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EIDSVOLLSMANNEN FRA REGELSTAD PÅ FINNØY 
 

REPRESENTANTEN SOM VILLE GRUNNLOVSFESTE ODELSLOVEN 
 

 

Asgaut (Aschout) Olsen Regelstad
1
, født rundt 20.6.1761på Nåden, døpt 28.6.1761, nevnt 40 

år ved folketellingen i 1801. Død 8.1.1847 på gården Regelstad på Finnøy. Han var sønn til 

gårdbruker Ole Aschoutsen Nåden og hustru Anne Reiersdatter Berge. Asgaut Olsen var gift 

to ganger; første gang 25.6.1780 i Finnøy kirke med enka Borghild Tormodsdatter Ropeid. 

Født rundt 22.9.1759 på Ropeid i Sand i Ryfylke, døpt 29.9.1759. Død 2.6.1830 på Finnøy. 

Hun var enke etter Lars Knudsen Lovre og datter av Tormod Torgilsen Ropeid og hustru 

Ingrid Johansdatter. Etter Borghilds død giftet Asgaut seg 14.7.1837 med Brita Olsdatter 

Kvame. Født rundt 17.11.1805 på Kvame, døpt 24.11.1805. Død 10.11.1859 på Finnøy. Hun 

var datter av gårdbruker Ola Nilsen Kvame og hustru Dordi Bjørnsdatter.  

Asgaut Olsen Regelstad var gårdbruker på Regelstad, lensmann på Finnøy og 

forlikskommissær. Han ble valgt som 3. deputert (representant) fra Stavanger Amt til 

Riksforsamlingen på Eidsvoll, hvor han brukte navnet ”Asgaut Olsen”. Selv om Asgaut Olsen 

sluttet seg til Foreningspartiet var det ikke helt konsekvent. Han og andre valgte 

bonderepresentanter arbeidet på Eidsvoll med å få grunnlovsfestet odels- og åsæteretten. 

Denne gruppen med bønder, hvor Asgaut Olsen hadde en viktig funksjon, arbeidet også med 

en lovtekst som gikk ut på at alt benefisert jordgods skulle selges til private grunneiere og at 

de innkomne midler fra dette salget skulle gå til opprettelse av en norsk riksbank. I sevle 

Eidsvoldssalen hvor grunnloven ble vedtatt tok Asgaut visstnok aldri ordet, og under 

avstemningene stemte han mest i trå med Foreningspartiets øvrige representanter.   

 

Folketellingen for 1801 viser følgende status for Asgaut Olsens husstand på Regelstad: 

 

Aschout Olsen Husbonde 40 Gift 
1te 
gang 

Bonde, gaardbeboer, 
medhjelper og forlikelses 
comissair 

Borghild  Tormodsdatter  Hans kone  42  Gift 
2dn 
gang  

 

Ole  Aschoutsen  Deres barn  21  Ugift Enroulleret  

Tormoe  Aschoutsen  Deres barn  14  Ugift  

Rejer  Aschoutsen  Deres barn  11  Ugift  

Ane  Aschoutsdatter Deres barn  17  Ugift  

Inger  Aschoutsdatter Deres barn  9  Ugift  

Dorthe  Aschoutsdatter Deres barn  4  Ugift  

Borgile  Aschoutsdatter Deres barn  1  Ugift  

Brithe  Knudsdatter  Tjenestepike  21  Ugift  

Barbro  Olsdatter Tjenestepike  21  Ugift  

 

                                                
1 Gårdsnavnet Regelstad er det tidligere navnet på gården Relstad.  



 

SAGNET OM DEN SKIPBRUDNE SOKNDØL  

PÅ FINNØY 
 

Bakgrunnen for denne artikkelen er noe spesiell, for den begynte med en hendelse i 1975 som 

igjen tok utgangspunkt i en annen hendelse på 1600-tallet. I mine yngre år reiste jeg ofte med 

toget mellom Kristiansand og Egersund; det var ikke så rart for jeg hadde halve slekta i Sør-

Rogaland. Interessen for lokalhistorie var like stor den gang som nå, eller kanskje enda større. 

