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FORORD 
 

Navnet Lyngdal kommer fra navnet på elva Lygna, det vil si "den som renner stille". 

Kystkommunen Lyngdal, består av de tre tidligere kommunene Lyngdal, Austad og Kvås. Gamle 

Lyngdal kommune ligger sentralt til ved hovedferdselsåren E-18 (1995), som passerer gjennom bygda. 
Når vi kommer til Lyngdals regionen, er vi med ett inne i et historisk interessant område. I øst grenser 

Lyngdal til Lindesnes. Her forteller historien oss om "Kråka", som ble Ragnar Lodbroks dronning, og 

dermed dronning over store deler av de landområdene som i dag defineres som Nord-Europa. Vest for 

Lyngdal ligger Kvinesdal. Herfra kjenner vi skalden Tjodolf fra Kvin, som er nevnt i Snorre 
Stulassons kongesagaer. Men Lyngdal har også sin historiske fortid som bør ses på med den største 

interesse. Den islandske høvding og sagaskriver Snorre Sturlasson kan føre sine røtter tilbake til 

Lyngdal. At det har bodd folk i Lyngdal i tusenvis av år er det ingen tvil om. På gården Bjørnestad er 
det rester etter graver som etter funnene å dømme må være minst 3000 år gamle. Her er det nok noen 

storfolk som er begravet, for litt lenger borte, utenfor selve gården, er det også funnet graver. Der var 

det nok trellene som ble gravlagt. De sistnevnte gravene ligger på grunne steder, så steiner og jord 
måtte fraktes til plassen. På gården Foss ved grensen til Kvås har det også blitt funnet gravhauger. Ved 

Rosfjorden er det funnet rester etter en flintsmie, og like ved en skraphaug med kasserte økser og 

spydodder. Det er funnet en øks fra steinalderen og flere spinnehjul. På en holme utenfor Agnefest er 

det funnet merker etter gravhauger. Disse funnene gir visshet om at det i Lyngdal helt siden 
steinalderen har bodd folk både ved sjøen, langs elva og oppe i heia. Innbyggerne i denne delen av 

Agder har helt siden de første menneskene bosatte seg her drevet med fiske, jordbruk og handel. 

Folketallet i Lyngdal har hatt store svingninger. Rundt århundreskiftet utvandret flere lyngdøler til 
USA.  Det var helst ungdommen som reiste, men også hele familier reiste fra gård og grunn. De var 

som andre norske utvandrere på leting etter en ny start i det nye landet vest i havet.   

I 1962 var det 2765 innbyggere i kommunen. Så kom en periode hvor folketallet økte; en av årsakene 

til denne økningen var sammenslåingen av kommunene i regionen. I 1982 var det 6352 innbygger i 
kommunen. I dag er Lyngdal et naturlig senter for handel og industri i midtre delen av Vest-Agder. 

Dette skyldes blant annet den kommunikasjonsmessige og geografiske beliggenhet bygda har. 
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LYNGDAL HERRED 
 

EN LOKALHISTORISK ARTIKKEL OM LYNGDAL KOMMUNE – SKREVET I 1995 

 

Som nevnt innledningsvis består den nåværende Lyngdal kommune også av de tidligere 

kommunene Austad og Kvås. Vi skal her se noe nærmere på deres historie. 

 

 
 
En av de mange gravhaugene ved Lyngdal kirke. Disse haugene forteller oss om at i hedensk tid har flere 

stormenn og høvdinger hatt sitt sete i denne regionen. Foto: Karl Arnt Skarpeid, 1994. 

