
Mandal, som er Norges sydligste by, ble opprinnelig anlagt på gårdene Halse og Skinsnes sin grunn. 
På grunn av sin beliggenhet var Mandal også blant de steder i landet som i århundrene etter 
Svartedauden hadde en utstrakt handelsforbindelse med Danmark, Holland og England. Det 
opprinnelige navnet på Mandal var ”Buane”, som kommer av ”de danske boder i Mandalen, og senere 
fikk ladestedet navnet sitt av dalen Mandalen og elvenavnet Mandalselva.  
Det gamle ladestedet lå på elvas nord- og vestside, mens bydelen Malmø lå på elvas syd- og østside. 
Selve Mandalselva, som renner gjennom byen, har en bredde fra 80 til 260 meter der den snor seg 
frem først i vestlig retning og så mot sør før den renner ut i havet like øst for Sjøsanden. 
Den første bygrensen for Mandal ble bestemt ved en kongelig resolusjon av 3. januar 1846, og da ble 
også ladesteds oppgåtte grensemarkering av 29. mai, samt 3. og 4 juli 1839 bekreftet. 
Ved kommunesammenslåingen på begynnelsen av 1960-tallet ble kommunene Halse og Harkmark, 
samt Holum og Mandal by slått sammen til Mandal kommune med administrasjonssete i Mandal. 
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Trelasthandel og privilegier 
 
Så tidlig som i 1526 dokumenteres det i tyske nedtegnelser at det ble utført trelast fra Halse, men i 
følge engelske tradisjoner kjøpte engelskmennene trelast i Halse allerede før Svartedauden. Det var 
tømmer som var skåret til plank og bord som da gikk over Nordsjøen til England. På 1500-tallet var 
det livlig trelasthandel med Skottland, og sannsynligvis også stor utførsel av laks til de samme 
områder.  
I Halse på begynnelsen av 1400-tallet, altså mindre enn 100 år etter Svartedauden nærmest hadde lagt 
område øde, hadde kjøpmenn fra Tønsberg etablert sin forretningsvirksomhet ved munningen av 
Mandalselva. De hadde fått privilegier på å drive med handelsvirksomhet på Agder og var fritatt for å 
betale toll (havneavgift) i de havnene de benyttet. Ved nedre del av elva ble det oppført handelsboder 
og anlagt brygger. Hollenderne drev på samme tiden lovlig handel med Norge, for ifølge 
privilegiet fra 24. august 1443 kunne hollenderne drive handelsvirksomhet hvor de ønsket i vårt 
land. Helt frem til kjøpstads privilegiene av 1662 kjøpte skotter, engelskmann, dansker, tyskere og 
hollendere trelast av bønder og prester i Halse og Harkmark.  
De hollandske handelsskipene seilet så langt de kunne oppover i Mandalselva for å laste trelast, og i 
følge tradisjonen gikk de over 1 mil opp i elva. Hollenderne fikk etter hvert et svært godt forhold til 
lokalbefolkningen i Halse, og det var skipperne på de hollandske handelsskipene som skjenket gamle 
Halse kirke, oppført 1565 og nedbrent 1810, de  fantastisk flotte vindusruter med bibelske sener og det 
inngravert årstall 1604. 
Handelsvirksomheten medførte også økt kriminell virksomhet langs kysten, for med økt skipstrafikk 
langs norskekysten, så også sjørøverne sitt snitt til å gjøre store varp.  
 