På toget kom jeg ofte i prat med eldre mennesker fra Dalane, Jæren eller Ryfylke som hadde 

mang en historie å fortelle. Om alt jeg fikk høre var sant eller ei vet jeg ikke, men mye av det 

jeg ble fortalt har vist å ha sin rot i virkeligheten. Fra mine hjemtrakter i Søgne, både ved 

Trysfjorden og ved Lundeelva hadde jeg hørt mang en historie om hvor viktig båten gjennom 

alle tider hadde vært det sentrale fremkomstmiddelet for kystfolket, og slik var det også for 

kystbefolkningen i Rogaland. I en senere artikkel skal jeg komme innpå hvorfor det på 1930-

tallet kom så mange kvinner fra Egersund og Sokndal til Søgne og Flekkerøya (Oddernes). 

Det handlet om alle sildefiskerne fra området her sør som dro på ”fiske” til Sør-Rogaland, og 

kom tilbake til hjembygda med både damer og penger, så det var et riktig godt ”fiske”.  

Denne artikkelen handler som sagt om en hendelse i fra 1975. Jeg reiste alene med toget og 

bare det i seg selv kunne være spennende nok mange ganger. Denne gangen ble jeg sittende 

ved siden av en eldre mann fra ei av øyene i Ryfylke, og det var ikke mange minuttene før 

samtalen mellom oss var i gang. Han var kunnskapsrik, visstnok i 70-årene og hadde besøkt 

noen slektninger på Østlandet. Da han hørte at jeg var halvt Eigersunder gikk praten virkelig 

unna, for han hadde noe fjerne slektninger på Eigerøya. I samtalen kom vi inn på dette med 

transportmidler gjennom tidene og ikke minst båtens viktighet, og det var i den anledning han 

kom med følgende historie som jeg etter ankomst Egersund straks noterte meg det jeg husket 

og som jeg underveis ikke hadde notert. Nå ha dessverre noe av dette notatet gått tapt, men 

hovedinnholdet kommer her: 

 

Fra mine notater: En gang på 1600-tallet seilte det en sokndøl med navnet Bellest fra 

hjembygda si og nordover langs Jæren og derfra videre mot øyene i Ryfylke. Bellest sitt 

bestemmelsessted var visstnok klosteret på Utstein, men da han hadde seilt nord for Jæren 

brøt det opp til et kraftig uvær og mannen strandet først på Kvitsøy. Der fikk han opphold til 

været hadde gitt seg og noe hjelp på den videre veien mot Utstein. Han må ha tatt feil retning, 

for istedenfor å havne på Utstein fôr han forbi Rennesøy og videre mot Talgje og til Finnøya. 

Her skal han ha blitt en tid før beboerne hjalp han videre mot sitt opprinnelige 

bestemmelsessted på Utstein. Bellest fra Sokndal skal ha etterkommere på flere av øyene i 

Ryfylke og visstnok også i Hjelmeland og Suldal sies det. Hans barnebarn bodde på Finnøy. 

 

Er denne historien korrekt?  Nå mer enn 35 år senere finner jeg en artikkel i tidsskriftet Ætt 

og Heim fra 1959 hvor det skrives om ”Belest-namnet i Sokndal og på Finnøy”. Jeg ble veldig 

overrasket da jeg fant denne artikkelen, for den handler faktisk om en Belest Halvorsen fra 

gården Mydland i Sokndal som kom som leilending til klostergodset på Utstein på Rennesøy, 

men dette var visstnok på slutten av 1500-tallet. Der er det intet som sier noen om at ferden 

fra Sokndal til Rennesøy gikk via Finnøy, men det er noe annet som jeg biter merke i 

artikkelen, og det er: ”Belest Mehus var ikke sønn til Tjøstel Belestsson på Heggland, men 

kan ha vært brorsønn eller søstersønn hans. Det kan og tenkes at han er den samme Belest 

som er nevnt på Mydland i Sokndal i 1602, men ikke i 1603. Det er gjennom Belest Mehus at 

Belest navnet blir ført videre i Ytre Ryfylke”. 

 



En oversikt over en linje av Ble(l)est-slekten på Mydland i Sokndal: 

001. Halvor (Halvard) Øen. Født ca. 1470. Nevnt som oppsitter på Øen i Helleland, og i 

1519 betaler han 40 mark i skatt.    

