
SKARPEID 

 

SLEKTSHISTORIE 

 

VÅRE FORFEDRES HISTORIE 

GJENNOM TIDENE 

 

DEL 154 b 

 

I VÅRE FORFEDRES 

FOTSPOR: 
 

 

SAGATIDEN PÅ AGDER 
 

BIND 1 

 

OM BLANT ANNET VALLDØLEN SOM 

GAV NAVN TIL EN FJORD PÅ ISLAND  

    

 

  
Skarpeid slekt- og historieformidling 

 



KILDER 
 

- Skarpeid database for den ikke utgitte serien Skandinaviske Røtter fra 1995. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SAGATIDEN PÅ AGDER 
 

VALLDØLEN SOM GAV NAVN TIL FJORD PÅ ISLAND OG 

ANDRE AV SAGATIDENS HELTER PÅ AGDER 
 

 

 

Flere landnåmsmenn hørte til ætten som stammet fra Agderkongen Vikar Haraldsson. 

Sugandefjord på Island fikk navn etter Vikars ætling Hallvard Sugande fra Valle i Setesdal. 

At en valldøl reiste til Island for over tusen år siden er ikke annerledes enn at setesdølene drar 

på langtur i være dager. Vikingtidens setesdøler var aktive i datidens gjøremål som også 

innbefattet vikingtokter til England og Frankrike, og da Harald Hårfagre gikk til krig mot 

egdene stilte setesdølene mannsterke. De ville ikke underlegges seg Haralds maktapparat, 

men gjorde som flere av kystegdene; de reiste fra hjemlige trakter og seilte mot det nye landet 

i nordvest hvor de etablerte egne kolonier og bygde seg nytt land.  

 

Folk fra Agdersiden (augandzi) nevnes første gang omkring år 530. "De lange" egdene som 

holdt til på Agder, strøket mellom Gjernestangen (Rygjarbit), mot Grenland i øst og Åna-Sira 

mot Rogaland i vest. Noe senere ble grensen satt til området omkring Lindesnes.  

Det var i folkevandringstida, at så mange dro fra Sør-Norge til østerkongen Theodorik, 

Tjodrek, som ble sagnhelten Didrik av Bern. Ledet av sin sørnorske høvding, Rolv (Rodvulv) 

søkte og fikk de kongens vennskap, vant seg et rike og døde der. Rolv skal vistnok ha hersket 

som konge over Grenland, Agder, Rogaland, Hordaland og Romsdal. Flere hundre år senere 

ble Rolv-navnet brukt både i Møre-jarlenes ætt og i herseætt på Agder. Starkad Storvirkssøn 

eide Tromøy. For fler hunder år siden ble det nedskrevet at de eldste Tromøyætter levde 

sagnet om at Starkad hadde hatt en skipsflåte i Alvekilen. Sagn er knyttet til Starkad, til hans 

fosterfar Harald Egekonge og til hans sønn og ettermann, kong Vikar, som utenom Agder og 

Jæren la under seg Hordaland, Telemark og Opplandene, og som hver sommer lå i hærferd i 

Viken i Gautland. 

Gjennom uminnelige tider har ferdselsveier forbundet innlandsbygdene i Telemark og 

Setesdalen med Aust-Agderkysten. Oldfunn viser kontakten utad. Stedsnavn som Danevika, 

ikke langt fra Lillesand. minner om daner (dansker) som hentet tømmer. Seilleden gikk langs 

Agder. I sagaen hører vi om Lundardsiden mellom Risør og Tvedestrand, Tromlingene 

utenfor Arendal, Hesnes utenfor Grimstad og Homborsund utenfor Lillesand. Noe som ikke 

bare hører saga tiden til er rederinnene. Det var rederenkene som fortsatte sin manns 

virksomhet. Aasa Haraldsdatter var den mektigste enken sagaen fra distriktet forteller om. For 

mer enn 1100 år siden ble hun mot sin vilje gift med Gudrød Halvdansson i Vestfold. Hun var 

en ung kongsdatter i Aust-Agder. Han var den aldrende Ynglingskongen med rike også i 

Irland. Deres sønn kong Halvdan Svarte ble fostret opp hos Olve Soake i Aust-Agder, og som 

nittenåring tok han kongsnavn her. Det er vel ikke tvil om at han, hans fosterfar og også hans 

mor rådet over mektige skipsformuer. Det er unaturlig å regne Aasa Haraldsdatter som den 

første i Aust-Agder rederinnenes lange rekke, enten hun er identisk med Osebergdronningen 

eller ikke. Hun var iallfall stemor til Olav Geirstadalv, Gogstadskipets herre. 

