
Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

7 

SLEKTSLINJE 001 

 

001. Frankus, konge i Franken
1
 fra år 39 f.Kr. 

til år 10 f.Kr. Franken var navnet på et 

Stamhertugdømme på begge sider av Rhinen, 

begrenset av Sachsen, Thüringen, Bayern, 

Schwaben og Lothringen. Stamhertugdømme 

Franken gikk til grunne etter slaget ved 

Nördlingen i 1634
2
. 

 

 
 

Frankens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010). 

 

002. Klodius II, konge i Franken fra år 10 

f.Kr. til år 20 e.Kr.  

 

003. Markomir, konge i Franken fra år 32 

e.Kr. til han døde i år 50 e.Kr.  

 

004. Klodomir III, konge i Franken fra år 50 

e.Kr. til han døde i 62 e.Kr. 

 

005. Antenor III, konge i Franken fra år 62 

e.Kr. til år 68 e.Kr. 

 

006. Ratherius, konge i Franken fra år 68 

e.Kr. til år 89 e.Kr. 

 

007. Richimer I, konge i Franken fra år 89 

e.Kr. til år 113 e. Kr. 

 

008. Odomar, konge i Franken fra 113 til 127. 

 

009. Markomir IV, konge i Franken i årene   

127-148. 

010. Klodomir IV, konge i Franken fra 148 til 

han døde i 165. 

 

011. Farabert, konge i Franken fra 165 til han 

døde i 185. 

 

012. Sumo, konge i Franken i årene 185-213. 

 

013. Hilderik, konge i Franken fra 213 til 253. 

 

014. Bartherius, konge i Franken fra 253 til 

han døde i 271. 

 

015. Klodius III, konge i Franken fra 271 til 

han døde i 298. 

  

016. Waltherius, konge i Franken fra 298 til 

han døde i 306. 

 

017. Dagobert, konge i Franken fra 306 til han 

døde i 317. 

 

018.I. Klodomir V, konge i Franken fra 319 

til han døde i 337. 

 

018.II. Genebald I, bror av Klodomir V, og 

Genebald I. var den første hertug i Østfranken 

fra 326 til han døde i 358. 

 

019.I. Rikimir II, konge i Franken fra 337 til 

han døde i 350. 

 

019.II. Dagobert, hertug i Østfranken fra 358 

til han døde i 379. 

 

020.I. Theodomir, konge i Franken fra 350 til 

han døde i 360. 

 

020.II. Klodius I, hertug i Østfranken fra 379 

til han døde i 389. 

 

021.I. Klodius V, konge i Franken fra 360 til 

han døde i 378. 

 

021.II. Markomir I, hertug i Østfranken fra 

389 til han døde i 404. 

 

022. Dagobert, hertug i Franken, som nå var 

under Romerne. Han døde i 398. 

 

023. Genebald II., den siste hertug av Vest- 

Franken. Han døde i 419. Fra Genebald II. 

gikk makten over til svigersønnen Pharamund. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Frankenrechen.svg
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024. Argotta, datter av hertug Genebald. Hun  

var gift med Pharamund, som døde i 430. 

Han var født hertug av Østfranken, men ble 

valgt til konge i Vest-Franken da hans 

svigerfar døde i 419. 

 

025. Klodio, blir også kalt "Crinitus". Han var 

konge i Franken fra 425 til han døde i 445. 

Klodio var gift med Basina, som var datter av 

kong Widelf i Thuringen
3
. 

 

 
 

Thüringens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010). 

 

026.I. Albero, herre ved Mosel. Død i 491. 

Albero var gift med Argotta, som var datter av 

kong Theodorik i Verono.  

Frankerne var de mektigste av de germanerfolk 

som etterhvert drog vestover inn i Gallia. I 

motsetning til andre germanere, som forlot 

Sør-Tyskland under de store folkevandringene, 

ser det ut til at frankerne opprettholdt 

forbindelsen med hjemlandet, noe som kan 

bekreftes ved at de til stadighet fikk 

forsterkninger derfra.  

Klodvig, som var av merovingernes ætt, ble 

konge i frankerriket i 482. Han greide å samle 

mesteparten av det gamle Gallia under seg. 

Vestgoterne ble slått og disse måtte trekke seg 

sørover til Spania. 

Kong Klodvig var opprinnelig hedning, men 

hans dronning, Klotilde, var kristen. I ett av de 

større slagene han utkjempet så det svært stygt 

ut for den frankiske hær, og man fryktet for at 

den skulle bli fullstendig knust. Da skal 

kongen, i følge den frankiske historieskriver 

Gregor av Tours, han ropt: ”Jesus Kristus, 

Klotilde sier at du er den levende Guds sønn, 

at du hjelper den som er i nød, og gir seier til 

den som setter sitt håp til deg. Jeg bønnfaller 

deg ydmykt om din mektige bistand. Gir du 

meg nå seier over mine fiender, slik at jeg får 

bevis på din makt, vil jeg tro på deg og la meg 

døpe i ditt navn. For jeg har anropt mine 

guder, men jeg har erfart at de har sviktet meg. 

Nå anroper jeg deg, og jeg ønsker å tro på deg. 

Fri meg nå først ut av mine fienders hender”. 

Klodvig seiret i striden, og etterpå lot han seg 

døpe sammen med 3.000 frankere. Kongen tok 

den romersk-katolske tro, mens de fleste 

germanerfolk ellers var arianere. Klodvig 

regnet med at han på denne måten ville sikre 

seg romerkirkens støtte i kampen mot andre 

germanere. Slik gikk det også, og Klodvig fikk 

æresnavnet ”den aller kristeligste konge”. 

Fra Klodvigs regjeringstid stammer de aller 

eldste frankiske lover, som blant annet hadde 

følgende paragrafer: 

”Den som overfaller og plyndrer en fri mann, 

skal bøte 2.500 denarer”. ”Hvis en romer 

plyndrer en franker, skal han bøte det samme”. 

”Hvis en franker plyndrer en romer, skal han 

bøte 1.200 denarer”. ”Den som dreper en 

fribåren franker, skal bøte 8.000 denarer”. 

”Den som uten bevis kaller en kvinne for en 

heks, skal bøte 7.500 denarer”. 

I tillegg til de frankiske lovene gjaldt også de 

gamle romerske; frankerne ble dømt etter 

frankisk, og romerne etter romersk lov. 

Da Klodvig døde i 511, brøt det ut stridigheter 

mellom sønnene hans, og kongemakten sank.  

 

026.II. Sigimerus, bror av Albero, han var gift 

med en datter av Ferreolus i Roma. 

 

027.I. Vaubert, en av Alberos sønner, han  

døde i 528. 

 

027.II. Ferreolus, en av Sigimerus sønner, 

han var gift med Deuteria. 

 

028. Ansebert, markgreve ved Schelde, han 

døde i 570. Ansebert var enten sønn av 

Vaubert eller dennes fetter Ferreolus. 

 

029. Arnold, markgreve av Schelde. Han var 

gift med Oda av Schwaben som døde den  

28.10.640 og som ble kanonisert som helgen. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Coat_of_arms_of_Thuringia.svg
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030. Arnulv av Metz
4
. Han var i årene 596-

612 ved hoffet og satt høyt oppe i 

statsadministrasjonen. En stilling som 

medførte at han forvaltet store landområder. 

Arnulv var biskop i Metz i årene 612-627. Fra 

627 til han døde den 16.08.640 satt han som 

munk i Remiremont. Etter sin død ble han æret 

som helgen. Arnulv var gift med Doda av 

Sachsen
5
 som senere ble nonne.  

 

 

Sachsens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010).. 

 

031. Ansegis, markgreve av Schelde. Han ble 

myrdet i 685. Ansegis var gift med Begga av 

Brabant og kunne dermed titulere seg som 

hertug av Brabant og senere som Major 

Domus kong Childerik II. 

 

032. Pepin av Heristal den yngre. Han var 

hertug av Brabant. Død 714. Pepin hadde fra 

687 - som major domus - den virkelige makten 

både i Austrien og Neustrien, som var de to 

viktigste provinsene i landet. Han var gift, men 

i tillegg hadde han en elskerinne, Alpais, som 

ble mor til: 

 

033. Karl Martell. Født ca. 688. Død 

22.10.741. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. Karl Martell var på begynnelsen av 

700-tallet kongens major domus 

(hushovmester), og han hadde dermed den 

mektigste stillingen i riket som bestyrer for 

kronens gods. En stilling som gjorde ham til 

den virkelige styrer i frankerriket.  

Karl Martell var en stor kriger og hærfører; 

han stanset Maurerane
6
 i Spania og samlet 

Frankrike til ett rike - gjennom sine kriger i 

årene 717-719. Han slo tilbake det kraftige 

angrepet fra araberne i 732. 

 

034. Pepin den lille. Født 714. Død 24.09.768.  

Han var gift med Bertrade av Leon
7
. Død 

13.7.783. Hun var datter av grev Charibert av 

Leon.. 

Bertrade av Leon er ane nr. 015 på 

slektslinje 007. 

Pepin den lille var major domus over 

Neustrien, Burgund og Provence. Med pavens 

samtykke avsatte Pepin i året 752 den siste 

merovingerkongen, og denne ble for sikkerhets 

skyld satt i kloster. Pepin den lille lot seg etter 

dette, med pavens hjelp, krone til konge på 

riksforsamlingen i Soissons. Som takk for 

hjelpen fra den romersk-katolske kirken 

skjenket Pepin således paven noen 

landområder rundt Roma som han hadde tatt 

fra langobardene. Disse landområdene la 

grunnlaget for og var begynnelsen til 

Kirkestaten og den romersk-katolske kirkes og 

pavens verdslige makt.  

Pepin den lille ble senere Romas skytsherre.  

 

 
 
Leons riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010). 

 

035. Karl den store. Født 02.04.747. Død 

28.01.814, i Achen. Han var konge i Frankrike 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Coat_of_arms_of_Saxony.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Escudo_de_Leon.png
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fra 768, og utvidet riket østover til Elbe og 

Ungarns grense. Fra maurerne i Spania tok han 

landområdet nord for Ebro, den spanske mark 

(mark betyr grenseland). Da langobardene 

truet Roma, drog Karl den store og hæren hans 

til Italia; de slo langobardene og han gjorde 

seg til konge over deres rike. En stor del av det 

gamle Vestromerriket ble således samlet på 

nytt, men nå under ledelse av Karl den store. 

Juledag i år 800, da Karl oppholdt seg i Roma, 

ble han kronet til keiser av pave Leo III. 

Dermed var på en måte det vestromerske 

keiserriket gjenreist.  

 

 

En stor del av det gamle Vestromerriket ble under 

Karl den stores erobringer samlet på nytt. Juledag i 

år 800, da Karl oppholdt seg i Roma, ble han 

kronet til keiser av pave Leo III. Dermed var på en 

måte det vestromerske keiserriket gjenreist. 

 

Karl den store var et myndig statsoverhode  

som holdt alle tråder i sin hånd. Han sendte til 

stadighet utsendinger rundt i keiserriket for å 

undersøke forholdene, og grevene, de som 

hadde ansvaret for styre og stell ute i 

distriktene, ble holdt under streng kontroll.  

Karl den store var gift fem ganger, og i tillegg 

hadde han fem elskerinner. Med disse hadde 

han 18 barn som kjennes ved navn. Hildegard 

het moren til Ludvig den fromme. Hun var av 

schwaben-hertugenes hus. Hennes bror var den 

bayerske markgreve Gerold, som døde i 799. 

Keiser Karl fremmet handel, industri og 

kunnskap. Nytt land ble ryddet, veier og bruer 

ble bygd for å bedre fremkommeligheten. Det 

foregikk i hans tid en oppblomstring av 

åndslivet, bl.a. ble det opprettet en hoffskole. 

Han var dypt religiøs, og arbeidet med den 

største iver for å utrydde overtro og å fremme 

kristendommens utbredelse. Dette førte til at 

han samlet omkring seg en krets av lærde 

menn; de mest kjente av dem var 

angelsakseren Alkuin, som stod for 

undervisningsvesenet i frankerriket, og 

frankeren Einhard, som kort tid etter keiserens 

død skrev hans biografi.  

I biografien skriver Einhard: ”Keiser Karl 

hadde en bred og kraftig kroppsbygning og en 

uvanlig legemshøyde. Stadig øvde han seg i 

ridning og jakt, og han var en ivrig svømmer, 

så god at ingen kunne måle seg med ham. 

I mat og drikke var han måteholden, især i 

drikk, for han avskydde i høyeste grad 

drikkfeldighet hos alle, og først og fremst hos 

seg og sine. Når det gjaldt mat, var han ikke så 

avholdende; han klagde til og med over at 

fasten var skadelig for hans sunnhet. Ved hans 

vanlige taffel ble det bare servert fire retter 

foruten steika, som ble båret inn på 

steikespiddet. Steik var han mer glad i enn i 

noen annen mat. Under taffelet likte han å høre 

musikk eller opplesning. Han lot lese opp for 

seg historien om fortidens menn og deres 

bedrifter; men han var også glad i bøkene av 

den hellige Augustin, især den som kalles 

Guds stat. 

Rik og sikker fløt talen fra hans munn, og det 

han hadde å si, forstod han å uttrykke på en 

grei og lettfattelig måte. Med stor iver lærte 

han seg fremmede språk. I latin drev han det så 

vidt at han kunne tale det likså godt som sitt 

morsmål, men gresk kunne han forstå bedre 

enn han kunne tale det. De edle vitenskaper 

dyrket han med forkjærlighet, og vitenskapens  

mestre satte han uhyre høyt, og viste dem den  

største ære. I samsvar med dem ofret han mye 

tid og strev for å lære seg talekunst, og især 

astronomi og regnekunst”. 

 

036. Ludvig den fromme. Født 788. Død 

20.06.840. Da han var tre år gammel lot faren 

ham krone i Rom til konge av Aquitanien. I 

august 813 ble han medkeiser, og den 

28.01.814 overtok han som enekeiser over 

Frankrike. Han ble i 816 kronet av paven i 

byen Reims
8
.  

Ludvig den fromme var lite krigersk, men 

sterkt religiøs. Han ble i februar 819 gift med 

Welferinne Judith - en pen og tiltrekkende 

dame - med stor innflytelse over keiseren. Hun 

var datter av en bayersk greve.  

Det enorme keiserriket som Karl den store  

hadde samlet gikk etter Ludvig den frommes 

død mot full oppløsning. Det brøt ut en indre 
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strid mellom hans sønner, som ved forliket i 

Verdun i 843 endte med at keiserriket ble delt i 

tre landområder, Frankrike, Tyskland og Italia. 

Keiserverdigheten skulle følge Italia, som også 

fikk en landstripe langs Rhône og Rhinen til 

Nordsjøen. Men ordningen holdt ikke lenge. I 

endeløse stridigheter falt rikene fra hverandre. 

Italia mistet alt landområde nord for Alpene, 

og ble oppløst i en rekke småstater, liksom 

Frankrike og Tyskland. 

Det var ikke bare indre stridigheter 

(borgerkriger) og krig mellom statene i Vest-

Europa som førte til oppløsning av ”det gamle 

keiserriket” på 800- og 900-tallet, men også 

angrep langveis fra. Fra nord angrep til 

stadighet horder med vikinger, fra sør angrep 

araberne og fra øst truet og herjet madjarene. 

De krigerske angriperne utenfra fôr barbarisk 

frem. Hele landsdeler og store landområder ble 

lagt øde, byer ble brent og innbyggerne 

utryddet uten skånsel. Forsvarsevnen sviktet; 

det fantes ingen flåte som kunne beskytte de 

langstrakte kyststrekningene og ingen sterk 

hær som kunne jage angriperne bort. 

Naturalhusholdningen rådde; penger fantes 

ikke til å lønne verken soldater eller 

embetsmenn. 

Disse forhold tvang frem en nyordning av 

samfunnet som gjorde det mulig å bygge opp 

en effektiv krigsmakt, slik at angrepene utenfra 

kunne bli slått tilbake. Karl Martell hadde lønt 

sine embetsmenn ved å gi dem jord som len, 

og siden ble lensvesenet fullt gjennomført. 

Kongen gav stormennene len mot at de skulle 

stille krigsfolk, ryttere og fotfolk, til hans 

rådighet. Krigstjeneste til hest og i full 

rustning er et fremtredende trekk ved 

lensvesenet, selv om fotsoldatene alltid 

utgjorde det store flertall i hæren.  

 

037. Karl den skallede. Født 13.06.823. Død 

06.10.877. Han var konge i Frankrike i årene 

843-877, og romersk keiser i årene 875-877. 

Karl den skallede ble den 19.12.842 gift med 

Irmentrud av Orleans
9
. Hun døde den 

06.10.868. 

 

038. Judith, prinsesse av Frankrike. Født ca. 

843. Hun var gift med Balduin I. 

"Jernarmen". Død 879. Han ble markgreve 

av Flandern
10

. Keiser Karl den skallede hadde 

opprettet markgrevskapet Flandern i 843. Dette 

grevskapet overlot han i 864 til Balduin I.  

039. Balduin II. den skallede. Født ca. 865. 

Død 918. Han var greve og markgreve av 

Flandern. Han ble i 884 gift med Elftrude, 

prinsesse av England. Død 07.06.929. Hun var 

datter av kong Alfred den store
11

 av England 

(849-899). 

 

 
 

Kong Alfred den store av England (849-899).. 

Bilde: Wikipedia (2010). 

  

040. Arnulv I. den gamle, den store. Født ca. 

890. Død 27.03.964. Han ble i 934 gift med 

grevinne Adele av Vermandois. Arnulv I. den 

gamle, den store ble greve av Flandern i 918. 

 

041. Balduin den unge III. Greve av 

Flandern. Født ca. 940. Død 01.11.962. Han 

var gift med Mathilde av Sachsen. Død 

25.5.1008. 

 

042. Arnulv II. den unge. Greve av Flandern. 

Født 961. Død 988. Han var gift med Susanna, 

prinsesse av Italia. Født 955. Død ca. 1001. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Statue_d%27Alfred_le_Grand_%C3%A0_Winchester.jpg
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Hun var datter av den italienske kongen 

Berenger, som døde i fangenskap hos Otto den 

store i 966.  

 

043. Balduin IV. Greve av Flandern. Født ca. 

980. Død 30.05.1035. Han ble ca. 1032 gift 

med Elenore av Normandie. Født ca. 1010. 

Hun var datter av hertug Richard av 

Normandie.  

Balduin IV. overtok som greve i Flandern. Han  

kom senere i strid med Konrad II. av Tyskland,  

noe som utviklet seg til full krig, og Balduin 

vant nye landområder.   

 

044. Judith av Flandern. Født ca. 1033. Død 

5.3.1094. Hun var gift med Toste Godwinsson 

jarl, av Northumberland. Død 25.9.1066. Han 

var sønn til jarlen Godwin Wulfnothsson 

(død 1053) og hustru Gyda Torgilsdatter.  

Toste Godwinsson ble av kong Edvard 

Bekenderen satt til jarl over Northumberland. 

Men den nyinnsatte jarlen ble etterhvert 

forhatt av innbyggerne der, og det endte med 

at han ble fordrevet av disse. Verken kongen 

eller Harald Godwinsson, som var broren til 

Toste Godwinsson, klarte å få ham gjeninnsatt, 

så Toste Godwinsson reiste i vrede fra 

England.  

Harald Godwinsson overtok som konge i  

England i 1066, noe som satte fart i 

hevnplanene til broren. Toste Godwinsson 

oppsøkte dermed Vilhelm av Normandie og 

Svend Estridsson, og ville ha dem med i et 

angrep på England, men av dem fikk han ingen 

støtte. Toste Godwinsson henvendte seg så til 

kong Harald Hardråde Sigurdsson i Norge, 

hvor han fikk full støtte. Harald Hardråde 

klargjorde straks både flåten og hæren, og 

gjorde seg klar til kamp mot England. De 

angrep, og det ble flere harde sammenstøt. I de 

avgjørende kampene ved Stamford Bridge - 

den 25.9.1066 - var den norske angrepshæren 

blitt så svekket at både kong Harald Hardråde 

Sigurdsson og Toste Godwinsson falt. 

 

045. Skule Tostesson Kongsfostre. Født 1052  

i England. Han ble sjef for hirden hos kong 

Olav Kyrre Haraldsson. Skule Tostensson fikk 

eiendommer av kong Olav Kyrre Haraldsson 

ved Konghelle, Oslo, Tunsberg, Bergen og 

Nidaros, samt godset Rein i Fosen, hvor det 

senere ble bygd et kloster. Av kong Olav Kyrre 

fikk han også Gudrun Nevsteinsdatter til 

hustru. Hennes mor var Ingrid Sigurdsdatter, 

som var datter av Sigurd Syr Halvdansson; 

den siste småkongen i Norge.  

Skule Tostesson Kongsfostre er blant annet 

stamfar til ætten Rein i Trøndelag.  

 

046. Åsolv Skulesson på Rein. Han var gift 

med Tora Skoftesdatter. Hun var datter av 

Skofte Ogmundsson Giske og hustru 

Gudrun Tordsdatter, som var datter av Tord 

Folesson.  

Tora Skoftesdatter Giske er ane nr. 035 på 

slektslinje 004. 

Åsolv Skulesson hadde stor rikdom og var en 

mektig mann. Familien bodde på Rein i Fosen.  

 

047. Guttorm Åsolvsson på Rein. Han 

omtales som en av de lendermenn som etter 

Harald Gille Magnussons død i 1136 

understøttet dennes sønn Sigurd Munn 

Haraldsson. Han var Sigurd Munn Haraldsson 

sin formynder, og fikk ham senere på tronen.  

Guttorm Åsolvsson på Rein var gift tre ganger. 

Det er sannsynligvis hans tredje hustru, Sigrid 

Torkelsdatter, som ble mor til Bård 

Guttormsson på Rein.  

Guttorm Åsolvsson på Rein hadde broren 

Ottar Balle Åsolvsson, som var en mektig 

høvding i Midt-Norge. 

 

048. Bård Guttormsson på Rein. Født ca. 

1150. Død 3.4.1194. Han var birkebeinernes 

høvding, og ble snart en av kong Sverre 

Sigurdsson sine viktigste tilhengere. Bård 

Guttormsson på Rein var lendermann før 1181. 

Han ble hardt såret i slaget ved Askøy, og døde 

som følge av det. Han var gift tre ganger. En 

av hans hustruer var Cecilia Sigurdsdatter, 

datter av kong Sigurd Munn Haraldsson,  

og søster av kong Sverre Sigurdsson. Cecilia 

hadde i 1177 vært gift med Folkvid lagmann i 

Värmland. Det var det samme året som Sverre 

Sigurdsson reiste sin kongeverdighet i 

birkebeinerflokken. Cecilia hadde forlatt sin 

mann Folkvid og reist tilbake til Norge - fordi 

hun "elsket ham lite". Ekteskapet mellom Bård 

Guttormsson og Cecilia ble flere ganger 

anfektet av kirken - fordi Folkvid lagmann 

ennå levde. Men selv hevdet hun at ekteskapet 

aldri hadde vært lovlig, og at hun bare hadde 

vært hans frille.  

I ekteskapet med Bård Guttormsson ble Cecilia  

mor til den senere kongen, Inge Bårdsson (død  
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23. april 1217). Cicilia døde kort tid etter  

denne fødselen. Med den tidligere 

ektemannen, Folkvid lagmann, hadde Cecilia 

den siden så kjente sønnen Håkon Galen 

Folkvidsson (død 1214). 

I sitte tredje ekteskap var Bård Guttormsson på 

Rein gift med Ragnhild (Ragnfrid) 

Erlingsdatter, fra Kveiden i Valdres. Det var 

hun som ble mor til Skule Bårdsson. Bård 

Guttormsson hadde høyættede forfedre i 

personer som kong Sigurd Syr Halvdansson, 

Toste jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, 

Erling Skjalgsson på Sola, Einar 

Tambarskjelve og Håkon jarl den gamle. Hele 

hans farsætt hadde hørt til stormannspartiet 

omkring kong Sigurd Munn Haraldsson og 

Håkon Herdebrei Sigurdsson. 

 

049. Skule jarl Bårdsson. Født 1189. Død 

den 24.5.1240, gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros. Han var kong Inge Bårdssons 

halvbror. Skule jarl Bårdsson var gift med 

Ragnhild Jonsdatter Randaberg. Hun var 

datter av Jon Torbergsson og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter Randaberg.  

Ragnhild Jonsdatter Randaberg er ane nr. 

038 på slektslinje 053.  

Skule Bårdsson ble i 1217 utpekt til hirdstyrer, 

og fikk jarlenavn av halvbroren kong Inge 

Bårdsson - kort tid før denne døde.  

Skule jarl Bårdsson gjorde krav på Norges 

krone, men på Øreting - etter halvbroren kong 

Inge Bårdssons død - tvang birkebeinerhæren 

igjennom at Haakon Haakonsson skulle bli tatt 

til konge. Kannikene i Nidaros - erkebiskopen 

var fraværende på visitasreise i Hålogaland - 

var så sterkt imot dette at de nektet å la St. 

Olavs skrin bære ut av Kristkirken, til høytiden 

på Øreting. Den tolvårs gamle Haakon kunne 

selvsagt ikke overta noen selvstendig styring 

av hær eller rike, så Skule jarl Bårdsson 

vedblev å føre styret, og var den egentlige 

riksstyrer. Han tok også den private arven etter 

sin avdøde halvbror, kong Inge Bårdsson. På et 

møte i Bergen kort etter ble det vedtatt at 

Skule jarl Bårdsson skulle ha tredjedelen av 

inntektene, både av riket og skattelandene.  

I 1223 ble Haakon Haakonsson formelt utropt 

til konge. Samtidig fikk Skule jarl Bårdsson 

mindre å si, både som kongens rådgiver og 

som jarl. Skule jarl Bårdsson skulle nå bare ha 

det nordenfjeldske som jarledømme, fra og 

med Sunnmøre. Han krevde selv landet til 

Sognesjøen og en tredjedel av skattelandene,  

men fikk ikke stadfestet dette kravet.  

Seieren for Haakon Haakonsson i 1217 mente 

mange var av tvilsom karakter - samtiden tvilte 

på at Haakon Haakonsson var ektefødt. I 

virkeligheten stod det strid i seks år om hvem 

som rettmessig skulle være Norges konge, og 

den endelige avgjørelsen falt først på et stort 

høvdingemøte i Bergen i 1223.  

I tiåret som fulgte ble forholdet mellom Skule 

jarl Bårdsson og kong Haakon Haakonsson 

meget vanskelig, hvor Skule jarl Bårdssons 

politiske makt ble ytterligere nedskåret. I 1239 

gikk Skule jarl Bårdsson til åpent opprør. Han 

lot seg hylle til konge på Øreting, og gikk med 

sin hær mot Oslo. Skule jarl Bårdsson vant en 

stor seier ved Låka i Nannestad på Romerike, 

men tapte slaget om Oslo. Skule jarl Bårdsson 

dro nå nordover til Nidaros igjen. 

Skule jarl Bårdsson ble drept av birkebeinerne, 

etter å ha søkt tilflukt ved Elgeseter kloster.  

Det var under Skule jarl Bårdssons riksstyre at 

det for første gang på alvor ble snakket om at 

den norske kongen ville prøve å legge Island 

under Norges krone (i 1220). Ideen kom fra 

Skule jarl Bårdsson, og møtte derfor skarp 

motbør fra kongens rådgivere.  

Skule jarl Bårdsson og Ragnhild hadde også en  

datter ved navn Ragnfrid (Ragnrid) 

Skulesdatter.  

 

050. Margrete Skulesdatter. Hun ble senere 

norsk dronning. Født 1209. Død 1270, på 

Reins kloster. Hun ble den 25.5.1225 gift med 

kong Haakon Haakonsson "den gamle". 

Født på Folkisberg (Folkenborg) i Eidsberg i 

Østfold etter farens død i 1204. Død av 

sykdom 15.12.1263, på tokt ved Orknøyene, 

nær 60 år gammel. Haakon Haakonsson hadde 

da vært konge i Norge i 46 år. Liket ble først 

gravlagt i Magnuskirken i byen Kirkjuvágr 

(Kirkwall) på Orknøyene, men våren etter ble 

det ført til Norge og lagt ved siden av kong 

Sverre Sigurdssons grav i Kristkirken i 

Bergen. 

Kong Haakon Haakonsson var uekte født sønn  

til kong Håkon Sverresson (1178-01.01.1204)  

og Inga av Varteig - fra Østfold. 

Haakon Haakonsson "den gamle" er ane 

nr. 039 på slektslinje 002 

Trond prest fostret en stund Haakon 

Haakonsson i hemmelighet. Haakon ble senere 

oppfostret ved kong Inge Bårdssons hoff i 
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Bergen, og valgt til konge i 1217. Han var en 

god konge for Norge. Landet hadde fremgang, 

og det kom nye lover. Grønland ble underlagt 

Norge i 1261, og året etter ble Island 

innlemmet i kongerike. Det var også han som 

stod bak byggingen av Haakonshallen i 

Bergen. 

Dronning Margrete Skulesdatter og kong 

Haakon Haakonsson fikk fire barn: Olav 

(1227-1230), Håkon (født 1232), Kristin (født 

1234) og Magnus (født 1238). Håkon og 

Magnus ble konger og Kristin ble gift i Spania. 

 

051. Magnus Lagabøter Håkonsson. Født 

1238 i Tønsberg. Død 9.5.1280, ikke fullt 42 

år gammel. Han ble gravlagt i St. Olavs 

fransiskanerkloster i Bergen. Kong Magnus 

Lagabøter Håkonsson gikk først under 

tilnavnet "den gode", men senere ble han kaldt 

Lagabøter - den som gjør lovene bedre. Han 

ble i 1261 gift med Ingeborg Eriksdatter av 

Danmark. Født 1244. Død 1287. Hun var 

datter av kong Erik Plogpenning av 

Danmark og hustru Judith av Sachsen 

(1223-02.02.1261).  

Ingeborg Eriksdatter av Danmark er ane 

nr. 016 på slektslinje 003 

Magnus Lagabøter Håkonsson fikk kongsnavn 

i 1257, og ble kronet i Bergen i 1261. Han 

regnet sin regjeringstid fra farens død i 1263.  

Under faren, kong Haakon Haakonsson, sine  

siste leveår var det stadig ufred med 

skottekongen Alexander II. - og senere hans 

sønn Alexander III. - fordi de ville ha 

Suderøyene (Hebridene), som tilhørte Norge, 

underlagt Skottland. Det var forøvrig under et 

tokt for å stoppe kong Alexander III. og hans 

herjinger på norsk område, at kong Haakon 

Haakonsson døde. Toktet startet den 5. juli 

1263 - ut fra Herdlevær i Hordaland - med en 

flåte på mer enn 120 skip og utvalgt mannskap, 

blant dem var Ragnvald Urka.  

Etter kong Haakon Haakonssons død så det ut 

til at ufreden med skottekongen skulle bryte 

løs igjen. Stillingen var farligst for Suderøyene 

og Man, som lå lengst borte fra den norske 

hjelpen, og de fleste høvdingene der gav seg  

snart under kong Alexander III.  