 
Sjørøvere på Risøbank og sjøslaget utenfor Høksåslandet i 1526 
 
Ved Mikkelsmesse 29. september 1526 seilte tre Nord-Tyske handelsskip ut fra Bergen med kurs for 
Lübeck. Det var en rute som skipskapteinene Karsten Thode, Claus Went og Michel Here nok kjente 
svært godt, siden deres skip var de såkalte ”Hanseatiske Bergenfarere”.  
De tre skipsførerne hadde på forhånd blitt enige om å holde følge sørover, og for å unngå at skipene 
forsvant fra hverandre hengte de opp en lykt som nattsignal. 
De var kommet inn i Skagerrak og hadde fått bykirken i Skagen i sikte, men mens de nærmest seg 
Danmark blåste det opp til storm og skipene kom fra hverandre og ingen av dem så heller de andres 
nattlys. Uværet raste og i fire døgn drev de tyske handelsskipene rundt i Skagerrak mellom Agder og 
Nord Jylland, men den femte natten – ett par timer før det ble dag – oppdaget Karsten Thode et skip i 
det fjerne og hengte straks ut nattlykten for at de skulle bli sett. På det andre skipet kom også 
nattlykten frem og dette skipet, som ble ført av Claus Went, seilte deretter i møte med Thodes skip.  
Været hadde nå løyet slik at skipene kunne komme helt inn mot hverandre og de to skipskapteinene 
ble enige om å seile nordover til Norge igjen i retning Lindesnes og søke havn der. Da de passerte 
Ryvingen fikk de øye på en kreiert (et slags tremastet seilskip), som lå inne ved Risøbank like øst for 
gården Sånum. Da sa den ene kapteinen til den andre: ”Her ligger et skib, mon det ikke skulde være en 
sjørøver, for det er en røverhavn der hvor det ligger?” Men den andre svarte: ”Gud bevare oss, nei det 
er vel heller en skotte, som tar inn trelast.” Sent samme kveld kom de to tyske handelsskipene inn i 
sundet mellom Hille og Høksåslandet hvor de kastet anker.  
De måtte finne ut mer om skipet på Risøbank om det var en sjørøver eller et handelsskip. Kaptein 
Thode sendte dermed av sted noen sjøfolk i ei jolle inn mot land for å spørre oppsitterne i området om 
hva slags skip det var. Noen bønder, som de kom i snakk med, fortalte at det var et sjørøverskip med 
mange folk om bord. Men det var ingen som sa at skipet ble ført av den beryktede sjørøveren Martin 
Pechlin som stod i forbindelse med den landflyktige kong Kristian II. sine tilhengere. Enten så visste 
bøndene ikke hvem lederen for sjørøverne var eller så ville de holde navnet skjult.  
Allehelgensdag 1. november kom to Halsegutter om bord i skipet til Claus Went og ville selge høns til 
sjøfolkene, men guttene forlangte så høy pris at ingen ville kjøpe. De fremmede gutter sine stemmer 
hadde også blitt hørt av kaptein Thode, som på det tidspunkt satt i sin lugar og spiste. Han undret seg 



på hvem de fremmede kunne være, og da han fikk vite at det var to gutter fra fastlandet som ville selge 
høns, ropte han ut: ”Det er forrædere, som vil utspeide hvor mannsterke vi er, og hvor meget skyts vi 
har.” Guttene ble straks tatt i forhør, men de ville ikke tilstå at de var i leddtok med sjørøverne. 
Karsten Thode, som var en eldre og dyktig skipper, hadde nok erfaring med slik spionasje og dermed 
var det nok ikke uten grunn at han antok at guttene ikke hadde rent mel i posen. De to guttene ble da 
truet med at de skulle bli lenket i fotjern, og det hjalp på deres vilje til samarbeid. Den største av 
guttene tilstod straks at han var kommet for å spionere, men han ville ikke fortelle hvem som var 
skipssjefen på sjørøverskipet. Han fortalte kun at skipet kreierten hadde en høy kobrygge (dekket 
mellom stormasten og fokkemasten), og han innrømmet også at det var røvernes hensikt å angripe de 
tyske handelsskipene.  
Den minste av guttene ville ikke tilstå at han arbeidet for røverne, men oppgav at han jobbet hos en 
bonde like i nærheten. Dersom de tyske sjøfolkene ikke ville tro ham, så bad han om at de kunne følge 
med ham til gården for å få en bekreftelse på at han snakket sant. Skipsmannskapene følte seg ikke 
trygge på noen av guttene, og for sikkerhets skyld ble den største av guttene lagt i bolt og jern, og de 
som fulgte den andre gutten til gården var godt bevæpnet med våpen  av forskjellig slag. 
Det var allehelgensdag og stor samling av folk på gården Lande, og siden sjørøverskipet kunne sees 
fra gården fryktet tyskerne at det også var røvere blant gjestene på gården der gutten hadde ført dem. 
Dette kunne jo være et bakhold, så det var best og ikke ta unødvendige sjanser mente tyskerne. De 
hadde også en nordmann med seg, høvedsmannen Peter Skougaard, som det i 1527 opplyses om at han 
tidligere hadde vært i tjeneste som fogd hos befalingsmannen over Lister len Vincents Lunge. Dette 
tilsier i så fall at gården Sånum, og de omkringliggende egne, før reformasjonen kan ha vært et eget 
sogn under Audnedal prestegjeld og dermed tilhørt Lister len. 
Peter Skougaard var ingen reddhare eller svekling, men en særs modig leder. Han hadde med seg en 
stålbue og på denne la han en kraftig pil. Peter styrtet mot inngangsdøren og sprang den opp ved sitt 
tilløp. Inne i stuen satt en hop av forstøkte bønder som feiret allehelgensdag med god mat og øl. 
Bøndene ropte nærnest i kor til Peter: ”Hvor kommer du fra, og hvorfor trenger du deg inn her med 
spent bue?” Han svarte: ”Det vil nok tiden vise.” Husets eier gikk så ut til tyskerne og han undret seg 
over hvorfor det var så mange fremmede på gården og hvorfor de bar våpen. Tyskerne pekte på gutten 
de hadde med seg og spurte bonden om han tjente på gården hans. Dette ble bekreftet og dermed ble 
gutten satt fri.  
Det som da skjedde kan virke høyst underlig på mange måter, men hva gjør en ikke for å tjene på det 
selv. Den forskremte bonden ville hevne seg; hen ville forråde tyskerne, og dermed bad ham dem inn 
på mat og øl, og tilbød dem å sitte ved bordet.   
I mellomtiden mens dette opptrinnet skjedde på Lande hadde det tredje tyske handelsskipet også 
funnet veien til Agders kyst, men ankret opp så langt vest som ved Korshavn. Kaptein Michel Heres 
skip hadde blitt iakttatt av sjørøverne ved Risøbank da han passerte, og røverne sendte straks av gårde 
vestover et mindre krigsskip godt utstyrt med geværer og noen mindre kanoner for å finne det tyske 
handelsskipet. Tyskerne som var ved Høksås hadde ikke observert det tredje følgeskipet deres, og 
kunne dermed heller ikke komme sine kamerater til unnsetning. 
I sundet mellom gården Lande og den tyske oppankringsplassen lå der et erobret og istykkerhugget 
handelsskip som lå delveis tørt ved lavt vann. Dette fartøiet hadde hjemmehavn i Tønsberg, og dets 
skipper hadde gjort en avtale med sjørøverne i Halse at han skulle få det tilbake mot å betale dem 180 
gullgylden. Skipperen hadde reist østover for å skaffe pengene, men mannskapet hadde fått losji hos 
bøndene i området ved Sånum og Landegården. På tilbaketuren fra Lande møtte tyskerne på en av 
matrosene fra Tønsbergskipet, som tilbød dem viktige opplysninger om sjørøverne, men de måtte til 
gjengjeld ikke fortelle noen av oppsitterne i området om det de fikk vite, for det kunne koste ham livet. 
Matrosen fortalte da at sjørøverskipet hadde et mannskap på 80 mann, og at de måtte vokte seg vel for 
å møte det lille krigsskipet som røverne nylig hadde sent vestover mot Selør for å kapre et handelsskip. 
Han visste også at den gutten som tyskerne holdt fanget egentlig tilhørte røvernes mannskap, men at 
han var tvunget til å spionere for dem. Tyskerne takket matrosen for opplysningene, og skyndte seg 
tilbake til sine skip. De var ikke mer enn kommet om bord før det lille krigsskipet som sjørøverne 
hadde sendt vestover kom tilbake til Halselandet.  
Det tyske mannskapet gjorde seg klar til kamp, og de hentet flere steiner inne på land som de fyllte 
opp i de kurvdannede mers på begge skip. På et seilskip er mers en plattform i skjøten mellom nedre 



