter tok Gjest seg inn i huset ved at han vippet 
opp kroken på innsiden av kjøkkendøren og så rappet han med seg både klær og mat. Etter det 

vellykkede innbruddet på Trysnes tok følget postveien fatt i retning mot Lunde. 

Den gang var det ingen vegforbindelse mellom Trysnes og Lunde. Det er således høyst sannsynlig at 
følget har gått på gangstien over heia fra Trysnes til Skarpeid via Åsene, og deretter tatt postveien fatt 

fra Skarpeid til Lunde. Men det var den gang, som i dag, også flere andre måter å komme seg fra 

Trysnes til Lunde på. For i følge opplysningene som senere ble gitt i retten skal forbryterne under 

denne ferden ha stjålet enda en båt og de skal ha rodd over ett vann (sjø). Dermed utelukkes det ikke at 
de har gått ned til Nordstranda i Neverkilen på gården Skarpeid; tatt en båt og deretter rodd over til 

Nedre Knibe, hvorfra de videre har gått postveien til Lunde. Deres neste innbrudd skjedde på 

husmannsplassen i Halien. Dermed kan det se ut til at den sistnevnte versjonen mest sannsynlig må 
være den korrekte, fordi bruket Halien ligger litt vest for Lunde. Bårdsens følge var på vei østover og 

dermed virket det noe underlig at de ved Lunde først skulle ta vestover og så østover igjen.  

Lensmannen var allerede klar over at de befant seg i området og hadde satt opp vaktposter i nærheten 

av Søgne bro ikke så langt fra gården Tofteland. Da Gjest, venninnen Caroline og kameraten Ole 
Kittelsen var kommet ut på broen ble de omringet av lensmann Amund Eeg og hans folk. Gjest klarte 

å unnslippe mens de to andre ble arrestert.  



 

 
24. mai 1823 ble Gjest Bårdsen pågrepet i Kristiansand,  satt i arresten og belagt med jern. På tingstedet Lunde 

vitnet hans venninne Caroline om tyveriene både på Hellesvig og Trysnes. Gjest var solid lenket og bundet både 

på hender og føtter,  men han  ville ikke møte i retten på Lunde og han rømte derfor fra fengselet i Kristiansand 
natten til  6. august. Det ble sagt at Gjest Bårdsen ikke hadde lyst til å stå ansikt til ansikt med de oppsitterne i 

Søgne som han hadde ”besøkt”; han fryktet visst for sitt eget liv. 
 

Etter all den tragedien som på den tiden hadde rammet Trysnesgården; både møtet med den uhederlige 

svensken og besøket av stortyven Gjest Bårdsen, så  maktet ikke Askild Bessesen å sitte med gården 
lenger. I 1826 overlot han derfor eiendommen til sønnen Abraham Askildsen Trysnes (1801-1866). 

Ved oppgjørsskiftet etter Askild Bessesen og hustru Catrine Jakobsdatter Ormestad i 1826, ble det 

opplyst at ekteparet hadde følgende barn: Abraham, myndig. Gurine, gift med Torgjus Larsen 
Ormestad. Susanne Marie, gift med Thomas Bentsen Røsstad. Kathrine, 23 år og Karen Sicilia, 20 år. I 

tillegg hadde de også sønnene Besse (1793-1822) og Henrik (1795-1822). 

Eiendommen var på ⅔ engelsk i gården Trysnes. Familien bodde på Trysnes, løpenr. 129, gnr. 37, bnr. 

4, i Søgne. 

Catrine Jakobsdatter Ormestad er ane nr. 069 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til 

Trysnes i Søgne 

Catrine Jakobsdatter Ormestad er ane nr. 069 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til 

Ormestad – bnr. 7 i Søgne. 
 