 

002. Bellest Halvorson Mydland. Født ca. 1495 på Øen i Helleland. Han nevnes i 1519 i  

skattemanntallet over jordeiere, og var da oppsitter på gården Indre Mydland, gnr. 20, i 

Sokndal. I 1562 nevnes Bellest på gården Nedre Mysse, gnr. 30, i samme sogn. Bellest 

Halvorsen var lagrettemann i 1562, og i 1563 ble han regnet med i oversikten over 

jordgodseiere i Sokndal. 

Barn: I. Rolf Bellestsen Mysse, født ca. 1532 på Indre Mydland i Sokndal, til Nedre Mysse i 

Sokndal, skattet 1 ort i 1563 som jordgodseier.  

II. Bergulv Bellestsen Lindland, født ca. 1535 på Indre Mydland i Sokndal, til Indre 

Mydland, Lindland og Nedre Mysse i Sokndal. 

III. Navar Bellestsen Mydland, født ca. 1538 på Indre Mydland i Sokndal, til Indre Mydland 

og Nedre Mysse i Sokndal, skattet 1 ort i 1563 som jordgodseier, nevnes 1591-1599 som 

oppsitter på Nedre Mysse i Sokndal.  

 

003. II. Bergulv Bellestsen Lindland. Født ca. 1535 på Indre Mydland i Sokndal. Død etter 

1591 på Indre Mydland. Han var gift men hustruens navn er ukjent.  

Bergulv Bellestson nevnes i årene 1563-1591 på Indre Mydland. Bergulv må dermed ha vært 

oppsitter på Indre Mydland, gnr. 20 (1950), i Sokndal og samtidig satt han med jordgods på 

Lindland, gnr. 59 (1950), i samme sogn. 

Barn: I. Bjørn Bergulvsen Mydland, født ca. 1560 på Indre Mydland i Sokndal, til Indre 

Mydland. 

II. Sten Bergulvsen Mydland, født ca. 1563 på Indre Mydland i Sokndal. Han nevnes på 

Mydland i 1603, og satt med odel i gården Løvås i 1624. 

III. Kiedel Bergulvsen Mydland, født ca. 1566 på Indre Mydland i Sokndal. Han nevnes 

som oppsitter på Lindland i 1603. 

IV. Bellest Bergulvsen Mydland, nevnt 1602-1603 på Indre Mydland, til Lindland og Indre 

Mydland i Sokndal, gift med ………. Karlsdatter, nevnt i 1604 som enke på Indre Mydland i 

Sokndal.    

V. Nils Bergulvsen Lindland, til Lindland, nevnt 1602-1606 på Lindland i Sokndal, 

leilending i 1603, død 1609 på Lindland, gift med Ågot Lindland, nevnt 1610-1614 på 

Lindland i Sokndal. 

 

004. I. Bjørn Bergulvsen Mydland. Født ca. 1560 på Indre Mydland i Sokndal. Han var gift 

med Ågot Steffensdatter Årrestad. Født på Årrestad i Sokndal. Nevnt 1623-1632 på Indre 

Mydland i Sokndal. Hun var datter av Steffen Tjorvardsen Årrestad (nevnt 1563-1599) og 

hustru, men hennes navn er ukjent.  

Bjørn Bergulvson byttet gård med broren Kiedel. Dette innebar at Kiedel dermed fikk bruket 

på Lindland og at Bjørn ble sittende med jordgodset på Indre Mydland.  

Bjørn Bergulvson nevnes på Indre Mydland i 1602 og 1607. Han var gårdbruker, oppsitter, 

leilending og selveier. Bjørn Bergulvsen skattet som leilending i 1603. Året etter, i 1604, var 

Bjørn innblandet i et kraftig slagsmål med Stein Mylland (Mydland). Bjørn hadde slått til 

Stein med ett spett og Stein hadde brukt kniven og påført Bjørn skade. Familien bodde på 

Indre Mydland, løpenummer 234a (1838), i Sokndal. 

Barn: I. Ola Bjørnsen Mydland, født ca. 1580 på Lindland i Sokndal, til hjemmebruket på 

Indre Mydland i Sokndal. 

II. Ågot Bjørnsdatter Mydland, født på Lindland i Sokndal, til Log i Sokndal, gift med Erik 

Jonsen Log, nevnt 1614-1644 som oppsitter på Log. 