og øvre del av masten. Mersen gir spredning for mersestangens vant. Mersseil, råseil som føres på 
mersestangen, det vil si den midtre del av masten. 
Tyskerne fant frem alt skyts på de to skipene, og de bandt sammen mastetauene slik at fartøyene 
kunne dras mot hverandre dersom røverne gikk til angrep. Samme kveld var sjørøvernes leder i 
nærheten av oppankringsplassen for å inspisere de tyske handelsskipene, og han la mest sannsynlig 
planer om hvordan de skulle angripes. Mannskapet hadde merket seg sjørøverens nærvær og denne 
natten ble det holdt ekstra sterkt vakthold om bord på skipene. 
Tidlig neste morgen, allehelgenslørdag den 4. november, sendte tyskerne noen mindre båter i land for 
å hugge trær som skulle brukes til ved. Da småbåtene hadde blitt fylt opp med ved og mannskapet 
skulle legge fra land kom en hop mennesker fra den kanten hvor sjørøverskipet lå. Disse nyankomne 
opptrådte med hån og spott overfor tyskerne, men en av tyskerne tok mot til seg og gikk opp på heia 
like i nærheten, og der fikk han øye på en båt som høyst sannsynlig kom fra husklyngen ”Banken” ved 
Risøbank. Tyskeren skyndte seg ned fra utsiktspunktet og kom velberget over til handelsskipene, der 
gamle kaptein Carsten Thode gikk og ventet på beskjed. Så snart kapteinen fikk underretning om det 
som hadde blitt observert blåste han i fløyt. Dette var et signal til vedhuggerne om at de straks måtte 
komme om bord, og skipene ble også gjort klar til nærkamp. 
 

 
 
Det var i buktene  rundt Høksåslandet at det kraftige sjøslaget mellom dansk-norske sjørøvere og tyske sjøfolk  
ble utkjempet i november 1526. 
 