Kong Alexander III. sendte i 1265 en mann til 

Norge for å spørre om kong Magnus Lagabøter 

Håkonsson ville selge øyene. Kong Alexander 

III. hadde respekt for den norske hærmakten - 

selv om han hadde overmakten der vest. Kong 

Magnus Lagabøter og rådgiverne hans mente 

det var best med et forlik, og året etter -  

den 2. juli 1266 - ble freden sluttet i Perth. Der 

ble alle øyene vest for Skottland avstått til den 

skotske kongen, men kirken der skulle 

fremdeles stå under erkebispen i Nidaros. "Til 

evig tid" skulle den skotske kongen og 

arvingene hans - hvert år den åttende dagen 

etter jonsok (1. juli) - betale 100 mark sterling, 

og dessuten skulle det betales 4000 mark de 

første fire årene. Den norske kongen kunne da 

si at han hadde gitt øyene som len til  

skottekongen. 

Med kong Magnus Lagabøter Håkonsson ser  

det på mange måter ut som om en ny tid tar til  

for Norge. I utenrikspolitikken la kong Magnus  

Lagabøter sin lit på å ha fred, og han ble da 

den første - og eneste - norske kongen etter 

Olav Kyrre Haraldsson som ikke hadde ført 

krig.  

Kong Magnus Lagabøter var som tidligere 

nevnt gift med prinsesse Ingeborg av 

Danmark. Hun hadde ikke fått utbetalt den 

store farsarven, men noen krig ble det ikke av 

det ennå. 

Kong Magnus Lagabøter førte forlik og 

vennskap med den engelske kongen. Stadig var 

handelen livlig mellom de to landene, og 

begge kongene var interessert i å holde den 

oppe. At Norge og den norske kongen stod 

høyt i utlandet har vi et bevis på da erkebispen 

og flere andre av landets høye geistlige var på 

det store kirkemøtet i Lyon i 1274. På 

hjemveien reiste de om Paris. Der fikk de en 

kostelig gave fra kong Filip III., som de skulle 

overbringe til kong Magnus Lagabøter.  

Noen år tidligere, rundt 1270, hadde kong 

Ludvig den hellige - for store penger - kjøpt en 

del av Kristi klungerkrone av keiser Balduin i 

Konstantinopel (Istanbul), og til å gjemme 

denne i hadde han bygd det vakre La Sainte 

Chapelle (det hellige kapell) i Paris. Nå lot 

kong Filip III. en prest skjære et lite stykke av 

denne - som ble satt i et krystall - som en 

sølvengel holdt. Dette sendte han så med 

erkebispen til kong Magnus Lagabøter. En slik 

stor hellig ting måtte gjemmes på en verdig 

måte, mente kong Magnus Lagabøter, og satte 

derfor i gang byggingen av en ny Apostelkirke 

i Bergen, som skulle ligne på La Sainte 

Chapelle i Paris. Kirken ble ikke ferdig før i 

1302, og da ble den gamle Apostelkirken revet. 

Den nye Apostelkirken stod til ca. 1520 - da 



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

15 

ble den revet av den danske høvedsmannen 

Eske Bille. 

Det som har gitt kong Magnus Lagabøter en 

fremstående plass mellom de norske kongene 

er det store lovarbeidet hans. I 1271 avskaffet 

kongen "med råd og samtykke av de beste 

mennene i landet og på bønn fra allmuen" alle 

frendebøter - det vil si de bøtene som 

drapsmenn skulle betale til frendene 

(slektningene) til den drepte. Ikke lenge etter 

ble det fastsatt at frendene ikke hadde lov til å 

ta livet av drapsmannen - noe de kunne 

tidligere. Kongens sysselmann skulle fra nå av 

fange drapsmannen, og få en skarpretter til å 

gjøre det av med ham. Disse to lovene er 

karakteristiske for rettsutviklingen i Norge. 

Det er ikke lenger den enkelte - eller ætten –  

som skal verge retten sin, men samfunnet - det 

vil si staten - skal holde oppe lov og orden. Det 

er på bakgrunn av en slik utvikling - som 

langsomt har gått for seg gjennom århundrer - 

at en kan se lovverket til kong Magnus 

Lagabøter. Det kunne muligens på mange 

måter være et problem for styringen, som nå 

mer og mer ble samlet hos kongen, at hvert av 

de fire lagtingene hadde sin egen lov.  

Alt fra kong Haakon Haakonssons tid var det 

planer om å rette på disse gamle lovene. 

Selvsagt ble det kongen og 

sentraladministrasjonen som gjorde opptaktene 

til reformarbeidet, men kong Magnus 

Lagabøter fikk samtykke fra tingene til å bøte 

på lovene, og å "ta av og sette til det som  

tykkes oss å være mest etter de beste  

menns råd".  

Vi vet lite om hvorledes arbeidet har gått for 

seg, men kongen har sikkert selv vært aktivt 

med på det, selv om de lovkyndige 

medarbeiderne hans vel har gjort det meste. 

Resultatet ble at Norge var det første landet i 

Nord- og Vest-Europa som fikk en landslov - 

én lov som gjaldt for hele landet. I 1274 ble 

landsloven vedtatt på Frostating, og i de neste 

årene på Gulating, Borgarting og Eidsivating. 

For det meste bygger landsloven på 

Gulatingsloven og Frostatingsloven, som ofte 

går igjen ordrett. Men landsloven gav kongen 

og hans embetsmenn større makt enn tidligere. 

Det var lagretten - noen menn som ble valgt av 

tingforsamlingen - som hadde den egentlige 

dømmende og lovgivende makt, tingfolket 

skulle bare samtykke. Nå skulle lagretten 

oppnevnes av kongens sysselmann og lagmann 

- den siste skulle være formann - og fikk 

avgjørende innflytelse på dommer og 

lovvedtak i lagretten.  

Egentlig var lagmannsstillingen blitt opprettet 

på 1100-tallet, for at tingmennene skulle ha en 

upartisk juridisk rådgiver, men litt etter litt ble 

hans kjennelse til en juridisk dom. Rådgiveren 

ble oppnevnt av kongen - som dessuten var den 

høyeste dømmende instans - så alle saker 

kunne innankes for ham. Nytt i landsloven var 

det også at en datter fikk arverett, men bare til 

halvparten så mye som en sønn. Endelig slo 

landsloven fast arvefølgen til kronen, slik at 

det heretter skulle bli slutt på stridighetene 

mellom kongsemnene. Dette var en seier for 

kirkenes syn på ekteskapet - at en uekte sønn 

ikke kom før på sjuendeplass i 

tronrekkefølgen. 

De norske byene hadde nå en blomstringstid. 

Rettslig stod de ikke under lagtingene, men 

hadde sine egne lover - bjarkøyretten. Nå fikk 

kong Magnus Lagabøter utarbeidet én felles 

lov for byene, som for det meste bygde på 

Bergensloven. Også i byene hadde kongens 

embetsmenn stor makt, men der var både 

byråd, byting og lagting, hvor borgerne eller 

deres representanter møttes. Stormannsklassen 

var også i vekst her i landet. De var rike på 

jordegods - og mer la de under seg - dessuten 

var de kongens embetsmenn. For dem av 

denne klassen som var med i hirden gjaldt fra 

gammelt av visse regler, som kong Sverre 

Sigurdsson hadde samlet i sin Hirdskrå. Nå ble 

det vedtatt en helt ny lov for hird- og 

embetsstand. Forholdet mellom dem og 

kongen, samt den innbyrdes rangen ble fastsatt 

- det var middelalderens adelsvelde som kom 

til Norge. Det var i samsvar med påvirkningen 

fra utlandet, og som følge av dette fikk 

lendermennene i 1274 tittel som baroner, og 

skutelsveinene ble riddere.  

Slik fikk Norge lover som gjaldt for hele 

landet, og ikke bare for en del av det. Til 

gjengjeld holdt nå hver klasse på å få sin lov. 

Større strid ble det bare om den nye kirkeloven 

- kristenretten. I 1268 hadde Norge fått en 

myndig erkebisp i Jon Raude, som gikk inn for 

kravet om selvstyre for kirken. Han dro frem - 

for første gang - det lensbrevet der kong 

Magnus Erlingsson hadde tatt landet til len av 

kong Olav den hellige. Selv om kong Magnus 

Lagabøter ikke kunne godta det, stadfestet Jon 

Raude alle de gamle rettighetene som kirken 

hadde hatt, og gav den flere nye. Kirken - og 

de tjenerne den hadde - fikk i stort monn 
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skattefrihet. Lekfolk skulle ikke lenger få lov 

til å utnevne prester, ikke engang i de kirkene  

de selv eide. 

 

 

Første side av kong Magnus Lagabøters lovverk. 

 

 I alle kirkelige saker skulle kirken ha sin egen 

domstol. Til den hørte ikke bare indre 

kirkespørsmål, men også mange andre saker - 

som tidligere ikke kom inn under noen lov - 

men som til nå kirken hadde tatt seg av, slikt 

som sedelighetssaker, testamentsrett, 

helligdagsbrudd og annet. Forliket mellom 

erkebiskopen og kongen skulle stadfestes av 

paven, men da denne stilte nye og strengere 

vilkår for godkjenning, sa kongen nei. 

Erkebiskopen ble da redd for at hele forliket 

skulle gå over styr, og de ble da enige om å 

holde paven utenfor. I 1277 ble forliket 

endelig vedtatt i Tønsberg. Dermed ble det 

slått fast med lov at kirken var en særskilt 

institusjon, som ikke trengte å bøye seg for 

konge og stat. Kong Magnus Lagabøter var 

ikke sterk helsemessig, og ingen trodde at han 

ville bli gammel. I 1279 lovet erkebispen 100 

dagers avlat til alle som ba for kongen. Selv 

kjente kong Magnus Lagabøter det som om 

han snart skulle dø, og tenkte med frykt på 

hvordan det da ville gå med landet. En gang, 

fortelles det, da han satt sammen med vennene 

sine, snakket han om hvor vanskelig livet er, 

og hvor lykkelige de er de som kan få dø. De 

andre spurte ham hvorfor han snakket slik. Da 

sa kong Magnus Lagabøter: "Dere synes 

kanskje ikke jeg har hatt strev og vansker å stri 

med, men jeg synes det har vært nok av det, og 

aller verst er det å skifte rett mellom lekfolk og 

prester uten å gjøre for stor urett", og han la 

til: "Når jeg har ligget tre år i jorden, vil dere 

nok få se hva jeg har hatt å stå i". 

 

 
Steinhode på denne skulpturen, som befinner seg i 

Stavanger Domkirke, skal fremstille kong Magnus 

Lagabøter. 

 

Sommeren 1280 kalte kong Magnus Lagabøter 

sammen til et stort riksmøte i Bergen. Sønnen 

Eirik Magnusson hadde fått kongsnavn i 1273, 

og nå ville kong Magnus Lagabøter få sønnen 

kronet. Men alt den 9. mai døde kong Magnus 

Lagabøter. Han ble gravlagt - slik han selv 

ønsket det - i St. Olavs fransiskanerkloster i 

Bergen. Han var da ennå ikke fylt 42 år. De to 

kongssønnene kong Eirik og hertug Haakon 

var bare smågutter ved farens død, og derfor 

ble det riksrådet som styrte landet. 
 

052. Haakon V. Magnusson. Født 1270. Død 

8.5.1319. Han ble i 1299 gift med Evfemia av 

Arnstein. Død 1.5.1312. Haakon V. 

Magnusson ble utnevnt til hertug i 1277. Da 



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

17 

faren døde den 9.5.1280 var Haakon V. 

Magnusson hertug over Opplandene, Oslo og 

Færøyene. Da broren Eirik døde i 1299, ikke 

fullt 31 år gammel, ble Haakon Norges konge. 

Alt mens Haakon Magnusson var hertug, og 

styrte en tredjedel av landet, hadde han vist at 

det var en helt annen kraft i ham enn broren. 

Haakon Magnusson var adskillig mer 

viljesterk og selvstendig. Han hadde mer sans 

for riksstyingen enn Eirik hadde hatt. Oslo ble 

en hovedstad for hertugdømmet hans. 

Ett av de første målene Haakon V. Magnusson  

satte seg var å ta knekken på makten til  

stormennene - som hadde vært en farlig fiende 

for hans bror Eirik. En av de mest fremtredene 

blant stormennene hadde vært baronen Audun 

Hugleiksson fra Jølster, som hadde tilnavnet 

Hestakorn. Audun Hugleiksson hadde styrt 

med finansene også etter at kong Eirik ble 

myndig. Flere ganger hadde han vært i utlandet 

for å forhandle i forskjellige saker med andre 

land. Den mest kjente reisen han foretok var til 

Frankrike i 1295. Der hadde kong Filip IV. 

"den smukke" nettopp startet en krig med 

England, og ville derfor ha hjelp. På den tiden 

hadde de franske statsmenn høye tanker om 

Norge - som viste seg som en militærmakt. Det 

ble gjort en avtale mellom kong Filip IV. og 

Audun Hugleiksson - på vegne av den norske 

kongen - som virker helt fantastisk. Norge 

skulle stille til rådighet 200 langskip, 100 

galeier og 50000 soldater - av det beste slaget  

med fullt utstyr - i fire måneder hvert år. Til  

gjengjeld skulle Norge få 30000 pund sterling i 

året. Selvfølgelig visste en kyndig statsmann 

som Audun at Norge ikke kunne oppfylle sin 

del av denne kontrakten. Men det vesentligste 

for Audun - som finansminister - var at han 

fikk utbetalt 6000 mark i forskudd. Det var det 

han trengte til å betale skadeboten til 

hanseatene. Han tenkte tydeligvis som så - at 

det ble vel en råd med å komme seg fra det 

andre. Heldigvis for Norge ble det like etter 

fred mellom Frankrike og England. Da Haakon 

Magnusson ble konge, ble Audun straks satt i 

fengsel - og tre år etter ble han hengt på 

Nodenes, og alt hans jordegods ble så 

underlagt kronen. 

Kong Haakon hadde vist at han ikke likte 

motstand fra stormennene. Det hadde blitt i 

Norge - som i Vest-Europa - at når en 

adelsmann hadde fått en syssel ble han sittende 

med den på livstid, og hans sønn fikk den 

gjerne etter ham. Sysselmannen hadde også 

fått større makt enn tidligere, men kong 

Haakon byttet ofte på de som styrte. Han fikk 

frem nye menn - av lavere ætt - og gav dem 

høye stillinger. I 1308 tok kong Haakon helt 

bort baron og lendermannstillingene. Nå ble 

det slik at kun de som allerede hadde denne 

tittel skulle få beholde den til de døde. Særlig 

mye fikk ikke dette å si - for det var bare noen 

få lendermenn og baroner igjen i landet. 

Riddertittelen skulle fortsatt bli benyttet. Et 

hardt slag ble det nok for stormennene da 

kongen dro inn alle forleninger og alle gaver i 

jordegods, som de tidligere hadde fått. Men på 

den tiden var høyadelen så svekket at den ikke 

kunne gjøre motstand mot dette. Det var 

kanskje derfor ikke nødvendig - fra kongens 

side - å gå så hardt frem for å trygge sin makt 

ovenfor dem. 

Som tidligere nevnt ble kong Haakon V. 

Magnusson gift med Evfemia, som var 

fyrstedatter fra Nord-Tyskland. Med henne 

fikk han datteren Ingebjørg i 1301. Da 

dronningen var eldre enn kongen, og noe 

sykelig fikk de ikke flere barn.  

Dronning Evfemia var romantisk anlagt. Fra 

hjemlandet hadde hun sans for ridderliv og 

ridderdiktning. I Norge stod hoffet ofte i 

kontakt med utlandet, og europeisk åndsliv var 

ganske godt kjent. Dronningen fikk oversatt 

noen tyske ridderdikt både til norsk og svensk.  

Da kong Haakon bare hadde én ekte datter var 

det svært viktig at hun ble godt gift. Prinsesse 

Ingebjørg ( Ingeborg) var ikke mer enn 

årsgammel da kongen begynte å se seg om 

etter en passende kandidat, men kongens valg 

ble ikke til lykke for Norge. Valget falt på 

hertug Erik av Sverige, som da var den fremste 

adelsmann og ridder i Sverige. Han var ung - 

bare 20 år - pen og elegant, elskverdig og 

vinnende, slik at han fra første stund fikk 

dronning Evfemia sitt parti. Men den unge 

hertug Erik var også troløs, ærekjær og 

selvkjær til det grenseløse. Alt og alle ble for 

ham bare brikker i et spill som kun hadde ett 

mål - å gjøre ham selv til en mektig fyrste. Han 

lå i strid med sin bror, svenskekongen Birger, 

og ville derfor gjerne ha et forbund med den 

norske kongen. Hertug Erik fikk av kong 

Haakon syssel i Rånrike og Nørre-Halland, 

som kong Haakon på denne tiden hadde 

makten over. Fra før av hadde hertug Erik de 

nærmeste svenske bygdene. Han fikk på denne 

måten et slags norsk-svensk-dansk 

sentrumsrike, som han ville bruke til å vinne 
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enda større makt. Han satte derfor igang et 

intrigespill - som vi visstnok ikke har hatt 

maken til i Norden, og inn i dette fikk han dratt 

alle de tre nordiske kongene og deres riker. 

Noen tvister hadde det alt vært fra tidligere, 

som blant annet at den norske kongen hjalp de 

danske fredløse, og svensker og dansker hadde 

stått både med og mot hverandre i indre 

politikk og strid. Men nå ble det forholdet 

mellom de forskjellige landene som ble det 

sentrale i politikken i alle tre landene. Forbund 

ble fulgt og løfter ble brutt, og straks etter kom 

et nytt forbund. Ord og avtaler gjaldt bare så 

lenge de var til gagn. Som et pant på forbundet 

kom en forlovelse i stand. Alle de gangene 

som den lille prinsesse Ingebjørg ble lovet 

bort, forteller om den politikken som ble ført i 

Norge. I julehelgen 1302 ble hun lovet til 

hertug Erik, sommeren 1308 ble hun ved dansk 

mekling lovet bort til junker Magnus, sønn av 

kong Birger, noe som året etter ble stadfestet 

av kong Haakon. I mars 1310 skulle hun igjen 

bli forlovet med hertug Erik, som i mai samme 

året hadde forlovet seg med søsterdatteren til 

den danske kongen. Snart etter ble prinsesse 

Ingebjørg igjen forlovet med junker Magnus. 

Alt neste sommer - før noen av de andre 

forlovelsene var oppløst - ble Ingebjørg igjen 

forlovet med hertug Erik. Så endelig 

sommeren etter - ved mikkelsmesse i 1312 - 

kunne bryllupet mellom den 11 årige prinsesse 

Ingebjørg og hertug Erik stå i Oslo. Det var 

forøvrig et dobbelt bryllup, da den 15 år gamle 

Ingebjørg Eiriksdatter ble viet til hertug og 

nære tronarving Valdemar. Dronning Evfemia 

var død noen måneder i forveien.  

Hele tiden var hertug Erik drivkraften i dette 

spillet - nesten alt de andre gjør er bare 

mottrekk for å forsvare seg mot hans siste 

trekk. Kong Haakon dugde lite til å ordne opp i 

dette. Han var en ærlig mann, men ikke skarp 

og smidig nok til å kunne måle seg med hertug 

Erik. Derfor fant kongen seg - gang på gang - i 

de løftebrudd som kom fra hertug Eriks side. 

Det var en ulykke for Norge at landet ble dratt 

enda sterkere inn i en skandinavisk politikk, 

noe som landet ikke hadde noen interesse av, 

og som det lite kunne vinne på. Viktige 

interesser for landet ble forsømt, og pengene 

ble brukt opp i strider, som ble ført for 

dynastiske interesser. Dette var for Norge det 

første skrittet mot unionstiden. 

Med stort alvor tok kong Haakon seg av  

landets indre styret, men utenrikspolitikken  

hans, og den økonomiske svakheten som 

landet nå befant seg i, gjorde at ikke alt gikk så 

bra som ønskelig. Dette gjaldt særlig forholdet 

til hanseatiske kjøpmenn. De tvang seg til 

større og større rettigheter, og krenket ofte 

påbud som kongen hadde gitt, for å verne de 

norske borgerne, men som hanseatene mente 

var til hinder for deres handel. Men allikevel 

klarte kong Haakon i det store og hele å stagge 

hanseatene. 

 

 

Det gamle norske kongevåpenet – våpenet til kong 

Haakon V. Magnusson. Dette våpenmerket finnes 

blant adelsvåpnene på Sudrheimshornet fra 1200-

tallet. 

 

Det viktigste kong Haakon V. Magnusson 

gjorde var kanskje byggingen av festninger. 

Tidligere hadde kong Sverre Sigurdsson bygd 

noen steinborger, blant annet Sverresborg i 

Bergen. Kong Haakon Haakonsson fortsatte 

dette arbeidet, og fikk blant annet reist 

Ragnhildsholm borg, på sørgrensen ved 

munningen av Götaelven. Med kong Haakon 

V. Magnusson ble arbeidet tatt opp for alvor. 

Lengst i nord bygde han en borg på Vargøy - 

Vardøhus - som den senere ble kalt. Den skulle 

verge mot vikingene som kom fra Kvitsjøen, 

og herjet langs kysten av Hålogaland. Den 

skulle også trygge det norske herredømmet 

over skattelandene i nord.  

Da hertug Erik ikke ville gi fra seg 

Ragnhildsholm - som han hadde fått i len - 

bygde kong Haakon V. Magnusson en borg på 

Bogaholmen, lenger oppe der Götaelven deler 

seg. Stedet var et godt valg, og Båhus ble snart 

Norges sterkeste og viktigste festning. Det 

største anlegget - Akershus - planla kong 
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Haakon trolig det meste av. Før festningen var 

ferdig ble den satt på prøve - da hertug Erik 

med en sterk hær rykket inn i Viken og tok 

Oslo. I frem uker holdt festningen, til hertug 

Erik måtte trekke seg tilbake. At kong Haakon 

valgte riktig plassering av festningen viser det 

at den aldri ble tatt så lenge den var festning.  

Kong Haakon V. Magnusson var like svakelig 

i helsen som sin bror. I sin siste tid var han 

bekymret for den skjebne landet ville få når 

han falt fra. Hans datter Ingebjørg hadde fått 

sønnen Magnus Eriksson i 1316, og han var nå 

arving til det norske riket. Men Magnus var 

bare et barn, og det var forventet at faren - 

hertug Erik - som kongen kjente så alt for godt, 

ville få makten. Trolig ville ikke hertug Erik 

tenke på hva som var det beste for landet. 

Allerede hadde noen norske stormenn samlet 

seg om hertug Erik. Så med ett ble hertug Erik 

plutselig drept med svik av sin bror, kong 

Birger, i 1318. Allikevel var kong Haakon 

urolig, og han tenkte på stormannsveldet - da 

han og broren var små - og de stridene det 

førte med seg. Han var redd for at utlendinger 

skulle trenge seg inn i landet - med en 

barnekonge som vokste opp i Sverige. 

Kongens siste tanke var å trygge sitt land så 

godt som det stod i hans makt. Da kongen 

kjente at døden nærmet seg, kalte han til seg 

sine fremste menn, og lot dem sverge på det 

hellige korset og sakramentene at de skulle 

holde hans påbud om styringen i landet. De 

skulle passe på at loven ble holdt, og at ikke 

utlendinger fikk borgerskap eller embeter i 

Norge. Atten dager senere, den 8. mai 1319, 

døde kong Haakon, som den siste konge på 

mannssiden av kong Sverre Sigurdssons og 

Harald Hårfagre Halvdanssons ætt. Folket i 

Norge så på kong Haakon V. Magnusson sin 

styringstid som en lykkelig tid, og holdt ham 

senere for hellig. Med kong Haakon V. 

Magnussons død gikk på mange måter det 

gamle Norge i graven. I Mariakirken i Oslo ble 

et alter opprettet til kong Haakon V. 

Magnusson sin ære. 

Haakon V. Magnusson hadde med Katarina  

Sigurdsdatter, fra Vereide i Gloppen i 

Nordfjord, datteren Agnes Haakonsdatter. 

På et riksmøte i Oslo i 1302, angående 

tronfølgen, ble det vedtatt en ny tronfølgelov. 

Den gikk ut på at tronen - som forholdene nå 

var - skulle gå i arv til Ingebjørgs sønn, om 

hun fikk noen. I annet tilfelle til Ingebjørg selv 

og i tredje tilfelle til ektefødte sønn av kong 

Haakons uekte datter Agnes. Og i det tilfelle at 

tronarvingen var umyndig når kongen døde, 

ble det bestemt at et formynderråd på 12 menn 

skulle styre landet, og av disse skulle 4 menn - 

deriblant kansleren og merkesmann - stadig 

sitte i kongens gård og lede forretningene. 

Rådet skulle avlegge en særskilt ed på å styre 

upartisk, søke landets og kronens beste i alle 

ting, og søke tilbake til kronen det som måtte 

være den frakommet. 

Hertuginne Ingebjørg Haakonsdatter døde i  

1361. Hun var da enke for annen gang, og 

hadde i sitt andre ekteskap vært gift med den 

danske ridderen Knut Perse. De fikk to sønner 

sammen, som døde i den store pesten i 1349.  

 

 
Svartedauden krevde også mange liv blant den 

norske høyadelen. Bildet kan illustrere hvordan 

adelsmannen får den siste velsignelse, men som 

oftest falt både prestene og likbærerne om like etter 

at de hadde vært i kontakt med den smittede. 

 

053. Agnes Haakonsdatter av Norge. Født 

ca. 1290 i Gloppen i Nordfjord. Død 1319 på 

Romerike. Hun ble gift med ridder Haftor 

Jonsson Sudrheim. Født ca. 1281 på 

Romerike. Død 1320 på Romerike. Han var 

sønn til Jon Raud Ivarsson, som var baron på 

Romerike.  

Haftor Jonsson Sudrheim er ane nr. 041 på 

slektslinje 009. 

Haftor Jonsson Sudrheim var en rik og mektig 

person med stor innflytelse, og med store 

eiendommer fordelt rundt i landet. Julen 1312 

gav kong Haakon V. Magnusson sitt storgods 

Borregård - med kongsgård og festning - til sin 

svigersønn på Sudrheim. Haftor Jonsson hadde 

i en årrekke vært en av de mest trofaste 

tilhengerne til kongen.  

Den senere storgården Hafslund var en del av  

Borregårdgodset. Haftor Jonsson ble i 1319  
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medlem av den daværende 

formynderregjeringen som styrte landet - etter 

kong Haakon V. Magnussons død. Familien 

bodde på Sudrheim på Romerike i Akershus.  

 

 
Sudrheimshornet fra 1200-tallet. Hornet tilhørte 

den norske adelen, men ble senere frarøvet oss og 

er nå å finne på museum i København sammen med 

andre ”uerstattelige” verdier fra Norges 

storhetstid.  

 

 
Sudrheimsrosen, våpenskjoldet til baron Haftor 

Jonsson på Sudrheim i Sørum. Dette våpenmerket 

finnes blant adelsvåpnene på Sudrheimshornet fra 

1200-tallet. 

 

054. Jon Haftorsson. Født ca. 1312 på 

Romerike. Død ca. 1397. Han ble i 1332 gift 

med Birgitta Knudsdatter Lejon, som nevnes 

i 1332. Hun var datter av lagmannen i 

Vestergötland, Knud Magnusson Lejon (død 

1339), som tilhørte en sidegren av 

Folkungætten, og hustru Cecilia Røreksdatter  

Grejo. 

Jon Haftorsson var den eldste sønnen til Haftor  

Jonsson på Sudrheim (Sørum) og 

kongsdatteren Agnes. Han arvet Borregård - 

med Borgarsyslegodset etter sin far, og han var  

også herre til Huseby. 

Jon Haftorsson fikk med sin hustru gods i 

Sverige. Blant annet Hamarö i Värmland, som 

Knut Magnusson hadde kjøpt av hertuginne 

Ingebjørg. Hamarö byttet Jon bort i 1350 til 

kong Magnus Eriksson mot en rekke gårder i 

Borgarsysle. Men noe senere fikk han 

eiendommen tilbake, som da var blitt gitt bort 

til domkapitlet i Skara. Jon øket sitt gods ved 

arv etter sitt søskenbarn Herdis Torvaldsdatter 

på Hjaltland, og han var en av de største 

godseiere i Norge og Sverige. 

Jon Haftorsson var norsk riksråd og ridder. 

Nevnt i 1333, sammen med broren Sigurd 

Haftorsson. Nevnt i 1333, vedr. oppstanden 

mot kong Magnus Eriksson, der han og hans 

bror Sigurd, drottseten Erling Vidkunnsson og 

Ulv Saksesson "holdt Tunsberghus for kong 

Magnus", men alle, unntatt Ulv, fikk forlik 

med kongen. Nevnt i 1337, var da norsk 

riksråd hos kong Magnus. Nevnt i 1337, var da 

med ved kongens kroning. Nevnt i 1338, 

tilhørte da kongens råd. Nevnt i 1343, var da i 

Varberg, da kongssønnen Håkon Magnusson 

ble utpekt til Norges konge. Nevnt i 1343, 

vedr. arbeidet for unionsoppløsning med 

Sverige. Nevnt 1347, var da blant de 

riksrådene - som på et møte i Lödöse - 

stadfestet kongens og dronningens testamente. 

Nevnt i 1348, var da blant en av riksrådene i 

Oslo som gav dom til fordel for kongen, i hans 

strid med allmuen på Hedmark og Romerike - 

om vissøren og leidangen. Nevnt i 1349, vedr. 

undertegnelsen av kong Magnus sitt norske 

testamente. Nevnt i 1350, var da muligens med 

kong Magnus på krigstog til Russland. Nevnt i 

1353, var da med på Båhus, da dronning 

Blanches morgengave ble ombyttet - slik at 

hun bl.a. fikk Borgarsysle. Nevnt i 1357, han 

er da kongens nærmeste rådgiver da kong 

Magnus gjorde forlik i Lödöse med sin sønn 

Erik. Nevnt 1369, var da på Hisingen - som 

den første av rikets verdslige riksråder - og 

besegler kong Haakon VI. sin kunngjøring om 

våpenstillstanden med hansabyene. Nevnt i 

1370, vedr. fredsslutningen med Sverige. Han 

var da på Båhus, og ble utnevnt som den første 

av kong Haakons fullmektiger til å dra til 

Sverige, hvor han skulle forhandle om fred 

med kong Albrecht. Men forhandlingene førte 

bare til våpenhvile. Nevnt i 1379, var da 
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fremdeles den første av de verdslige riksråder 

hos kong Haakon i Marstrand - da det ble 

inngått våpenstillstand med Sverige. Nevnt i 

1380, han trakk seg da tilbake fra det 

offentlige liv. Nevnt i 1388, han er da med på å 

avgjøre Norges riksstyre.  

 

 
Stendene på 1300-tallet. Fra venstre en 

håndverker, en kjøpmann, en adelsmann og helt til 

høyre en biskop. 

 

Jon Haftorsson og Birgitta Knudsdatter Lejon 

hadde tre sønner og to døtre; det var Ivar, Ulv 

og Håkon samt Cecilia og Katarina. Ivar 

Jonsson døde ung, men etterlot seg datteren 

Sigrid og sønnen Jon, som igjen hadde sønnen 

Brynjulf.  