III. Søren Bjørnsen Mydland, født på Lindland i Sokndal, til Fitje i Sokndal, nevnt 1602-

1630 som oppsitter på Fitje i Sokndal.  

 

Fra artikkelen i Ætt og Heim: ”Belest Mehus er nevnt på Mehus i alle skattelister fra 1603 

til 1618. Av kirkeregnskapen ser vi at han var ombudsmann for Hauskje kirke 1612, 1613, 

1614 og 1615, og i tingbøkene, som tar til i 1616, er han nevnt lagrettesmann 1616, 1617 og 

1618. Skriveren Mikkel Lauritsen ville visst ikke tru at Belest-navnet kunne være sant, og 

kaller han derfor konsekvent Vellatz eller Villatz. Men det bodde ingen Villas på Mehus i de 

årene. Fra 1619 nevner skattelistene en Tore på Mehus, og Belest kommer ikke igjen der. 

Istedenfor finner vi i skattelistene fra 1619 til våren 1628 en Belest i Bru i Askje skipreide. 

Gården Bru var krongods, og Belest brukte halve gården, 3 pund korn. Etter kirkeregnskapen 

var han ombudsmann for Askje kirke 1625, 1626 og 1627. Han er nevnt lagrettesmann i Askje 

skipreide fra 1620 og var lensmann i Askje skipreide 1624-1628. Mikkel Lauritsson, som har 

ført tingbøkene til 1625, fortsetter å kalle han Vallatz. Etter 1625 kommer det rette navnet 

Belest inn i tingbøkene. Det kan ikke være tvil om at Belest Mehus og Belest Bru er samme 

mannen. I lensregnskapene for 1627-1628 finn vi så dette under 1. bygsel, Hesby Skipreide: 

Belest som bodde på Bru har bytt gard med Anders Hansson på Lausnes, såleis at Belest gav 

fra seg til Anders Hansson halve Bru, 3 pund korn, og fikk att Lausnes, 3 pund korn. Begge 

gårdene var krongods. Anders Hansson festet samtidig den andre halvparten av Bru og fekk 

dermed heile gården, 6 pund korn. På denne måten kom Belest og Belest-navnet til Finnøy, og 

på Lausnes ble Belest siden boende så lenge han levde. Han var lagrettesmann i Hesby 

skipreide, som han hadde vært det i Hauskje og Askje skipreider. Han var i flere år, årene 

1631. 1632 og 1633, ombudsmann for Finnøy kirke som han hadde vært det for Hauskje og 

Askje kirker, og var fra 1631 til 1642 lensmann i Hesby skipreide, som han hadde vært det i 

Askje skipreide. Så seint som i 1643 var han med på å sette seglet sitt under ei skatteliste, men 

i 1645 er han død”. 

 

Det vi vet er at det er en forbindelse mellom Sokndal og Ryfylke. Den versjonen som jeg 

hørte på 1970-tallet er nok ikke helt korrekt, for den handler om den Bellest som seilte fra 

Sokndal til Finnøy, men som egentlig skulle til Utstein klostergods og drive der som 

leilending. Artikkelen bygger nok mer på fakta, men den inneholder også en dokumentasjon 

over en slektsforbindelse mellom Sokndal og Ryfylke som går motsatt vei; for først kommer 

Belest-navnet til Rennesøy og deretter til Finnøy. Men dette forteller også noe om at det i 

mangt et sagn eller muntlig tradisjon kan være ett eller flere snev av sannhet, og det er 

interessant.  

 

Belest var gift to ganger, og da han døde etterlot seg ei enke, to sønner og ei datter. Enka 

giftet seg oppatt med Olav på Lausnes, som nevnes der i noen år fra 1651. Seglet til Belest 

Lausnes er funnet flere steder i Ryfylke, og i seglet står bokstavene B. A. og et bumerke. Det 

var en forholdsvis stor aldersforskjell mellom barna til Belest, inntil rundt 30 år mellom den 

eldste og den yngste. Det er derfor logisk at han var gift to ganger.  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



BELESTSLEKTEN FRA LAUSNES PÅ FINNØY 
 

Belest Lausnes hadde i sine to ekteskap barna:  