070. Abraham Askildsen Trysnes. Født 1801 på Trysnes i Søgne. Død 12.07.1866 på Trysnes i 

Søgne, 66 år gammel, gravlagt 18.07.1866. Han giftet seg i 1826 med Anne Gurine Jørgensdatter 

Vige. Født 1806 på Vige i Søgne. Død 24.11.1873 på Trysnes i Søgne, 67 år gammel, gravlagt 

02.12.1873. Hun var datter av Jørgen Syvertsen Vige (1744-1809) og dennes andre hustru Anne 

Katrine Jakobsdatter Dostad (1773-1849). 
Abraham Askildsen overtok hjemmebruket på Trysnes i 1826. To år senere kjøpte han sluppen 

”Fortuna” på 7 kommerselester av kjøpmann Asbjørnsen i Mandal. Det må ha skjedd en slags 

uoverensstemmelse mellom Abraham Askildsen og kjøpmannen i Mandal, for i 1831 ble Askildsen 
stevnet for retten og anklagen for ikke å ha betalte den avtalte pris på 230 spd. for skuta. Abraham 

Askildsen hadde dokumenter som han mente var kvitteringer på at han hadde innbetalt et beløp på 160 

spd, og at restbeløpet det dreide seg om utgjorde 70 spd. Kvitteringene som ble fremlagt som bevis på 

betaling var så mangelfullt utfylt at retten trodde mer på kjøpmannen Asbjørnsen i Mandal enn det de 
trodde på Abraham Askildsen, som dermed ble dømt til å betale beløpet i sin helhet. Abraham 

Askildsen var gårdbruker, skipsreder, oppsitter og selveier.  

Familien bodde på Trysnes, løpenr. 129, gnr. 37, bnr. 4, i Søgne. 



Barn: I. Jørgen Tobias Abrahamsen Trysnes, født 1827 på Trysnes i Søgne. 

II. Abraham Jørgen Abrahamsen Trysnes, født 1829 på Trysnes i Søgne. 

III. Karen Marie Abrahamsdatter Trysnes, født 1832 på Trysnes i Søgne. 
IV. Abel Cornelia Abrahamsdatter Trysnes, født 1834 på Trysnes i Søgne. 

V. Henrik Abrahamsen Trysnes, født 1837 på Trysnes i Søgne. 

VI. Jakobine Abrahamsdatter Trysnes, født 1840 på Trysnes i Søgne. 
VII. Agnethe Jesine Abrahamsdatter Trysnes, født 1845 på Trysnes i Søgne. 

VIII. Bendik Abrahamsen Trysnes, født 1848 på Trysnes i Søgne. 

 

071. III. Karen Marie Abrahamsdatter Trysnes. Født 1832 på Trysnes i Søgne. N- 15.12.1874 på 
bruket Stølen under gården Hallandvig i Søgne. Hun giftet seg i 1854 med Tobias Bentsen Ålo. Født 

1830 på Ålo i Søgne. Han var sønn til Bent Christian Hansen Ålo (1796-1830) og hustru Margrete 

Tollisdatter Hallandvig (1795-1855). 
Tobias Bentsen overtok en part av morens hjemmebruk på bruket Stølen under gården Hallandvig i 

Søgne. Tobias Bentsen var sjømann, og da han var 22 år gammel fikk han skippersertifikat. I 1859 

kjøpte Tobias sammen med broren, Hans, sluppen ”Foreningen”, som Tobias var skipper på i flere år. 
Tobias var dermed blitt både skipsreder og skipper på familiens egen skute. I tillegg satt Tobias også 

som eier av en ideell halvpart i sluppen ”Haabet” og han var partshaver i flere andre større og mindre 

Søgneskuter.  

Etter å ha seilt som sjømann frem til rundt 1870 trappet han ned på dette yrket, og ønsket å satse på 
landbasert forretningsdrift. Han var drivkraften bak etableringen av sagbruket Stølesaga, som blant 

annet tok inn tømmer fra bøndene på nabogårdene for skjæring av plank både til eget husbruk og ikke 

minst til skipsbyggingen i bygda. Tobias Bentsen var også forretningsfører på Stølesaga, og da 
virksomheten gikk konkurs i 1904 måtte han gå til skifteretten med sine eiendeler. 

Familien bodde på bruket Stølen under gården Hallandvig, løpenr. 119 d, gnr. 32, bnr. 7, i Søgne.  