Ulv Jonsson, til Ervalla i Nerike i Sverige, ble 

gift med Margrete Pedersdatter Bonde (død 

1415). Han ble stamfar for den svenske 

adelsslekten Roos til Ervalla og Holterætten i 

Nes på Romerike. 

Håkon Jonsson (død 1392) var gift med 

Margreta Eilivsdatter av Nausdal. Han var 

en tid anført som Norges "tronarving", men 

måtte fraskrive seg retten til Norges trone i 

1388. Han døde barnløs. Cecilia Jonsdatter 

(død 1411) var gift med den svenske ridderen 

Ulv Holmgeirsson.  

Katarina Jonsdatter var gift med Jon 

Brynjulvsson Bolt "den yngre". 

Det har siden slutten av 1800-tallet vært 

mange diskusjoner om hvor mange barn Jon 

Haftorsson og hustru Birgitta egentlig hadde, 

og også diskusjoner om Jon var gift to ganger.  

I artikkelen om Sudrheimsætten boka ”Sørum  

Herred”, utgitt 1972, hevdes det at Jon og 

hustruen Birgitta hadde sønnene Ulv og 

Håkon, samt dattera Cecilia. Flere barn etter 

Jon nevnes ikke, og det nevnes heller ikke at 

han var gift flere ganger.  

I boka ”Norsk Adel”, utgitt 1944, hevdes det at 

Jon Haftorsson var gift to ganger; den første av 

hans hustruer nevnes ikke med navn, men med 

henne hadde han sønnene Ulv til Ervella og 

Ivar. Med sin andre hustru, Birgitte (dattera til 

Knud Porse) hadde Jon dattera Cecilia, død 

1411, og hun var gift med Ulv Holmgeirsson. I 

selve slektsoppsettet for Sudrheimsætten 

nevnes kun Jons sønn Håkon Jonson, død 

1392, og han var gift med Margrethe 

Eilivsdatter, men disse hadde ingen barn.   

To kjente slektsforskere på Agder på 1900-

tallet, Ole K. Strømme, Kristiansand, og 

Syvert Mæsel, Finsland, mente ut fra både 

egen forskning og gjennomgang av eldre 

slektslister at Jon og hans hustru (Birgitta) 

også hadde dattera Katarina Jonsdatter, født 

ca. 1334, og som ble gift med Jon 

Brynjulvsson Bolt ”den yngre”, som druknet 

i 1358. De etterlot seg sønnen Brynjulf, født 

senest 1358, som ble stamfar til Christen 

Ellefsen Hjort i Tveit.  

I boka ”Tveits historie”, bind II, slekter i Tveit 

nevnes en slektslinje som går fra kong Håkon 

V. Magnusson, konge 1299-1319, til Christen 

Ellefsen Hjort (1570-1642) i Tveit. I dette 

oppsettet er Ulv Jonsson til Ervella og hans 

hustru Merete Ulvsdatter, datter av Ulv 

Gudmarsson og ”Den Hellige Birgitta” 

oppført som forfedrene til Christen Ellefsen 

Hjort i Tveit. I dette tilfelle er det et 

dokumentert historisk problem, fordi at ingen 

av de navngitte barna til Ulv Gudmarsson og 

hustru Birgitte het Merete.  

I Tveitboka nevnes videre at Ulv Jonsson og 

hustru Merete hadde en datter som ble gift 

med Jon Brynjylvsson Roos. Denne 

Ulvsdatter og Jon B. Roos hadde sønnen 

riksråd Brynjulf Jonsson, død før 1437, og 

gift med Ingeborg Benktsdatter. Disse hadde 

dattera Ulfhild Brynjulvsdatter, som ble gift 

med riksråd Engelbrekt Steffansson (nevnt i  

årene 1438-1450).  

Med disse uoverensstemmelser som bakgrunn 

har jeg bevisst valg å bruke slektslinjen av 

Strømme og Mæsel som utgangspunkt for 

forbindelsen mellom Sudrheimsætten i Sørum  

og Melhus-Skoftelandætten i Sør-Audnedal. 
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055. Katarina Jonsdatter. Født ca. 1334. Død 

etter 1360. Hun var gift med Jon 

Brynjulvsson Bolt "den yngre". Død 1358, da 

han i følge islandske annaler skal ha druknet.  

 

056. Brynjulv Jonsson. Født senest 1358. 

Død før 7.3.1422. Han var gift med Ingeborg 

Bengtsdatter. Hun nevnes som enke den 

7.3.1422, og inngikk i 1440 arveforlik med 

sine to barn Ulvhild Brynjulvsdatter og Knut 

Brynjulvsson. Brynjulv Jonsson var i 1392 

norsk riksråd. Han omtales i 1405 som kjøper 

av gods i Onsøy, og samme året er han i 

Sverige.  

 

057. Ulvhild Brynjulvsdatter på Holleby
12

. 

Født ca. 1410. Hun nevnes i 1494 som eier til 

Holleby gård i Tune. Ulvhild
13

 ble i 1438 gift 

med Engelbrekt Staffansson Månestjerne 

(Morgenstjerne)
14

. I et arvebrev av 

20.02.1437 "opplot" Peder Ulvsson (muligens 

Ulvhilds fetter) eiendommen til henne og til 

broren Knut, på grunn av at Ulvhild skulle 

inngå i ekteskap med Engelbrekt Staffansson 

og at Knut var blitt myndig. Engelbrekt 

Staffansson Månestjerne fikk i 1438 tildømt 

seg Holleby i Tune sammen med sin svoger 

Knut Brynjulvsson. Dette godset var det tvist 

om med Gyrid Aslaksdatter. Engelbrekt 

Staffansson holdt skifte med sin hustrus mor 

Ingeborg Bengtsdatter i 1440, etter hennes 

ektefelle Brynjulv Jonsson 1440. Engelbrekt 

Staffansson var norsk riksråd i 1449 og hadde 

"i alle fall" len i Frøland i 1455. Han levde i 

1459 og hans slekt kalles da "Månestjerne" 

etter våpenets to halvmåner med en stjerne 

oppe og en stjerne nede. 

 

058. ……….Engelbertsdatter 

Månestjerne
15

. Født ca. 1439, n.- 1442. Hun 

giftet seg i 1454 med Jon d.e. Nilsen 

(Nicolassen) Jomfruland 
16

. Født ca. 1410. 

Død ca. 1478. 

Jon d.e. Nilsen (Nicolassen) Jomfruland er 

ane nr. 004 på slektslinje 044. 

 

059. Åsa Jonsdatter Skak-Jomfruland
17

. 

Født ca. 1455. Hun var gift med Tore Hujesen 

Ytre Egeland. Født ca. 1445 på Ytre Egeland 

i Kvinesdal. Død rundt 1500 i Sør-Audnedal
18

. 

Han var sønn til Huje Toresen Egeland 

(1420-1500) og hustru, men hennes navn er 

ukjent.  

Denne Toresen-slekten kom fra Kvinesdal, og  

ættet fra Tore på Ytre Egeland
19

 (1390-). 

 

060. Huge (Huje) Toresen Tånevik 
20

. Født 

ca. 1482 i Sør-Audnedal. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent
21

.  

 

061. Tore Hugesen Skaak Melhus
22

. Født ca.  

1512 i Sør-Audnedal (Søndre Undal). Han var 

gift med Sigrid Reidarsdatter Melhus
23

. Født 

ca. 1516 på Melhus i Sør-Audnedal. Hun var 

datter av Reidar Pedersen Melhus og hustru 

Gunlaug Amundsdatter Ytre-Aagedal.  

 

 
Norsk handelsfartøy fra 14-1500-tallet. Fartøyet 

kalles en kogg, og var et vanlig syn langs kysten vår 

på den tiden. 

 

062. Tollef Toresen Melhus
24

. Født ca. 1540 

på Foss i Sør-Audnedal. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Tollef Toresen Melhus var storbonde og 

godseier på gården Melhus i Sør-Audnedal 

(Søndre-Undal).  

 

063. Tore Tollefsen Skofteland. Død 1600 på 

Manflå i Finsland
25

. Han var gift tre ganger. 

Første gang med …….. Gundersdatter 

Lange; en datter av Gunder Lange i 

Bjelland
26

. Andre gang giftet han seg med 

Gunvor Jonsdatter Baad, og tredje gang var 

han gift med Aasta Ormsdatter.  

Tore Tollefsen Skofteland var lensmann og 

bodde først på Melhus i Sør-Audnedal, men 

siden flyttet familien til Manflå i Finsland og 

nevnes der i 1578. 
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064. Anna Toresdatter Skofteland. Født ca. 

1567 på Melhus i Sør-Audnedal. Gift med 

Claus Pedersen Friis. Født (1562) 1575 på 

prestegården Valle i Sør-Audnedal (Søndre 

Undal). Død 1629 på Valle prestegård i Sør-

Audnedal (Søndre Undal). Han var sønn til 

prost Peder Claussen Friis (1.4.1545-

15.10.1614) og hustru Valborg …….datter.  

Claus Pedersen Friis er ane nr. 005 på 

slektslinje 043. 

Claus Pedersen Friis n. - 1594 da han betalte 

bygningsskatt vedrørende gården Stiland
27

 i 

Sør-Audnedal (Søndre Undal). Dette 

eierforhold tilsier dermed at Claus Pedersen 

Friis satt med skattepliktig eiendom på Stiland.  

 

065. Karen Clausdatter Stiland. N. - 1645 

som gift og bosatt på Stiland i Sør-Audnedal. 

Skifte 1667 på Stiland. Hun var gift med 

Helge Sørensen Stiland
28

. N. - 1648-49 på 

Stiland i Sør-Audnedal. Død før 1667 på 

Stiland i Sør-Audnedal. 

Helge Sørensen Stiland var  jordgodseier og 

oppsitter på Stiland i Sør-Audnedal. Han satt i 

1648-49 med 1 hud jordgods i gården Stiland.   

 

066. Ragnhild Helgesdatter Stiland.  Født på 

Stiland i Sør-Audnedal. N.- 1667 som oppsitter 

på gården Høyland
29

. Død på Høyland i Sør-

Audnedal. Hun var gift med Salve Knudsen 

Konsmo
30

. Oppsitter på gården Konsmo i 

Konsmo
31

 sokn.  

Ragnhild var visstnok gift to ganger; første 

gang med Svenke Helgesen Høyland. De 

bodde på Høyland i Sør-Audnedal og hadde 

dattera Todne Svenkesdatter Høyland, som 

døde etter 1740. Hun var gift med Bertor 

Knudsen Tjelland, på Tjelland i Bjelland.   

 

067. Torborg Salvesdatter. Død 12.5.1744 på 

Konsmo i Konsmo sokn. Dsk. 5.11.1745 på 

Konsmo i Konsmo sokn. Hun var gift med 

Kristen  Nilsen Konsmo
32

. N.- 1712 i 

skattemanntallet på gården Konsmo i Konsmo 

sokn. Han var sønn til Nils Kristensen 

Konsmo (-1693) og hustru Randi Larsdatter.  

Kristen Nilsen Konsmo er ane nr. 003 på 

slektslinje 008. 

Kristen Nilsen Konsmo var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien på gården  

Konsmo i Konsmo sokn.  

 

068. Astri Kristensdatter Konsmo. Født  

1716 i Konsmo sokn. Død 1796 på Moi i 

Kvås
33

 sokn. Gift 19.6.1736 i Konsmo med 

Børu Hoskuldsen Moi. Født ca. 1707 på 

Åabestad i Konsmo sokn. Død 1791 på Moi i 

Kvås. Han var sønn til Hoskuld Rollufsen 

Åbestad (1677-1737) og hustru Gunvor 

Børusdatter Vemestad. 

Børu Hoskuldsen Moi er ane nr. 007 på 

slektslinje 051. 

Astri Kristensdatter Konsmo og ektemannen 

Børu bodde på Åbestad i Konsmo sokn frem til 

1740 da de flyttet til Moi i Kvås sokn. Børu 

Hoskuldsen Moi overtok i 1751 foreldrenes 

gårdsbruk på Moi, og de satt med eiendommen 

frem til 1786 da den ble overført til sønnen 

Børu Børusen. Børu Hoskuldsen Moi var 

gårdbruker, oppsitter og selveier
34

.  

 

069. Gunvor Børusdatter Moi
35

. Født 1743 

født på Moi i Kvås. Død 1798 i Kvås sokn. 

Hun giftet seg i 1761 med Knud Olsen Kvås. 

Født 1739 på gården Kvås i Kvås sokn. Skifte 

1787 på Kvås i Kvås sokn
36

. Han var sønn til 

Ole Knudsen Kvås (1688-1766) og hustru 

Ingeborg Salvesdatter Kvås (1715-1789). 

Knud Olsen Kvås er ane nr. 007 på 

slektslinje 020. 

Knud Olsen Kvås var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Før 1766 overtok han hjemmebruket 

på Kvås etter faren. Ved sin død utgjorde 

Knuds jordegods 1 hud 3 eng. i Kvåsgården. 

Familien bodde på gården Kvås i Kvås sokn. 

 

070. Ole Knudsen Kvås. Født 1765 på Kvås i 

Kvås sokn. Død 1850 på Kvås i Kvås sokn. 

Han giftet seg i 1789 med Berte Tollisdatter 

Rudjord. Født 1768 i Kvås sokn. Død 1821 på 

gården Kvås i Kvås sokn. Hun var datter av 

Tolli Olsen Rudjord (1746-1841) og hustru 

Katrine Hågensdatter Årnes (1745-1824)
37

.  

Berte Tollisdatter Rudjord er ane nr. 008 

på slektslinje 052. 

Ole Knudsen Kvås overtok hjemmebruket på 

gården Kvås etter foreldrene. I folketellingen 

av 1801 registrert som gårdbruker og 

gjestgiver på gården Ytre Kvås
38

 i Kvås sokn. 

Han var også selveier på gården, men i 1823 

overlot Ole Knudsen halve gårdsbruket til 

sønnen Knud Olsen
39

. Familien bodde på 

gården Kvås i Kvås sokn.  

071. Knud Olsen Kvås. Født 1801 på gården 

Kvås i Kvås sokn. Død 1879 på gården Kvås i  

Kvås sogn. Han giftet seg i 1823 med Inger  
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Tollaksdatter Foss Ytre. Født 1801 på Foss 

Ytre i Lyngdal
40

 sokn. Død 1875 på gården 

Kvås i  Kvås
41

. Hun var datter av Tollak 

Finkelsen Foss Ytre (1768-1831) og hustru 

Berte Katrine Larsdatter Foss Øvre (1775-

1853. 

Inger Tollaksdatter Ytre Foss er nr. 009 på 

slektslinje 023. 

Knud Olsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. I følge matrikkelen av 1838 satt han 

som eier av løpenr. 603a. Det var en eiendom 

som var på 1 hud og 3 eng. i Kvåsgården. I 

1841 er Knud oppført som sokneprestens 

medhjelper. Dermed må han også ha vært blant 

bygdas mest respekterte oppsittere. Knut 

Olsens eiendom ble i 1868 delt mellom 

sønnene Ole og Tollak. Familien bodde på 

Kvås Ytre i Kvås herred.  

 

072. Tollak Knudsen Kvås. Født 1827 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1895 på gården 

Kvås Ytre i Kvås herred. Han giftet seg i 1867 

med Abel Katrine Tollisdatter Rudjord
42

. 

Født 1839 på Rudjord i Kvås sogn. Død 1922 

på Birkeland i Kvås. Hun var datter av Tolli 

Olsen Rudjord (1807-1879) og hustru Ranni 

Stigansdatter Vemestad Øvre (1806-1893) 

 

 
 
Tollak Knudsen Kvås(1827-1895)  og hustruen 

Abel Katrine Rudjord Tollisdatter (1839-1922) 

sammen med barn: Rakel Severine Tollaksdatter 

Kvås (1870-) gift Larsen, Kristian Tollaksen Kvås 

(1872-), Tobias Tollaksen Kvås(1874-), Gabriel 

Tollaksen Kvås Rudjord(1881-), Ole Tobias 

Tollaksen Kvås (1876-), Inger Katrine 

Tollaksdatter Kvås (1885-) gift Egeland.  

Abel Katrine Tollisdatter Rudjord er ane 

nr. 009 på slektslinje 024. 

Den parten av hjemmebruket på Kvås Ytre 

som Tollak Knudsen overtok i 1868 hadde fått 

tildelt løpenr. 603a2. Dette tilsvarte bnr. 8 i 

matrikkelen. Tollak Knudsen hadde før 1868 

bodd på Kvåsneset, bnr. 5, på Kvås Ytre. I 

folketellingen av 1865 er Tollak registrert som 

gårdbruker, kirkesanger og skolelærer. I huset 

hans på Kvåsneset bodde også den ugifte 

søstera Berte Katrine som var skredder. 

I folketellingen av 1875 bodde Tollaks 

husstand på nybruket, bnr, 8, og de hadde 

faren hans, gamle Knud Olsen, i follaug. 

Gårdens besetning var 1 hest, 9 storfe og 9 

sauer. I og med at Tollak også hadde yrker 

utenfor hjemmet var det no hustruen Abel 

Katrine og barna som utførte det meste av 

gårdsarbeidet. 

Tollak Knudsen ble i 1878, med virkning fra 

1.1.1879, ansatt som poståpner i Kvås. Han 

fortsatte også i stillingen som kirkesanger, men 

i 1891 er han kun poståpner og gårdbruker
43

.   

I en kort periode mot slutten av 1880-tallet 

nevnes Tollaks nevø Kristian Olsen Kvås som 

poståpner på Kvås, men rundt 1890 overtok 

Tollak igjen som poståpner. Om det var av 

helsemessige årsaker eller av andre årsaker at 

disse to byttet på poståpnerstillingen er uklart. 

 

073. Tobias Tollaksen Kvås. Født 17.3.1874 

på Kvås Ytre i Kvås herred. Han giftet seg i 

1910 med  Rakel Berdine Amalia 

Jakobsdatter Kvelland
44

. Født 10.12.1887 på 

Risbakken i Lyngdal herred. Hun var datter av 

Jakob Tobias Hågensen Risbakken (1844-

1936) og hustru Johanne Marie Jakobsdatter 

Farbrot (1847-1930). 

Rakel Berdine Amalia Jakobsdatter 

Kvelland er ane nr. 007 på slektslinje 029. 

Tobias Tollaksen Kvås kjøpte i 1891 bnr. 11 

på gården Birkeland i Kvås for 7 000 kr. Han 

bygde nytt våningshus på bruket ca. 1895, og i 

folketellingen av 1900 bodde Tobias på dette 

bruket sammen med sin mor. Av yrke var 

Tobias gårdsarbeider og tømmermann. I 1904 

reiste han til Amerika sammen med broren 

Gabriel. Tobias kom tilbake før 1910, for det 

var det året han giftet seg
45

.  

Barn
46

: I. Katrine, født 16.2.1911 på 

Birkeland i Kvås. 

II. Johanne, født 1.9.1912 på Birkeland i 

Kvås. 
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III. Inger Tomine, født 16.12.1914 på 

Birkeland i Kvås. 

IV. Tollak, født 18.11.1916 på Birkeland i 

Kvås. 

V. Jenny, født 22.10.1918 på Birkeland i 

Kvås. 

VI. Jakob, født 13.3.1921 på Birkeland i 

Kvås. 

VII. Lilly, født 28.9.1922 på Birkeland i Kvås. 

VIII. Knut Helge, født 22.4.1925 på 

Birkeland i Kvås. 

IX. Birgit Torhild, født 29.3.1927 på 

Birkeland i Kvås. 

 

 
 
Brudebilde fra 1910 av Tobias Tollaksen 

Kvås(17.3.1874-) og  Rakel Berdine Amalia 

Jakobsdatter Kvelland (10.12.1887-) 

 

074. IV. Tollak Kvås. Født 18.11.1916 på 

Birkeland i Kvås herred. Død 17.1.1999 i 

Arendal. Gift 1944 med Emma Hægeland. 

Født 1.8.1917 i Konsmo herred. Død 

22.4.1966 på Birkeland i Kvås herred
47

. Hun 

var datter av Jakob Olaus Tobiassen Helle 

(19.1.1880-1945) og hustru Anne Marie 

Nilsdatter Hægeland (12.10.1883-13.3.1966). 

Emma Hægeland er ane nr. 052 på 

slektslinje 006.  

Tollak Kvås overtok i 1941 bruket Lunden  

Nedre, bnr. 22, på gården Birkeland. Det var et  

bureisingsbruk med et areal på 96 dekar, 

hvorav 21 dekar dyrket mark og 75 dekar 

utmark (fjellmark) delvis med skog. 

Hovedbygningen ble oppført i 1946, og fjøs og 

stall ble oppført i 1950. Tollak Kvås var i 1955 

registrert med yrke bureiser
48

. Gårdens 

besetning var i 1955 på 1 hest, 2 kyr og noen 

høns. Familien bodde på Birkeland
49

, gnr. 242,  

bnr. 22 i Kvås herred
50

.   

 

 
 
Brudebilde fra 1944 av Emma Hægeland (1917-

1966) og Tollak Kvås (1916-1999).  

 

Barn
51

: I. Benny Marie, født 24.11.1944 i 

Farsund. 

II. Johnny Tobias, født 11.4.1946 i Farsund. 

III. Evelyn Torhild, født 8.4.1948 på 

Birkeland i Kvås herred. 

IV. Torgny Jakob, f. 17.5.1950 på Birkeland i 

Kvås herred. 

V. Tor Erling, født 17.3.1952  på Birkeland i 

Kvås herred, død 10.8.1965 i Farsund. 

VI. Knut Normann, født 28.11.1953 på 

Birkeland i Kvås herred.  

VII. Einar Tallak, født 7. 4.1955 i Lyngdal 

herred. 
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Søsknene Kvås. Bak fra venstre mot høyre: Knut Normann, Einar Tallak, Tor Erling.  Foran fra venstre mot 

høyre: Johnny Tobias, Evelyn Torhild, Benny Marie, Torgny Jakob. 
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Søsknene Kvås med foreldre. Bak fra venstre mot høyre: Torgny Jakob, Evelyn Torhild, Johnny Tobias, Benny 

Marie. Foran fra venstre mot høyre: Knut Normann, pappa Tollak, Einar Tallak, mamma Emma og Tor Erling. 

 

 
 

Familiebilde i farger. Søsknene Kvås med foreldre. Bak fra venstre mot høyre: Torgny Jakob, Evelyn Torhild, 

Johnny Tobias, pappa Tollak, Benny Marie, Foran fra venstre mot høyre: Einar Tallak, Tor Erling, Knut 

Normann og  mamma Emma. 
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SLEKTSLINJE 002 

 

001. Yngve-Frøy (Fernakes). Født ca. år 50 

f.Kr. Død ca. år 10 f.Kr. Han var gift med 

Gerd Gymesdotter, en kvinne av "jotneslekt", 

det vil si av gutonerstamme, et folk beslektet 

med geterne i Trakia og gøtene i Gøtaland, 

samt jydene i Danmark.  

Yngve-Frøy var i treårsalderen ved 

utvandringen fra Asovdistriktet ved Dons 

munning øst for Asovsjøen i Sør-Russland. 

Når dette folkeslaget ”asene” valgte å forlate 

Asov og området nord på Kubanhalvøya var 

dette av frykt for romerne som stadig utvidet 

sitt territorium. Innvandrerne fra Sør-Russland 

gjorde gutonene til kjemper fordi de var mer 

høyreiste enn sine slektninger ved Svartehavet. 

Yngve-Frøy bygde et stort hov i Uppsala, hvor 

han hadde sitt hovedsete. Han var drotten 

(konge) over Svitjod (Sverige). Det var rolige 

og gode tider i Sverige på den tiden og æren 

for dette ble tillagt Yngve-Frøy.  

Kongens helse sviktet med årene og han ble 

sykelig på sine eldre dager. Ettersom Yngve-

Frøy var en meget avholdt konge blant folket 

var det flere som ville besøke ham på sykeleie, 

men hovsvaktene lot bare noen få av 

innbyggerne komme å se ham. Etterhvert som 

sykdommen ble verre, tenkte mennene hans ut 

et råd. Tjenerne på hovet bygde en stor haug, 

med dør og tre glugger, utenfor hovet. Da 

Yngve-Frøy døde bar tjenerne ham til haugen 

og gjemte liket der i tre år. Til innbyggerne 

fortalte de at Yngve-Frøy fremdeles levde, så 

derfor fortsatte de å betale skatt. All skatten 

som kom inn ble kastet inn i haugen til den 

døde kongen, og slik fortsatte svenskene å 

betale skatt i tre år til sin døde konge. 

 

002. Fjolner Yngvesson. Født ca. år 26 f.Kr. 

Død ca. år 26 e.Kr. Han var konge i Svitjod, 

med sete i Skuttunge. Fjolner Yngvesson var 

en mektig konge og en god venn med 

herskerne i nabolandene. En av de beste 

vennene hans var kong Frode i Danmark, med 

sete i Lejre på Sjælland. Fjolner Yngvesson 

var flere ganger til gjestebud hos kong Frode i 

Lejre. Siste gangen han var der gikk det riktig 

ille. På kongsgården i Lejre var det bygget et 

stort kar som var flere meter høyt, og stivet av 

med store tømmerstokker. Det store karet stod 

i en stue nedenunder, og ovenpå var det et loft 

med åpning i gulvet. Dette karet var fylt med 

sterkt mjød. Nå var det dessverre slik at 

soverommet til Fjolner Yngvesson lå like i 

nærheten av åpningen på mjødkaret. Det ble 

drukket atskillig med mjød i det gode 

selskapet. Fjolner Yngvesson ble døddrukken, 

og gikk og la seg. Utpå natten våknet han og 

måtte ut en tur, men ute i gangen tok han feil 

av veien og gikk like opp i det store mjødkaret, 

hvor han druknet. 

 

003. Sveigde Fjolnersson. Konge i Svitjod. 

Han overtok riket etter sin far. Sveigde 

Fjolnersson var nok ikke riktig klok. Han 

gjorde et løfte om at han ville lete etter 

Gudeheim og Odin den gamle. Sveigde 

Fjolnersson reiste rundt i store deler av Nord-

Europa for å finne Odin. Men etter fem år 

måtte han vende hjem til Svitjod med 

uforrettet sak, han gav ikke opp, men fortsatte 

å lete etter Odin hjemme i Svitjod. En dag kom 

ham til en gård som het Stein. Gården hadde 

sitt navn etter en stein som var så stor som et 

hus. Sveigde Fjolnersson fikk øye på en dverg 

som satt ved siden av den store steinen. 

Dvergen ropte på ham og ba han komme dit 

for å lete etter Odin. Sveigde Fjolnersson 

sprang inn i en åpning i steinen, men denne 

lukket seg etter ham, og Sveigde kom aldri ut 

igjen. 

 

004. Vanlande Sveigdesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Driva 

Snøsdatter. Vanlande Sveigdesson var en stor 

hærfører og reiste på tokter til flere land. En 

vinter måtte han og hæren hans overvintre i 

Finland. Her bodde de hos kong Snø den 

gamle, og de utviklet etterhvert et godt 

vennskap. Dette førte blant annet til at 

Vanlande Sveigdesson ble gift med kong Snøs 

datter. 

 

005. Visbur Vanlandesson. Han overtok etter 

sin far som konge i Svitjod. Han ble først gift 

med en datter til Aude den rike. Til henne gav 

ham tre storgårder i brudegave, og dertil en 

halsring av gull. Dette ekteskapet varte ikke så 

lenge, for etter noen få år fant kongen seg en 

ny hustru. Den første hustruen reiste hjem til 

sine foreldre, og hun tok med seg parets to 

sønner. Disse to sønnene drepte senere sin far.   

 

006. Domalde Visbursson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge, 
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ble det sult og nød i Svitjod. Derfor fikk 

innbyggerne i stand et stort blot i Uppsala for å 

tilfredsstille guden. Det første året blotet de 

med okser, men det hjalp ikke stort. Neste året 

tok de til med manneblot, men da ble det bare 

verre. Det tredje året holdt landshøvdingene 

råd, og ble enige om at det var kongen som var 

skyld i sult og nød. Derfor ble det bestemt at 

for å tilfredsstille guden måtte de drepe (ofre) 

kongen og blote for å få gode år. Dette hjalp, 

for etter at kongen var død ble det igjen gode 

tider i landet. 

 

007. Domar Domaldesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Drott 

Danpsdatter. Domar Domaldesson sin 

regjeringstid regnes til begynnelsen av 200-

tallet. På denne tiden var det gode år og fred i 

landet.  

 

 
Gravfunn fra Gullen i Gran på Hadeland. På bildet 

ser man tydelig hvorledes den romerske 

bronsekjelen som er en gravurne, er plassert. 

Funnet dateres til 200-tallet e. Kr., og ble utgravd 

av dr. Sigurd Grieg. 

 

008. Dygve Domarsson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var nok en rolig og sindig 

konge. Landet var var inne i en rolig periode.  

 

009. Dag Dygvesson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var konge på slutten av 

200-tallet. 

 

010. Agne Dagsson. Konge i Svitjod på 300-

tallet. Han var en krigersk leder og gikk blant 

annet til krig mot Finland. Han vant over den  

finske hæren og la landet under seg.  

011. Alrek Agnesson. Konge i Svitjod. Han 

var en mektig konge og dyktig leder for hæren.  

 

012. Yngve Alreksson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var som sin far en mektig 

konge og dyktig leder for hæren. Yngve 

Alreksson ble drept av sin bror, Alv Alreksson. 

 

013. Jørund Yngvesson. Konge i Svitjod på 

slutten av 300-tallet, med sete i Uppsala. 

Jørund Yngvesson reiste ofte på vikingtokter 

om sommeren. En sommer kom han til 

Danmark med hæren sin. Her herjet de først 

helt nord i Jylland, siden gikk de inn 

Limfjorden med skipene og herjet, men der ble 

de møtt med sterk motstand. Det kom til 

voldsomme kamphandlinger, hvorpå Jørund 

Yngvesson ble fanget av danskene, og siden 

hengt.  

 

014. Aun den gamle Jørundsson. Konge i 

Svitjod, med sete i Uppsala. Han ble konge 

over Svitjod etter sin far. Aun den gamle 

Jørundsson var en klok konge og levde for det 

meste i fred med sine naboer. Han døde av 

alderdomssvakhet i Uppsala. 

 

 
Rester av en bygdeborg på Romerike. I 

folkevandringstiden, da hunerne fra øst stormet 

innover Europa, ble det bygd flere lokale 

forsvarsverk i Norge og Sverige som ble kalt 

bygdeborger. Disse fungerte også som gode 

tilfluktssteder under indre stridigheter mellom 

småkongene. 

 

015. Egil Aunsson. Konge i Svitjod i  

begynnelsen av 500-tallet. Dette embetet 

overtok han når faren døde. Han var lik sin far 

på mange måter og var ingen stor hærmann.  
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Han ble drept av en okse og begravd i Uppsala. 

 

016. Ottar Vendelkråke Egilsson. Konge 

over Svitjod ca. i årene 520-535. Han ble drept 

ved Limfjorden i Jylland i Danmark av danske 

jarler. Etter at han var død tok danskene liket 

hans og la det opp på en haug, slik at dyr og 

fugler kunne rive i liket. Så laget danskene en 

trekråke. Denne sendte de til Uppsala, med 

beskjed om at kongen deres ikke var mer verd 

enn denne kråka, derav navnet Vendelkråke. 