I. Sigvord (Siver) Belestsson Øvre Mjølsnes.  

II. Peder Belestsson Flesjå. 

III. Aslak Belestsson Hauskje. 

IV. Mattis Belestsson Lausnes. 

V. Belest Belestsson Lausnes. 

VI. …………Belestsdatter Hauskje.  

 

I. Sigvord (Siver) Belestsson Øvre Mjølsnes. I lensregnskapen fra 1633-34 er det 

registrert at Sigvord Bellestssen feste 1½ pund korn i Øvre Mjølsnes som Olle 

Torgrimssen døde fra. Så seint som i regnskapen 1648-49, da han som ellers 

alltid tredjekvart år betalte 3. bygsel er han kalla Siguord Øvre Mjølsnes, 

men i 1651-52 og seinere Siffuer Øvre Mjølsnes. I futemanntallet 1664 står det 

at da var 60 år gammel, altså at han var født i 1604. Det ble holdt skifte etter 

Siver Mjølsnes 11.7.1674. Han etterlot seg da de to barna, Johans og Gjøa. 

Barnas onkler Mattis og Belest Lausnes var tilstede på dette skifte.  

II. Peder Belestsson Flesjå. I lensregnskapen 1633-34, samme regnskap som sier 

at Sigvord Bellestssen leide gård i Øvre Mjølsnes, er det også registrert at 

Peder Bellestssen leide 1½ pund korn i Flesjå som Roald på samme sted 

hadde dødd fra. I futemanntallet av 1664 er han registrert med en alder av 55 

år, men i prestemanntallet er han registrert med en alder av 60 år. Ut fra 

disse nevnte manntallsregistreringer er han født i perioden 1604-09. I futens 

manntall nevnes også en oppsitter på Flesjå ved navn Roald Roaldsson på 36 

år. Det kan tyde på at Peder Belestsson kan ha giftet seg med enka etter 

Roald Flesjå, men det er intet som tyder på at det var noe barn etter Peder og 

denne enka. Peder Belestsson var lagrettesmann og spor etter segles hans skal 

visstnok finnes flere steder. I seglet vises bokstavene P. B. og det inneholder 

også et bumerke som er temmelig likt farens bumerke, men med den lille 

forskjellen at en liten hake er bøyd sammen til en liten krok. 

III. Aslak Belestsson Hauskje. Han nevnes første gang da han gav 3. bygsel av 3½ 

vett korn i Hauskje i årene 1658-59, men er ikke nevnt i regnskapene for 

1652-53. Det må derfor kunne sees på om han satt med en egen gård i 

Hauskje i årene 1655-56. Dette får vi ikke noe svar på siden disse regnskapene 

er forsvunnet. Fra regnskapsåret 1658-59 yter han hvert år odelsskatt av ½ 

pund korn i Hauskje, for dette kan være verdien av jord han brukte i tillegg 

til den parten av gården som kan leide. En opplysning i odelsjordboka for 

1661-62 sier at Aslak eier dette jordgodset på vegne av sine barn, men året 

etter er det anført at han eier 1 vett korn selv i gården og 1 vett korn på vegne 