Sagaen skriver om Tore Årmann på dronningens sønnssønn Harald Hårfagres Tromøygård, 

og om årmannens handelsferd med Tromøyknarren "Austerveg". Han selte nok med sin skute 

i stykkgodsfart på Østersjøen. 

I vikingstidens norske øyriker gjorde egdene seg gjeldende, men det sies bare skjelden 

at vedkommende utrykkelig var fra Aust-Agder. Det er ikke entydig med at alle de andre uten 

videre kan regnes som vestegder. Oppdageren av Island, Nadd-Odd, var fra Agder. Fra 



Øksna-Thore stammet både Erik Raude som oppdaget Grønland, og Leiv Eriksson, Vinlands 

oppdager. Ledingsordningen som ble gjennomført for mer enn tusen år siden, sikret gjennom 

århundrer en handels og krigsflåte med øvet mannskap og velprøvd ledelse, ikke minst på 

Sørlandet. 

Et skaldekvad omtaler Norges enekonger som "egders konge", "egdekongen" 

eller"egdefyrsten". En runestein melder om robyggen Bjor Arnsteinssøn som i 1015 som 

sjøfarende drott dro fra sin hjembygd Evje over havet til England i Knut den mektiges hær. 

Fra det daværende landskapet Aust-Agder var Øyvind Urahorn, Hellig Olavs hirdmann, 

slektning, venn og handelsfelle. Med kongen til gudfar lot han seg kristne og bygget kirke på 

sin gård Oddernes. I slaget om Brunlanes "øst for Agder" var han med og hjalp kongen til å 

vinne land og rike. Han hadde en "tyvesesse", et av de vanlige ledingsskipene med tyve på 

årer, tyve skipsrom, og ca. åtti mann ombord. "Hver sommer fòr Øyvind i hærferd", det vil si, 

dels var han en fredelig kjøpmann og kongelig hoffleverandør, dels priviligert kaperkaptein, 

dels rett og slett fribytter eller sjørøver. Mer eller mindre offisielt opptrådte Øyvind som sjef 

for leietropper, for frivillige, eller som norsk alliert vennligsinnet krigsførende utenlandsk 

makt. Øyvind seilte sommertid til Friesland, Nordsjøkysten av Tyskland, Holland og Belgia. 

Eller han seilte til Østersjølandene, eller vest over havet og endte i Island, hvor 

sørlandsinnslagene har vært sterk nok til å påvirke språket. På Island traff han etterkommerne 

til Hallvard Sugande fra Valle som utvandret i tiden rundt slaget i Hafrsfjord.  

 

 
 
Etter salget i Hafrsfjord dro flere egder, inkludert Setesdøler, til Island og grunnla egne kolonier der.  

 

Et på mannsaldere senere deltok Aust-Agder-lendemenn i kong Magnus Barfots skottetokt. 

De hadde sine langskip og mange menn under seg. To av dem, skalden Kale Søbjørnssøn og 

hans yngre slektning Sigurd Sneis, fikk banesår i kampen ved Anglesey i Wales i 1099. Disse 

to menn hadde også sønner som var lendemenn. Den ene av dem var Salmund Sigurdsson, 

han hørte hjemme "øst for Egda-fjellene", men han var allikevel bymann, og eide gård og 

grunn i Tunsberg. I Tunsberg bodde han en del av året og ble gjaldkere der, nærmest en slags 



borgermester og politimester. Han sto kong Harald Gille veldig nær og deltok i Førlev 

(Fyrileiv) slaget i 1134. 