 

017. Adils Ottarsson. Han regnes som 

grunnleggeren av det nåværende Sverige. 

Adils Ottarsson var konge ca. i årene 535-580. 

Han var stadig i krig. En av dem han ofte var i 

krig med var kong Åle fra Opplandene i 

Norge. Adils Ottarsson var gift med Yrsa 

Helgesdatter, som var datter av Helge 

Halvdansson, konge av Sjælland i Danmark og 

hustru Aalov den mektige. 

 

018. Øystein Adilsson. Konge over Sveavelde 

(Sverige) ca. i årene 580-585. Han ble drept av 

kong Solve fra Nærøy i Namdalen i Norge. 

 

019. Yngvar Øysteinsson. Konge over 

Sveavelde omkring år 600. Han var en stor 

hærmann og var ofte på tokt. Svenskene var 

den gang svært utsatt for herjinger, både av 

dansker og folk lengre østfra. For å knuse 

fienden i øst sluttet nå Sverige fred med 

Danmark. Kong Yngvar Øysteinsson seilte 

etter denne fredsslutningen inn Østersjøen til 

Estland, hvor de gikk i land. Men esterne 

hadde mobilisert en stor hær ved stedet Stein, 

og var klare til kamp mot svenskene. Her ble 

det et blodig slag hvor størstedelen av 

svenskehæren ble slått i hjel. Blant de drepte 

var også kongen. 

 

020. Anund Yngvarsson. Konge i Sverige, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge 

var det fredelige tider i Sverige, men han ville 

hevne farens nederlag i Estland. Han reiste 

derfor dit med en stor hær, hvor de gikk i land, 

og herjet stygt rundt i landet. Etter dette 

vellykkede angrepet var det en stolt konge som 

kom tilbake til Sverige. Kongen bestemte seg 

nå for at noen av de mange ødemarkene i 

landet skulle bygges ut. Det ble lagt ned mye 

arbeid på å rydde skogene, samt å bygge hus 

langs rydningene. Det ble også bygd flere veier 

som gikk gjennom store skogsområder, over 

myrer og øde fjellstrekninger. Som følge av all 

denne rydningen ble nå kongen kalt for Braut-

Anund. 

 

021. Ingjald Illråde Anundsson. Konge i 

Sverige ca. 640-655, med sete i Uppsala. 

Ingjald Illråde Anundsson var blitt lei av flere 

av de mange småkongene som satt rundt i 

Sverige. For å kvitte seg med disse inviterte 

han dem til stort gjestebud i Uppsala. Utpå 

kvelden, da festen var på sitt beste, forlot 

kongen selskapet med ondsindige planer. 

Kongen samlet sammen sine nærmeste menn, 

som etter kongens befaling satte fyr på 

bygningen hvor festen ble holdt, slik at alle 

gjestene omkom. Ingjald Illråde Anundsson 

kunne nå uten maktbruk legge under seg de 

landområder hvor de drepte kongene hadde 

regjert. 

 

022. Olav Ingjaldsson. Han flyktet fra 

Uppsala da faren døde. Olav Ingjaldsson slo 

seg ned i Värmland, og bygde opp landet der. 

Han var gift med Solveig Halvdansdatter. 

Hun var datter av Halvdan Gulltann, fra Solør. 

Halvdan Gulltann var sønn til Solve 

Solvarsson, fra Solør, som igjen var sønn til 

Solvar den gamle. Solvar den gamle var den 

første som ryddet områdene i Solør. 

 

023. Halvdan Kvitbein Olavsson. Konge på 

slutten av 600-tallet. Han var gift med Aasa 

Øysteinsdatter, datter av Opplandskongen 

Øystein Hardråde (den mektige, den vonde), 

som rådde på Hedmark. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble fostret i Solør hos morfaren, og 

var den første av ætten i Norge. Han arvet riket 

der etter morfaren, og selv økte han rikets 

størrelse ved krig og giftemål. Halvdan 

Kvitbein Olavsson ble først konge over Solør 

og Romerike, men etter kort tid innbefattet 

kongeriket hele Hedmark, Toten, Hadeland, 

Vestfold og Värmland. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble en gammel mann, og døde 

sottedød på Toten. Liket ble ført til det hovet 

som var vel kjent på den tiden - et hov for Frøy 

- som lå på Askæreid i Skiringssal (Tjølling i 

Vestfold). Her ble liket hauglagt, noe som  

visstnok gav makt og anseelse til ætten. 

 

024. Øystein Halvdansson. Konge på  

Romerike og i Vestfold. Han var gift med Hild  
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Eiriksdatter, datter av Eirik Agnarsson, som 

var konge i Vestfold. Eirik Agnarsson var sønn 

til Agnar Sigtryggsson, som var konge i 

Vendsyssel i Danmark. Øystein Halvdansson 

ble hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson. 

Konge i Vestfold. Han fikk tilnavnet den 

gavmilde og matknappe fordi han betalte 

folkene sine godt, men gav dem lite mat. Han 

var gift med Liv Dagsdatter, datter av kong 

Dag i Vestmar (Sør-Telemark). Kongssetet til 

Halvdan Øysteinsson lå på Holtan i Vestfold. 

Han reiste ofte i viking, og samlet seg mye 

gods. Han døde sottedød, og ble som faren 

hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

 
Ruinene av klosteret Lindisfarne i Northumberland, 

som ble grunnlagt i 630-årene og herjet av 

skandinaviske vikinger, første gang i 793-94, annen 

gang i 875. 

 

026. Gudrød Veidekonge Halvdansson. 

Konge på 800-tallet. Han var konge over 

Vestfold og Oslo området. Han var først gift 

med Alvhild Alvarinsdatter, fra Alvheim, og 

med henne fikk han sønnen Olav Geirstadalv 

Gudrødsson. Ved dette giftemålet fikk han av 

svigerfaren kong Alvarin en del av 

Vingulmark (omtrent nåværende Østfold). 

Alvhild døde i ung alder, etter få års ekteskap. 

Gudrød Veidekonge var en mektig konge. Da 

Alvhild var død sendte han sine menn vestover 

til kong Harald Raudskjegg (Granraude) på 

Agder, for å fri til hans datter Åsa. Men 

Agderkongen sa nei, og sendemennene måtte 

reiste tilbake til Gudrød med uforrettet sak. En 

stund etter satte Gudrød skipene på sjøen, og 

dro med mye folk til Agder. Der kom de om 

natten uventet til kong Haralds gård, og gikk 

til angrep. Da kong Harald ble klar over at en 

hær var kommet til gårds, samlet han sammen 

de få soldatene han hadde på gården. Det ble 

kamp - hvor kong Harald falt. Gudrød tok et 

stort krigsbytte, samt kongsdatteren Åsa. Han 

giftet seg med henne, og de fikk sønnen 

Halvdan Svarte Gudrødsson. Da han var 

årsgammel dro Gudrød om høsten på gjesting. 

En kveld var det et stort drikkelag, og kongen 

selv var svært full. Da det ble mørkt gikk 

Gudrød opp fra skipet, men da han kom på 

brygga sprang det en mann imot ham og stakk 

et spyd gjennom ham, noe som ble hans død. 

Drapsmannen ble straks drept. Om morgenen - 

da det var blitt lyst - kjente de igjen 

drapsmannen, som var skosvennen til dronning 

Åsa. Gudrød ble myrdet som hevn for drapet 

på Åsas far og bror. Hun fornektet heller ikke 

at drapet var skjedd etter hennes råd.  

 

 
Osebergskipet, skipsfunn fra vikingtiden (dateres til 

ca. 850) på gården Oseberg i Slagen ved Tønsberg. 

Gravhaugen som var 44 meter bred og opprinnelig 

seks meter høy ble utgravd i 1904. I skipets 

gravkammer fantes rester av to kvinneskjeletter. 

Utstyret var meget rikt og bestod blant annet av fire 

sleder, en vogn med fire hjul, billedvevnader, 

senger fat, øser, bøtter, diverse landbruksredskaper 

og kister. Alt var meget godt bevart og gravgodset 

gav derfor et nesten fullstendig bilde av kultur og 

utstyr på en norsk kongsgård i vikingtiden.  Det 

antas at det er dronning Åsa, Agderdronningen, 

som er hauglagt i Osebergskipet.. 

 

Gudrød Veidekonges sønn Olav, fra første 

ekteskap, ble konge i Vestfold etter faren. Det 

er fortalt om ham at han var en mektig konge 

og en stor hærmann. Han døde av fotverk og 

ble hauglagt på sin gård Geirstad (muligens 

Gjekstad i Sandar, nabogården til Gokstad, der 

Gokstadskipet ble funnet). Senere ble Olav 

Gudrødsson dyrket som en slags godvette i 

området, og ble gjerne kalt for Olav 

Geirstadalv.   
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Gokstadskipet ble i 1929 flyttet til Vikingskipshuset 

på Bygdøy i Oslo. 

 

027. Halvdan Svarte Gudrødsson. Født ca. 

820. Død ca. 860. Konge over Agder, 

Vestfold, deler av Oslo området, Romerike, 

Toten, Land, Hadeland og Sogn.  

Halvdan Svarte var først gift med Ragnhild 

Haraldsdatter, datter av Harald Gullskjegg, 

som var konge i Sogn. Halvdan Svarte og 

Ragnhild fikk en sønn som ble kalt Harald 

etter morfaren. Gutten vokste opp hos 

morfaren kong Harald Gullskjegg. Kong 

Harald Gullskjegg begynte å dra på årene - og 

var sønneløs - så han gav hele sitt rike til 

dattersønnen Harald, og tok ham til konge. 

Noe senere døde kong Harald Gullskjegg. Den 

samme vinteren døde også hans datter 

Ragnhild Haraldsdatter. Våren etter ble den 

unge kong Harald syk og døde i Sogn - bare 10 

år gammel. Halvdan Svarte krevde riket i Sogn 

etter sin sønn, og det ble ingen motstand mot 

dette. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble annen gang 

gift med Ragnhild Sigurdsdatter, datter av 

kong Sigurd Hjort Helgesson på Ringerike og 

Tyrne Haraldsdatter.  

Straks etter at Gudrød Veidekonge 

Halvdansson var død fór Åsa med den 

årsgamle sønnen Halvdan til  

Agder, og der tok hun styringen over det riket 

faren hadde hatt. Halvdan ble fostret der, og 

vokste seg snart stor og sterk. Han fikk 

tilnavnet "den svarte" fordi han hadde svart 

hår. Da Halvdan Svarte var 18 år tok han 

kongedømmet på Agder. Bare noen få år etter 

reiste han til Vestfold, hvor hans halvbror Olav 

Geirstadalv Gudrødsson satt som småkonge, 

og brødrene delte - uten sverdslag - 

kongedømmet mellom seg. Noen måneder etter 

forliket med broren samlet kong Halvdan 

Svarte sammen en stor hærstyrke, for å 

underlegge seg en større del av Norge. Det 

første målet var Vingulmark (landet østenfor 

Oslofjorden), hvor hans far hadde vært konge. 

Det ble kraftige kamper, men til slutt ble det 

inngått et forlik, som gjorde slutt på 

stridighetene. De ble blant annet enige om at 

Halvdan Svarte skulle ha herredømmet over 

halvparten av dette landområdet. Etter dette 

reiste Halvdan Svarte nordover til Romerike, 

og la det landområdet under seg.  

 

 
Osebergvognen, en solid vogn fra 800-tallet. 

Vognen ble funnet under utgravningene av 

Osebergskipet og illustrerer datidens teknologi. 

 

Kongen på Hedmark
52

, Sigtrygg Øysteinsson, 

samlet nå sammen en hær, som skulle angripe 

inntrengerne og forsvare Opplandene. Det ble 

et kraftig slag, som endte med at Agderkongen 

vant. Hedmarkskongen ble drept under 

tilbakeflukten av en pil, som traff ham under 

den venstre armen. Det var i mange år etter 

dette slaget ufred mellom den nye kongen på 

Hedmark, Øystein Øysteinsson, og 

Agderkongen. 

Snorre Sturlasson forteller om Halvdan Svartes 

dronning Ragnhild at hun en gang hadde en 

drøm, hvor hun stod i hagen og tok en torn ut 

av serken sin. Mens hun holdt tornen i hånden, 

ble den til en stor kvist. Den ene enden nådde 

ned til bakken og slo røtter. Den andre enden 

skjøt høyt opp i luften. Tornen vokste til et tre, 

som var svært tykt, og så høyt at hun ikke 

kunne se toppen. Den nederste delen av treet 

var blodrødt, stammen var fagert hvit, grenene 

hvite som snøen, med en mengde kvister - og 

de bredte seg utover hele Norge, og enda 

videre. 

Kort tid etter fødte hun en sønn, som fikk 

navnet Harald. Gutten vokste seg tidlig stor og 
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sterk. Han var vakker å se til, var en 

idrettsmann - forstandig og vennlig. Hans mor 

holdt meget om ham, faren noe mindre. 

Kong Halvdan Svarte pleide aldri å drømme. 

Da han syntes dette var rart spurte han en 

mann som het Torleiv den vise hva han skulle 

gjøre med det. Torleiv rådet kongen til å legge 

seg til å sove i en grisegård. Kongen gjorde 

det, og da drømte han at han hadde det 

vakreste hår en kunne se, som hang i lange 

lokker. Håret nådde til jorden, noe til midt på 

leggen, andre til kneet, andre til hoften eller 

midt på siden eller til halsen, og en del var så 

små at de såvidt var kommet frem på kronen. 

Hårlokkene var ulike, men en av dem var 

større, fagrere og lysere enn de andre. Torleiv 

den vise tydet denne drømmen til at Halvdan 

Svarte skulle få et stort avkom, og at hans ætt 

skulle råde med stor heder, men ikke alle med 

like stor. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble ikke gammel. 

En vårdag skulle han kjøre hjem over isen på  

Ransfjorden. Han kom fra et gjestebud på 

Hadeland, og hadde mye folk med seg - hvor 

de fleste var fulle. Kong Halvdan kom ut på 

isen, til det stedet hvor kuene fikk vann. Isen 

var tynn, og han gikk rett i vannet. Folkene 

hans styrtet til for å hjelpe kongen, men da 

knakk isen ennå mer. Der druknet kongen - 

omlag 40 år gammel - og 20 av hans menn. 

Halvdan Svarte Gudrødsson var en vennlig og 

god konge for landet, og hans død fylte folket 

med stor sorg. De fremste mennene - i de 

fylkene han hadde rådd over - krevde at liket 

skulle gravlegges hos dem, fordi de trodde det 

ville bringe fylket velsignelse og gode år. For 

at det ikke skulle bli krig om liket ble de enige 

om å dele den døde kongen i fire deler. Det er 

derfor gravhauger - kalt Halvdanshauger - etter 

ham på Stein på Ringerike (ved 

Steinsfjorden?), Romerike (Raknehaugen i 

Ullensaker?), Skiringssal (Tjølling) i Vestfold 

og Helgøya i Mjøsa. Halvdan Svarte 

Gudrødsson ble en slags godvette i disse 

fylkene. Halvdan Svarte tilskrives 

organiseringen av Eidsivating ved Eidsvoll, 

samt den loven som skulle gjelde over 

Opplandene. 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850. Død 933, hauglagt ved Haraldshaugen på 

Gard nord i Haugesund. 

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane  

nr. 028 på slektslinje nr. 004 og ane nr. 028  

på slektslinje 005. 

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 

hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 

av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 

kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 

Sagaen forteller om hvordan kong Haralds 

samling av Norge begynte: "Det var en møy 

som het Gyda kongsdatter, som var datter av 

kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp 

hos en rik bonde i Valdres. Kong Harald 

sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret 

hennes var at hun ikke ville ta til mann en 

konge som bare rådde over noen få fylker. Hun 

ville gifte seg med Harald hvis han ville legge 

under seg hele Norge, og rå over riket like fritt 

som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong 

Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa 

at ordene hennes var uvettige, men kong 

Harald sa at ordene hennes hadde mint ham 

om de ting som det var forunderlig at han ikke 

hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at 

han ikke skulle skjære eller kjemme håret før 

han hadde lagt under seg hele Norge, med 

skatter og skylder - eller og dø".  

Kong Harald og onkelen Guttorm samlet så 

sammen en hær, og dro gjennom Opplandene, 

over Dovre og til Trøndelag. I Trøndelag tok 

de først Orkdølafylke, og så det ene etter det 

andre av de øvrige 8 trønderfylkene - 

Øynafylke (Inderøy og Beitstad), 

Sparbyggjafylke (Sparbu, Stod og Snåsa), 

Verdølafylke, Skøynafylke (Skogn og 

Ytterøy), Stjørdølafylke, Strindafylke (Strinda, 

Frosta og Leksvik) og Gauldølafylke. I 

Trøndelag fikk kong Harald god hjelp av jarlen 

Håkon Grjotgardsson, som rådde over 

Hålogaland. Han gikk frivillig sammen med 

kongen med alle sine menn. Da kong Harald 

hadde tatt Trøndelag og Namdalen vendte han 

seg mot Nordmøre og Romsdalen. Kongene 

over disse to fylkene møtte han ved 

øya Solskjel, like sør for Smøla. Det ble et 

hardt slag, men kong Harald seiret, hvorpå han 

la under seg disse fylkene. Kongen satte sin 
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venn, Ragnvald Mørejarl Øysteinsson (far til 

Gange-Rolv), som jarl i disse fylkene. Ved 

Solskjel stod det et nytt slag året etter, da 

seiret kong Harald over kongene på Sunnmøre 

og Firdafylke. Sunnmøre la kongen straks 

under seg, og Firdafylke våren etter. Kong 

Harald fortsatte å legge landet under seg, og 

tok fylke etter fylke helt til Sognefjorden. Da 

var det langs kysten bare Hordafylke, 

Rygjafylke, Egdafylket og Telemark igjen. 

Men der kunne han vente seg stor motstand, 

for ingen steder i landet var det så mye rikdom 

og makt som der. Kong Harald forberedte seg 

på hvordan han skulle ta disse områdene i flere 

år, og da han synes han var sterk nok - seilte 

han sørover. Der hadde det samlet seg en stor 

hær av horder, ryger og egder, samt 

telebønder, og begge hærstyrkene tørnet 

sammen i Hafrsfjord i 872. Etter en lang og 

hard kamp vant kong Harald
53

. 

  

 
Store deler av Kystnorge og flere innlandsbygder i 

Sør-Norge ble samlet til ett kongerike etter slaget i 

Hafrsfjord i 872.  

 

Mens kong Harald var opptatt med 

krigføringen på Vestlandet hadde 

svenskekongen Eirik prøvd å legge under seg 

mye av Østlandet. Men kong Harald avverget 

dette, og tok siden og la under seg både 

Värmland og Rånrike (Bohuslen) i Sverige. 

Etter dette opphørte motstanden mot kong 

Harald, som nå ble enekonge i Norge. Like 

etter reiste han til Ragnvald jarl på Møre, som 

hadde hjulpet ham mye under denne lange 

ufreden. Ragnvald jarl skar det lange håret til 

kongen, som hadde grodd i 10 år, og gav  

kongen navnet Hårfagre. 

I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la 

under seg er det fortalt at han tok odelen fra 

bøndene, og gjorde gårdene til sin eiendom, 

såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde 

tidligere vært sine egne herrer på 

odelsgårdene, og ikke betalt skatt. Under kong 

Harald Hårfagre måtte de nå betale landskyld, 

og følge kongen når han samlet til hær. Hvis 

noen ikke ville dette kunne kongen ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

bøter. Kong Harald Hårfagre hadde som de 

gamle kongene en hird (vakt) rundt seg. Han 

satte en jarl i hvert fylke, til å dømme lov og 

rett, og til å kreve inn bøter, samt skatt - noe 

jarlen skulle få tredjeparten av. Jarlen skulle 

også i tider hvor det var ufred skaffe kongen 

60 mann. Under hver jarl stod 4 - eller flere - 

herser, som skulle skaffe kongen 20 mann ved 

ufredstid. Kongen gav belønning til hersene - 

ved å gi dem kongsgårder til len - derfor ble de 

senere kalt lendmenn. Lendmennene var ikke 

bare kongelige embetsmenn, de var også som 

tidligere bondehøvdinger, med makt og 

innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den 

samme makten som før.  

 

 
Kong Harald var ikke nådig mot dem som nektet å 

underkaste seg hans kongsmakt. Under hans styre 

måtte endog odelsbøndene begynne å betale 

landskyld, samt følge kongen når han samlet til 

hær. Hvis de nektet kunne Haralds menn ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

store bøter 

 

Som vederlag, for de len de fikk av kongen, 

skulle lendmennene følge ham med sine menn 

i ufred og fri bygda fra tyver og røvere. 

Mannskapet til lendmennene ble siden den 

mest pålitelige styrken i den norske hæren. På 

grunn av denne nye ordningen - og at bøndene 

bestandig hadde gjort som de gamle 

høvdingene ville - ble følgene av dette at 

kongen ikke kom langt uten støtte hos 

lendmennene. 

Kong Harald Hårfagre gjorde alle pålegg 

(skatter) så store at hver jarl og herse nå fikk 

større inntekter enn før, og derfor var det 

mange gamle stormenn som ville tjene kongen. 

Men det var også mange som ikke kunne finne 

seg i styringen til kong Harald Hårfagre - som 

de kalte hardstyre og trelldom. Mange 

storbønder, særlig fra Vestlandet, reiste fra 
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eiendommene sine. De seilte til Island, for å ta 

land der - som hadde blitt oppdaget av noen 

vikinger for ikke så lang tid siden. Det var 

også flere som reiste til de skotske øyene, hvor 

mange av dem hadde venner og familie. Derfra 

holdt de ufred med kong Harald Hårfagre, og 

herjet i riket hans. Tilsist samlet kong Harald 

Hårfagre sammen en stor hær, og seilte til de 

skotske øyene - jaget vikingene - og la 

Hjaltland (Shetland), Orknøyene og 

Suderøyene (Hebridene), Man og trolig 

Færøyene under Norges rike, hvor han innsatte 

jarler. Like etter ble vikingene i Skottland 

jaget av allmuen der, og store mengder av 

disse tok veien til Island. 

 

 
Haraldsstøtta i Haugesund, som ble reist til minne 

om kongen som samlet Norge til ett rike. Bildet er 

tatt før 1924. 

 

Den store "landnåmatid" var i årene 886- 900, 

og da emigrerte minst 400 storbønder og deres 

følge fra Norge til Island. Før kong Harald 

Hårfagres død var tallet på emigranter til 

Island oppe i ca. 25 000 mennesker - mest fra  

Vestlandet - noe som var et stort tap for Norge. 

Kong Harald Hårfagre krevde også skatt av 

finnene (samene) i Finnmark og på Kola - som 

hørte til Russland - og helt til Hvitehavet, som  

var norsk skatteland.  

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var 

ca. 80 år (930), gav han styringen av det 

norske riket til sønnen Eirik Blodøks. Kong 

Harald Hårfagre døde sottedød i 933. 

 

029. Sigurd Rise Haraldsson. Konge i Norge 

ca. 900. Han var sønn av Harald Hårfagre 

Halvdansson, i dennes ekteskap med Snefrid 

Svåsedatter, datter av Svåse på Tofte i 

Oppland. 

 

030. Halvdan Sigurdsson. N.- 960. 

 

031. Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var 

Opplandshøvding - som bar kongenavn - og 

var konge på Ringerike på begynnelsen av 

1000-tallet. Død 1018.  

Sigurd Syr var gift med Aasta 

Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på 

Opplandene. Hun var enke etter Harald 

Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen 

Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta 

Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 

1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna 

Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, 

Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift 

med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk 

datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med 

Eindride Einarsson, sønn til Einar 

Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og 

Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm 

Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson.  

Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot,  

som ble gift med Finn Arnesson på Austrått.  

Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein 

Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på 

Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble 

foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en 

frenke til kong Olav den hellige), som ble gift 

med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er  

stamfar til ætten Rein i Trøndelag. 

Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på 

Ringerike. Han var en fredsommelig mann og 

likte best å stelle gården, derav kommer navnet 
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Syr. Som person var han visstnok en 

forstandig, sindig og måteholden mann. 

 

 
Symbol på hedensk og kristen tro. Kristendommen 

ble innført i Norden rundt 995. Men det var etter 

den tid, og i en lang periode fremover, også de som 

fremdeles dyrket de gamle hedenske ritualer. 

 

032. Harald Hardråde Sigurdsson.  Født 

1015. Død 25.9.1066, da han falt i slaget ved 

Stamford Bru, 51 år gammel. Harald Hardråde 

var konge i årene 1047-1066. Han var halvbror 

til kong Olav den hellige.  

Harald Hardråde Sigurdsson var gift to ganger. 

Første gang med Ellisiv, datter av den 

gardarikske storfyrsten Jaroslav. Annen gang 

med Tora Torbergsdatter, datter av Torberg 

Arnesson av Arnung-ætten på Giske og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter, som var datter av 

Erling Skjalgsson. 

Harald Hardråde fikk to sønner i siste 

ekteskap. Den eldste het Magnus og den 

yngste Olav (Kyrre). Sagaen forteller at kong 

Harald Hardråde var herskesyk, noe som økte 

etter hvert som han fikk større makt i landet. 

Det gikk til sist ille for de som talte ham imot - 

eller la frem saker han ikke likte. Derfor fikk 

han snart tilnavnet Hardråde. Det heter seg 

også at han og halvbroren kong Olav den 

hellige hærtog træller i sine kriger. 

Som halvvoksen (ca. 15 år) hadde Harald 

Hardråde vært med i slaget på Stiklestad - i år 

1030. Etter nederlaget rømte han østover 

sammen med noen venner. Fra Sverige dro han 

videre til Gardarike, hvor Jaroslav var 

storfyrste. Der gikk han noen år i krigstjeneste. 

Men denne tjenesten ser det ikke ut til at han 

var fornøyd med, for noen år senere dro han 

videre til Miklegard (Konstantinopel), for å gå 

inn i væringekorpset hos den greske keiser. 

Denne "fremmedlegionen" i Byzants - 

nordboernes Miklegard - var blitt dannet kort 

tid i forveien - av den kraftfulle greske keiser 

Basilios II., til bruk både som livvakt i 

hovedstaden og til krigene mot bulgarerne. 

"Fremmedlegion" bestod for det meste av 

svensker fra Gardarike og Sverige. Bare en og 

annen skjellen gang har eventyrlystne 

nordmenn og islendinger våget seg til å gå i 

denne tjenesten.  

Harald Hardråde fór vide omkring i de 

forskjellige krigene, og samlet seg etterhvert 

store rikdommer, noe som førte til at han fikk 

kongsdatteren Ellisiv (Elisabeth), datter av 

kong Jaroslav i Holmgard, med seg til Norden. 

Samme vinteren giftet Harald Hardråde seg 

med henne, som ble hans dronning. Ellisivs 

morfar var sveakongen Olav Svenske. 

Dronning Ellisiv og Harald Hardråde fikk 

døtrene Maria og Ingegjerd. Datteren Maria 

døde forøvrig på samme tid - samme dag - som 

sin far. 

Harald Hardråde hadde med seg store 

rikdommer til landet fra oppholdet i Byzants. 

Det var Harald Hardråde Sigurdsson som 

grunnla Oslo i 1048. 

En av Harald Hardrådes viktigste menn var 

Håkon Ivarsson Jarl på Opplandene, en 

dattersønn til Håkon Ladejarl. Håkon Ivarsson 

ble gift med Ragnhild Magnusdatter, datter av 

Magnus den gode Olavsson. De fikk sønnen 

Ivar Håkonsson (Sudrheim), født ca. 1070, 

som bodde på Sudrheim (Sørum på Romerike). 

 

033. Olav Kyrre (Bonde) Haraldsson. Født 

ca. 1050. Død 23.9.1093, på en av sine mange 

storgårder, Haukbø, nå Håkeby i Tanum, nord 

i Bohuslän. Han ble gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros, som han hadde bygd. Han var konge i 

årene 1067-1093, i 26 år. Olav Kyrre var en 

vennlig konge, og landet steg i rikdom og 

glans under hans styringstid. Han fikk med sin 

frille Tora Joansdatter (Arnesdatter) sønnen 

Magnus Barfot. Olav Kyrre ble i 1070 gift med 

Ingerid, datter av kong Sven Estridsson av 

Danmark og ukjent frille. Giftemålet var en del 

av en fredsavtale, men de fikk ingen barn 

sammen. 

Olav Kyrre lærte seg å skrive å lese, samt latin  

og var nesten prestelært, slik at han under 

gudstjeneste kunne assistere presten ved 

alteret. 

Olav Kyrre var en av Norges beste konger. Det  
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var fred og ro i landet - visstnok gjorde  

kristendommen gjorde folk mildere. Trellene 

fikk etter hvert friheten igjen, og da 

trelldommen opphørte lønte det seg ikke lenger 

å fange folk - for ingen ville kjøpe dem. Særlig 

handelen med utlandet økte under fredstiden til 

Olav Kyrre. Han grunnla Bergen (Bjorgvin) i 

1070, som snart ble den største handelsplassen 

i Norge. 

På Olav Kyrre sin tid begynte den "ville 

vikingtiden" å stilne, og innflytelsen fra 

europeisk kultur gjorde seg mer gjeldende. 

Den gamle krigerhirden var falt ved Stamford 

bru, og den nye hirden ble mer et prakthoff  

som ute i Europa. 

Han gjorde forandringer på sine hus - ildstedet 

ble flyttet fra midtgulvet, bort til et hjørne, og 

ovner kom i bruk. Gulvet ble steinlagt og 

"halm ble lagt på både sommer og vinter", 

fortelles det. Gluggene ble flyttet lenger ned på 

veggen, og snart ble det satt glass i dem. 

Klesdraktene begynte å få utenlandsk 

påvirkning - som prakthoser (lange sokker), 

med mange og store rynker om benet. Noen 

spente gullringer om leggene. Andre hadde 

side kofter, som var utskåret i siden og tilsnørt 

med pyntebånd, og ermene - som var fem alen 

lange - var så trange at en måtte dra dem på 

med særskilte bånd, og rynke dem helt opp til 

skulderen. Det ble også brukt høye sko - som 

overalt var sydd med silke - noen ganger også 

besatt med gull. Et bevis på større makt og 

velstand var det at kong Olav Kyrre økte tallet 

på hirdmenn fra 60 til 120. Han hadde 60 

menn til et slags vakt- og politikorps og 60 

huskarer. 

I Olav Kyrres tid ble Norge delt i faste 

bispedømmer, og med faste bispeseter i 

Nidaros, i Oslo og på Selje. Det var også under 

hans tid at Kristkirken i Bergen - senere  

Bergen domkirke - ble påbegynt. 

Nordmennene på Orknøyene og i Dublin 

hadde noen år tidligere fått opprettet faste 

bispeseter, og kirker var blitt oppført. Nå ble 

det opprettet et fast bispesete på Island, og en 

domkirke ble bygd på gården Skålholt. 

Kong Olav Kyrre skal ha vært høy og velvokst, 

men ikke så høy som sin far. Folket mente at 

de aldri hadde sett en mann som så mer fager 

eller majestetisk ut.   