av barna. Dette gir signaler om at hustruen hans var fra denne gården og at 

han hadde fått tilgang til ½ pund korn i da han giftet seg, men at hun 

(hustruen hans) må være død før regnskapsåret 1661-62. I henhold til 

datidens lovverk kunne han som enkemann bli sittende med den ene 

halvparten av jordgodset, dvs. 1 vett korn og deres felles barn arva den andre 

parten på deling. I 1670 yter Aslak odelsskatt for siste gang av ½ pund korn i 

gården Hauskje. Det er i denne sammenheng vi får vite at da han etter første 

ekteskap hadde blitt enkemann, så hadde han før sin død i 1671 giftet seg på 

nytt, for i 1671 er enka hans registrert i skatteregnskapet med det samme 

jordgodset. Enka satt altså med jordgodset mens hans barn med sin første 



hustru hadde blitt myndige. Sønnen Belest Aslaksson var i manntallet av 1701 

registrert som 43 år gammel, og ut fra den opplysningen vil han da være født 

i 1658. Dette kan gi et hint om at Aslak Belestsson var nygift da han kom som 

oppsitter til Hauskje. Aslak Belestsson var anført med forskjellig alder i 

henholdsvis futemanntallet og prestemanntallet for 1664; i futens manntall 

var han 32 år mens i prestens manntall var han 42 år. Dette gir oss signaler 

om at han er født i perioden 1622-32. Far hans hadde bokstavene B og A i sitt 

segl, og det gir navnet Belest Aslaksson. Aslak må være oppkalt etter farfaren 

som da het Aslak til fornavn og at hans fulle navn var Aslak Belestsson. Men 

her er det i så fall noe pussig, for Belests eldste sønn burde ha hett Aslak og 

kanskje gjorde han det. Det er her teorien om at Aslak Belestsson må ha hatt 

en eldre bror, nok den eldste i søskenflokken, som het Aslak til fornavn, men 

som må ha dødd i ung alder og før denne Aslak ble født. En annen og 

spennende opplysning som kan taas med i denne sammenheng er at i sitt eget 

segl som finnes i skattelistene for 1661, den såkalte 12-daler skatten, og i 

skattelistene for 1667, den såkalte landskatten, bruker Aslak Belestsson på 

Hauskje i sitt segl bokstavene A og V, og ikke A og B, og i tillegg nyttes ikke et 

bumerke som likner far hans eller hans søsken. Det som kan ha skjedd i 

denne anledning er at Aslak kan ha gjort som skriveren Mikkel Lauritsson 

gjorde som gav Aslak etternavnet Vellatz og at Aslak er samd med skriveren 

om at dette er ei retter navneform enn Belest, ELLER AT ASLAK 

BELESTSSON HAR NYTTET SEGLET TIL FARFAREN. Dette siste var 

visstnok nok ting som hendte av og til ved at man nyttet forfedrenes segl eller 

bumerke. Dersom farfaren brukte bokstavene A og V kan dette gi signaler 

om at Aslaks farfar var Aslak Villumsson Risa på Rennesøy, som er nevnt i 

skattelistene for perioden 1603-12. Denne Aslak Villumsson var sønn til 

Villum Stokdal, som nevnes i 1563. Gårdene Stokdal og Risa er nabogårder 

og gården Risa samt Skjørvestad, Heggland og Mehus var jordgods som 

tilhørte Utstein. Ut fra en slik kombinasjon var Aslak Risa dermed gift med ei 

datter av Belest på Skjørvestad. Det finnes ikke spor etter noen annen person 

med navn Aslak som bodde på Rennesøy i denne perioden. 

IV. Mattis Belestsson Lausnes.  Han nevnes visstnok for første gang i jordeboken 

fra 1649, og hvor det står at Olle som trolig var gift med Mattis sin mor 

brukte 2 pund korn i gården Lausnes og at Mattis selv brukte 1 pund. Både 

Olle (Olav) og Mattis nevnes i skattelistene for 1651-52 da de sammen betalte 

3. bygsel av heile Lausnes, og i skattelistene for 1654-55 er disse personene 

registrert på samme måte, men med den forskjell at da er Olle kalt for Olluff. 

I virkeligheten var det Mattis mor som satt med gården, og i lensregnskapen 

for 1658-59 er det anført under 1. bygsel at Mattis Belestsson hadde festet ½ 

pund korn i gården Lausnes i tillegg til det 1 pund han hadde fra før. Det er 

også anmerket at dette jordgodset overlot hans mor ham av godhet og med fri 

vilje. Mattis satt dermed med halve gården til sitt bruk, og den andre 

partsdelen av gården Lausnes var det broren Belest Belestsson som hadde 

festeretten til dette året. I henhold til futens regnskap for 1664 opplyses det at 

Mattis Belestsson da var 24 år gammel, men i prestens manntall for samme 

året er han oppført som 40 år gammel, og i dette tilfellet er det nok presten 

som ha de korrekte opplysningene om hans alder. Til grunn for den påstand 

ligger at Mattis ikke kunne vært registrert gårdbruker på Lausnes kun i en 

alder av 9 år. Det med logiske er derfor at Mattis er født før 1630 og at han er 

en av de to Belestsønnene som er registrert på Lausnes sammen med mora 



(enka etter Belest) vedrørende koppskatten for 1645, og i følge datidens 

skatteregler skulle han da være mer enn 15 år gammel. Den andre av enkas 

sønner som nevnes sammen med henne i 1645 er Aslak. Mattis Belestsson var 

lagrettesmann og i seglet sitt brukes bokstavene M og B, og han bruker det 

samme bumerke son faren. Han døde engang mellom 1674 og 1701. Mattis 

var gift med Dorte Lausnes som døde i midten av oktober 1697 og som ble 

gravlagt 22.10.1697. At hun het Dorte er ut fra navneskikken på den tiden, 

for minst to av Mattis og Dortes sønner hadde døtre som også het Dorte. 