Barn: I. Bent Kristian Tobiassen Stølen, født 27.08.1855 på Stølen i Søgne, døpt 09.09.1855, 

konfirmert 03.10.1869 som nr. 22 av 29 gutter. Han giftet seg med Berte Jessine Olsdatter Eig. Det 
ble et kortvarig ekteskap, for vinteren 1883 druknet Bent da sluppen ”Haabet” forliste på reise mellom 

Kristiansand og Tananger. 

II. Adine Gurine Tobiasdatter Stølen, født 10.07.1858 på Stølen i Søgne, døpt 25.07.1858, død 
1867. 

III. Marie Tobiasdatter Stølen (Marie Bentsen Stølen), født 05.03.1861 på Stølen i Søgne, døpt 

10.03.1861, konfirmert 17.10.1875 som nr. 5 av 27 jenter. Faddere ved dåpen: Abraham Askildsen 
Trysnes, Tønnes Tolliesen Hallandvig, Thomas Olsen Hallandvig, Inger Jørgine Corneliusdatter 

Hallandvig og Johanne Tønnesdatter Hallandvig. 

IV. Anne Tobiasdatter Stølen, født 20.07.1863 på Stølen i Søgne, døpt 26.07.1863, konfirmert 

07.10.1877 som nr. 50 av totalt 59 konfirmanter, død 02.10.1900. Hun var gift med Jørgen 

Andreassen Sangvik.  
V. Tobine Caroline Tobiasdatter Stølen (Tobine Bentsen), født 19.05.1865 på Stølen i Søgne, døpt 

28.05.1865, konfirmert 05.10.1879 som nr. 51 av totalt 57 konfirmanter, død 1961. 
VI. Adine Gurine Tobiasdatter Stølen, født 30.06.1867 på Stølen i Søgne, døpt 07.07.1867. 

VII. Anton Tobiassen  Stølen (Anton Bentsen), født 24.07.1869 på Stølen i Søgne, døpt 01.08.1869, 

død  08.12.1952. Anton overtok hjemmebruket på Stølen i 1922. Han var poståpner, landhandler og 
selveier. Anton satt med bnr. 7 på Stølen frem til 1937, men da solgte han eiendommen til niesen 

Thora Katharine Aanensen Prestvold. 

VIII. Hans Jørgen Tobiassen Stølen, født 27.08.1871 på Stølen i Søgne, 10.09.1871. 

IX. Henrikke Petrine Tobiasdatter Stølen, født 15.12.1874 på Stølen i Søgne, døpt 20.12.1874. 
 

072. III. Marie Tobiasdatter Stølen (Marie Bentsen Stølen). Født 05.03.1861 på bruket Stølen 

under gården Hallandvig i Søgne. Død 10.07.1930 i Søgne. Hun giftet seg 1884 med Aanen 

Rasmussen (Føre) Prestvold. Født 19.12.1855 på Øyslebø i Øyslebø sogn. Død 21.(09).1907 på Føre 

i Søgne. Han var sønn til Rasmus Kristensen Øyslebø (1816-død 04.03.1908, gravlagt 11.03.1908) og 

hustru Siri Olsdatter Fidje (1816-1883). 

Aanen Rasmussen Føre kom sammen med sine foreldre fra Øyslebø til Søgne i 1866. Det var nok 
storflommen i Mandalselva i 1864 som lå som årsak til at familien flyttet til Søgne ett par år senere. 



Selv om man gjerne skulle tro at flommen i Mandalselva hadde skremt Aanen bort fra alt som hadde 

med vannmasser å gjøre, så kan det nærmest se ut for at det motsatte hadde skjedd. Bare 15 år gammel 

reiste Aanen Rasmussen til sjøs med skuta ”Orion” av Kristiansand, som gikk på England. Aanen tok 
styrmannspatent og fikk skippersertifikat, og i flere år var han skipper på skonnerten ”Hermanos” og 

en tid også skipper på barken ”Solglyt” av Grimstad. I 1888 ble det hold skylddelingsforretning på 

hjemmebruket på Føre og det ble fradelt en teig, bruket Prestvoll, til Aanen Rasmussen. Han bygde 
seg hus på bruket og det var en bolig som det nok ble lagt merke til i bygda. Huset var i to fulle etasjer 

og med et rommelig loft i tillegg. Vegger og tak ble malt, dørene dekorert og listverk ble forsynt med 

gullmaling. Det ble ikke spart på noe, og for å holde vinterkulden ute ble det montert fire kakkelovner. 