 

034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073,  

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot  

døde den 24.8.1103, i Irland. Han var konge i 

Norge i tidsrommet 1093-1103. Han fikk visst 

tilnavnet Barfot mens han lå ute i vesterviking. 

Magnus og mange av hans menn begynte å 

bruke klesdrakten som var i vanlig bruk i 

Irland og Skottland, og gikk barbent på gatene 

med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige, som var datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson.  

Magnus Barfot Olavsson er også ane nr. 034 

på slektslinje 053. 

Dette giftemålet var en del av en fredsavtale 

mellom Norge og Sverige. De ble gift høsten 

1101 i Konghelle ved Gøtaelven. Margret 

Ingesdatter ble etter Magnus Barfots død gift 

med Niels Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk 

sønnen Magnus den sterke. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 

før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

Olav var mye yngre (død 1115), og hans mor 

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 

av Saxe i Vik (Vik på Saksvik på Strinda). 

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen 

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

Vik, og søster til Sigrid, som var mor til kong 

Olav Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års 

tid med fetteren Håkon Toresfostre 

Magnusson, som rådde over den nordlige 

delen av landet. Magnus Barfot var en krigersk 

konge, som hadde store planer ved bruk av 

våpenmakt. I begynnelsen av sin styringstid 

foretok han et tokt til øyene utenfor Skottland. 

Der tvang han den skotske kongen til å gi 

avkall på disse, og jarlene av Orknøyene og 

kongen av Suderøyene måtte hylle ham. Fra 

denne ferden kan man regne at Norge hadde 

varig herredømme over Suderøyene - som nå 

hørte til Norgesveldet i 168 år - frem til freden 

i Perth i 1266. I 1099 vendte kong Magnus 

tilbake til Norge, men sønnen Sigurd ble igjen 

- som høvding - på de norske øyene ved 

Skottland. Nå kom kong Magnus i krig med 

den svenske kongen Inge Stenkildsson, men 

det ble bare noen få sammenstøt - noe som 
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ikke var til kong Magnus Barfot sin ære. Han 

sluttet et forlik med svenskekongen, og som en 

stadfestelse på freden giftet han seg med 

svenskekongens datter Marget. 

 

 
I 1102 foretok kong Magnus et nytt tokt til 

Suderøyene og Man - som nå hadde løsrevet seg. 

På hjemveien gikk han i land i Irland og herjet. På 

tilbakeveien til sine skip ble det norske hæren 

overfalt av irene, og felt mann etter mann etter et 

standhaftig forsvar. Kong Magnus ble stukket ned, 

først med ett spyd som gikk tvers gjennom det ene 

beinet og deretter med ett treff som drepte kongen. 

Slaget fant sted den 24. august 1103. 

 

035. Harald Gille (Gillekrist) Magnusson. 

Født ca. 1103, i Irland. Død 13.12.1136. 

Konge i Norge i årene 1130-1136. Han fikk 

med sin frille Tora Guttormsdatter, datter av 

Guttorm Gråbardes, sønnen Sigurd (Munn) 

Haraldsson. Harald Gille hadde også en ikke 

navngitt datter, som ble gift med Åle Ivarsson 

Varg, og de ble besteforeldre til Olav Ivarsson 

Mok, i Sørum på Romerike. 

Noe senere giftet Harald Gille seg med 

Ingerid, datter av Ragnvald Ingesson, sønn 

til kong Inge Stenkjellsson. Harald Gille og 

Ingerid fikk sønnen Inge (Krokrygg) 

Haraldsson (konge i Norge i årene 1136-1161).  

Dronning Ingerid hadde først vært gift med  

den danske prinsen Henrik Skadelår (Halte) 

Svendsson (død 1134), og med ham hadde hun 

sønnene Magnus (som ble konge i Sverige i 

årene 1160-1161) og Buris. Utenfor ekteskap 

hadde hun sønnen Orm (kongsbror), hvis far 

var Ivar Sneis. Hun ble senere, etter Harald 

Gilles død, gift med lendmann Ottar Birting, 

som var av stor trøndersk ætt. Ingerid ble etter 

Ottar Birtings død gift med Arne Stårheim, 

fra Eid i Nordfjord. Med sistnevnte hadde hun 

barna: Inge, den senere baglerbispen Nikolas 

Arnesson i Oslo, Filippus i Herdla og 

Margret. Datteren Margret var gift to ganger, 

første gang med Bjørn Bukk, og etter hans 

død giftet hun seg med Simon Kåresson.  

Fra tidligere hadde Harald Gille sønnen 

Øystein (død 21.8.1157) - med den irske 

kvinnen Bjadok.  

 

 
Kirkeruin på Bratsberg i Gjerpen, 

borgerkrigshøvdingen Gregorius Dagssons 

hovedgård. Gregorius ble drept og brent av kong 

Øystein Haraldsson i 1156. Kirken på Bratsberg 

tjente som privat kapell for høvdingen og hans 

tallrike huskarer. 

 

Med en av sine friller hadde Harald Gille 

datteren Brigida (Birgitta). Hun ble først gift 

med Magnus Henriksson, sønn til Henrik 

Skadelår og dronning Ingerid. Etter at 

Magnus Henriksson var død giftet Brigida seg 

med folkungejarlen Birger Brosa. De fikk 

datteren Ingegjerd, som ble gift med 

svenskekongen Sverker Karlsson (konge i 

Sverige i årene 1196-1210). Deres sønn var 

Jon (Johan) Sverkersson (konge i Sverige i 

årene 1216-1222). 

Med en annen frille hadde Harald Gille 

datteren Maria, som ble gift med Simon 

Skalp Hallkjellsson, sønn til Hallkjell Huk 

Joansson, fra Møre (sønn til Joan 

Smørbalte). De fikk sønnen Nikolas 

Simonsson. 

Med enda en frille fikk Harald Gille datteren 

Margret, som ble gift med Jon Hallkelsson 
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på Blindheim, bror til Simon Skalp 

Hallkjellsson.  

Harald Gille sverget ed på at han ikke skulle 

gjøre krav på kongedømmet så lenge Sigurd 

Jorsalfare eller dennes sønn Magnus levde. 

Men ikke lenge etter at Sigurd Jorsalfare var 

død brøt Harald Gille sitt løfte, og ville tvinge 

kong Magnus til å gi fra seg halve riket. Kong 

Magnus forsøkte siden å fordrive Harald Gille 

bort fra landet, men Harald Gille dro til 

Danmark, hvor han fikk hjelp - med både skip 

og folk - av Erik Emune. De dro til Bergen, 

hvor kong Magnus var blitt sviktet av sine 

menn, og tok ham til fange. Harald Gille holdt 

så stevne med sine menn, og forhandlet med 

dem om hva han skulle gjøre med den fangne 

kongen. Til sist ble de enige om å la ham få 

leve, men de skulle lemleste ham slik at han 

ikke lenger kunne tenke på å være konge. 

Kong Magnus ble nå overgitt til Harald Gilles 

treller. De stakk øynene ut på kong Magnus, 

hugg av ham den ene foten og kastrerte ham. 

Den stakkars kong Magnus - som bare var 20 

år - fór siden nordover til Nidaros - tok 

munkeklær, og gikk i Nidarholm kloster 

(1135). Han døde i 1139. 

Ikke lenge etter denne hendelsen dukket 

halvbroren til Harald Gille, Sigurd Slembe, 

opp i Bergen og krevde sin rett, men Harald 

Gille ville ikke vite noe av ham, og gav ordre 

om å drepe ham. Sigurd Slembe klarte å 

komme seg unna, men kort tid etter kom han 

tilbake til Bergen, hvor han drepte Harald 

Gille - som lå drukken - i seng hos sin frille 

Tora Guttormsdatter.  

 

036. I. Margret Haraldsdatter. Hun var gift 

med Jon Hallkjellsson. N.- 1161. Han var 

sønn til Hallkjell Jonsson Huk, død ca. 1160, 

og hustru Sigrid Åsulvsdatter, som var datter 

av Åsulv Skulesson på Rein og dennes hustru 

Tora Skoftesdatter Giske. 

Margret Haraldsdatter er også ane nr. 036. 

I på slektslinje 016 

 

036. II. Sigurd Munn Haraldsson. Født 

1133. Død 10.06.1155, 22 år gammel. Konge i 

årene 1137-1155. Sigurd Munn hadde flere 

uekte barn. Med Tora (tjenestejenta til bonden 

Simon Torbergsson) hadde han sønnen Håkon 

Herdebrei (født 1147), som vokste opp hos 

Simon Torbergsson og hustruen Gunnhild. De 

holdt meget av kongssønnen og behandlet ham 

som en av sine egne. Håkon Herdebrei var 

konge i Norge i årene 1159-1162. Han ble etter 

drapet på onkelen Øystein - i 1157 - innsatt 

som høvding over den flokken som hadde fulgt 

kong Øystein. Utpå vinteren 1159 reiste Håkon 

Herdebrei og følge hans nordover gjennom 

dalene til Trøndelag, og der ble han tatt til 

konge den 12.4.1159. 

Sigurd Munn fikk sønnen Sverre Sigurdsson 

med frillen Gunhild, fra Sylte. 

Med en ukjent kvinne hadde Sigurd Munn 

datteren Cecilia, som ble gift med Folkvid 

lagmann i Värmland, og de fikk sønnen 

Håkon Galen. 

 

 
Borgund stavkirke kan være bygd allerede på kong 

Sigurd Munn Haraldssons tid, rundt 1150. 

 

Cecilia reiste fra sin mann Folkvid lagmann og 

giftet seg med Bård Guttormsson på Rein. De 

fikk sønnen, den senere kong Inge Bårdsson. 

Cecilia døde kort tid etter denne fødselen. 

Sigurd Munn ble tatt til konge fire år gammel - 

sammen med den to år gamle broren Inge 

(Krokrygg) - etter at deres far Harald Gille var 

drept. Senere - i 1142 - ble en tredje bror 

Øystein, som kom fra Skottland, også erklært 

som konge. Men styret av landet ble utført av 

et formynderskap av de mektigste lendermenn. 

Da brødrene vokste opp oppstod det uenighet 

mellom dem, men det dannet seg også partier 

med virkelige dyptgående motsetninger. 

Sigurd Munns parti var nationalkirkelig preget, 
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mens Inge Krogryggs var universalkirkelig. 

Sigurd Munn hadde sterkest oppslutning og 

styrke i Trøndelag, mens Inge hadde 

oppslutning i Viken og på Vestlandet. Sigurd 

Munn var populær hos sine menn, men var 

voldsom og ubøyelig. Sigurd Munn kom til 

enighet med broren Øystein om at de skulle 

avsette broren Inge, men Inge hadde dyktige 

lendermenn til å føre sitt forsvar. Den 10. juli 

1155 ble Sigurd Munn overfalt og drept i 

Bergen. Under Sigurd Munn og hans brødres 

regjering ble erkestolen i Nidaros opprettet. 

 

037. Sverre Sigurdsson.  Han var norsk 

konge. Født ca. 1152. Død 9.3.1202, av 

sottedød. Jordfestet i kirkemuren i Kristkirken 

i Bergen, som ble åpnet og så murt igjen.  

Sverre Sigurdssons mor het Gunnhild, som var 

gift med Unås Kambare (kammaker), visstnok 

i Bergen, en slektning til biskop Roe på 

Færøyene. 

Sverre Sigurdsson ble i 1185 gift med 

Margrete, datter av sveakongen Erik 

Jedvardsson den hellige og dronning Kristina. 

Margrete var søster til kong Knut Eriksson. 

Sverre Sigurdsson og Margrete fikk datteren 

Kristina, som ble gift med baglerkongen 

Filippus Simonsson. 

Sverre Sigurdsson hadde med (Astrid?) 

Roesdatter, datter av biskop Roe på 

Færøyene, sønnen Unås - senere kalt Sigurd 

Lavard (død 1201). Sverre Sigurdsson hadde 

med en ukjent kvinne sønnen Håkon, som 

senere ble konge.  

Sverre Sigurdsson hadde også døtrene Cecilia 

og Ingebjørg. Ingebjørg ble gift med den 

svenske kongssønnen Karl Sverkersson 

(drept i Nidaros i 1198).  

Sverre Sigurdsson ble som barn oppfostret på 

Færøyene hos biskop Roe. Først etter at han 

hadde mottatt prestevielse og blitt prest, 

fortalte hans mor Gunnhild at han var sønn til 

kong Sigurd Munn. Sverre Sigurdsson kom til 

Norge i 1176 - for å gjøre arvekrav til tronen. 

På den tiden hadde birkebeinerne gjort opprør 

mot kong Magnus Øysteinssons kongedømme. 

Uten å ta parti i denne striden reiste Sverre 

over til Sverige - hvor han besøkte jarlen 

Birger Brosa - som var gift med tanten Brigida. 

Senere besøkte han søsteren Cecilia, som da 

var gift med Folkvid lagmann. 

På nyåret reiste de av birkebeinerne - som 

hadde overlevd slaget på Re ved Tønsberg til 

Sverre Sigurdsson, og ville ha ham som konge, 

og uten betenkeligheter påtok han seg å være 

fører for dem. Sammen med birkebeinerne slet 

han seg frem til Nidaros, og greide å slå kong 

Magnus Erlingsson sine lendmenn.  

Sverre Sigurdsson ble tatt til konge i Viken i 

Gulatingslagdømmet i mars 1177. I de neste 

to årene var kong Sverre stadig på krigsfot, og 

først i 1179 vant han og birkebeinerne i 

hovedslaget på Kalvskinnet - den gang en åker 

ved Nidarosdomen. Her falt Erling Skakke (19. 

juni 1179) sammen med mange lendmenn og 

hirdmenn, men kong Magnus Erlingsson klarte 

å rømme og kom seg til Danmark.  

 

 

I storm og tett snødrev over fjellet vinteren 1179. 

Kong Sverre Sigurdsson og birkebeinerhæren på 

vei nordover til Nidaros. 

 

Kong Magnus Erlingsson led et nytt nederlag 

på Ilevollen - den 27. mai 1180, og måtte gi 

opp Trøndelag. Men han hadde mektig støtte i 

vest og sør, samt fra Danmark.  

Det avgjørende slaget stod den 15. juni 1184 i 

Norafjorden (Nordfjord) - Fimreite i Sogn. 

Kong Magnus Erlingsson drukna og en rekke 

lendmenn mistet livet. Mannefallet var stort - 

trolig langt over 1000.  

Kong Sverre Sigurdsson gravla liket til kong 

Magnus Erlingsson i Bergen med den største 

ære, og holdt selv minnetale. Kong Magnus 

Erlingsson var 28 år da han falt. Nå ble Sverre 

Sigurdsson konge over hele landet. Han 

belønnet birkebeinerne det de fortjente, gjorde 

mange til lendmenn og sysselmenn, og lot 

mange få rike giftemål. Erkebiskop Øystein - 

som hadde vært en arg uvenn - gikk nå i forlik 

med kong Sverre, og det samme gjorde flere av 

de gamle stormenn. Det danske herredømmet i 

Viken ble det nå slutt på.  

Mangt og mye ble nå forandret i Norge.  
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Kongemakten ble nå tatt ut av hendene på 

stormennene. Kong Sverre var etter den gamle 

arveretten odelsbarn til kongedømmet, men 

turde ikke snakke med bispene og lendmenn 

om dette. 

 

 

Kong Sverre Sigurdsson taler til sine menn før det 

avgjørende slaget ved Fimreite i Sogn. 

 

Bondestanden hadde etter hvert blitt mer 

demokratisk. Kong Sverre arbeidet for sterkt 

kongedømme på demokratisk grunnlag, og 

gjorde mye for at det skulle fortsette slik det 

hadde begynt. Han innsatte flere lagmenn i 

hvert lagdømme - som skulle ta seg av tvister - 

så allmuen som ikke var lovkyndig eller ikke 

hadde råd til søksmål skulle slippe å gå til 

lagtinget. For at kongedømmet skulle bli sterkt 

tok kong Sverre makten fra lendmennene, noe 

de hadde tilegnet seg i ufredsår. Tidligere 

hadde ikke kongen andre enn årmenn, som var 

lite ansett, og som trengte hjelp av 

lendmennene. Det ble nå innsatt sysselmenn - 

som var storætta - særlig på de stedene i riket 

hvor kongen skjelden hadde tilsyn med selv. 

Kong Sverre trengte pålitelige embetsmenn - 

som det stod respekt av - derfor innsatte han  

sysselmenn i alle byene.  

Kirken mistet nå en del av makten. 

Erkebiskopen rømte til Danmark, men 

allikevel fikk kong Sverre biskopene til å 

krone og salve seg i Bergen, så ingen lenger 

kunne nekte ham retten til kongedømmet. 

Men paven holdt med den rømte erkebiskopen 

og lyste kong Sverre i bann - det vil si - ut av 

kirkesamfunnet.  

Det var mange i landet som ikke likte den nye 

tilstanden - som var vant til ufred og slåssing. 

Den ene flokken etter den andre reiste seg, og 

kong Sverre fikk aldri ro. Den slu bispen 

Nikolaus Arnesson fikk reist en flokk med 

menn, som kalte seg baglerne (av bagall, en 

bispestav). Disse fikk hjelp av danskene - som 

ville hevne seg på kong Sverre - for at han 

hadde tatt makten fra dem i Viken. Baglerne 

ble snart farlige, og lå raskt i strid over hele 

landet. Baglerne tente på Bergen - så 6 kirker 

og mange hus brente ned - bisp Nikolaus stod 

selv for denne ugjerningen. Kong Sverre kom 

etter hvert i vanskeligheter. Til sist lyste pave 

Innocens III. bann over kong Sverre og alle 

som var på hans side, slik at alle ble lyst ut av 

kirkesamfunnet. Alle kirker skulle stenge og 

ingen skulle begraves i kristi jord. Prestene 

skulle bare ha lov til å døpe barn og skrifte for 

folk som lå på det siste.  

I Viken hatet folket kong Sverre slik at det en 

gang dro minst 15000 bønder fra hele området 

- fra Telemark til Svinesund, til Oslo. Men 

kong Sverre slo dem i en hard strid, og vant 

gjentatte ganger over baglerne. Kong Sverre 

laget et stridsskrift mot prestene, som enten 

han selv eller en av hans venner skrev. Her 

anklaget han presteskapet både for løgn og 

annet, og tilføyde at han hadde kongedømmet 

fra Gud, og hadde rett til å styre både landet og 

kirken. På denne måten sloss kong Sverre både 

med penn og sverd, helt til det endelig så ut til 

at han skulle slå ned alle fiendene. Men alt 

dette strevet og maset hadde tatt hardt på 

kongen - så han ble syk. Han var da i Tønsberg 

- fordi baglerne utøvet kamper - og hadde tatt 

festningen på "Slottsfjellet". Baglerne og deres 

høvding, Reidar Sendemann, holdt ut i 20 

uker. Da var baglerne så utsultne og syke at de 

gav opp festningen. Kong Sverre, som var god 

og mild, fikk sine menn til å ta seg av de syke 

baglerne, som om de var hans egne menn, men 

mange av dem døde. Straks etter seilte kong 

Sverre til Bergen. Da han kom dit ble 

sykdommen forverret. Han ba sine venner løfte 

seg opp i høysetet, og der døde han. Han ble 

gravlagt i domkirken, med all den stas som 

høver for en konge, selv om han var bannlyst. 
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Kong Sverre Sigurdsson var omkring 50 år 

gammel da han døde. 

 

 
Skulptur av kong Sverre Sigurdsson i 

Nidarosdomen. 

 

038. Håkon Sverresson. Født 1178. Død 

1.1.1204, i Bergen. Han var konge i Norge i 

årene 1202-1204. Håkon Sverresson oppholdt 

seg høsten 1203 i Borg i Østfold. Her traff han 

en kvinne med navn Inga, fra gården Varteig i 

Eidsberg. Hun var av gjev ætt, og bodde hos 

kong Håkon. De fikk sønnen Haakon 

Haakonsson "den gamle", som ble født etter 

farens død i 1204. 

Kong Håkon Sverresson fikk til forsoning 

mellom seg og de landflyktige biskopene, som 

nå vendte til landet, og løste kongen og hans 

medskyldige ut av det pavelige bannet. 

Nærmere juletider i 1203 reiste kong Håkon 

Sverresson til Bergen - sammen med sin 

stemor dronning Margrete Eriksdatter, enken 

etter kong Sverre Sigurdsson, og deres datter 

fru Kristin, kong Håkons halvsøster. Under 

julefeiringen i Bergen ble kong Håkon 

Sverresson alvorlig syk og døde, trolig 

forgiftet av sin stemor Margrete Eriksdatter.  

 

039. Haakon Haakonsson "den gamle". Født 

på gården Folkisberg (Folkenborg) i Eidsberg i 

Østfold i 1204, etter farens død. Død av 

sykdom 15.12.1263, på tokt ved Orknøyene, 

nær 60 år gammel. Haakon Haakonsson hadde 

da vært konge i 46 år. Liket ble først gravlagt i 

Magnuskirken i byen Kirkjuvágr (Kirkwall) på 

Orknøyene, men ble våren etter ført til Norge, 

og lagt ved siden av kong Sverres grav i 

Kristkirken i Bergen. Kong Haakon ble den 

25.5.1225 gift med Margrete Skulesdatter. 

Født 1209. Død 1270 på Reins kloster. Hun 

var datter av Skule Bårdsson (1189-1240) og 

hustru Ragnhild Jonsdatter Randaberg.  

Margrete Skulesdatter er ane nr. 050 på 

slektslinje 001. 

Haakon Haakonsson ble oppfostret i 

hemmelighet i ett års tid hos Trond prest fordi 

de hevnlystne baglerne hadde makten i Viken. 

Senere ble Haakon oppfostret ved kong Inge 

Bårdssons hoff i Bergen, og valgt til konge i 

1217.  

Ved kong Inge Bårdssons død ble Haakon tatt 

til konge på Øreting. Men Skule jarl Bårdsson, 

halvbror til kong Inge - som hadde arveretten 

til tronen - skulle være hans formynder og 

riksstyrer og ha en tredjedel av riket og 

skattelandene. Samme år døde baglerkongen 

Filippus Arnesson, og de fleste 

baglerhøvdingene hyllet nå kong Haakon. Men 

fremdeles var det noen misfornøyde ledere, 

som reiste nye flokker og laget uro på 

Opplandene i flere år, inntil deres høvding 

Knut jarl overgav seg i 1227. 

I 1223 ble det holdt et riksmøte i Bergen, hvor 

lagmennene tildømte kong Haakon 

kongedømmet. I 1218 hadde hans mor båret 

jernbyrd for ham - det vil si å bevise at en var 

berettiget til kongeverdighet, enten ved å bære 

gloende jern 9 skritt, på 12 skritts avstand 

kaste det i et trau eller gå over 12 gloende jern, 

alt uten at hender eller føtter viser seg skadet 3 

dager etter (ble avskaffet i 1247).  

Formålet med riksmøtet i Bergen kan ha vært å 

gjøre slutt på uvennskapet og krangelen 

mellom kongens og jarlenes menn. I 1225 ble 

ekteskapet mellom Skules jarl Bårdssons datter 

Margrete og kong Haakon inngått. I noen år 

var forholdet mellom kong Haakon og jarlen 

bedre, men senere ble motsetningene sterkere 

enn noensinne, og det hjalp ikke at kong 

Haakon gav Skule hertugnavn i 1237.  

I 1239 tok hertug Skule kongenavn på Øreting, 

og tvang dermed kong Haakon til væpnet 

oppgjør. Nå startet ufreden mellom 

birkebeinerne og flokken til Skule for alvor - 

som ble kalt varbelgene. Skule slo en flokk 

birkebeinere på Låka (Låke), i Nannestad på 

Romerike og tok Oslo by. Kampene fortsatte, 

og Skule ble drept ved Elgeseter kloster, hvor 

også klostret ble satt i brann. Hermed ble det 

slutt på den lange ufreden i landet - som hadde  
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rådet i over 100 år. 

Kong Haakon Haakonsson var den siste som 

ble konge etter den gamle norske arveretten.  

I året 1247 lot kong Haakon en pavelig legat, 

kardinal Vilhelm av Sabina, seg krone seg i 

Bergen. Både verdslige og geistlige stormenn 

og de beste bøndene fra hvert fylke var til 

tilstede ved kroningen. Norges rike hadde aldri 

vært i en slik glans som på denne tiden. Kong 

Haakon lovet paven å ta en korsferd til det 

hellige landet. Den franske kongen Ludvig IX. 

som også forberedte seg på korsferd, tilbød 

kong Haakon å ta ansvaret for den norske og 

franske flåten, men kong Haakon sa seg ikke 

interessert i dette. Kong Haakon sa: 

"Franskmennene er stolte og nordmennene er 

ikke lette å tukte, så det kan lett bli 

uvennskap". De ble ikke noe av den planlagte 

korsferden til kong Haakon.  

Paven hadde ufred med den tyske keiseren 

Frederik II., og ville ha hjelp av kong Haakon, 

og tilbød ham keiserkrona, men kong Haakon 

ville ikke dette.   

I 1260 fikk kong Haakon vedtatt på 

Frostatinget en ny lov om tronfølgen som 

bestemte at den eldste rettmessige sønn skulle 

være konge alene.  

Kong Haakons regjering bar preg av stor 

aktivitet, både i det indre styret og i forholdet 

med utlandet. I følge annalene fikk han vedtatt 

en rekke nye lover, deriblant forbud mot 

"ættedrap". Det vil si at når noen ble drept 

kunne frendene (slektningene) til dem drepte 

drepe drapsmannen eller en av frendene, når 

de ikke betalte bot. Dette førte til at frendene 

til den drepte kunne drepe uskyldige menn, 

som de kanskje kunne få mer fordeler av enn å 

bli kvitt den egentlige drapsmannen. 

Nye festninger ble bygd i kong Haakons  

tid, bl.a. på Ekeberg, i Oslo og 

Ragnhildholmen ved Konghelle. Tunsberghus 

ble forsterket, Sverresborg i Bergen og 

Sverresborg ved Nidaros ble gjenoppbygd. 

Han grunnla byen Marstrand i Bohuslän, 

bygde kirker, klostre og kongsgårder. Han 

bygde Haakonshallen i Bergen og Trondenes 

kirke ved Harstad (oppført ca. 1250). I kong 

Haakons tid var allerede tyskernes seilas på 

Norge betydelig, og kongen sluttet den første 

handelstraktat med Lübeck, og året etter med 

Novgorod - en traktat som skulle trygge freden 

nordpå. På den tiden var det at et folk fra Asia 

- mongolene - begynte å herje i Russland. Av 

den grunn rømte mange bjarmere fra 

Bjarmeland (ved Hvitehavet) til Norge. I 

Norge fikk bjarmerne lov av kong Haakon til å 

bosette seg ved Malangenfjorden, hvor de tok 

kristendommen. På den tiden hørte ikke 

landområdet fra Malangenfjorden og nordover 

til Norge, men til Finnmark, som var norsk 

skatteland, og som strakk seg helt øst mot 

Hvitehavet. Kong Haakon arbeidet også med å 

omvende finnene (samene) til kristendommen, 

og bygde kirker i Ofoten og i Troms. På denne 

tiden begynte nordmenn å bosette seg i 

Finnmark, og dette landområde ble nå mer 

underlagt Norge. Mange karelere hadde også 

bosatt seg i Finnmark, men de stod under 

russerne, og av den grunn ble det mye krangel 

i en periode. Endelig ble det gjort et forlik slik 

at nordmennene skulle kreve skatt av finnene 

og russerne av karelerne. På den tiden fikk 

russerne rett til å kreve skatt i det norske 

skattelandet, noe som siden førte til mange 

tvister. 

På samme tid som den lange ufreden i Norge 

var det også en lang og stygg ufred på Island. 

Etter mye arbeid av hertug Skule - og senere 

kong Haakon - ble Grønland lagt under det 

norske kongeveldet (1261) og Island året etter 

- like før kong Haakons død. I 1261 la kongen 

også Svalbard under seg. Kong Haakon 

Haakonsson rådde nå over mer land enn noen 

norsk konge tidligere hadde gjort. Riket strakk 

seg fra Man til Svalbard og fra Gøtaelven til 

Grønland. 

Da kong Haakon var nærmere 60 år gammel 

hadde den skotske kongen planer om å legge 

Suderøyene under Skottland, fordi øyene var 

mest bygd av skotter og lå like ved Skottland. 

Den skotske høvdingen gjorde overfall på 

øyene, brente kirker og gårder - drepte menn, 

kvinner og barn på en svært brutal måte. Da 

nyheten om skottekongens brutale framferd 

nådde Norge samlet kong Haakon en stor hær -

bestående av 150 skip og 20 000 mann. 

Kong Haakon seilte til Skottland og herjet 

langt inn i landet, hvorpå han la under seg like 

mye landområde som Magnus Barfot tidligere 

hadde rådd over. Da kongen hadde fått utrettet 

dette var det langt ut på høsten, og det satte nå 

inn med en meget kraftig storm. Den norske 

flåten lå ved Largs, og var i stor skipsnød - 

hvor flere skip forliste under stormen. En stor 

skotsk hær kom og ville utnytte den 

situasjonen som nordmennene var i, og ville 

gjøre det av med den norske styrken på 1000 

mann som var i land. Skottene var mange 
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ganger så mannsterke, og stormen så hard at 

det var umulig å sende folk i land. Men tross 

uværet klarte allikevel noen til slutt å ta seg i 

land, og nordmennene drev nå den store 

skotske hæren på flukt.  

 

 
Det tragiske Skottlandstoktet i 1263 ble 

begynnelsen på slutten for Norgesveldet som 

dominerende stormakt i Europa. Hæren og 

skipsmannskapet trosset det forferdelige uværet 

som satte inn, og mot alle odds jaget de den 

overlegne skotske hæren på flukt. Den overlevende 

norske styrken klarte omsider å komme seg til 

Orknøyene, men der ble kongen syk og døde der 

den 15. desember 1263. 

 

Etter denne ærefulle seieren ved Largs seilet 

kong Haakon til Orknøyene og ville ligge der 

vinternen over, i tilfelle det ble nødvendig med 

en ny hærferd. Tross faren for nye skotske 

angrep sendte kongen allikevel mange menn 

hjem. På Orknøyene ble kongen syk og døde 

der, den 15. desember 1263. Hele folket sørget 

over den gode kongen. Han fikk tilnavnet "den 

gamle" fordi han hadde sønnen Haakon, som 

ble kronet til konge mens kong Haakon levde. 

Sønnen ble kalt "den unge", men han døde før 

sin far. 

Kong Haakons datter Kristina ble gift med den  

spanske prinsen Filippus av Castilla. Før 

ekteskapet ble inngått hadde kongen av Spania 

sendt en delegasjon til Norge, som oppholdt 

seg i Randesund ved Oddernes (Kristiansand), 

hvor forhandlingene ble sluttført.  

 

 

SLEKTSLINJE 003 

 

001. ”Kråka" (Åslaug) Sigurdsdatter. Født 

ca. 722. Hun var gift med kong Ragnar 

Lodbrok d.e. Sigurdsson. Født ca. 715.  

Ragnar Lodbrok Sigurdsson er ane nr. 015 

på slektslinje 006.  