Den andre unge lendemannen var Koll Kalesøn. Han var kanskje fra Fjæregården 

Bringsvær. Han ble gift med en orknøysk jarledatter og var en høyt kultivert, handelskraftig 

og dypttenkende mann. I moden alder tok han initiativet til å oppføre den rødgyldne 

Magnuskatedralen i Kirkwall, som takk for hjelp i nød og fare. Helt fra grunnsteinen ble lagt i 

1137 stod Koll Lendemann personlig for byggingen av denne kirke, reist til ære for den 

allmektige og lendemannens svoger Magnus Orknøyjarl den hellige. Sønnen Kale Kollson 

(1099-1157), som var skald med sin farfar, har et kjent navn også i litraturhistorien. Han 

vokste opp under rike blomstringsår for landbruk, handel og fredlig sjøfart. Hans oppdragelse 

og utdanning var som det sømmet seg for en rikmannsønn av fyrsteætt. Sjøvant var han 

selvfølgelig og tidlig kom han utenlands. Da Kale var femten år gammel, slo han seg i følge 

med kjøpmenn og fór i kjøpsferd vest til England. Han hadde gode handelsvarer med seg, 

trelast, fisk og skinnvarer, men sikkert også jakthøk eller falk fra Åseral og Valle i 

Agderheiene. De seilte til en by som het Grimsby (ved Humbermunningen). Dit kom det også 

mye folk fra Orknøyene, Skottland og Suderøyene (Hebridene).  

I årene som fulgte var Kale om sommeren på kjøpsferd og om vinteren hjemme eller 

hos Salmod, sin venn. Skipene seilte i sommerhalvåret og lå deretter hjemme i vinteropplag 

På kystferdene sine var Kale ett år så langt nord som Trøndelag. To av hans venner oppholdt 

seg noen tid i Bergen i 1120-årene, uten tvil på handelsferd. De het Gunnar og Aslak, og var 

nettopp de to navnene som i århundre særpreget Mørfjærætten ved Neskilen. Kale Kollson og 

vennene hans hjalp Harald Gille til å bli norsk konge. Tross motstanden lyktes det Kale i 

1130-årene å vinne jarleverdighet på Orknøyene, takket være bl.a. at han selv, hans far og 

gjaldkere rådet over gode langskip og velutstyrt proviantskip. Som Ragnar Orknøyjarl ledet 

han korstog til det hellige land 1153-1155. Ettersom jarlen til sin siste stund omga seg med 

folk herfra Sørlandet, sier det seg selv at det ikke kan ha vært så få deltagere også fra Aust-

Agder i hans Jorsalferd. I dette krigsfølget til Midtøsten var det også Setesdøler og Åsdøler.  

Det gikk så til at Rangvald den hellige av Orknøyene ble lyst hellig i 1192, og som 

også må minnes som den sørlandske helgenjarlen, Ragnvald den hellige av Orknøyene. 

Sørlandsk skipsbygging i sagatiden hører vi om i Risørtraktaten, i Visedal dvs. Søndeled og 

Gjerstad. Det var der baglerkongen Erling Steinvegg i årene 1204-1207 hadde som sin 

sysselmann (fogd) Gyrd Benteinssøn, antagelig en ætling av Gyrd Kolbeinsson, bror av kong 

Inge Krokryggs hirdmann Benstein. Gyrd Beinsteinssøn var en av de fem høvdingene på kong 

Erlings flåte som i 1204, og som sysselmann fikk han bygget en skute to år etterpå. Da 

Philippus Jarl i 1207 ble gitt kongsnavn etter Erlings død, sluttet Gyrd seg til ham.  

De ledende på Aust-Agder hørte til baglerne, og deres seirende motstandere skrev deres 

historie. 

I året 1277 hadde Agder totalt 15 skipsredere som hver skulle holde et langskip og 

sørge for både mannskap og proviant til dette. Mot slutten av vår gamle norske storhetstid på 

sjøen hører vi om Isakesbusche, en busse, et stort handelsskip som i årene 1303-1306 som ble 

nærmest leid av norske Bergenskjøpmenn som seilte med den til King's Lynn i Norfolk. 

Rederen var baronen og ridderen Isak Gautesson av Tolga (Talgje), hans barn hadde større 

eiendommer bl.a. i Aust-Agder. Enkelte navn er de samme som i den aust-egdske 

Orkenøyjarls ætt. En av Isaks døtre fant sin grav i Fjære. Andre av hans slektninger kom til 

Island og ble etter sigende gift med etterkommere til Valldølen Hallvard Sugande. Valldølens 

etterkommere satt på Island helt frem til Svartedauden rammet øya, og bare få overlevde 

pesten. 