Av værobservasjoner på denne dag fremkommer det at været var som de siste dager forut med pent 
vær og østlig bris. Dette førte til at de oppankrede tyske skipene lå å drev noe etter vinden.  
Kaptein Thode regnet med at sjørøverne ville bruke den ankomne mindre båten som en brennende 
fakkel og sende den mot deres skip for å sette fyr på dem. Thode fikk rett i sine antagelser, for 
sjørøverbåten ble stukket i brann og forsøkt sendt mot dem. Tyskerne forsøkte å få den brennende 
båten til å endre kurs, men de måtte skyte den i stykker. Da skuddet traff sprutet flammer og gnister 
høyt opp i luften, og tre mann som hadde vært om bord kom nå til syne, og disse anstrengte seg fælt 
for å få den brennende båten til å drive mot tyskerne, men det lykkes ikke, for båten som da så ut som 
et vrak hadde fått så kraftig fyr i seilene at den drev like forbi dem. Den ene av røverne som var om 
bord på det brennende vraket kastet da ut et anker akter for å prøve å dra seg og båten tilbake mot 
tyskerne, men dette så ikke ut til å lykkes.  
De ombordværende på sjørøverskipet kom seg opp på øvredekket hvor de hadde samlet sammen en 
mengde skrot, som de kunne bruke til kastevåpen. Dette må ha vært på det store skipet til sjørøverne, 
siden det andre stod i brann. Gamle Thode oppdaget dette og gav sitt mannskap beskjed om at de 
måtte heise en vimpel som burde fortelle røverne at de ville møte sterk motstand. Thode befalte også 
eget mannskap om at de ikke måtte skyte mot eller på annen måte angripe sjørøverne uten at han først 
hadde gitt tegn. Thode gav så styrmannen ordre om å seile nær inntil Claus Wents skip, som lå noe 
nærmere land, men før de rakk så langt blåste Thode i fløyten og tyskerne fyrte da løs med sine 
skytevåpen mot øvredekket på røverskipet og mange av røverne falt om og styrtet i sjøen. Da kom 
steinene som lå på mersen til nytte, for da Thodes skip kom inntil Wents skip bombarderte tyskerene 
røverne med stein slik at de ikke kom mellom de to tyske skipene og ei heller fikk flere folk om bord. 
Under forvirringen som plutselig oppstod blant sjørøverne tok deres skip ut til babord side så dets 
baugspyd satt seg fast i takkalesjen på Wents skip. I det samme, før røverne fikk summet seg, løp to 
tyskere frem mot baugspydet og begynte å hugge dette i stykker, men da falt også takkalesjen på 
Wents skip ned. Tyskerne grep så tak i sjørøverskipets tauverk, slik at røverne ikke kunne komme seg 



unna eller få snudd skipet. Røverskipet var i en lei felle, for dets kanoner var dermed blitt vendt inn 
mot land og kunne derfor ikke lenger brukes mot de tyske skipene. Tyskerne i mersen angrep nå 
røverne mer intenst med små og store steiner. Kapteinen på røverskipet ropte og skrek til sitt 
mannskap at de måtte entre de tyske skipene, men en tysk handelsmann, Gert Korffmacker, som var 
om bord overhørte hva som ble ropt. Han tok sikte på sjørøverkapteinen og trakk av, og han falt død 
om på stedet.  
Kaptein Thode som ledet det tyske angrepet ble såret i armen av en skytter som sto i røverskipet 
forstavn, og den samme røveren klarte å skyte 8 tyskere før skarpskytteren Gert Korffmacker fikk has 
på ham. Det var ikke flere stein igjen i mersen til å bombe røverne med og noe måtte de ha til det bruk, 
og for å bøte på dette rev tyskerne i stykker byssa på egen skip slik at de kunne kaste med murstein. 
Tyskerne entret samtidig røverskipet, men flere av røverne hadde søkt tilflukt om bord. Disse kom 
frem og kastet spyd og slo vilt om seg med økser mot tyskerne, som forsvarte seg tappert med sine 
skytevåpen. Ettervert fikk tyskerne overtaket og røverne prøvde å komme seg unna, men de ble 
angrepet og slått i hjel av de av tyskerne som var utstyrt med sverd og handøkser. Av sjørøverskipets 
besetning var det kun 14 som slapp unna, mens 6 ble tatt til fange, og av de som klarte å rømme var 
det en som ble skutt. De andre rømlingene klarte å komme seg over i en liten jakt hvor de fikk hjelp av 
5 av sine kamerater som ikke hadde deltatt i slaget. Dette kan og ha vært oppsittere i området som 
sympatiserte med sjørøverne. 
Tyskerne som da var kommet om bord på sjørøverskipet hørte lyder under seg og oppdaget deretter at 
det var flere folk under dekk. Det var fanger som sjørøverne hadde tatt, og to av dem var fra Hamburg 
og ble gjenkjent av sine redningsmenn. Fangene ble løslatt og kom seg opp på dekk, og det var først 
da at befrierne fikk rede på sjørøverkapteinens navn.  
Tyskerne beholdt de 6 fangene om bord i to dager, men da ble de kastet over bord. Det var 10 falne 
tyske matroser og disse ble gravlagt på Sånum kirkegård, og blant dem var Peder Skougaard. 20 tysker 
var blitt såret under kampens hete, men de kom til hektene igjen og fortsatte mest sannsynlig i sin 
tjeneste. Tyskerne tok med seg alt av verdi på sjørøverskipet og satt det deretter i brann. De tok også 
med seg fanen til kaptein Martin Pechlin, og den ble siden opphengt i Mariakirken i Lübeck. 
Pechlin var en av 1500-tallets mest fryktede sjørøvere, men han fikk mye sympati her på Agder på 
grunn av sin støtte til kong Christian II. Hanseatene derimot gav sin fulle støtte til den nyinnsatte kong 
Fredrik I, og han var igjen en forkjemper for den protestantiske trosretning etter hvert skulle få sitt 
fotfeste i Danmark-Norge. Tyskernes drap på sjørøverskipperen vakte derfor stor irritasjon og bitterhet 
blant befolkningen på Agder, og ikke minst i Halse- og Holumsdistriktet hvor nettopp Christian II. 
hadde mange av sine tilhengere. 
Michel Here, hans skip og mannskap, må ha unngått sjørøverne da disse seilte etter ham vestover mot 
Korshavn. kaptein Here traff siden på de flyktede røverne fra Halse og han fikk fatt i fire av dem og 
kastet disse på sjøen. Ni av røverne klarte å komme seg over Skagerrak og videre sørøstover til 
Varberg på svenskekysten hvor de ble pågrepet. De ble stilt for retten og dømt til døden ved 
halshogging. Det var ingen nådig dom for noen av dem, men kanskje verst for den ene av røverne som 
ble dømt til å være bøddel og måtte slå i hjel sine kamerater.  
 