Åslaug var egentlig datter av kong Sigurd 

Fåvnesbane og hustru Brynhild Budlesdatter, 

men etter deres død flyktet fosterfaren kong 

Heime i Lymdalene med henne til Spangereid.  

Kong Heime ble etter løgnaktige påstander 

drept av Åke, som var eier av 

Spangereidgården. Den høyættede Åslaug 

vokste dermed opp hos Åke og hustruen Grima 

på Spangereid. De behandlet Åslaug som en 

trell, satt henne til hardt arbeid og til å gjete 

dyrene ute i marka. Årene gikk, og jenta 

vokste seg penere og penere, og for at ingen 

skulle se hvor vakker hun var hadde Grima 

nektet henne å vaske seg og å stelle håret. 

Navnet "Kråka" skal hun ha fått da hun en 

sommer det var svært tørt påkalte en flokk 

kråker som til sist dekket hele himmelen, og da 

kråkene fløy bort begynte det å regne. Hun 

visste at hun var av kongelig ætt og drømte 

ofte om å komme bort fra fattigdommen på 

Spangereid og fra trellekårene hos Åke og 

Grima.  En dag mens hun satt slik å drømte 

fikk hun se at det var kommet mange store skip 

inn til land like i nærheten av gården hvor hun 

bodde. Det hun så var flåten til en av datidens 

mektigste konger i Europa, nemlig kong 

Ragnar Lodbrok av Danmark. Han var egentlig 

på vei til England, men hadde lagt turen innom 

Spangereid på å besøke slektninger på Agder. 

Åslaug skyndte seg hjem og vasket seg godt og 

kjemmet håret uten å bry seg om Grimas 

forbud. Og med det gylne håret om seg som en 

kappe gikk hun mot huset. Mens Åslaug var på 

vei hjem hadde kong Ragnar sendt 

matsveinene sine på land for å bake brød. De 

gikk inn på gården og traff Grima, som fortalte 

dem at hun hadde en datter som kunne hjelpe 

dem med å bake brød. Men sveinene ble så 

forvirret av den vakre jenta at de glemte hele 

bakingen og dermed ble alle brødene brent. Da 

de kom tilbake til skipene spurte kongen om 
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hvorfor alle brødene var blitt brent, og de 

unnskyldte seg med at de hadde fått hjelp av ei 

bondejente som var så fager at de ikke hadde 

maktet å ta øynene fra henne. 

 

 
Ett av vikingskipene i kong Ragnars flåte nærmet 

seg land ved Spangereid. Følget skulle besøke 

frender i nærheten og kanskje var de av Skutætten. 

 

Kongen, som var enkemann, ville se nærmere 

på jenta og var hun som sveinene hadde sagt 

kunne han nok tenke seg å ha henne til 

dronning. Kongen kalte til seg noen av de 

gjeveste mennene sine og ba dem å gå opp til 

gården med bud til jenta. Men han ville også 

finne ut om hun var like klok som fager, og 

derfor skulle hun løse denne gåten: "Hun skal 

komme til meg hverken naken eller kledd, 

verken fastende eller mett og verken alene 

eller i følge med noe menneske". 

Sendemennene gikk opp til gården og 

overbrakte budskapet til Kråka. Hun løste 

gåten med det samme, og ba de ta med seg 

beskjed tilbake til kongen om at hun om 

morgenen dagen etter skulle komme til skipet 

til kong Ragnar slik han ønsket.  

Tidlig neste morgen stod Åslaug opp og gjorde 

seg i stand. Hun tok på seg kun et fiskegarn, 

som hun svøpte rundt seg, og lot det lange 

gylne håret falle over garnet. Så var hun 

verken naken eller kledd. Hun bet i en løk. Så 

var hun verken fastende eller mett. Hun lot den 

store bukken følge seg så var hun verken alene 

eller i følge med noe menneske. Da hun 

nærmet seg skipene ropte kongen til henne og 

ville straks ha henne ombord. Men først etter 

at å ha blitt lovet full trygghet, lot Åslaug seg 

ro ut til "kongeskipet". Hun kom vel ombord 

og Ragnar talte lenge med henne og undret seg 

dypt over hennes høviske tale og kloke svar. 

Han ble kjær i henne og ba henne følge med på 

reisen til England, men Åslaug takket nei. 

Hun svarte kongen at han måtte dra til England 

uten henne, og at det da kunne hende at han 

fikk andre tanker. Men dersom han ikke skiftet 

mening kunne han komme tilbake og sende 

bud etter henne, 

Kong Ragnar seilte nå fra Spangereid med 

kurs for England, men jenta i fiskegarn glemte 

han ikke. På hjemturen fra England ble på ny 

kursen satt mot norskekysten og den lille 

havna ved Spangereid. Åslaug hadde lenge gått 

og ventet på at skipene til Ragnar skulle dukke 

opp igjen. En dag gikk ønsket hennes i 

oppfyllelse, for da stevnet den mest staselige 

flåten som noen gang har besøkt Spangereid 

inn mot land. Fremst i rekken seilte Ragnars 

eget høvdingeskip. Med mange drageskip 

hadde Ragnar forlatt Spangereid, men med 

atskillig flere og større skip vendte han tilbake 

til den lille havna, der han hadde lært Åslaug å 

kjenne.  

 

 

Spangereidbygda fikk på 700-tallet besøk av kong 

Ragnar Lodbrok; en av de mektigste konger blant 

europeiske monarker gjennom tidene.  

 

Samme kveld sendte kongen bud og hilste til 

henne at hun nå skulle følge med han for godt. 

Men Åslaug svarte at hun ikke ville dra før  

neste morgen, og slik ble det.  

Neste dag sto hun tidlig opp og fant frem 

harpen med arvegodset sitt, og til Åke og 

Grima fortalte hun at nå ville hun reise bort fra 

dem. Hun fortalte dem at hun visste at de 

hadde drept fosterfaren hennes, men hun ville 

ikke hevne seg på dem. Så tok Åslaug harpen, 

forlot huset, og gikk til skipene. Der ble hun 

vel mottatt, og først nå fortalte hun kong 

Ragnar hvem hun egentlig var.  

Samme dag forlot den danske flåten  

Spangereid og med god bør satte de kursen 

sørover til Danmark. Ferden gikk godt, og 

cirka ett døgn senere ankret de opp i Ragnars 
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hjemland. Der ble det feiret hjemkomst og 

bryllup med et kostelig gjestebud som varte i 

tre dager. Åslaug og Ragnar levde sammen i 

mange år og holdt mye av hverandre. De hadde 

sønnene Sigurd (Sivat) Orm-i-øye, Bjørn 

Jernside, Hvitserk og Ivar Benløs (han hadde 

visstnok ikke ben, men brusk i kroppen). 

Ragnar Lodbrok rustet på sine eldre dager ut to 

krigsskip, for vikingtokt til England. Hans 

hustru Åslaug hadde på forhånd advart ham - 

at han ikke burde dra avsted med en så liten 

flåte, men Ragnar svarte at jo færre skip, dess 

større ære. Men det gikk ikke så bra for 

skipene forliste på Northumberlands kyst. Det 

lyktes allikevel Ragnar og hans menn å redde 

seg i land, men der kom de i kamp med den 

angelsaksiske kongen Ella. Det ble en lang og 

bitter kamp, hvor Ragnar fikk alle sine menn 

drept og tilsist var bare han selv igjen. Ragnar 

ble tatt til fange og kastet i en ormegård - en 

gruve med slanger - og døde der. 

 

002. Sigurd Orm-i-øye Ragnarsson d. e. 

”Normannerkonge", det vil si den "danske" 

kong Sigfred, som nevnes i danske annaler i 

årene 772-776, samt i frankiske og tyske 

annaler i årene 777-798. Han hadde tre døtre 

og to sønner. Den ene datteren var Tora 

Sigurdsdatter, som ble gift med Ragnvald 

Gudrødsson, født ca. 770. Han var sønn til 

Gudrød Gudrødsson, som var småkonge på 

Tromøy ved Arendal i Aust-Agder. Den andre 

datteren var Ålov (Aslaug), som ble gift med 

kong Helge Olavsson den kvasse, som var 

konge på Ringerike. De hadde sønnen Sigurd 

Hjort Helgesson, og han ble konge på 

Ringerike etter sin far.  

Da Sigurd Hjort var 12 år gammel drepte han 

Hildebrand berserk og 11 andre berserkere. 

Senere ble Sigurd Hjort drept på Hadeland - av 

Hake berserk og hans menn. Sigurd Hjort var 

far til Ragnhild Sigurdsdatter, som ble gift  

med Halvdan Svarte Gudrødsson. Ragnhild 

Sigurdsdatter sin mor var Tyrne 

Haraldsdatter, prinsesse av Jylland, som var 

datter av kong Harald Klakk. Ragnhild og 

Halvdan Svarte ble foreldrene til Harald 

Hårfagre Halvdansson. 

Den tredje datteren til Sigurd Orm-i-øye ble 

visstnok gift med Gudrød Veidekonge - eller 

Godfred som han også kalles - som i 799 

overtok kongedømmet over normannerne etter 

svigerfaren. Den en av sønnene til Sigurd 

Orm-i-øye var Eirik, som ble konge i Jylland 

etter sin far. Den andre sønnen var Ragnar 

Lodbrok d. y, som den danske Gormslekten 

stammer fra
54

. 

 

003. Ragnar Lodbrok. d. y. Han var 

vikinghøvding, og var blant annet leder for en 

flåte på 120 skip, som i år 845 seilte oppover 

Seinen mot Paris. For at ikke vikingene skulle 

plyndre og brenne byen tilbød kong Karl den 

skallede dem 7000 pund sølv. Dette tilbudet 

ble akseptert av Ragnar Lodbrok, og vikingene 

snudde og seilte tilbake mot havet igjen. 

Ragnar Lodbrok hadde sønnene Halvdan og  

Sigurd (Sigfred) Orm-i-øye.  

 

004. Sigurd (Sigfred) Orm-i-øye 

Ragnarsson. d. y. Han nevnes som konge i 

Danmark i 873 - sammen med broren Halvdan. 

Disse to brødrene nevnes senere som konger i 

Northumberland i England. 

 

005. Horda-Knut (Hardeknut) Sigurdsson. 

Han skal ha vært norsk høvding (kanskje også 

konge). Horda-Knut nevnes i en samtale 

mellom Gull-Harald (Harald Knudsson) og 

kong Harald Gormsson. Gull-Harald var sønn 

til Knut Gormsson, og ble dermed brorsønn til 

kong Harald Gormsson. Gull-Harald hadde 

vært uten på en lang vikingferd - hvor han 

hadde herjet og plyndret, og fått med seg store 

rikdommer hjem. Etter hjemkomsten gjorde 

han krav på halvparten av det danske riket 

(Danevelde), men det ville ikke Harald 

Gormsson gå med på. Harald Gormsson ble 

kraftig arg når han hørte dette, og i fullt sinne 

utbryter han: "at ingen mann hadde krevd av 

kong Gorm, far hans, at han skulle bli 

halvkonge i Danevelde, og heller ikke av far 

hans Horda-Knut eller av Sigurd Orm-i- øye 

eller av Ragnar Lodbrok". Kongen var nå blitt 

så arg at det var ingen som turde å tale med 

ham på lang tid.  

 

006. Gorm Hordaknutsson den gamle. Han 

var dansk konge i årene 934-940, med sete i 

Jelling på Jylland, og var av Skjoldungeætten. 

Født ca. 840. Død ca. 940, trolig gravlagt i 

Roskilde - i den kirken han selv bygde. Han 

var gift med Tyra "Danmarksbod", datter av  

kong Harald Klakk, som var konge i Danmark  

i årene 812-813 og 819-828.  

Det ser ut til at Gorm den gamle kjempet seg  
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frem til makten ved å riste av seg svenskene, 

som ville erobre Danmark. Gorm den gamle 

felte sin motstander Gnupa, som hadde makten 

over grensestrøkene mot sør. Gorm den gamle 

samlet det danske rike på samme måte som 

kong Harald Hårfagre Halvdansson samlet 

Norge. Danmark hadde på en måte tidligere 

også vært samlet som ett rike, men de mange 

tronstridigheter hadde splittet folket og riket. 

Gorm den gamle rådde heller ikke over hele 

Danmark. Det var hans sønn - Harald Blåtann - 

som satte kronen på verket. Gorm den gamle 

var fiendtlig innstilt til kristendommen, og 

opptatt av å ta all ære fra de kristne. 

Gorm den gamle og Tyra hadde to sønner. 

Sønnen Knut Gormsson ble en stor viking, og 

reiste i slutten av 930-årene sammen med sin 

bror på tokt til Irland, hvor han i 940 ble drept 

av en irsk snikskytter. Knut Gormsson var far 

til Gull-Harald Knutsson.  

Den andre sønnen til Gorm den gamle og Tyra 

var Harald Blåtann Gormsson, som senere ble 

konge i Danmark. Gorm den gamle og Tyra 

hadde også datteren Gunnhild, som ble gift 

med Erik Blodøks, som var konge i Norge i 

årene 930-934 (død 954 i Westmoreland i 

York), sønn til Harald Hårfagre Halvdansson. 

I Jelling på Jylland er det funnet to runesteiner. 

Den minste er reist av Gorm den gamle over 

hans kone Tyra, og er tydet: "Kong Gorm 

gjorde dette minne etter Tyra sin kone, 

Danmarks bod". 

Den store runesteinen, Jelling-steinen, er reist 

av kong Harald Blåtann, over hans foreldre 

Gorm og Tyra, og er tydet til: "Harald konge 

bød gjøre dette minnesmerke etter Gorm sin 

fader og Tyra sin moder, den Harald, som vant 

seg hele Danmark, og Norge, og gjorde 

danerne kristne".  

 

007. Harald Blåtann Gormsson. Født 911. 

Han lot seg døpe i 960. Død 01.11.985, og 

gravlagt i Trefoldighetskirken i Roskilde. 

Harald Blåtann var gift flere ganger. Han 

hadde blant annet hustruene Gyrid og 

Gunhild (død ca. 965), samt Tove, fyrst 

Mistivoj sin datter.  

Harald Blåtann var en av Nordens største 

herskere. Han var konge i Danmark i årene 

941-985. Harald Blåtann var også konge i 

Norge i årene 965-985. Han sendte flere 

ganger soldater mot Norge, som gjorde 

strandhugg langs kysten. Under et av disse 

angrepene overfalt de den norske kongen 

Håkon Adalsteinsfostre Haraldsson (sønn til 

Harald Hårfagre Halvdansson) - på gården 

Birkestrond på øya Frei på Nordmøre, men 

angrepshæren måtte her gi tapt. Ved ett av sine 

senere strandhugg i Norge - i året 960 - 

overfaller den danske hæren kongsgården på 

Fitjar i Hordaland. Det utvikler seg til en rå og 

brutal kamp, som ender med at kong Håkon 

Adalsteinsfostre kløver hodet på en dansk 

høvding - før han selv faller. Etter dette 

vellykkede angrepet mot Norge innsetter 

Harald Blåtann Gormsson sin fostersønn, 

Harald Gråfell Gunnhildsson, som underkonge 

i Norge - med seg selv som overkonge. Harald 

Gråfell Gunnhildsson var sønn av Erik 

Blodøks og dronning Gunnhild, datter av 

Gorm den gamle og Tyra.  

Da Harald Gråfell Gunnhildsson nektet å gi 

kong Harald Blåtann av den innkrevde skatten, 

gav denne ordre til brorsønnen Gull-Harald 

Knutsson - om å overfalle og drepe Harald 

Gråfell Gunnhildsson. Etterpå gav kongen 

ordre til Håkon Sigurdsson, sønn av Sigurd 

jarl, at han skulle drepe Gull-Harald. Håkon 

Sigurdsson skulle da bli jarl over Nord-Norge. 

Han ble senere norsk konge i årene 970-995.  

Håkon Sigurdsson ble Harald Blåtanns jarl, og 

som Danmarks lendsmann var Håkon med på å 

verge Danevelde mot tyskerne.  

Harald Blåtann grunnla den første domkirken i 

Roskilde. De første bispedømmene i Danmark 

ble grunnlagt ca. 948 - i Slesvig, Ribe og 

Århus. Han grunnla bispestol i Odense, bygde 

trekirker og fikk folket med seg over til 

kristendommen. Han anla vikingfestningen 

Jomsborg (Julin) ved Oders munning, og 

sendte jomsjarlen Styrbjørn sterke mot Erik 

Segersäll - for å erobre Sverige - noe som 

mislykkes. Harald Blåtann klarte ikke å hindre 

keiser Otto II. i å ta seg inn i Danevelde, da 

han trengte seg inn i Jylland. Harald Blåtann 

ble såret i kamp mot sin sønn, Svend 

Tveskjegg - i slaget ved Helgenes. Han ble  

brakt til Jomsborg (Julin), hvor han døde.  

Harald Blåtann hadde sønnene Svend 

Tveskjegg Haraldsson og Håkon Haraldsson, 

samt døtrene Gunhild (død 1002) og Tyra.   

 

008. Svend Tveskjegg Haraldsson. Født ca.  

960.  Død 3.2.1014, i Gainsborough i England. 

Han ble døpt i 976, med keiser Otto I. som 

fadder. Svend Tveskjegg var konge i Danmark 
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i årene 985-1014. Han var gift to ganger. 

Første gang med Gunhild, datter av Mieszko 

I., som var hertug i Polen (født 931, død 

25.5.992). Gunhild var søster av kong Burislav 

I. Chrobry (den tapre) i Vendland (Pommern). 

Født 967. Død 17.6.1025. Han var også den 

første konge i Polen. Ekteskapet mellom kong 

Svend Tveskjegg og Gunhild kom i stand som 

en del av en fredsavtale mellom Polen og 

Danmark. Som følge av denne fredsavtalen ble 

Svend Tveskjegg også tvunget til å gifte bort 

sin søster, Tyra Haraldsdatter, til Burislav, 

som var konge i Vendland. Svend Tveskjegg 

og Gunhild fikk en sønn og to døtre. Sønnen 

Harald II., født ca. 989, ble senere konge i 

Danmark i årene 1014-1018. Datteren Estrid 

Svendsdatter ble gift med Ulf Torgilsson Jarl, 

og den andre datteren Gyda ble i 996 gift med 

Eirik Håkonsson Jarl (død 1024), sønn til 

Håkon Sigurdsson Jarl.  

I sitt andre ekteskap var Svend Tveskjegg gift 

med Sigrid Storråde, datter av Skoglar-Toste, 

som var en mektig sjøkriger. De fikk sønnen 

Knut den store (den mektige), født ca. år 1000. 

Han var konge i England i årene 1014-1035, 

samt konge i Danmark i årene 1018-1035. 

Sigrid Storråde hadde fra tidligere sønnen 

Olav Skötkonung (Svenske), som senere ble 

konge i Sverige. 

Svend Tveskjegg Haraldsson angrep Norge i år 

1000. Han drepte sin svoger, kong Olav 

Trygvasson, som var gift med Tyra, Svend 

Tveskjegg sin søster. Svend Tveskjegg 

Haraldsson ble så konge over Syd-Norge, og 

innsatte her sin svigersønn Eirik Jarl til å styre.  

Allerede i ungdomsårene utrustet Svend 

Tveskjegg flere vikingtog til England. Disse 

togene fikk etter hvert større og større omfang, 

og i året 1013 erobret Svend Tveskjegg landet. 

Den engelske kongefamilien måtte gå i 

landflyktighet.  

 

009. Estrid Svendsdatter. Hun var prinsesse 

av Danmark. Estrid Svendsdatter var gift med 

Ulf Torgilsson Jarl, sønn til Torgils 

Sprakalegg Bjørnsson (Styr-Bjørn), som var 

gift med Tyra Haraldsdatter, datter av 

Harald Blåtann. Estrid og Ulf fikk sønnen 

Sven (Svein) Estridsson, som senere ble konge 

i Danmark. Ulf Torgilsson Jarl kom etter et 

sjakkspill i krangel med sin svoger Knut den 

store. Knut den store fikk etter denne 

hendelsen sin hirdmann Ivar Hvite til å drepe 

Ulv Jarl i Luciuskirken i Roskilde på Sjælland 

(1027). 

 

010. Sven Estridsson. Født ca. 1020. Død ca. 

1074. Da Sven Estridsson var i begynnelsen av 

tjueårene var det den norske kongen Magnus 

den gode Olavsson, sønn til Olav den hellige, 

som satt med makten i Danmark. Magnus den 

gode Olavsson utnevnte Sven Estridsson til 

jarl over Danmark, men samarbeidet mellom 

dem ble etter hvert dårligere. Sven Estridsson 

ble snart leder for en gruppe som motsatte seg 

det norske overherredømmet. Til slutt brøt det 

ut full krig mellom Norge og Danmark. 

Magnus den gode druknet ved et 

ulykkestilfelle på Sjælland i 1047, men dennes 

farbror Harald Hardråde Sigurdsson, sønn til 

Sigurd Syr, fortsetter krigen mot Danmark 

frem til 1064. Sven Estridsson var konge i 

Danmark frem til 1074.  

Sven Estridsson gjennomførte en 

nyorganisering av Danmarks kirke, og en ny 

stiftsinndeling. Han var også tilhenger av at et 

erkebiskopdømme skulle opprettes. Sven 

Estridsson hadde mange uekte barn, hvor flere 

av sønnene ble konger. 

 

011. Erik I. Eiegod Svensson. Død 

10.07.1103, av sykdom på Kypros, under en 

reise til Jerusalem. Han var gift med Bodil 

Torgautsdatter, datter av hirdstyreren 

Torgaut Fagerskinna Ulvsson og hustru 

Thorgunna Vagnsdatter.  

Bodil Torgautsdatter er ane nr. 036 på 

slektslinje 010.  

 

 
Steinhodet på denne skulpturen skal fremstille kong 

Erik Eiegod av Danmark. 
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Bodil Torgautsdatter omtales i annalene som 

en usedvanlig vakker og blid kvinne. Hun 

overså sin manns utroskap, og var som en mor 

for hans friller. 

Bodil var med i mannens pilegrimsferd til det 

hellige land Palestina i 1103. Hun fortsatte 

reisen til det hellige land, etter sin manns død 

på Kypros, og hun skal visstnok selv ha møtt 

døden på Oljebjerget. 

Erik I. Eiegod var konge i Danmark i årene 

1095-1103. Det var han som fikk gjennomført 

at domkirken i Lund i Sverige ble et sentrum 

for det nordiske erkebiskopdømmet.  

 

012. Knud Lavard Eriksson. Født i 1091. 

Død 7.1.1131. Han var gift med Ingeborg 

Mstitislavdatter, prinsesse av Russland, 

datter av storfyrsten Mstitislav (Matislav) I. 

Harald Vladimirsson (1076 - 15.4.1132) og 

hustru Kristina Ingesdatter av Sverige (- 

18.1.1122).  

Ingeborg Mstitislavdatter er ane nr. 009 på 

slektslinje 012. 

Knut Lavard var hertug over Sønder Jylland, 

senere dansk fyrste. Da Knut Lavard sine 

foreldre i 1102 dro avsted på sin pilegrimsferd 

til Jerusalem ble han satt til fostring hos den 

Sjællandske høvdingen Skjalm Hvide, senere 

ble han fostret hos hertug Lothar. Knud Lavard 

ble i 1115 innsatt som grensejarl i områdene 

mellom Danmark, Tyskland og Vendland. Da 

venderfyrsten Henrik døde i 1127 benyttet 

Knud Lavard situasjonen til å overta den 

avdøde venderfyrstens stilling. 

Knud Lavard og Ingeborgs barn var 

Valdemar, Margrete, Kristin og Katrin. 

Margrete Knudsdatter ble gift med Stig 

Kvitlær, og de fikk datteren Kristin, som ble 

gift med sveakongen Karl Sørkvesson (svensk 

konge 1161-1167). Deres sønn var kong 

Sørkve (Sverker), som var svensk konge i 

årene 1196-1210. Knud Lavard og Ingeborg 

sin datter Kristin var gift med kong Magnus 

"Blinde" Sigurdsson, sønn til Sigurd 

Jorsalfare. Knud Lavard Eriksson ble drept i 

Haraldstad ved Ringsted i Danmark av 

Magnus Nilsson, som med et sverdslag 

kløyvde kongens hode. 

 

013. Valdemar I. "den store" Knudsson. 

Født 13.1.1131. Død 12.5.1182, gravlagt i  

Ringsted kirke, som han hadde bygd.  

Valdemar I. ble i Viborg i 1157 gift med Sofie  

av Halicz (Ukraina), datter av Vladimir av 

Halicz (død ca. 1144) og hustru Richeza 

(Ryksa) av Polen. 

Valdemar I. lot seg i 1154 utrope til medkonge 

på Viborg Ting, og var medkonge frem til 

23.10.1157, da han ble innsatt som enekonge i 

Danmark. Sammen med biskop Absalon 

styrket han Danmark politisk. I 1150 gikk han i 

sin fetter kong Svends tjeneste, og fikk av ham 

sin avdøde fars posisjon som hertug i Sønder 

Jylland.  

Den norske jarlen Erling Skakke fikk under 

uroligheter i Norge hjelp av Valdemar I., men 

Erling holdt ikke de løftene som han hadde gitt 

ham. Valdemar I. foretok to krigstog til Norge 

(1165-68). I Valdemar I. sin regjeringstid var 

det velstand i Danmark. Hans politikk var 

grunnleggende for utviklingen av kongemakten 

og kongen samarbeidet godt med kirken. En 

rekke borger og festninger ble bygd, og 

Danevirke ble utvidet med en teglsteinsmur. 

Valdemar I. hadde sønnen Christoffer med sin 

frille Tove. Med sin dronning Sofie fikk han to 

sønner og seks døtre, hvor begge sønnene ble 

konger i Danmark. Datteren Sofie ble gift med 

Sigfrid av Orlamünde, sønn til Herman, som 

var greve av Weimar og Orlamünde (født ca. 

1130, død 19.10.1176). 

 

014. Valdemar II. Seier Valdemarsson. Født 

1170. Død 28.3.1241, i Vordingborg, og 

gravlagt i Ringsted kirke. Han var den yngste 

sønn av Valdemar I. "den store". Valdemar II. 

Seier var bare 12 år ved farens død. Da han var 

ca. 18 år gammel overtok han 

hertugherredømmet i Sønder Jylland. Han ble 

kronet til Danmarks konge på juledagen i 

1202, i Lund domkirke. Valdemar II. satte sin 

søstersønn Albert av Orlamünde til å styre 

over Holsten. Samtidig godkjente han Otto IV. 

som tysk konge, og til gjengjeld avstod denne 

ham alle landområdene nord for Elben. Av 

disse ble Lübeck og Ditmarsken stående under 

den danske kronen. 

Valdemar II. blandet seg også inn hos sine  

nordlige naboer. Han foretok et krigstog til 

Norge i 1204, for å støtte Erling Steinvegg, 

baglernes konge, som krevde kronen av de 

herskende birkebeinerne. 

I 1205 giftet Valdemar II. seg med den  

bøhmiske kongsdatteren Dradomir (Dagmar),  

men ekteskapet ble kortvarig - Dagmar døde 

allerede den 24.5.1212. Hun fødte ham sønnen 
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Valdemar i 1209. Dradomir (Dagmar) var 

datter av kong Premysl Ottokar I. av Bøhmen 

og Adela av Messen. 

I 1214 giftet Valdemar II. seg igjen, da med 

den portugisiske kongsdatteren Berangaria 

(Bengerd). Født etter 1192. Død 27.3.1221, 

etter å ha født det siste barnet. Berangaria ble 

mor til tre sønner, som alle ble konger: Erik, 

Abel og Christoffer. De fikk også datteren 

Sophie, men hun døde i ung alder (1221). 

Berengaria var datter av kong Sancho I. av 

Portugal og dronning Aldonca. 

På St. Hans dagen i 1218 ble den lille prins 

Valdemar kronet til konge. Det neste året 

foretok Valdemar II. et stort krigstog. Danerne 

gikk til angrep ved Lyndanis, hvor de seiret i 

en stor kamp over esterne. Han foretok også 

senere flere Estlandstog, noe som bekrefter det 

danske herredømmet over disse områdene. 

Av sønnene lot Valdemar II. den eldste sønnen 

Erik ble kronet til konge i 1232, men han gav 

de andre sønnene store forleninger. Han tok 

ikke bare hensyn til sine ektefødte barn Abel 

og Christoffer, men også sønnen Knut, som 

han hadde med den unge enken Helene, som 

var svensk jarledatter av fødsel. Med en ukjent 

kvinne hadde Valdemar II. sønnen Niels, som 

ble gift med Oda, datter av grev Gunzelin av 

Schwerin, og de fikk sønnen Niels. 

 

015. Erik Plogpenning Valdemarsson. Født  

1216. Død 10.08.1250. Han var medkonge i 

Danmark - sammen med sin far - fra 1232, ble 

kronet 30.05.1232, og var enekonge i årene 

1241-1250. Allerede mens han lå i vuggen fikk 

Erik Plogpenning tittel som hertug av Jylland. 

Den 09.10.1239 giftet Erik Plogpenning seg 

med Judith (Jutta) av Sachsen. Født 1232. 

Død 2.2.1261. Hun var datter av hertug 

Albrecht I. av Sachsen (død 26.06.1261) og 

prinsesse Agnes av Østerrike.  

Judith (Jutta) av Sachsen er ane nr. 039 på 

slektslinje 005. 

Erik Plogpenning var nesten under hele sin 

regjeringstid i strid med sine hel- og 

halvbrødre, som også hadde fått store deler av 

riket i len av faren. 

Erik Plogpenning ble halshugget - da han ble 

tatt til fange - i uroligheter under et tysk 

angrep. Liket ble kastet på sjøen, men ble 

senere funnet stygt lemlestet av noen fiskere. 

Folket ærede Erik Plogpenning som en helgen 

i ettertid. Hans dronning Judith (Jutta) giftet 

seg igjen med Burchard, borggreve av 

Rosenburg. Erik Plogpenning fikk med Judith 

(Jutta) to sønner, men de døde unge, og fire 

døtre. Datteren Sofie ble gift med kong 

Valdemar av Sverige. Datteren Ingeborg ble 

gift med kong Magnus Lagabøter Håkonsson, 

mens døtrene Jutta og Agnes gikk i 

klostertjeneste, men forlot dette senere. 

 

016. Ingeborg Eriksdatter av Danmark. Hun 

ble senere norsk dronning. Født 1244. Død 24. 

(26).03. 1287. Ingeborg var nest eldste datter 

av Erik Plogpenning. Hun ble våren 1261, av 

den danske formynderregjeringen, forlovet 

med den unge norske kongen Magnus 

"Lagabøter" Håkonsson. Født 1238. Død 

09.05.1280. Han var sønn til kong Haakon 

Haakonsson "den gamle". (1204-15.12.1263) 

og hustru Margrete Skulesdatter (1209-1270). 

Magnus Lagabøter Håkonsson er ane nr: 

051 på slektslinje 001. 