All velstanden på bruket skyldtes at Aanen hadde tjent svært godt på skipsfarten. 
Marie Tobiasdatter sin slekt tilhørte menigheten Samfundet, som de hadde meldt seg inn i på 1890-

tallet, og også familien på Føre meldte seg inn i utbrytermenigheten fra statskirken. Familien bodde på 

Føre, gnr. 19, bnr. 4 Prestvold, i Søgne. 
Barn: I. Thora Katharine Aanensen Prestvold, født 08.06.1890 på Føre i Søgne, døpt 15.06.1890. 

Faddere ved dåpen: Rasmus Kristensen Føreid (Føre), Tobias Bentsen Stølen, Bernt Hansen Stølen, 

Anne Andreassen Sangvik og Marie Rasmussen Føreid (Føre). 
II. Rolf Sigurd Aanensen Prestvold, født 21.02.1892 på Føre i Søgne, døpt 06.03.1892. 

III. Aanen Marius Aanensen Prestvold, født 1895 på Føre i Søgne. 

IV. Bjarne Prestvold, født 08.04.1901 på Føre i Søgne, død 02.02.1961. Han var gift med Olga 

Lomeland, født 07.05.1904 i Egersund, død 19.06.1988. Barn: 1. Bjarne R. Prestvold, født 
14.02.1930, død 11.09.2004. 2. Else Marie Prestvold, født 1932, 3. Leif Prestvold, født 1935. 

 

073. I. Thora Katharine Aanensen Prestvold. Født 08.06.1890 på Føre i Søgne. Død 04.05.1980. 
Hun var gift med Christian Zimmermann (Søren Christian Fabritius Hagensborg Zimmermann). 

Født 26.01.1888 i Grimstad, døpt 26.02.1888. Død 28.11.1949. Han var sønn til Andreas 

Zimmermann (1846-) og hustru Andrea Marie Bentsdatter Skeie (1863-).  

Søren Christian Fabritius Hagensborg Zimmermann (Christian Zimmermann) er barn II. 

under ane nr. 010 – på slektslinjen: Fra Agders historie IX. Fra Valand i Holme sogn til 

Grimstad – på slektsoppsettet:  Våre historiske røtter, del 3. På Sør- og Sør-Vestlandet. 

 
 

FRA AGDERS HISTORIE: XIII. FRA VESTRE EID OG HARKMARK I HARKMARK TIL 

KRISTIANSAND. 
 

SLEKTSLINJE 001 

 

008. I. Kirsten Andersdatter Vestre Eid. Født 1798 på Vestre Eid i Harkmark sogn. N.- 1828-1843 
på Harkmark i Harkmark. Hun var gift med fetteren Ole Mortensen Harkmark. Født 1793 på 

Harkmark i Harkmark. Han var sønn til Morten Bessesen Harkmark (1770-) og hustru Ingeborg 

Torkildsdatter (1771-). 
Ole Mortensen var gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien bodde på Harkmark, gnr. 2, bnr. 5, 

løpenr. 314, i Harkmark sogn. 

Kirsten Andersdatter Vestre Eid er ane nr. 008.I. på slektsgren 001: Fra Trysnes i Søgne til 

Harkmark og Vestre Eid i Harkmark. 
Barn: I. Inger Marie Olsdatter Harkmark, født 03.11.1828 på Harkmark i Harkmark, døpt 

16.11.1828. 

II. Inger Olsdatter Harkmark, født 09.10.1830 på Harkmark i Harkmark (tvilling), døpt 14.10.1830. 
III. Ingeborg Olsdatter Harkmark, født 09.10.1830 på Harkmark i Harkmark (tvilling), døpt 

14.10.1830. 

IV. Maren Tomine Olsdatter Harkmark, født 27.09.1835 på Harkmark i Harkmark, døpt 
04.10.1835. 

V. Anne Bergine Olsdatter Harkmark, født 25.02.1838 på Harkmark i Harkmark, døpt 11.03.1838. 

VI. Olevine Christine Olsdatter Harkmark, født 11.03.1843 på Harkmark i Harkmark, døpt 

26.03.1843. 
 