Mattis og Dorte hadde sønnene I. Rasmus Mattisson Vestbø, 54 år i 1701. II. 

Belest Mattisson Kingestad, 51 år i 1701 og III. Jon Mattisson Lausnes, 37 år i 

1701.  (Sitat fra Ætt og Heim: ”Frå Jon Mattisson Lausnes er ætta minst 5 av 

ordførarane på Finnøy i det siste hundreåret: Rasmus Asgautsson Nordbø 

(sonesons sotters soneson), brørne Asgaut Eriksson Steinnes og Erik Eriksson 

Steinnes (sonedotters sonesøner), Guttorm Lausnes (sonsons sonesons soneson) 

og Asseus Steinnes (son til A. E. Steinnes). Bellest Vestbø, som var ordførar dei 

10 åra etter krigen, er i bein mannsline ætta frå Belest Mattisson Kingestad 

(sonesons sonesons sonesons son)”.  

V. Belest Belestsson Lausnes. Belest nevnes første gang i skattelistene for 

perioden 1658-59 da han festet 1½ pund korn i gården Lausnes som moren 

hans før hadde hatt og som hun hadde gitt opp driften av. Belest Belestsson 

bodde i de kommende årene på denne jordteigen. Han nevnes som 28 år 

gammel i futens manntall av 1664, men i prestens manntall for samme året er 

han oppført som 30 år gammel. I manntallet av 1701 er han registrert som 61 

år gammel, og er det korrekt da er Belest født i 1640. Ut fra futens alder på 

ham i 1664 er han født i 1636 og i henhold til prestens manntall er han da født 

i 1634. Avviket er ikke større enn at det med stor sikkerhet kan sies at Belest 

er født mellom 1634 og 1641, og mest sannsynlig i 1639-1640. Han var også 

lagrettesmann og i seglet sitt brukte han bokstavene B og B og bumerket til 

Belest var likt farens merke men med den forskjell, at det er tilført en liten 

hake. Tingboka fra 1. mai 1684 dokumenterer at Belest var svoger til Håvard 

Henriksson Steinnes, som var sønn til lensmann Henrik Pedersson Steinnes. 

Belest og hustruen hadde følgende registrerte barn: I. Peder Belestsson, død 

før 1701. Han hadde vært degn og hadde sønnen Belest, født 1695 og flere 

døtre. II. Anna Belestdatter, (34 år i 1701), død før juni 1726, 59 år gammel, 

og som det ble holdt skifte etter 29.6.1726. Hun hadde vært gift to ganger; 

første gang med Jon ……….sson og etter hans død giftet hun seg med 

Ingemund Olavsson Nedre Espedal. Ei av sønnedøtrene til Anne Belestdatter 

Lausnes var Anna Belestdatter Eiane, som var farmor til Stortingspresident 

Olaus Eskeland. III. Belest Belestsson Byre, 31 år i 1701. IV. Henrik 

Belestsson Kvame, 31 år i 1701 og V. Olav Belestsson Lausnes, 23 år i 1701. 