 

Tidligere Austad kommune ligger mellom Grønsfjorden og Rosfjorden. Austad var i sin tid 

som egen kommune den minste i Vest-Agder, med et areal på 44,01 kvadratkilometer. I 

Austad er det funnet flere fortidsminner, blant annet noen gravhauger og en bautastein. På 

gården Hundingsland er det funnet en gravhaug, og ifølge gamle sagn skal kong Hunding 

være gravlagt her. Stedet skal senere ha blitt oppkalt etter han. På Revøy og Håøy er det 

funnet gravrøyser, som kan dateres tilbake til bronsealderen. På Revøy er det også funnet 

murer etter en kirke. På Seløy er det ruiner etter en steinkirke, som kan ha blitt bygget så 

tidlig som i 1028. Øya er kjent helt tilbake til året 1015, da kong Olav Haraldsson landet her 

på hjemturen fra England. Våren 1016, etter det kraftige slaget ved Nesjar, fikk Seløy på nytt 

besøk av kongen. Den siste gangen kong Olav Haraldsson besøkte Seløy var nok i 1028. Da 

ankom han øya sammen med sine soldater, tjenere og hirdmenn i midten av oktober, og de ble 

der i to måneder.  

Kong Magnus den gode Olavsson kom i 1047 til Seløy med sin krigsflåte. Han var da 

på vei til Danmark. Mens kongen oppholdt seg her, fikk han besøk av Torfinn Orkneyarjarl, 

som kom for å søke forlik, etter at han tidligere hadde vært ansvarlig for drapene på noen av 
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kongens hirdmenn. Men det ble ikke noe forlik. Jarlen reiste med uforrettet sak tilbake til 

Orknøyene.  

 

 
Monumentet ved Lyngdal kirke til minne om kong Olav den hellige Haraldsson sitt besøk på Seløy i 1028. 

Monumentet ble avduket av kong Olav V. den 4. september 1983. Foto: Karl Arnt Skarpeid, 1994. 

 

Under den kraftige striden mellom kongene Inge Krokrygg Haraldsson og Øystein Haraldsson 

(sønnene til Harald Gille Magnusson) sommeren 1156, møttes de en gang ved Seløy. Men 

ettersom kong Inge hadde en større og sterkere flåte enn den kong Øystein rådde over, kom 

det til forlik. Kong Øystein ville ikke ta sjansen på å tape, og gikk villig med på å betale 

motparten 45 merker gull. Denne sommeren ble senere kalt Seløy-sommeren. I 1207 var 16 

baglerskuter innom Seløy. De var på vei til kongens sysselmann i Songdal. Senere samme året 

kom kong Inge Bårdsson og Håkon Galen seilende østfra med hær og flåte innom Seløy. De 
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var på vei til Bergen for å ta knekken på baglerne. Sammen med dem var blant annet den fire 

år gamle kongssønn Håkon Håkonsson. En høstkveld i 1224 besøkte kong Håkon Håkonsson 

igjen Seløy. De måtte søke nødhavn her på grunn av et forrykende uvær som herjet. Tre år 

senere var kong Håkon Håkonsson her igjen. Denne gangen traff han på Skule jarl Bårdsson. 

Skule jarl hadde ligger her en stund med en stor flåte, og var egentlig på vei til Danmark. Men 

etter møtet med kongen endret han planer. Skule jarl reiste nå sammen med kong Håkon 

Håkonsson til Bergen. 

Vi gjør nå et langt sprang frem i tiden til krigsårene 1807-1814. På gården Lundegård 

bodde en bonde som for ettertiden har satt spor etter seg. Navnet på bonden var Theis Jacob 

Torchelsen Lundegård. Født 8.10.1774, på Høyland i Austad. Død 26.2.1856, i Austad. Gift 

29.12.1800 med Sara Jacobsdatter Stuland. Født 1779. Død 1872. Datter av gårdbruker Jacob 

Theissen Stuland og hustru Anne Marie Enersdatter. Theis Jacob Torchelsen Lundegård var 

sønn til gårdbruker Torkild Nilssen Høyland. Og hustru Ingeborg Theisdatter Stuland. 