Ingeborg Eriksdatter ble hentet til Norge fra et 

kloster i Horsens, og bryllupet med kong 

Magnus "Lagabøter" fant sted i Bergen den 11. 

september 1261 - med stor prakt. Det ser ut til 

at Ingeborg ikke spilte noen politisk rolle av 

betydning så lenge kongen levde. Hun og 

Magnus Lagabøter skal visstnok ha hatt et 

lykkelig samliv. Hun fødte ham 4 sønner, hvor 

to av dem Olav (født 1262) og Magnus (født 

1264) døde små. De to yngste sønnene Erik 

(født 1268) og Haakon (født 1270) ble konger i 

Norge. Etter kong Magnus Lagabøter sin død i 

1280 fikk Ingeborg, som enkedronning, en viss 

innflytelse over sin sønn kong Erik sine 

formyndere, og ennå mer innflytelse fikk hun 

da Erik ble erklært myndig i 1283. Hun brukte 

sin myndighet spesielt mot sitt eget fedreland 

Danmark. Striden dreide seg om arven som 

skulle tilkomme henne etter hennes far, men 

som ikke hadde blitt utbetalt som følge av de 

forvirrende forholdene i Danmark i kong Erik 

Klippings ungdom. Ingeborg Eriksdatter 

brukte sin tilhenger baron Alv Erlingsson, 

sønn av Skule Bårdssons søstersønn og 

tremenning til kong Magnus Lagabøter, som 

styrte hennes gods i Borgarsyssel til å hjelpe 

seg. Uenigheten om dronningens arv ble en 

halvt privat feide med Danmark, noe som 

innviklet Norge i et fiendtlig forhold med 

nabolandet i sør. 
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SLEKTSLINJE 004 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850. Død 933, hauglagt ved Haraldshaugen på 

Gard nord i Haugesund.  

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane 

nr. 028 på slektslinje 002 og ane nr. 028 på 

slektslinje 005.  

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 

hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 

av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 

kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 

Sagaen forteller om hvordan kong Haralds 

samling av Norge begynte: "Det var en møy 

som het Gyda kongsdatter, som var datter av 

kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp 

hos en rik bonde i Valdres. Kong Harald 

sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret 

hennes var at hun ikke ville ta til mann en 

konge som bare rådde over noen få fylker. Hun 

ville gifte seg med Harald hvis han ville legge 

under seg hele Norge, og rå over riket like fritt 

som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong 

Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa 

at ordene hennes var uvettige, men kong 

Harald sa at ordene hennes hadde mint ham 

om de ting som det var forunderlig at han ikke 

hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at 

han ikke skulle skjære eller kjemme håret før 

han hadde lagt under seg hele Norge, med 

skatter og skylder - eller og dø".  

I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la 

under seg er det fortalt at han tok odelen fra 

bøndene, og gjorde gårdene til sin eiendom, 

såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde 

tidligere vært sine egne herrer og ikke betalt 

skatt. Under kong Harald Hårfagre måtte de nå 

betale landskyld, og følge kongen når han 

samlet til hær. Hvis noen ikke ville dette kunne 

kongen ta odelsgården fra bonden, eller han 

måtte betale bøter.  

Kong Harald Hårfagre hadde som de gamle 

kongene en hird (vakt) rundt seg. Han satte en 

jarl i hvert fylke, til å dømme lov og rett, og til 

å kreve inn bøter, samt skatt - noe jarlen skulle 

få tredjeparten av. Jarlen skulle også i tider 

hvor det var ufred skaffe kongen 60 mann. 

Under hver jarl stod 4 - eller flere - herser, som 

skulle skaffe kongen 20 mann ved ufredstid. 

Kongen gav belønning til hersene - ved å gi 

dem kongsgårder til len - derfor ble de senere 

kalt lendmenn. Lendmennene var ikke bare 

kongelige embetsmenn, de var også som 

tidligere bondehøvdinger, med makt og 

innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den 

samme makten som før.  

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Da kong Harald Hårfagre var ca. 80 år (930), 

gav han styringen av det norske riket til sønnen 

Eirik Blodøks. Kong Harald Hårfagre døde 

sottedød i 933. 

 

029. Olav Geirstadalv Haraldsson. Han ble i 

934 drept av den maktsyke halvbroren Eirik 

Blodøks Haraldsson som faren hadde utnevnt 

til overkonge i Norge. Olav Geirstadalv var 

sønn av Harald Hårfagre i dennes ekteskap 

med Svanhild Øysteinsdatter, som var datter 

av Øystein jarl. Olav Geirstadalv hadde 

helsøsknene Bjørn Farmand og Ragnar Rykkel 

Haraldsønner, og han var sammen med fire av 

sine hel- og halvbrødre, blant dem også Bjørn 

Farmand, underkonge i Vingulmark, 

Romerike, Vestfold og Telemark. Olav 

Geirstadalv overtok riket i Vestfold etter Bjørn 

Farmands død, og Olav ville hevne drapet på 

helbroren, men det var ikke så enkelt ettersom 

faren, kong Harald, støttet morderen Eirik 

Blodøks. Dermed fikk Eirik den nødvendige 

støtten for å nedkjempe de av sine halvsøsken 

som ikke ville akseptere hans makt som 

overkonge. Olav hadde tatt hånd om Bjørns 

sønn Gudrød, og denne vokste opp sammen 

med hans egen sønn Tryggve slik at disse var å 

regne som fosterbrødre. Begge ungguttene 

hadde gode evner og stort pågangsmot.  

Da innbyggerne i Viken (Osloområdet) fikk 

underretning om at hordalendingene hadde tatt 

kong Eirik til overkonge, tok de kong Olav 

Geirstadalv til konge i Viken, og han godtok 

deres valg. Dette var ikke i samsvar med kong 
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Haralds avgjørelse om hvem som skulle være 

overkonge, og dermed ble kongevalget i Viken 

heller ikke akseptert av kong Eirik Blodøks 

som året etter farens død rustet ut en større 

hærstyrke og drog mot Østlandet. Det kom til 

et større slag mellom halvbrødrene i Tønsberg, 

hvor kong Eirik seiret og kong Olav falt.  

 

030. Tryggve Olavsson. Død 963. Han var 

gift med Astri Eriksdatter. Født ca. 940 på 

Obrestad på Jæren i Rogaland. Hun var datter 

av Eirik Bjodaskalle på Obrestad i Rogaland.   

Tryggve Olavsson var større og sterkere enn 

noen annen ungdom i distriktet der han vokste 

opp, men han var for ung og hadde for liten 

hærstyrke til å ta opp kampen mot Eirik 

Blodøks. Etter kong Olavs død flyktet sønnen 

Tryggve Olavsson og fosterbroren Gudrød 

Bjørnsson nordover til Opplandene nord for 

Mjøsa, men de vendte tilbake til Vikedistriktet 

da de fikk høre at deres onkel kong Håkon 

Adalsteinsfostre var kommet hjem fra England 

og oppholdt seg i Viken. Kong Håkon tok 

vennlig i mot sine nevøer og han gav dem 

kongsnavn, og de fikk den samme makt som 

kong Harald hadde gitt fedrenes deres. 

Tryggve Olavsson ble innsatt som konge i 

Ranrike og Vingulmark og Gudrød Bjørnsson 

ble konge over Vestfold. Håkon 

Adalsteinsfostre la under seg hele Norge da 

halvbroren Eirik Blodøks hadde flyktet til 

England, og han var overkonge i Norge i 

perioden 935-961. Tryggve Olavsson falt i 

kamp mot Harald Gråfell Eiriksson, som var 

sønn av Eirik Blodøks. Etter kong Tryggves 

fall flyktet dronning Astrid, som var gravid, 

vestover fra Vestfold og sammen med en flokk 

trofaste tjenere klarte hun å komme seg 

hjemover til familien på Obrestad. Men 

underveis til Jæren var imidlertid tiden 

kommet for at hun skulle føde, og på en holme 

i Sirdalsvannet fødte hun sønnen Olav – den 

senere kong Olav Tryggvasson.   

 

031. Astri Tryggvesdatter. Født ca. 960 i  

Vikendistriktet. Hun ble sommeren 997 gift 

med Erling Skjalgsson Sola. Død 1028 ved 

Bokn i Nord-Rogaland. Han var sønn til 

Torolv Skjalg på Sola, og han tilhørte dermed 

en av de mektigste ættene på Sør-Vestlandet i 

tidlig vikingtid.  

Erling Skjalgsson var den mektigste 

lendermann i Norge på slutten av 900-tallet og 

begynnelsen av 1000-tallet, og mye av makten 

og innflytelsen hadde han fått gjennom 

svogeren kong Olav Tryggvasson (konge i 

Norge 995-1000). Olav Tryggvasson hadde gitt 

Erling sin søster til ekte, og han tilbød ham 

også jarlenavn, men Erling avslo det. I stedet 

for jarlenavn fikk Erling Skjalgsson hele den 

sørvestlige delen av Norge i len; et område 

som strakte seg fra Sogn til Lindesnes i sør.  

Erling Skjalgsson var ikke delaktig under 

slaget ved Svolder i år 1000 da Olav 

Tryggvasson falt, men det tok flere år før 

Erling inngikk forlik med de nye herskerne i 

Norge, jarlene Eirik og Svein Haakonsønner, 

som satt med kongemakten i Norge frem til  

1016. 

Erling Skjalgsson hersket og levde som en 

konge på Solagården, og for å synliggjøre sin 

makt og posisjon hadde han alltid 90 frie menn 

rundt seg, men når jarlene Eirik og Svein 

besøkte Sola ble Solakongens vaktstyrke økt til 

200 mann.  

Olav Haraldsson samlet sammen mannskap og 

skip i Oslofjorden og drog sørvestover langs 

kysten mot Agder, men kongen fikk svært lite 

støtte av befolkningen i dette området. Kongen 

og hærfølget rundet Lindesnes og etter et 

lengre opphold i Lyngdalsdistriktet fortsatte de 

nordvestover mot Jæren hvor de fikk høre at 

Erling Skjalgsson var i ferd med å kalle 

sammen en hærstyrke til å slåss mot dem. Olav 

Haraldsson forlot Jæren og seilte videre 

nordover, men noen skipslengder lenger bak 

og klar til å angripe fulgte Erling og hans 

overlegne flåte. Erlings eget skip var svært 

hurtigseilende og halte fort inn på kongens 

flåte. Kongen hadde merket at fienden nærmet 

seg og han gav da mannskapet ordre om at de 

langsomt skulle senke seilene på skipene. 

Manøveren ble også lagt merke til av Erling 

Skjalgsson som mistolket situasjonen i det han 

oppfattet det slik at kongens flåte fjernet seg 

mer og mer fra dem. Erling ville ikke gå glipp 

av dette oppgjøret med Olav og han satte 

derfor til alle seilene, og snart var hans skip 

langt foran resten av følget.  

Olav hadde klart å komme seg i skjul ved et 

nes på øya Bokn, og han lot seilene falle og 

skipene ble lagt i angrepsposisjon. Da Erlings 

skip var kommet nær nok gav kongen ordre til 

angrep; et angrep som kom helt overrumplende 

på Erlings mannskap. Erlings soldater 

forsvarte seg tappert, men motstanden ble for 

hard og en etter en ble de hugget ned av 



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

53 

kongens soldater. Til sist stod Erling alene 

igjen i løftingen med hjelm, spyd og skjold. 

 

 
Da jarlene mistet kongemakten i Norge i 1016 

overtok Olav Haraldsson (bildet) som konge, men 

det ble aldri noe godt forhold mellom ham og 

Erling Skjalgsson. På midten av 1020-tallet utviklet 

det seg til et direkte fiendskap mellom dem, og da 

danskekongen Knud den mektige i 1028 angrep 

Norge med en stor hærstyrke var Erling Skjalgsson 

blant de stormenn i Norge som valgte å støtte 

danskekongen i kampen mot kong Olav Haraldsson. 

 

Erling Skjalgsson ble angrepet fra alle kanter, 

men der hvor han stod var det umulig for 

angriperne å komme ham nær nok med 

spydene. Han hugg av spydspissene, og i 

ettertid var det ingen som kunne huske at noen 

enkelt mann hadde klart å verge seg så lenge 

mot så mange angripere. Kong Olav ropte da 

til Erling: ”Du vender ansiktet til i dag, 

Erling”. ”Ja, herre, bryst mot bryst skal ørnene 

rives, svarte Erling”. Da spurte kongen om han 

ville overgi seg og slutte seg til ham. Erling 

svarte ja på dette og la fra seg hjelm og skjold 

og gikk kongen i møte. Kong Olav stakk 

kanten av øksen i kinnet på Erling og sa: 

”Merkes bør drottens sviker”. I det samme 

sprang en av Olav menn, som var en fiende av 

Erling, frem og kløyvde Erlings hode med 

øksen sin. Da utbrød kong Olav: ”Der hugg du 

Norge ut av min hånd”. Resten av Erlings flåte 

var kommet til, men det utviklet seg ikke til 

noe slag siden disse nå var uten høvding, og de 

lot kong Olav og hans hærmenn reise videre, 

men liket av Erling Skjalgsson tok de med seg 

tilbake til Sola. 

Det ble stor oppstandelse da de kom hjem til 

Solagården, og straks Erlings sønner fikk høre 

om drapet på faren samlet de samme en større 

hærstyrke og satte etter kong Olav. Kongen 

hadde for liten hærstyrke til å ta kampen opp 

mot Erlingssønnene, og han fant det derfor 

best å komme i sikkerhet utenfor Norge. Kong 

Olav forlot derfor sitt skip, og sammen med 

noen soldater som ikke ville forlate ham kom 

de seg over til Sverige og derfra videre til 

Gardarike (Russland), hvor flyktningene fra 

Norge ble godt mottatt av kong Jaroslav.  

 

032. Ragnhild Erlingsdatter Sola. Født ca. 

999 på Sola i Rogaland. Hun var gift med 

Torberg Arnesson Giske. Født ca. 990. Han 

var sønn til Arne Armodsson og hustru Tora 

Torsteinsdatter, som var datter av Torstein 

Galge.  

Arne Armodsson var lendmann og en svært 

god venn av kong Olav Haraldsson (Olav den 

hellige). Arne og Tora hadde barna: Kalv 

Arnesson, Finn Arnesson, ovennevnte Torberg 

Arnesson, Aamunde Arnesson, Kolbjørn 

Arnesson, Arnbjørn Arnesson, Arne Arnesson 

og Ragnhild som var gift med Hårek på Tjøtta.  

Torberg Arnesson ble ufrivillig innviklet i en 

svært komplisert sak da Ragnhild Erlingsdatter 

sin gode venn Stein Skaftason, som kong Olav 

Haraldsson hadde lyst fredløs, fikk overvintre 

hos dem på Giske. Ragnhild hadde tidligere 

lovet Stein trofast vennskap, og hun hadde 

truet Torberg med at hun flyttet fra gården hvis 

ikke Stein fikk lov å bli der vinteren over. 

Samme vinter fikk Torberg besøk av kong 

Olavs sendemann som hadde med seg bud om 

at han skulle komme til kongen før midtfaste. 

Torberg var sterkt i tvil om hva han skulle 

gjøre, for han kunne ikke svikte kong Olav, og 

siden han hadde Stein i huset var det mange 
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som rådde ham til ikke å møte kongen, men da 

kom Torberg i tanker om at han først kunne 

kvitte seg med Stein og deretter reise til kong 

Olav. Torberg oppsøkte sin bror Finn og bad 

ham om å følge med til kong Olav, men Finn 

var irritert på broren og mente at var fælt at en 

mann skulle la seg kue slik av et kvinnfolk at 

han ikke turde holde det løfte som han hadde 

gitt kongen. Brødrene Arnesson skiltes i sinne, 

og rådvill og med tung byrde drog Torberg til 

sin andre bror Arne for å søke råd der, men 

heller ikke der fikk han noe godord på veien 

videre. Torberg reiste hjem til Giske og var 

nokså ute av seg, men sterk nok til å innse at 

møte med kongen var uunngåelig. Dermed 

sendte han bud til sin tredje bror Kalv og bad 

ham om å møte seg ved Agdenes, og to av 

Ragnhilds brødre fra Sola stilte også opp med 

fullt mannskap. Og ikke nok med det, for da 

Torberg og følge hans kom nordover til 

Trondheimsfjorden så hadde også Finn og 

Arne møtt frem. De diskuterte frem og tilbake 

om hvordan de skulle gå frem overfor kongen, 

men til sist ble de enige om at Finn og Arne 

først skulle oppsøke kong Olav for å komme 

frem til en forhandlingsløsning.  

 

 
Munkholmen (Nidarholm), i Trondheimsfjorden har 

hatt mange skiftende skjebner gjennom tidene. Om 

dette var galgeberg på Olav Haraldssons tid er vel 

noe uvisst, men det var her brødrene Arnesson 

seilte forbi da de skulle forhandle med kong Olav. 

Nidarholm ble det første norske klosteret bygd, og 

siden ble øya bygd om til festning. 

 

Kong Olav tok i mot brødrene Arnesson, men 

først talte han i sinne til dem, men etter en 

stund kom han på bedre tanker og aksepterte at 

Torberg, til tross for sitt svik mot ham, skulle 

få bli i landet. Som motytelse måtte brødrene 

Arnesson sverge ed til kongen om at de skulle 

følge ham i tjeneste innenlands og utenlands.  

Kongens tilbud ble diskutert blant brødrene, 

men det var stor uenighet mellom dem. Kalv 

ville ikke avlegge noen ed til kongen, men de 

andre brødrene slutte opp om kongens tilbud 

og sluttet seg til ham. Stein reiste med 

Ragnhilds brødre sørover til Sola og deretter 

drog han videre til England.  

 

033. Ogmund Torbergsson Giske. Død før 

1050. Han nevnes som far til Skofte fra Giske 

og til Ingebjørg, som var gift med høvdingen 

Egil Aslaksen på Nordmøre.  

 

034. Skofte Ogmundsson Giske. Død 1103 i 

Roma. Han var gift med Gudrun 

Tordsdatter. Hun var datter av Tord 

Folesson. 

Skofte Ogmundsson var lendmann under kong 

Magnus Barfot Olavsson, men det oppstod 

bittert uvennskap mellom dem da de trettet om 

arven etter en avdød mann. Arven var i Skoftes 

besittelse, men kongen gjorde krav på den. 

Skofte prøvde å få til forlik med kongen ved å 

være ydmyk, men kongen stod på sitt og deres 

gode vennskap fra tidligere tider var over. 

Skofte Ogmundsson og sønnene hans, 

Ogmund, Finn og Tord, bestemte seg dermed 

til å forlate Norge og å reise sørover til 

Middelhavet. De overvintret i Flandern og 

neste vår reiste de videre til Gibraltar 

(Norvasund) og derfra videre til Roma 

(Romaborg) hvor Skofte døde. Hele slekten på 

mannsiden døde ut under denne reisen, for 

ingen av Skoftes sønner kom tilbake til Norge. 

 

035. Tora Skoftesdatter Giske. Hun var gift 

med Åsolv Skulesson på Rein. Han var sønn 

Skule Tostensson Kongsfostre(1052-) og 

Gudrun Nevsteinsdatter. Familien bodde på 

Rein i Fosen. 

Åsolv Skulesson Rein er ane nr. 046 på 

slektslinje 001. 

 

 

SLEKTSLINJE 005 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850 i Vestfold. Død 933 av sykdom i Nord-

Rogaland, hauglagt ved Haraldshaugen på 

Gard nord i Haugesund. Han var Norges første 

enekonge. Sagaene forteller at kong Harald 

Hårfagre hadde mange hustruer og elskerinner. 

Et dikt sier at han hadde 6 hustruer og et annet 

at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet av 

sønner nærmere 20. 
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Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane 

nr. 028 på slektslinje 002 og ane nr 028 på 

slektslinje 004. 

 

029. Bjørn Haraldsson Farmann. Han ble i 

912 utnevnt til underkonge i Vestfold og 

Grenland. Han bodde i Tønsberg. Bjørn 

Farmann døde i 927 i en strid med halvbroren, 

kong Erik Blodøks Haraldsson. 

 

 
Farmannshaugen, Bjørn Farmanns gravplass, på 

Jarlsberg hovedgård ved Tønsberg. 

 

030. Gudrød Bjørnsson. Han var underkonge 

i Vestfold, senere også i Viken. Gudrød ble 

drept av Harald Gråfell Eriksson. 

 

031. Harald Grenske Gudrødsson. Født 952. 

Død ca. 994. Han var gift med Åsta 

Gudbrandsdatter, datter av Gudbrand Kula 

i Gudbrandsdalen på Opplandene.  

Etter Harald Grenske Gudrødsson sin død 

giftet Åsta seg med Sigurd Syr Halvdansson. 

Harald Grenske Gudrødsson var konge i 

Vestfold, og han var underkonge i Grenland, 

som da var under danskekongens herredømme. 

 

032. Olav Haraldsson, den hellige. Født ca. 

994. Død 29.07.1030, da han falt i Slaget på 

Stiklestad. Han var konge i Norge fra 1015 og 

frem til sin død. Olav Haraldsson ble gift med 

den gjeve og gladlynte prinsesse Astrid 

Olavsdatter av Sverige. Hun var datter av 

kong Olav Eriksson Skötkonung av Sverige. 

Olav Haraldsson ble oppfostret hos sin stefar, 

Sigurd Syr Halvdansson, på Ringerike.  

 

Fra slaget på Stiklestad. Da kong Olav og 

hæren som fulgte ham nærmet seg Stiklestad 

fikk kongen øye på den store bondehæren, som 

var så stor at det kom folk drivende frem fra 

hver en sti. På mange steder fór det frem hele 

flokker, som den flokken de hadde sett komme 

nedover fra Verdalen - da de hadde vært der 

oppe for å speide. Og denne flokken kom så 

nær at kong Olav kunne kjenne dem igjen; det 

var Rut fra Viggja som kom med 30 mann. 

Kong Olav beordret sine menn til å slå til mot 

dem, noe som straks ble gjort. 

 

 
Bondehæren strømmet til Stiklestad. Frem fra hver 

en sti kom godt væpnede bønder klare til å angripe 

kong Olav og hans hirdmenn.  

 

Ved Stiklestad stanset kongen og gav ordre til 

hæren at de skulle stige av hestene og ordne 

seg til der, og snart ble fylkingen ordnet og 

merker ble satt opp. Dag Ringsson, sønn til 

Ring Dagsson, som var oldebarn til kong 

Harald Hårfagre, var ennå ikke kommet med 

sine folk, så de savnet den høyre vingen av 

fylkingen, men da sa kongen at opplendingene 

skulle gå der og stille merkene sine opp på 

høyre side, og la til: "Men jeg tror ikke at det 

er rådelig at bror min Harald er med i slaget, 

for han er enda bare et barn". Harald svarte: 

"Jeg skal sikkert være med i slaget, og er jeg så 

lite sterk at jeg ikke makter å holde sverdet, da 

vet jeg et godt råd; dere kan binde sverdet til 

hånden min". Harald fikk sin vilje frem og ble 

med i slaget. 

Bonden som da bodde på Stiklestad het Torgils 

Holmesson, og han tilbød seg å hjelpe kong 
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Olav å være med ham i slaget. Kongen takket 

for tilbudet, men sa: "Jeg vil heller at du, 

bonde, ikke blir med i kampen, men at du gjør 

oss den tjeneste å berge dem av våre menn som 

blir såret, og sørge for å gravlegge dem som 

faller; dersom det går slik at jeg selv faller i 

slaget, så sørg for liket mitt så godt som du 

kan, om det ikke blir deg forbudt". Og Torgils 

lovet kongen at det skulle han gjøre. 

Da kong Olav hadde fylket hæren talte han til 

dem og sa at de skulle gå djervt frem om det 

kom til slag, og sa: "Vi har godt og stort 

mannskap, og om enn bøndene er mer 

mannsterke, er det likevel lykken som rår for 

seieren. Det vil jeg kunngjøre for dere, at jeg 

ikke tenker å flykte fra dette slaget, men at jeg 

enten skal seire over bøndene eller falle her. 

Jeg vil be om at det må skje som Gud finner 

mest gagnlig for meg. Vi skal trøste oss til at 

vi har rettferdigere sak enn bøndene, og at Gud 

vil frelse oss og la oss ha eiendommene våre i 

fred etter slaget, eller óg lønne oss langt bedre 

for det vi her taper enn vi kan ønske oss. 

Dersom det faller til meg å rå etter slaget, da 

skal jeg lønne enhver av dere etter fortjeneste 

og etter den djervskapen han viser i kampen. 

Dersom vi får seier, vil det bli nok av både 

land og løsøre som nå hører til uvennene våre, 

som vi vil skifte. La oss gå så hardt frem som 

råd er i begynnelsen, det kan gjøre utslaget når 

en skal kjempe mot overmakt. Vi har seieren å 

vente dersom vi handler snøgt, men det vil 

falle oss tungt dersom vi skal stri til vi er trette 

og slitne; vi har ikke så mange å bytte på som 

bøndene, som kan skiftes på å gå fram eller 

hvile seg bakom skjoldene. Men dersom vi 

med en gang går så hardt fram at de som står 

fremst, rømmer, da vil den ene falle over den 

andre, og det vil gå verre jo flere de er". 

Kongens tale ble mottatt med begeistring, og 

den ene egget kamplysten med den andre. 

Denne dagen var kong Olav kledd i ringbrynje 

og på hodet hadde han en gyllen hjelm. På den 

venstre armen hadde han et hvitt skjold med 

forgylt kors, i høyre hånd et spyd og sverd ved 

siden. Merket hans var sydd av dronning 

Ingegerd, og det ble båret av merkesmannen 

Tord Folesson. 

Fremdeles var bondehæren langt unna, og 

kongen gav beskjed til sin hær at de skulle 

sette seg ned å hvile.  

Ved siden av kongen satt Finn Arnesson, og 

kongen lente seg opp til ham, la hodet på kneet 

hans og falt i søvn en stund. Men så plutselig 

kom bondehæren stevnene mot dem som hadde 

satt merkene sine opp, og de var en ustyrtelig 

mengde menn. Finn vekket kongen og sa at 

bøndene kom farende mot dem. Da sa kongen: 

"Hvorfor vekte du meg Finn, og hvorfor lot du 

meg ikke nyte drømmen min?" Finn svarte: 

"Hva du enn drømte, så var det likevel 

viktigere for deg å våkne å gjøre deg klar til å 

møte hæren som farer mot oss, eller ser du 

ikke at hele bondeflokken nå er kommet?". 

"De er enda ikke så nær oss", sa kong Olav, "at 

det ikke hadde vært bedre for meg om jeg 

hadde sovet". Finn spurte da: "Hva drømte du 

da, konge, siden du syntes det er så stort tap at 

du ikke våknet av deg selv?" Kongen fortalte 

da om drømmen sin, at han syntes han så 

himmelen var åpen, og at han gikk opp en høy 

stige som nådde fra jorden og like til 

himmelen. "Jeg var nettopp", sa han, "kommet 

på det øverste trinnet da du vekte meg". Finn 

sa: "Ikke syntes jeg at drømmen er så god som 

du finner den, for jeg mener at den varsler om 

at din død ikke er langt borte, dersom det ellers 

ikke er vanlig søvnørske". 

Ved kong Olavs ankomst til Stiklestad kom en 

mann til ham, som vakte oppsikt. Mannen var 

så høy at ingen nådde ham lengre enn til 

skuldrene, han var vakker, hadde fagert hår og 

ypperlige våpen, prektig hjelm, ringbrynje, 

rødt skjold med staselig sverd ved siden og et 

stort tykt gullbelagt spyd i hånden. Den 

fremmede gikk frem til kongen og spurte om 

han ville ta imot hans tjeneste. Kongen spurte 

hva han het og om hans slekt og hvor han kom 

ifra. Mannen svarte: "Jeg har min slekt i 

Jämtland og Hälsingland og jeg heter Arnljot 

Gelline, og jeg kan si deg at det var jeg som 

for noen år siden hjalp skatteinnkreverne dine i 

Jämtland, og som da sendte deg min hilsen og 

et sølvfat som tegn på at jeg ville være din 

venn". Kongen spurte så om Arnljot var 

kristen, og Arnljot svarte at han trodde på sin 

kraft og styrke og det hadde greid seg godt til 

nå, men heretter ville han heller tro på kongen. 

Kong Olav svarte: "Vil du tro på meg, da skal 

du tro det som jeg lærer, at Jesus Kristus har 

skapt himmel og jord og alle mennesker og at 

alle gode og rettroende mennesker kommer til 

ham etter døden". "Jeg har nok hørt tale om 

Hvitekrist", sa Arnljot, "men jeg vet ikke noe 

om hva han tar seg til eller hva han rår for, 

men jeg vil gjerne tro på det du sier og legge 

hele min sak i din hånd". Så lot Arnljot seg 

døpe, og kongen lærte ham det av troen som 
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han syntes var det aller nødvendigste og stilte 

ham så fremst i fylkingen - foran merket ved 

siden av Gauka-Tore og Avrafaste og flokken  

deres. 

 

 

Scener fra Olav den helliges liv, slik det er fremstilt 

på et alterbord fra omkring år 1300. Alterbordet 

skal visstnok befinne seg i Nidarosdomen. I midten 

på bildet står Hellig Olav. Øverst til venstre kong 

Olavs drøm før slaget på Stiklestad, og nederst gir 

kongen penger til sjelemesse for sine fiender. Til 

høyre på bildet sees Olavs død og skrinleggelse.  

 

Omkring ved 12 tiden var bondehæren også 

kommet til Stiklestad, hvor Kalv Arnesson og 

Hårek på Tjøtta gikk fremst ved siden av 

merket. Men bøndene gikk ikke til angrep med 

en gang; de ventet på resten av hærstyrken som 

ennå ikke var kommet. Tore Hund av Bjarkøy 

og hans følge hadde gått sist, for han hadde tatt 

på seg ansvaret å skynde på de som ble for 

sene og å passe på at de som var redde ikke 

skulket unna når hærene så hverandre og 

hærskriket lød - og derfor måtte Kalv og Hårek 

vente på Tore. Kong Olav og hans menn gikk 

heller ikke til angrep, for de ventet på Dag 

Ringsson og hans menn. Dag og hans menn 

hadde tatt en annen vei og var ennå ikke 

kommet fram, men endelig kunne kongen se at  

Dag og hans flokk nærmet seg.  

Nå sto begge hærene stilt rett mot hverandre, 

så nær at folk på begge sider kunne gjenkjenne 

hverandre, og kongen sa til Kalv Arnesson: 

"Hvorfor er du der, Kalv? Vi skiltes jo som 

venner sør på Møre; det sømmer seg ille for 

deg å stri mot vår hær, for her er fire av 

brødrene dine". Kalv svarte: "Mangt og mye 

går nå annerledes enn det sømmer seg best; du 

skiltes slik fra oss at vi var nødt til å skaffe oss 

fred fra dem som kom etter, og hver får nå bli 

der han står, men forlikes skulle vi enda om 

jeg kunne rå". Da sa Finn Arnesson: "Det er et 

merke hos Kalv at når han taler vel, da har han 

nettopp i sinne å handle ille". Kong Olav sa: 

"Det kan vel være, Kalv, at du ville forlik, men 

jeg synes ikke at dere bønder ser ut til å være 

fredelig stemt". Da svarte lendermannen 

Torgeir fra Kvistad, som sto nær Kalv: "Nå 

skal De, konge, nyte den freden som mange før 

har nytt av dere, og det skal De nå få unngjelde 

for". "Du trenger ikke være så lysten etter å 

møte oss, for det er ikke så laga at du skal 

vinne på oss i dag, jeg har hevet deg til makten 

fra å være en liten mann", sa kongen. 