 
Lakseeksporten 
 
Det var ikke bare trelast som Halse eksportert til utlandet, men også store menger laks har gjennom 
århundrer gitt distriktet verdifulle inntekter.  
Handelen med laks har helt siden begynnelsen av 1400-tallet vært en viktig eksportnæring for 
Halsedistriktet. Det var den dansk-norske kongen Erik av Pommern (1389-1442) som grunnla den 
skånske byen Landskrona og han gav den samme byen privilegiet med å drive handel ved 
Mandalselvas munning, og de anla også mest sannsynlig det strandstedet som ble kalt de danske boder 
i Mandalen. Det var det rike laksefiske i Mandalselva som var bakgrunnen for privilegiet. 
Den kjente historikeren og sognepresten i Valle prestegjeld, Sør Audnedal, Peder Claussøn Friis har 
nedtegnet at laksen fra Halse, sammen med andre varer som trelast, ble eksportert til Lübeck, og at det 
til Halse ble det innført sølv, kobber, klær, lærreder, stål, jern, tinn, korn, mel, malt, brød, humle, 
hamp og øl som innbyggerne der trengte. Friis har i sine notater også skrevet at i rundt året 1555 ble 
det på ett år utført (eksportert) 100 lester saltet og tørket laks. 



Den danske preten Christiern Brun gjorde i 1584 en rekke nedtegnelser om laksehandelen fra Norge, 
og i hans nedtegnelser sigtes det i hovedsak til lakseeksporten fra Mandal: ”Der gaar 38 Bismer Pund 
udi Norrig udi en heel Tønde, naar men salter den der, og fordi at vor Bismer Pund her i Danmark er 
noget større, da er det vel til sammen regnet efter vor Bismer Pund, vi have her i Danmark, 24 Pund, 
som gaar i en Tønde. Item af disse norske Bismer Pund kan man faa fem Pund for en Daler, thi de 
Norske sælger saadan Fisk i Pundetal. Morten Baad i Norge, som er skipper, der seiler aarligen i 
Tydskland og andensteds med Norsk Gods, han førte et Aar henved 14 Læster saltet Lax af Norrig og i 
Tydskland og fik for hver Tønde 14 gamle Daler. Naar de Naarske (Norske) nu sælger Spegelax, da 
sælge de dem efter slig Vilkaar , som nu sagt er”. 
Morten Baad drev forretningsvirksomhet sin fra Mandal, men i 1569 sendte Landskronas borgere, de 
som hadde retten til handel i Mandal, klage på Baads virksomhet til lensherren Erik Brockenhaus. 
Baad, som da var bosatt i Mandal, drev med forretningsvirksomhet og fiskeeksport. Til tross for 
klagen fortsatte Baad sin virksomhet, og han nevnes som bosatt i Mandal (Halse) i 1578 og 1584.  
 