VI. ………. Belestdatter Lausnes. Hun var gift med Finn Asbjørnsson Hauskje. 

De hadde sønnen Belest Finnsson, som i henhold til futeregnskapen av 1664 

da var 12 år gammel og i følge prestens manntall var denne gutten da 16 år 

gammel. Uansett ville denne unge Belest være født rundt 1650, og da var det 

kun Belest på Lausnes som gutten kunne være oppkalt etter. Det er derimot 

en nærnest ekstrem aldersforskjell vedrørende Finn Asbjørnsson når det 

gjelder registreringen i fute- og prestemanntallet. I futens manntall av 1664 er 

han registrert som 90 år gammel, men i prestemanntallet er han en ung mann 

på kun 40 år. (Høyst sannsynlig er dette to personer – farfar og sønnesønn – 

som er registrert, og at Belests datter er gift med den yngste av dem). Finn 



Asbjørnsson d. e. er nevnt i lensregnskapen for 1605-1606, hvor det anføres at 

Phind (Finn) Asbiørnssen (Asbjørnsson) var leilending på ødegården Spanne 

med ½ pund korn. I skatteregnskapene for 1623-24 leier Find Spande (Finn 

Asbjørnsson Spande) gård på Hauskje, og i 1649 opplyses det i 

skatteregnskapet at Finns gård på Hauskje utgjorde 10½ vett korn. I årene 

1651-1652 satt Jens Finnsson (en sønn av Finn Asbjørnsson) som fester av 4½ 

vett og 1½ spann korn i Hauskje, og dette var jordgods som faren gav opp for 

han. Den øvrige part av jorden på bruket Hauskje må Finn Asbjørnsson han 

overført til noen andre, eventuelt under et makeskifte. Samme året, 1652, 

leide (festet) Finn Asbjørnsson 1 pund korn i Haga, og der var han også 

bosatt i noen år. 14 år senere, i 1664, er Finn Asbjørnsson tilbake på Hauskje. 

Det kan være i denne sammenheng at den oppstår en sammenblanding av to 

personer med samme navn. Er det den eldre Finn som flytter fra gården og 

den yngre (barnebarnet) som kommer tilbake, og i så fall er ikke det ulogisk. 

Finn Asbjørnsson d. e. var lagrettemann allerede mens han bodde på Spanne 

og segles hans har blitt funnet flere steder. Jens Finnsson var voksen på den 

tiden da Belest ble født og han ka hatt en bror ved navn Asbjørn Finnsson, 

som da igjen ville ha vært bestefar til Belest Finnsson Hauskje, født 1652. Det 

kan settes opp en oversikt som viser personenes alder i 1664. 

A. Finn Asbjørnsson Hauskje d. e., født ca. 1574, 90 år i 1664. 

B. Jens Finnsson Hauskje, født ca. 1600. 

C. Belest Finnsson Hauskje, født ca. 1652. 

Høyst sannsynlig mangler registreringene av personene Asbjørn Finnsson, 

født ca. 1598 og dennes sønn Finn Asbjørnsson, født 1624 (40 år i 1664) og at 

det var denne Finn Asbjørnsson som var gift med Belest Lausnes datter. Men 

dersom det er korrekt at Belests si datter var gift med oldingen Finn 

Asbjørnsson, da ville det ha vært en aldersforskjell på dem på nærmere 60 år, 

og at han ble far i en alder av 78 år. Det er vel også usannsynlig at under 

manntallstellingen i 1664 bommer en av tellerne på samme person med 50 år.  

Belest Finnsson Hauskje, født ca. 1652, er ikke registrert i manntallet av 1701 

på Finnøy og var enten død før tellingen eller han må ha flyttet et annet sted. 

Men Belest Finnsson etterlot seg en sønn ved navn Finn Belestsson, og som i 

manntallet av 1701 var 24 år gammel og var registrert som dreng på Lausnes. 

Han giftet seg 20.6.1706 med Giøe Ollsdatter Spande. De flytta fra Finnøy og 

bodde på gården Nord-Stokka i Hetland sogn. De hadde barnebarnet Belest 

Olavsson Stokka, som igjen var morfaren til presten Lars Oftedal. 

 

I tillegg må det også opplyses at på 1600-tallet levde Belest Torsson i 

Bjerkreim sogn. Han var etter kildene sønn til Tore Eriksson på gården 

Lauperak, og det tyder på at dette Belest-navnet også kom fra Sokndal, 

nemlig ved at det er giftemål mellom sokndalsfolk og bjerkreimsfolk på 1500-

tallet. Og man vet i dag at giftermål mellom disse bygdene fant sted – også på 

denne tiden.   

 

Denne slektsoversikten over slekten Belestsson på 16. og 1700-tallet fra 

Finnøydistriktet i Ryfylke vil ligge som et grunnlagsnotat til en omfattende 

registrering av slektens etterkommere fremover mot vår tid. Det vil da også 

kunne bli gitt svar på om denne slekten har hoved- eller sidegreiner til andre 

av oss sine registrerte slekter i denne delen av Rogaland, eks. til Forsand eller 

til Suldal.      