Ekteparet på Lundegård var søskenbarn. Theis Jacob Torchelsen Lundegård var bonde, 

skipper, skipsreder og seksjonssjef for kystforsvaret. Han ble i 1814 valgt til å representere 

denne delen av Agder, ved utarbeidelsen av grunnloven på Eidsvoll, og senere møtte han som 

representant på Stortinget.  

 

 
 
Austad kirke i nåværende Lyngdal kommune ble oppført i 1802. Kirken er senere ombygd og utvidet. Foto: Karl 

Arnt Skarpeid, 1994. 

 

Theis Jacob Torchelsen Lundegård var en dyktig og modig offiser. En gang i krigsårene kom 

en engelsk fregatt inn mot Austad. Den ankret opp utenfor Lundegård, og soldatene ombord 

gjorde seg klare for å gå i land. Theis Jacob Torchelsen Lundegård hadde bare noen få 

soldater til rådighet, men dette problemet løste han fort. Han gav kvinnene i området ordre om 

å kle seg i mannsklær, og kommanderte dem til å gå i stilling slik at de kunne ses fra sjøen. 

Men så var det et annet problem, de hadde ikke våpen til kvinnehæren. Men det ble løst på 

den måten at kvinnene ble utstyrt med staur, og de tok sjansen på at dette på avstand ikke ville 

bli avslørt. De engelske soldatene rodde nå inn mot land, tiden var meget knapp, og plutselig 

ble det ropt "fyr". De som hadde noe å skyte med fyrte av mot de engelske soldatene, men 

disse oppdaget straks at det nok bare var få soldater på land. De engelske soldatene fortsatte 
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inn mot land, men så satte kvinnehæren inn. Kvinnene var kommet i posisjon, og da de 

engelske soldatene så denne store "styrken", gjorde de helomvending, og rodde av all kraft 

tilbake til moderskipet. Dette er nok den første gangen at kvinner ble brukt til soldater i det 

norske forsvaret. Theis Jacob Torchelsen Lundegård satte spor etter seg også i Stortinget. Her 

fremsatte han alvorlige sannferdige klager mot geistligheten, slik at motstanderne ble stumme. 

Prester og andre embetsmenn var en torn i øyet på den modige offiseren fra Austad. Det bør 

også nevnes at det sannsynligvis var episoden med "kvinnehæren fra Austad" som gav 

Bjørnstjerne Bjørnson inspirasjonen til den kjente strofen i nasjonalsangen: "Kvinner selv 

stod opp og strede som de var menn". 

 

 
 
Austadbønder i diskusjon om den politiske utviklingen på 1850-tallet. De mintes nok den store sambygdingen 

deres, bondelederen og Eidsvollsmannen Theis Lundegaard og hans visjoner om frihet og uavhengighet. 

 

Nord i Lyngdalen ligger gamle Kvås kommune, som i sin tid som egen kommune utgjorde et 

areal på 116,41 kvadratkilometer. Bygda er rik på fortidsminner, her er det blant annet gjort 

flere steinalderfunn. Blant de funn som er gjort, er en skaftholøks, en flintdolk og flere 

flintstykker. Det er gjort en del funn fra bronsealderen, og her kan nevnes en bronseøks og et 

sabelhåndtak.  Det er også påvist gravhauger i området, men den nøyaktige datering av disse 

har vært vanskelig å fastsette. Det mest interessante funnet som ble gjort i Kvås var i 1886. Da 

det ble foretatt utgravninger i en gravhaug på Vemestad, og der ble det gjort fantastiske funn. 