Handelsvirksomheten i Halse fikk en tragisk nedgang da kong Christian IV. i 1641 grunnla stiftsstaden 
Christiansand, som i vide kretser ble kaldt for ”den dansk-norske kjæledegge”. Dette var jo kong 
Christians egen by, og det var noe som ble merket i mils omkrets. Ikke bare det at innbyggerne på Eg 
og Grim ble tvangssent til provinsen Øvrebø og fikk overta kongens jord der, men for 
handelsvirksomheten og folket i Halse gikk det enda verre.  
Kongen startet en ødeleggelseskrig (handelskrig) mot de små handelssteder som tidligere var anlagt 
fra Risør i øst til Flekkefjord i vest, og det ved at alle handelsrettigheter som blant annet Halse hadde 
hatt da ble overført til Christiansand. Men kongen hadde forregnet seg, og snart kom problemene, for 
byen hans var rett og slett for liten til å ta hånd om all den virksomheten som måtte etableres. Dette 
løste seg ved at Christian utvidet bygrensen, byen ble en frihavn og hele stiftes handel og skipsfart 
skulle samles der. 
Landskrona hadde lidd store tap i krigen (1643-45) og desto mindre ble ikke de økonomiske tapene da 
Christiansand, etter rettergang og dom, hadde tilegnet seg flere av landskronaborgernes gods i Halse. 
Landskronas privilegier med virksomhet i Halse forsvant helt da den skånske byen ble avstått til 
Sverige i 1658. 
 
 
Slektsforbindelser til Nedenes, Risør og Tønsberg 
 
Søfren Pedersen het en ung mann fra Nedenes amt som i 1592 kom til kongens gård Fuskeland i 
Holum sogn for å være fogd der. Han nevnes som vitne i flere rettssaker i årene 1608 og 1611. I denne 
perioden bodde Søfren på Vådne i samme sogn. Blant de øvrige vitnene i de saker som gjaldt 
laksefiske i elva var også Søren Sagmester. Søfren Pedersen Vådne satt sitt seglmerke under et av 
dokumentene, og det bekrefter hans tilstedeværelse i distriktet. Etter dette forsvant Søfren i kildene fra 
Halse- og Holumsdistriktet, men sønnen hans, Peder Søfrensen, overtok gården Vådne. Peder var 
gift med Anna Clausdatter. Hun var datter av Claus Mogensen (1570-), som var borger av Tønsberg. 
Etter Peders død i 1630 giftet enken Anna seg opp att med Gjert Lauritzen Vådne, som mest 
sannsynlig var fra Tønsbergdistriktet.  
En Olle Søfrensen, født 1607, nevnes i 1665 som oppsitter på Nordre Tregde i Halse sogn; han hadde 
sønnen  Søffren Olsen, født 1645, som nevnes 20 år gammel i 1665.  
Peder Vådne drev stort innen handelsvirksomhet og var borger av Tønsberg. Han og hustruen Anna 
hadde kun ei datter og hun ble gift med den rike kjøpmannen og sagbrukseieren Anders Thomassen 
(1618-), som bodde ”udi Mortensbo i De danske Boder”. Han var sønn til Thomas Jensen på Sodeland 
i Holum sogn. Barna deres var Peder, Jørgen og Thomas Anderssønner og Maren Anne, Sidzeld og 
Karen Andersdøtre. 
Jørgen Andersen fortsatte virksomheten i ”De danske Boder”. Han var gift med Karen Hansdatter, 
som var født samme sted. Familien levde i stor velstand, og de satt blant annet med betydelige 
eierparter i Østerlandske Fiskerier. Blant deres barn var Marte Jørgensdatter, som var gift med Caspar 
Jørgensen Astrup.  
Jørgen og Karen hadde også sønnen Morten Jørgensen Trægde, som døde i 1734. Han var gift med 
Maren Christiansdatter Sandnes, som var født i 1708 i Halse sogn. Etter at hun i en alder av bare 26 