009.VI. Olevine Christine Olsdatter Harkmark. Født 11.03.1843 på Harkmark i Harkmark sogn. 

Hun ble gift, viet i Søgne, med Bernt Berntsen Lomeland. Født 15.10.1836 på Nese i Helleland 

sogn. Død 01.03.1900 i Egersund. Han var sønn til Bernt Mikkelsen Nese, født rundt midten av mai 
1802 på Nese i Helleland, døpt 23.05.1802 og hustru Berte Eilufsdatter Regeland, født rundt 20.juli 

1802 på Regeland i Sokndal sogn, døpt 25.07.1802. 

Bernt Berntsen Lomeland flyttet til Agder, hvor han først gikk på Holt seminar og utdannet seg til 
lærer. Han så tidlig at statskirkens bibeltolkning, samt revisjoner og endringer av det religiøse 

budskapet kom på kollisjonskurs med hans måte å tolke kristendommen på. Lomeland gikk dermed 

sammen med en del andre dissenterte i Sør-Rogaland og Vest-Agder og etablerte menigheten 

Samfundet og han ble menighetens første forstander. Familien bodde på 1870- og 80-tallet i 
Kristiansand, men flyttet på 1890-tallet til Egersund. 

Barn: I. Bernhard Martin Lomeland, født 19.10.1875 i Kristiansand, døpt 24.10.1875. Faddere ved 

dåpen: J. T. Olegreen, T. Thorkildsen, Skomager Sæveland, Anne Andersen (Andersdatter) og 
Ingeborg Olsdatter. 

II. Arthur Otto Baruk Lomeland, født 21.07.1882 i Holbergs gate 166 i Kristiansand, døpt 

30.07.1882. Faddere ved dåpen: Inger Valand på Rosseland i Greipstad, Kaja Andersen på Lund i 
Kristiansand, Johan Olegreen, Lars T. Valand, (Ronal Tams) og Adolf Olsen. 

III. Peter Magnus Tonning Lomeland, født 19.08.1888 i Holbergs gate nr. 20 i Kristiansand, døpt 

26.08.1888. 

  
010. II. Arthur Otto Baruk Lomeland. Født 21.07.1882 i Kristiansand. Da foreldrene hans flyttet til 

Egersund på 1890-tallet ble Arthur Otto Baruk boende i Kristiansand. Han var ugift, da han med 

Thora Johanne Zimmermann, født 08.02.1886, fikk sønnen Alf Marius.  Ved folketellingen i 1900 
var Arthur Otto Baruk Lomeland kontorist av yrke og bodde som leieboer hos kjøpmann Tønnes 

Thorkildsen i Henrik Wergelandsgate 40 i Kristiansand. 

Thora Johanne Zimmermann er barn nr. I. under ane nr. 057 – på slektslinjen: De eldste kjente 

slekter i Birkenes, del 1. 
Thora Johanne Zimmermann er barn nr. I. under ane nr. 010 – på slektslinjen: Fra Agders 

historie IX. Fra Valand i Holme sogn til Grimstad – på slektsoppsettet:  Våre historiske røtter, 

del 3. På Sør- og Sør-Vestlandet. 
Barn: I. Alf Marius Zimmermann, født 10.04.1914 i Kristiansand, død 08.03.1976. 

 

 

Fra Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900.  

 Kommune: Kristiansand.  

 Kommunenummer: 1001.  

 Navn på bosted: Henr. Wergelds Gade 40.  

 Antall leiligheter: 1. 

 Antall personer registrert på bostedet: 4 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Tønnes 
Thorkildsen 

Husfader Enkemann Kjøpmann 1832 Kristiansand Norsk 

Marie Aanensen  Ugift Husholderske 1861 Randesund Norsk 

Allette Slettebø  Ugift Tjenestejente 1882 Egersund Norsk 

Arthur 

Lomeland 

Logerende Ugift Kontorist hus 

no. 1 

1882 Kristiansand Norsk 

 
Merknad: Alle personer oppført på denne bopel var i 1900 medlemmer av menigheten Samfundet. 

 