I et stort og godt bygd gravkammer av steinheller ble det funnet skjold, sverd, øks og 

pilespisser sammen med skjelettrester. Dette viser at her må det ha blitt gravlagt en mann med 

posisjon. I det samme gravkammeret blir det også funnet en liten gullring, to spinnehjul, ei 

saks, deler av ei hektespenne og rester av et vevd belte. Dette viser at her må det ha vært 

gravlagt en kvinne. Begge er gravlagt på samme tid, og i henhold til datidens tradisjon har 

nok hustruen fulgt mannen frivillig i graven. Eller det kan ha vært sykdom eller ulykke som 

kan ha rammet familien.  
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Kvås var en kommune med store svingninger i folketallet. Ved folketellingen i 1769  

bodde det 538 innbyggere i bygda, tallet steg, og i 1801 var det 585 innbyggere der. Tallet 

fortsatte å stige, og i 1855 var det 777 innbyggere i kommunen. Det var det høyeste 

innbyggertallet som noen gang er blitt registrert i bygda. Men fra da av gikk folketallet 

nedover. I 1865 var det 762 innbyggere i kommunen, men i 1900 var innbyggeretallet falt til 

638. Tallet økte igjen og i 1910 bor det 736 innbyggere i bygda. En stor del av svingningene i 

innbyggertallet på slutten av 1800- tallet skyldes utvandringen til Amerika.  

Kvås kirke står på en gammel kirketomt. Hvor gammel denne kirketomten egentlig er, 

kan ingen med sikkerhet si. Bygda hadde nok egen kirke før svartedaudens herjinger i 1349. 

Men det er uklart om kirketomten alltid har vært på samme plassen. Den nåværende kirken 

ble bygd i 1835, og ble innviet 8.5.1836.  

Hovednæringen i daværende Kvås kommune var jordbruk og skogbruk, og i tidligere 

århundrer var jakt, fangst og ferskvannsfiske viktige attåtnæringer. Gårdsbrukene i bygda ble i 

1950-årene for det meste regnet som småbruk, da den gjennomsnittlige størrelsen var på ca. 

35 mål dyrket eller dyrkbart areal. 

Mange nordmenn ser på Sørlandet som avholdsfolkets bastion. Det er ikke så rart, for 

her på Sørlandet var det allerede aktive avholdsforeninger så tidlig som før 1840. Og et av de 

stedene hvor avholdsbevegelsen slo hardest rot var i Kvås. Her bodde i 1840-årene en av de 

mest aktive avholdsfolkene i landet. Det var presten Gabriel Kielland. Han var prest i Kvås i 

årene 1837-1854. Gabriel Kielland stiftet den 26. desember 1837 det første avholdslaget i 

prestegjeldet. Tolv av bygdas mannlige innbyggere lovet på tro og ære totalt avhold, da de 

underskrev avholdslagets første protokoll. Avholdslaget fikk stadig nye medlemmer i Kvås, 

og i 1851 hadde laget 114 medlemmer. I de kommende tiår økte tilstrømningen av 

medlemmer til avholdslaget fremdeles har bevegelsen sterkt rotfeste i denne regionen på 

Sørlandet.  

 

 
 
Religionen og respekten for religiøse ledere har stått særs sterkt i Lyngdalsregionen gjennom de siste 

århundrene. Dette bildet viser liksteinene til de to prestene i Lyngdal, Niels Olsen Coldberg (1695-1751) til 

høyre og Bertel Severin Flinthoug (1719-1796) til venstre. Liksteinene står ved Lyngdal kirke.  
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Med sin idylliske beliggenhet er Lyngdal et populært sted for turister. De fleste finner nok 

veien til Korshavn, som er Norges sydligste fiskevær. Her er mye av den gamle bebyggelsen 

godt bevart. Her er det i de senere årene blitt bygd en rekke sjøboder med overnattingsplasser 

like i sjøkanten. Det er noe som lokker turistene til seg. Av norske turistene er det nok 

rogalendingene som dominerer, og blant de utenlandske turistene som finner veien hit, 

kommer de fleste fra Tyskland. 

 

 
 
Fra det gamle strandstedet Agnefest, under gården Rosfjord i Lyngdal. På den andre siden av fjorden lå stedet 

Skomrag, som på 1700- og 1800-tallet var den viktigste havnen i Lyngdal. Her var det på den tiden både 

gjestgiveri og handelshus.  

 

 