år ble enke giftet hun seg opp att med Daniel Danielsen Dybo. I sitt første ekteskap hadde Maren 
dattera Karen Mortensdatter, som var født i 1733. Hun ble gift med Salve Jensen på Øvre Nøding i 
Holum sogn. I sitt andre ekteskap hadde Maren døtrene Torborg og Kirsten Danielsdøtre. 
Maren Christiansdatter Sandnes var barnebarn av godseier Rolf Naisen Sandnes, som på det meste 
satt med et jordgods på 68 huder på Agder og som i tillegg hadde giftet seg til mye gods i Bratsberg og 
Tønsberg. Der i området øst for Agder satt også slekten til Jørgen von Ansbach med mye gods. Rolf 
Naisen hadde to døtre, Anne og Kirsten. Anne var gift to ganger. Hennes første ektemann var 
Christian Sterck, men etter dennes død giftet hun seg opp att med Søfren Pedersen, som var Jørgen 
von Ansbach sin dattersønn. Kirsten var gift med fogden Friedrich Jensen som var farfar til Maren 
Christiansdatter; hun som ble gift med Morten Jørgensen Trægde. Ei Dorthe Mortensdatter nevnes 
på Søndre Tregde i 1769. Friedrich Jensen var også svigerfar til sorenskriver Christen Iversen og 
morfar til sorenskriver Friedrich Andersen, som var sønn til Risørborgeren Anders Didriksen. 
Christian Sterck var en meget aktiv, men også svært omdiskutert forretningsmann; han ble fogd i 
Mandals Len i 1619, men før denne tid hadde han vært offentlig tjenestemenn både i Øster Risør, 
Vester Risør og i Nedenes. Som fogd og forretningsmann skulle han ivareta både kongens interesser, 
sine egne forretningsinteresser og ”almuens nødtørftige” interesser. Dette førte i mange tilfeller til 
konflikter mellom ham og de personer hvis interesser han skulle ivareta. Den første klagen på Sterck 
ble sendt til København i 1626. Fire år senere fryktet man i København at allmuen på Agder skulle 
overfalle, skade eller i værste fall drepe Sterck. 
”Den 31. juli 1630 ble der andraget om kongens nådigste beskjærmelsesbrev for fogden”. Kongen 
selv, Christian IV., gav i denne anledning klart og tydelig sin mening til kjenne, og det var ingen tvil 
om at han hadde stor sympati for fogden Sterck.: ”Det er vår vilje at det ikke skal vederfares Christian 
Sterck noen vold eller overlist. Han er tatt under vår hegn og beskjærmelse, så han fri, sikker og 
uhindret kan søke retten under vår hyldest og nåde”.  
Den 19. mars 1631 kunngjorde Christian IV. et bekreftelsesdokument (Confirmantsbrev) hvor kongen 
i egen person uttrykkelig erklærte at det er på hans vegne og etter hans nådigste befaling at ”Os 
elschelige Christian Sterck og Rolf Sandnes fra Mandals Len skal være forundt forpaktningen udi 
sju år av alt det laksefiskeri som kronen tilkommer i nevnte len”. At Os elschelige Christian Sterck 
året etter ble dømt i Herredagen i Bergen, ser ikke ut til å ha satt noen stopper for hans karriere. 
Christian Sterck var også storgodseier, tolltjenestemann og krovert i Øster Risør ved sin død før 
25.05.1658. For på denne dag innbrakte hans søsterdatter, Margrethe Jochumsdatter, Hans Reinichers 
enke, sitt arvekrav i boet til avdøde Christian Sterck. Arvekravet ble rettet til kanselliet i København. 
Det var et stort skifte, for Sterck hadde gjennom årenes løp kjøpt opp mye jordgods – særlig i 
Risørdistriktet, og han satt blant annet som eier av Risør bys grunn. 
Etter Christian Stercks død giftet enken, Anne Rolvsdatter, seg opp att med Søfren Pedersen, som i 
1664 nevnes som eier av ⅔ hud i Risør. Dette eierforholdet førte Pedersen i rettssak med Isack Falck, 
som var Risør bys grunnlegger. Falck var blant de rikeste godseierne i Risørdistriktet, for i en periode 
satt han med totalt 75 huder jordgods på Agder beliggende i bygdene Søndeled, Gjerstad, Vegårshei, 
Holt, Østre Moland, Tromøy, Fjære og Treungen, og i tillegg noe gods i Brunlanes. 
Søfren Pedersen overtok Stercks jordgods i Randvik og Buvik, og pantegodset i blant annet Moen, 
Vestre Rød og Bratland, men der satt han på forhånd med 2 huder i Nautenes og ¼ hud i Hønnebø og 
herunder sagbruket i samme gård. Nautenes hadde Søfren Pedersen arvet ved skifte i januar 1623 
etter sin far, lagmannen, hvis eldste sønn hadde arvet familiens jordgods på Odderøya i Oddernes 
sogn, samt 1 hud i Ottesland i Austre Moland med tilhørende sagbruk. Den tredje lagmannsønnen 
arvet Hønnebø i Søndeled. 
 
  
Tørris Christensen Nedenes – kongen av Mandal 
 
Tørris Christensen Nedenes hadde sine forfedre i Danmark og hans svigerfar, Morten Mortensen, som 
døde i 1697, var fra Slesvig. ”Mandalskongen”, kalte medborgerne ham for på grunn av hans enorme 
formue og sansen for å gjøre gode forretninger. Tørres og hans familie residerte på gården Jåbekk i 
Halse sogn fra 1680-tallet og fremover. Nedenesfamilien satt samtidig som eiere av gårdene Halse, 
Jåbekk og Ime. Mye av formuen skaffet Tørres seg som følge av pengeutlån, for pengene lånte han ut 
med pant i gulv eller sølv, og det gullet og sølvet han ikke fikk som pant det kjøpte han. Jåbekkgården 



hadde en særlig betydning for Tørres, for der hadde han et standsmessig hus, og der kunne han 
oppbevare verdier både i mynt og gull. På Jåbekk hadde han store summer med kontanter liggende, for 
der var verdiene hans langt tryggere oppbevart for å unngå tyverier fra kjeltringer og sjørøvere enn på 
Halsegården nede ved elvemunningen.  I Halse hadde man dette uttrykket om forretningene til Tørris: 
”Alt gull og sølv skal til Jåbekk”. Det var på Jåbekk at Tørris telte penger og veide gull, og derfra 
styrte han sine mange forretninger. 
Han satt som eier av Halse gård med store jordbruksarealer og laksefiskerier, og den bygrunn som 
selve Mandals vestre del er bebygd hørte inn under gården Halse. Tørris eide også deler av gårdene  
Jåbekk og Ime samt privilegert bom- (tømmerbom i elva) og sagbrukseier. Han var i tillegg skipsreder 
med egne skip og hadde eierparter i andres skip. I Halse sogns havn Kleven hadde han anlagt 
kaianlegg med kran for lasting og lossing av skip.  
Kong Fredrik IV av Danmark-Norge var i 1690-årene i pengemangel som følge av krigen mot Sverige, 
og henvendte seg derfor til Tørris Christensen med forespørsel om lån til statskassen. Tørris ville 
gjerne hjelpe sitt lands statsoverhode og tilbød seg å låne kongen 89.600 rd. Da pengene skulle fraktes 
fra Jåbekkgården og mot Kleven lesset drengene myntene opp i en stor vogn og dro av gårde, men 
lasset var så tungt at de i første omgang ikke kom lenger enn til brua over Jåbekken. Bruas bærebjelker 
var ikke sterke nok til å tåle tyngden fra pengetransporten, og dermed raste vogna og pengene like ut i 
bekken. Da vogna gikk i bekken sa Tørrises hustru Karen følgende: "Aldri kommer disse pengene 
tilbake til Jåbekk”. Hun tok varsel av hendelsen og fikk dessverre rett i sin spådom.  
Pengene ble aldri tilbakebetalt, og da Tørris ved en anledning krevde pengene tilbake fikk han til svar 
at pengene skulle bli tilbakebetalt, men da ville Tørris samtidig bli stilt for retten for landsforræderi. 
Dette var en svært alvorlig beskyldning mot ”Mandalskongen”, men den hadde sin bakgrunn i at under 
krigen mot Sverige kom det et svensk krigsskip inn mot Halselandet og la seg i munningen av 
Mandalselva. Kapteinen truet med plyndring av Mandal dersom de ombordværende på krigsskipet 
ikke fikk proviant fra ladestedets innbyggere. For å spare Mandals innbyggere for angret fra svenskene 
påtok Tørris Christensen på egen ansvar å bringe svenskene den nødvendige proviant. Dette ble sett på 
i øyeblikket som forræderi mot den dansk-norske kongen, men ikke lenge etter ble familien 
Christensen begunstiget med flere privilegier. Det kan nok være at kongen i København og hans 
rådgivere så helheten i den dramatiske situasjonen som svensken stelte i stand for innbyggerene i 
Mandal.  
Tørris Christensen må også ha blitt skremt av inntrengerne, for kort tid etter denne dramatiske 
hendelsen gikk han sammen med en rekke av Halses oppsittere om å anlegge en liten festning på 
Nødholmen, og stedet fikk senere navnet Kastellet.  
Kong Fredrik IV. trengte enda mer penger til statskassen og i år 1700 henvendte kongens utsendinger 
seg på nytt til oppsitterne i Halse for flere bidrag. Fem av borgerne stilte opp, og blant dem var Tørris 
Christensen som ytet kongen et nytt lån, men da kun på 1.000 rd. Fire år senere besøkte kong Fredrik 
IV. Halse og blant de som fikk møte av delegasjonen fra København var Tørris Christensen. I 1723 
nevnes Karen, salige Tørres Christensens enke, som oppsitter på gården Jåbekk i Halse sogn. 
 
 
Krigen 1807-1814 
 
I krigsårene 1807-1814 ble det trange tider i Mandal. Frankrike og Danmark-Norge var i krig med 
England, Russland og Sverige. Alle distriktets næringsveier ble lammet ved at eksporten av trelast til 
England og Nederland opphørte, fisket stoppet opp og skipsfarten ble sterkt redusert. De få, men 
modige fiskere og sjømenn, som våget seg ut i Skagerrak eller Nordsjøen, kunne bli et lett bytte for de 
engelske krigsskip som ofte patruljerte langs norskekysten.  
Kapringen av fiendtlige handels- eller krigsskip som gav inntekter til innbyggerene i Kristiansand, og 
Farsund uteble nærmest i Mandal, men det var unntak. To forretningsdrivende i Mandal, firma 
Gjertsen og Ole Salvesen, hadde utrustet to små kaperslupper, ”Le petit Diable” og ”Prøven”, men 
skipenes utbytte ble nokså smått.  
 
 