Nå kom Tore Hund og gikk med flokken sin 

foran merket, og ropte hærskriket som bøndene 

hadde avtalt: "Fram, fram, bondemenn". 

Kongsmennene ropte så sitt hærrop: "Fram, 

fram, kristmenn, korsmenn og kongsmenn". En 

sagaskriver sier at de skrek: "Slå ned, slå ned 

bondemennene". De bøndene som sto lenger 

ute på vingene gjentok ropet til 

kongsmennene, for de trodde det var deres 

kamerater som ropte og ikke kongsmennene, 

men da de andre bøndene hørte det, mente de 

at ropet kom fra kongsmennene og gikk til 

angrep på dem, slik at bøndene begynte og 

sloss mot hverandre - og mange av dem falt før 

de merket misforståelsen. Kong Olav hadde 

fylket sin hær på et sted som lå litt høyt, og de 

som fulgte ham styrtet ovenfra og nedover mot 

bondehæren, "fram i striden bruste 

brynjeflokken brått", kvad Sigvat skald senere. 

Kongsmennene rykket så hardt frem at 

bøndene vek noe tilbake, så den fremste raden 

av kongens fylking ble stående bakerst der 

bøndene hadde stått. En stor del av bøndene 

var også i ferd med å ta til flukt, men 

lendermennene og huskarene deres sto fast og 

gjorde hard motstand. Lendermennene 

provoserte folkene sine, og snart stormet 

bøndene frem igjen fra alle kanter. De som sto 

fremst i rekken hugg løs på kongsmennene 

med sverd og økser, og de som sto bak dem 

stakk med spyd - og alle som sto bakerst skjøt 

med spyd og piler eller kastet stein eller 

håndøkser. Striden ble derfor straks svært 

blodig og mange falt på begge sider. De første 

av kongsmennene som falt var Arnljot Gelline, 

Gauka-Tore og Avrafaste og alle deres menn, 

men hver av dem hadde først felt hver sin 
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motstander eller to og noen flere. Nå tynnes 

rekkene foran kongsmerket, og kong Olav ba 

Tord Folesson om å bære merket frem, selv 

fulgte kongen etter med den flokken av menn 

som han hadde valgt til å være nærmest ham 

selv i slaget, og de var de mest våpendjerve og 

best utrustede i hele hærstyrken. Da kong Olav 

gikk fram av skjoldborgen og fremst i 

fylkingen, slik at bøndene kunne se ham i 

ansiktet, ble de redde og håndfalne, står det i 

sagaen. Kampen ble opplagt hard, og kongen 

selv gikk frem og kjempet svært djervt. Han 

hugg til lendermannen Torgeir fra Kvistad 

tvers over ansiktet så neseskjermen røk og 

kløyvde hans hode nedenfor øynene, så det 

nesten falt av. Kongen utbrøt da: "Er det ikke 

nå sant det som jeg sa deg, Torgeir, at du ikke 

ville seire i vårt møte". I det samme støtte Tord 

Folesson merkestanga så hardt ned i bakken at 

den ble stående; han hadde fått banesår og falt 

der under merket. Arne Arnesson grep da 

merket og bar det frem, men falt om hardt 

såret. Falt gjorde også skaldene Torfinn Munn 

og Gissur Gullbrå. 

Kong Olav var nå kommet nesten frem til 

bøndenes hovedmerke, der Kalv Arnesson sto 

med Tore Hund på den ene siden og de to 

frendene sine, Olav og Kalv Arnfinnsønner, på 

den andre. Tore Hund gikk frem mot kongen, 

som hugg til Tore tvers over skuldrene, men 

sverdslaget gikk ikke gjennom reinsdyrkofta til 

Tore, det var bare en støvsky som kom frem. 

Tore hugg nå til kongen, som igjen hugg mot 

Tore, men kongens sverd gikk ikke gjennom 

reinsdyrpelsen til Tore og han ble bare såret i 

hånden, noe skalden Sigvat sier var 

finnetrolldom. Da sa kongen til Bjørn stallare. 

"Slå du hunden som jern ikke biter på". Bjørn 

tok øksa og gav Tore et hardt slag med 

øksehammeren - så han ravet. I det samme 

snudde kongen seg mot Kalvs to frender, og 

drepte Olav, den ene av dem. Og straks etter 

stakk Tore sitt spyd tvers gjennom Bjørn 

stallare og sa: "Slik veider vi bjørn nord i 

Finnmark". 

Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med  

øksa, et slag som rammet kongens venstre fot 

rett over kneet. Finn Arnesson felte straks 

Torstein, mens kongen lente seg opp til en 

stein, kastet sverdet og ba til Gud om hjelp. Da 

stakk Tore Hund kongen med sverdet, et stikk 

som gikk under brynja. Kalv Arnesson hugg til 

kongen på venstre side av halsen, og de tre 

sårene voldte kong Olavs død den 29. juli 

1030. Etter kongens død falt også de fleste av  

de menn som hadde gått frem med ham. 

 

 
Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksa, 

et slag som rammet kongens venstre fot rett over 

kneet. Finn Arnesson felte straks Torstein, mens 

kongen lente seg opp til en stein, kastet sverdet og 

ba til Gud om hjelp. Da stakk Tore Hund kongen 

med sverdet, et stikk som gikk under brynja. Kalv 

Arnesson hugg til kongen på venstre side av halsen, 

og de tre sårene voldte kong Olavs død den 29. juli 

1030.  

 

Straks før drapet på kongen hadde endelig Dag 

Ringsson kommet frem med sine menn, fylket 

dem straks og satte opp merket, men det gikk 

en stund før han gikk til angrep. Han stormet 

frem mot den venstre vingen av 

bondefylkingen, der rygene og hordene sto, og 

det første fremrykket var så hardt at bøndene 

vek tilbake og en del tok til å flykte. Det falt 

mange menn, og blant dem var lendermennene 

Erlend fra Gjerde og Aslak fra Finnøy, som 

hadde merket mellom seg. Merket ble hugget 

ned, og striden ble forferdelig kraftig, noe som 

senere ble kalt Dagsria. Når nå kongen var felt 

og kongsmennenes hovedfylking slått, vendte 

Kalv, Hårek på Tjøtta og Tore Hund seg mot 

Dag og den fylkingen som fulgte ham. Dag ble 

overmannet og flyktet sammen med noen av 

sine menn, og tok veien oppover dalen, men i 

flukten falt flere av dem, da bøndene stormet 

etter dem. Mange var også såret, og var så 

slitne at de ikke klarte å kjempe mot. Men 

bøndene fulgte ikke langt etter dem, for 

høvdingene vendte snart tilbake til valplassen, 

der mange av dem hadde frender og venner, 

for å lete blant dem som var falt. 

Tore Hund gikk bort til stedet der kong Olavs 

lik lå, stelte om det, rettet det ut og la et klede 

over det. Senere, da Olav ble holdt for en 

hellig mann, fortalte Tore at da han tørket blod 
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av ansiktet, var kongens andlet så fagert at det 

var rødt om kinnene som om kongen sov, men 

det var mye klarere enn før mens kongen 

levde. Tore sa også at det kom noe av kongens 

blod på hånden hans, og det rant fram over 

fingrene der han var blitt såret, og fra da av 

trengte han ingen forbinding, så snart grodde 

det. 

Om kvelden da det var blitt mørkt gikk bonden 

Torgils Holmesson og hans sønn Grim bort til 

valplassen. De tok kong Olavs lik og bar det 

bort til et lite tomt uthus på den andre siden av 

Stiklestadgården. Med seg hadde de lys og 

vann. De kledde av liket, vasket det, svøpte det 

med linduker, la det ned der i huset og dekket 

det med ved, så at ingen kunne se det om de 

kom inn. Så gikk de bort og hjem til gården.  

I begge hærene hadde det fulgt mange 

stavkarer og fattigfolk, som tigget om mat. Og 

om kvelden etter slaget ble mange av dem 

igjen på Stiklestadgården, hvor de om natten 

søkte husly i alle bygningene. Blant de andre 

var det en fattig, blind mann, som gikk 

omkring leiende på en liten gutt. Om ham 

forteller sagaen at han kom bort til låven der 

Olavs lik lå - for å finne ly for natten. Døra på 

uthuset var så lav at de nesten måtte krype inn. 

Da den blinde mannen kom inn i uthuset, 

famlet han for seg på gulvet for å finne et sted 

han kunne legge seg ned. Den blinde hadde en 

hatt på hodet som gled ned for ansiktet hans 

med det samme han bøyde seg ned. Han kjente 

med hånden at det var en dam på gulvet, og da 

han tok med den våte hånden for å rette på 

hatten, kom fingrene bort i hans øyne, og 

straks fikk han så sterk kløe på øyelokkene at 

han strøk med de våte fingrene på selve 

øynene. Senere kom han seg ut av huset, og sa 

at det ikke var råd å ligge der, for alt var vått 

der inne. Men da han var kommet seg ut av 

huset kunne han først se hendene sine, og så 

han alt det som var nært i nattemørket. Straks 

gikk han til gården og inn i stua, og fortalte til 

alle der at han hadde fått synet tilbake, og at 

han nå var skarpsynt, og det var mange der 

som visste han hadde vært blind, for mannen 

hadde vært der før og gått lenge omkring i 

bygda. Han fortalte at han kunne se igjen for 

første gang da han kom ut av et lite og dårlig 

uthus, "alt var vått der inne", sa han, "jeg tok 

ned i det våte og gned så øynene mine med de 

våte hendene". Han fortalte også hvor huset 

sto. Mennene som var inne i stua og hørte 

dette undret seg svært over det som var hendt, 

og snakket seg imellom om hva som kunne 

være der inne i uthuset. Men bonden Torgils 

og sønnen skjønte hva som var grunnen til 

denne hendelsen, og da de nå var svært redde 

for at en uvenn av kongen kunne gå bort og 

undersøke huset, lurte de seg bort til uthuset. 

De tok liket og flyttet det ut i hagen, hvor de 

gjemte det. Så gikk de tilbake til gården og sov 

der om natten. 

Tirsdag morgen kom Tore Hund tilbake til 

Stiklestad fra Sul med mye folk. Straks gikk 

han bort på valplassen, hvor det fremdeles var 

mange bønder som førte bort likene av sine 

falne frender, andre stelte med dem som var 

såret. Tore gikk bort til det stedet der kong 

Olav var falt og lette etter liket, og da han ikke 

fant det, spurte han om noen kunne si ham 

hvor det var blitt av, men det var ingen som 

kunne fortelle ham det. Så spurte han Torgils 

bonde om han visste noe om hvor kongens lik 

var, men Torgils svarte: "Jeg var ikke med i 

slaget og vet bare lite om det som hendte. Her 

går det nå ellers mange rykter, slik blir det 

fortalt at noen skulle ha sett kong Olav med en 

flokk oppe ved Stav. Men er han falt, da har 

vel noen av deres folk gjemt liket i holt eller 

røys". Enda Tore syntes han var sikker i sin 

sak, om at kongen var falt, var det mange som 

trodde på det som Torgils sa, og satte ut det 

ryktet at kongen nok hadde kommet seg unna 

slaget, og at det ikke ville vare lenge før han 

igjen fikk seg en hær og kom over dem. Snart 

gikk Tore og hans menn ombord i skipene sine 

og seilte ut fjorden, og like etter fór de bort 

alle de bøndene som hadde blitt igjen. 

Torgils Holmesson og sønnen Grim var 

fremdeles redde for at Olavs fiender skulle få 

fatt i liket og mishandle det, for de hadde hørt 

bøndene snakke om at dersom de fant liket 

skulle de enten brenne det eller senke det ned i 

sjøen. Torgils og sønnen så derfor 

nødvendigheten i snarlig å få flyttet liket til et 

sted der det kunne være sikkert gjemt. De fikk 

laget en kiste, så god og vakker som de kunne, 

og la kongens lik i den. De laget også en annen 

kiste, som de la halm og stein i, så den ble tung 

som en mannstyngde, og festet lokket godt.  

Siden alt bondefolket nå var reist bort fra  

Stiklestad gjorde Torgils og sønnen seg 

reiseklare med 7 eller 8 av frendene sine. De 

gikk ombord i en roskute, hvor de hadde gjemt 

kongens lik under tiljene, men den andre 

kisten hadde de også med, og den hadde de satt 

så godt synlig at alle kunne se den. Så dro de 
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ut fjorden, og kom om kvelden, da det tok til å 

mørkne, til Nidaros, og la til ved kongsbrygga. 

Torgils sendte bud opp til biskop Sigurd om at 

de hadde liket av kong Olav ombord. Og da 

bispen hørte det sendte han straks sine menn 

med en skute ned til bryggene. De la til ved 

skipet til Torgils, og ba fra bispen at de måtte 

få kongens lik. Torgils og mennene hans tok 

den kista som sto godt synlig og bar den ned i 

skuta til bispens menn, som så rodde ut på 

fjorden og senket kisten der. Det var da mørk 

natt. Torgils og hans folk rodde så videre 

oppover elva, forbi byen til et sted som het 

Saurlid. Der bar de liket av kongen inn i en 

tom bygning, som sto et stykke borte fra de 

andre husene. Og mens de andre ble igjen for å 

våke over liket gikk Torgils ned til byen, til de 

menn som særlig hadde vært kongens venner, 

og spurte dem om de ville ta imot kongens lik, 

men ingen av dem turde det. Han vendte da 

tilbake til frendene sine, og gav dem beskjed at 

de skulle bære liket oppover langs elva og 

grave det ned i sanden der. Alt arbeidet var 

gjort før daggry, og så vendte de tilbake til 

skuta si og rodde straks ut av elva og hjem til 

Stiklestad. 

Flere fortellinger som viste at kong Olav var 

hellig etter sitt fall ryktes blant folk i 

Trøndelag alt ut på vinteren 1030. Mange 

begynte å be til ham under sykdom eller i nød, 

og de mente at de fikk god hjelp. Utover våren 

1031 ble det mer og mer utbredt snakk blant 

folk at Olav var hellig, og mange av hans 

uvenner omtalte ham på en helt annen måte 

enn tidligere, som nå begynte å anklage de 

menn som især hadde egget til motstand mot 

ham. Blant dem som fikk størst skyld var 

biskop Sigurd, som fikk så mange uvenner at 

han fant det best å dra vest til kong Knut i 

England. 

Den første av stormennene som holdt på at 

kong Olav var hellig var Einar Tambarskjelve, 

og kort etter sendte trønderne bud og hilsen til 

bisp Grimkjell på Opplandene - at han skulle 

komme nord til Trøndelag. Da budskapet kom 

til bispen gjorde han seg straks reiseklar, og 

dro først nordover til Einar Tambarskjelve, 

som tok med glede imot ham. De snakket mye 

seg imellom, særlig om de store hendingene 

som hadde vært i landet, og de ble helt enige i 

alt som de avtalte. Deretter dro bispen inn til 

Nidaros, der hele allmuen tok vell imot ham. 

Han spurte omhyggelig om de tegnene som de 

sa hadde hendt med kongen, og han ble fortalt 

mange gode ting. Senere sendte bispen bud til 

Torgils og sønnen Grim på Stiklestad - at han 

ville tale med dem. De reiste straks til bispen 

og fortalte om alle de underlige ting de selv 

hadde opplevd, og om hvor de hadde lagt 

kongens lik. Så sendte bispen bud til Einar 

Tambarskjelve, som kom inn til byen. De 

hadde en samtale med den unge kong Svein, 

sønn av danskekongen Knut den mektige, som 

ble konge etter Olavs fall, og hans mor Alfiva, 

som fikk det meste å si i Norge. Bisp Grimkjell 

og Einar ba om lov til å ta Olavs lik opp av 

jorden, noe kong Svein gav sitt samtykke i, og 

sa at bispen kunne gjøre med det som han 

ville. På den tiden var det mange folk i 

Nidaros, og derfor hadde bispen og Einar med 

seg ett stort følge da de gikk til det stedet som 

kongens lik lå - for å grave det opp. Dette var i 

slutten av juli 1031, nesten ett år etter at liket 

var gravd ned. De fant snart kisten, og da var 

den nesten kommet opp av jorden. Mange 

rådet nå bispen til å gravlegge liket ved 

Klemenskirken, som Olav selv hadde bygd, og 

det ble også gjort. Men den 3. august 1031 ble 

kisten tatt opp og åpnet av bisp Grimkjell i 

nærvær av kong Svein, Alfiva og mange 

stormenn. Og da bispen tok likkledet fra 

kongens ansikt så de at det ikke var det minste 

forandret. Kinnene var fremdeles røde - som 

om han nettopp hadde sovnet inn. Og de som 

hadde sett kong Olav da han falt påsto at hår, 

skjegg og negler hadde vokst på ham, som om 

han hadde vært levende hele tiden. Så gikk 

kong Svein, hans mor Alfiva og alle 

stormennene frem for å se kong Olavs legeme, 

men Alfiva sa bare: "Svært sent pleier folk å 

råtne i sand, annerledes ville det ha vært om 

han hadde ligget i muld". Bispen tok så en saks 

og klipte noe av kongens hår og lange 

munnskjegg, og sa til Svein og Alfiva: "Nå er 

kongens hår og munnskjegg så langt som det 

var da han døde, men det som dere ser avklipt 

her, har vokst etter han døde". Alfiva svarte: 

"Da først vil jeg tro at dette håret er en 

helligdom dersom det ikke brenner i ild, for vi 

har ofte sett håret helt uskadd på folk som har 

ligget lenger i jorden enn denne mannen". 

Bispen hentet da inn ild i et fat, velsignet den 

og la røkelse på. Så la han kong Olavs hår i 

ilden, og når all røkelsen var brent tok han 

håret ut av ilden, og det var ikke brent. Dette 

lot bispen kong Svein og stormennene få se, 

men Alfiva sa at de burde legge håret i uvidd 

ild, da hun mente at kyndige menn ofte kunne 
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vie ild slik at den ikke gjorde noen skade. Da 

ba Einar Tambarskjelve henne om å tie og sa: 

"Jeg vet nok den som bedre fortjener å bli lagt 

på ilden, og det er du selv". Hun svarte: "Diger 

er halsen din Einar, men jeg har da sett slike 

fisker óg gå på garnet". Halsen min er ikke 

nettopp så diger", svarte Einar, "men dersom 

mange slike fisker som jeg gikk på garnet ditt, 

ville nok ikke maskene tåle det". Da tidde hun, 

og det ble bispens erklæring og kong Sveins 

samtykke og alt folks dom, at kong Olav var en 

sann helgen. Legemet ble nå båret inn i 

Klemenskirken og stilt over høyalteret. Kisten 

ble svøpt i kostelig klede, og alt da skjedde det 

mange jærtegn ved kong Olavs helligdom, står 

det i sagaen. 

Over det stedet der Torgils hadde gravlagt liket 

av kong Olav ble det nå reist et kapell, og 

alteret ble satt like over der hvor liket hadde 

vært. Kong Olavs sønn, Magnus den gode, la 

liket av sin far i et prektig skrin, som var 

prydet med gull, sølv og edelsteiner og 

begynte å bygge Olavskirken, som ble fullført 

av Harald Hardråde, på det stedet der Olavs lik 

sto den natten da Torgils var nede i byen for å 

be kongens venner om å ta imot det. 

Kong Olav Kyrre bygde en steinkirke, 

Kristkirken, på det stedet der det før nevnte 

kapellet ble bygd, og høyalteret ble stilt der 

liket hadde ligget, og der ble så Olavs skrin 

satt.  

I årene fra 1168 til 1188 holdt erkebiskop 

Øystein på med den store ombyggingen og 

utvidelsen av Kristkirken, som gjorde den til 

Nidarosdomen, hvor høyalteret sto på samme 

sted som tidligere. Kong Olav var Norges og 

hele Nordens fornemste helgen i den katolske 

tiden, og kirker ble bygd til hans ære også i 

fremmede land. Til minne om Olav ble det 

årlig holdt to festdager, den 29. juli og den 3. 

august. På den første dagen ble skrinet i 

høytidelig følge båret omkring i Nidaros, og en 

stund satt ned på kirkegården, så de mange 

pilegrimene, som for stor del var krøplinger, 

kunne få røre ved det og ofre til helgenen. 

"Ved disse gavene", sier Peder Claussøn i sin 

"Norges beskrivelse", ble det samlet sammen 

en utrolig mengde gods, og ved det ble St. 

Olavs kiste så mye bedre at han ble lagt i et 

sølvskrin, men det var to trekister utenom, slått 

med gull og sølv og dyrebare steiner. Kistene 

var så tunge at det måtte 60 mann for å bære 

dem ved det høytidelige gangfølget. Skrinet  

må ved reformasjonen i 1537 innehold store 

verdier, noe danskekongen kjente godt til. 

 

 
I helgenrekken som pryder den hellige fødselskirken 

i Betlehem i Israel, finner en også dette bildet av St. 

Olav, Rex Norwægie. Han står i korsfarerdrakt og 

er malt av en normannerkunstner en gang på 1170-

tallet. Av religiøse grunner har muslimene skjendet 

og maltraktert kongens ansikt på bildet. 

 

I 1540 ble Olavs sølvskrin, som veide 6500 

lodd i sølv, innlevert i kongens skattkammer i 

København. Det indre skrinet sto enda i 

domkirken i 1564, da Trondheim ble tatt av 

svenskene. De plukket den minste sølvnaglen 

de kunne få ut av skrinet, og da de dro fra byen 
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tok de kong Olavs lik med seg og gravla det i 

den nå nedrevne Fløanskirken i Stjørdal. Den 

8. juni i samme året ble Hellig Olav igjen ført 

tilbake til domkirken, hvor det ble gravlagt 

med stort fest. Det siste som sannsynligvis er 

fortalt er at det i 1568 ble tatt jord i graven til 

St. Olavs lik, og siden den tid er det ingen som 

med sikkerhet har klart å påvise graven. 

 

033. Ulvhild Olavsdatter. Født ca. 1020. Død 

24.05.1071. Gift med Ordulf, hertug av 

Sachsen. Født ca. 1020. Død 28.03.1072. Han 

var en gjev og tapper mann. Han hjalp 

verbroren Magnus den gode til å slå venderen i 

slaget på Lyrskogshei i Slesvig i 1043. Ulvhild 

Olavsdatter sin brordatter, Ragnhild 

Magnusdatter, datter til Magnus den gode var 

gift med Håkon Ivarsson av Ladejarl-ætten. 

 

034. Magnus, hertug av Sachsen. Født ca. 

1045. Død 1106. Gift med Sofie av Ungarn. 

Død 18.06.1095. 

 

035. Elica av Sachsen. Født ca. 1080. Død 

1142. Gift med hertug Otto den rike av 

Sachsen. Født ca. 1075. Død 1123. 

 

036. Albert (Ottesson) Bjørn. Født ca. 1100. 

Død 1170. Gift med grevinne Sofie av 

Winzenberg. Født ca. 1107. Død 1160. Albert 

Bjørn var hertug av Sachsen, og markgreve av 

Brandenburg. 

 

037. Bernhard III. Hertug av Sachsen. Født 

ca. 1140. Død 1212. Gift med Judith av 

Polen. 

 

038. Albercth I. Hertug av Sachsen. Død 

26.06.1261. Gift med prinsesse Agnes av 

Østerrike. 

 

039. Judith (Jutta) av Sachsen. Født 1223.  

Død 02.02.1261. Hun ble 09.10.1239 gift med 

kong Erik Plogpenning Valdemarsson. Født 

1216. Død 10.08.1250. Han var medkonge i 

Danmark - sammen med sin far - fra 1232, ble 

kronet 30.05.1232, og var enekonge i årene  

1241-1250.  

Erik Plogpenning Valdemarsson er ane nr. 

015 på slektslinje 003. 

Allerede mens han lå i vuggen fikk Erik 

Plogpenning tittel som hertug av Jylland.  

Erik Plogpenning var nesten under hele sin  

regjeringstid i strid med sine hel og 

halvbrødre, som også hadde fått store deler av 

riket i len av faren. 

Erik Plogpenning ble halshugget - da han ble 

tatt til fange - i uroligheter under et tysk 

angrep. Liket ble kastet på sjøen, men ble 

senere funnet stygt lemlestet av noen fiskere. 

Folket ærede Erik Plogpenning som en helgen 

i ettertid. Hans dronning Judith (Jutta) giftet 

seg igjen med Burchard, borggreve av 

Rosenburg. Erik Plogpenning fikk med Judith 

(Jutta) to sønner, men de døde unge, og fire 

døtre. Datteren Sofie ble gift med kong 

Valdemar av Sverige. Datteren Ingeborg ble 

gift med kong Magnus Lagabøter Håkonsson, 

mens døtrene Jutta og Agnes gikk i 

klostertjeneste, men forlot dette senere. 

 

 

SLEKTSLINJE 006 

 

001. Budle Vålesson. Født ca. 190 etter 

Kristus. Han nevnes i sagastykket "Hversu 

Noregr bygdist" - "Hvordan Norge ble 

befolket" - men der nevnes han som en av 

sønnene til Skjoldungen Halvan og bror til 

blant andre Lovde eller Lodve og Sigar. Det er 

ikke denne Budle, men hans ætling som 

nevnes i sagasyklusen om Volsungene og hos 

den danske kronikøren Saxo Grammaticus. Det 

er opplagt han var en Skjoldung og faren kan 

neppe være andre enn Våle, sønn av Balder 

eller Bel-Dag - også kalt Volund smed. Budles 

mor het visst også Bodvid og var datter av den 

svenskfødte kong Hodd Ring i Danmark, sønn 

av Uppsalakongen Visbur Hodbrodd (ca. 72-

135). Hodds bror het Athisl, det vil si Adils 

eller Egil. Hos Snorre kalles brødrene Gisl og 

Ondur.  

På grunn av navnene i etterslekten, kan vi 

slutte at Budle var konge i Ranrike - altså 

Bohuslän - som tilhørte Norge inntil 1600-

tallet. 

Som sønnesønn av "Balder" (Dag), var Budle 

ætling i 7. ledd av Odins sønn Skjold, og 

farfaren hadde blant annet vært konge over 

Vestfold og Østfold. Vi vet ikke navnet på 

Budles hustru - ei heller på hennes far, som var 

født midt på 100-tallet, men Budles svigerfar 

var nok Athisles sønn. 

 

002. Adils Budlesson (Egil). Født ca. 220  

etter Kristus. Han er da oppkalt etter sin  
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morfars far. Selvom Adils, Hods bror, var hans 

oldefars bror og han kunne vært oppkalt 

indirekte, var ikke dette vanlig praksis, mens 

det derimot var et utbredt inngifte mellom 

nære slektninger i den tiden. Det er tydelig 

Adils Budlesson Saxo omtaler i syklusen om 

Vermund og Uffe, stamfedrene til kongene av 

Mercia i England. 

Adils overvant kong Frovin Frøygeirsson, 

svigerfar til Uffe. Frovin skal ha vært Slesvigs 

konge, mens Uffe hersket i Angeln. Imidlertid 

ble Adils selv felt av Frovinssønnene Kette 

(Ketil?) og Uvigg (Ufeig). 

En venn av kong Adils var kong Godgejst 

Håvardsson (ca. 230-310), som var 8. 

generasjon av Håløygkongenes slekt. Hvorvidt 

kong Godgjest hersket i Nord-Norge, vet vi 

ikke. Det er mer sannsynlig at han hadde 

kongedømme i Jylland i Danmark. Hos Snorre 

hører vi at Godgjest ble drept da han prøvde en 

hest han hadde fått av kong Adils. Men da 

Snorre formoder at Adils overlevde 

Godgjest, må Adils ha vært eldgammel da han 

- etter 310 - ble drept av Ufeig og Ketil. 

Utenkelig er det ikke - for vi ser at 

oppkallingen i Budlungenes slekt går direkte 

fra tippoldefar til tippoldebarn ved iallfall to 

anledninger. Dette kan også bety at 

Budlungenes fiender ikke våget å hevne seg 

før Budlungene var eldgamle, og at kongene i 

Bohuslän var meget mektige, er det svært 

meget som tyder på. 

 

003. Vivil Adilsson. Han var konge av 

Bohuslän - Ranrike. Født ca. 260. Denne 

sagakongen har samme fornavn som 

svigerfaren til kong Ring på Ringerike (født 

ca. 515) og kan være en av dennes forfedre. 

Ellers kjennes han kun fra "Hversu Noregr 

bygdist". Det er mulig at Vivil hadde broren 

Budle, som i tilfelle var yngre og født ca. 265.  

004. Læfve (Leidulv?) Vivilsson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca 300. Også han 

kjennes bare ved navn fra "Hversu Noregr 

bygdist". Har faren hatt en bror ved navn 

Budle (II.), så har i tilfelle Læfve vært gift med 

dennes datter - sin kusine - og det var skikk i 

landet i den tiden. Mangelen på saga om 

Læfve eller Leidulv Vivilsson, indikerer at 

hans regjeringstid har forløpt fredelig. 

 

005. Sigurd Læfvesson. Han var konge av 

Ranrike. Født ca. 340. Denne nevnes ikke i 

"Hversu Noregr bygdist". Det gjør derimot 

hans yngre bror Budle, som kanskje er oppkalt 

etter sin morfar. I Volsungenes beretninger, 

hører vi også at Budle var far til Brynhild og 

Atle - det vil si Adils, og dette tyder på at den 

andre Budle i sin tur har hatt en sønn ved navn 

Adils som var den tredje Budles svigerfar. Det 

var denne tredje Budle som skal ha vært 

svigerfar til burgunderkongen Gundahar 

Gibikasson, og det omtales også hos Saxo 

Grammaticus.  

Avstandene i Europa var i de dager likevel 

ikke større enn at det var hyppig trafikk 

mellom Skandinavia og traktene helt ned til 

Svartehavet. 

På de trakter - i det Bosporanske Riket - hadde 

nå goterne - Ostrogoterne - overtatt makten, 

men legitimert sine krav ved å gifte seg inn i 

de gamle bosporanske kongenes ætt, ætlingene 

til romere, persere og makedonere. Likesom 

vestgoterne fikk kongenavnet Alarik inn i 

slekten fra Uppsala - er det mer utviltsomt at 

Ranrikeskongen Sigurd Læfvesson har vært 

svigersønn av ostrogoterkongen Hermanarik, 

som levde ca. 300-375. 

Den tyske historiker Wilfried Fischer antar at 

Hermanariks hustru, som ble født ca. 318, var 

datter av den bosporanske kongen Tiberius 

Julis Rhaiskuporis V., f. ca. 285). 

Denne Tiberius var den 10. generasjonen som 

bar navnet Tiberius Julius av de bosporanske 

kongenes ætt, fra og med Tiberius Julius 

Rhaiskuporis I. (født ca. 45), som var 

sønnesønn av den Gepaipyris, som var 

datterdatters datterdatter av den romerske 

triomviren Marcus Antonius. 

Sannsynligvis var Sigurds mor av Götalands - 

det vil si Västergøtalands - kongeslekt, og 

morfaren må ha vært Svipdag Sigarsson. Av 

Saxos beretninger, ser vi at han må ha dratt ut i 

kamp mot fetteren kong Sigvald eller Sibald 

Sigarsson, men at han falt i kamp mot dennes 

stattholder Sigmund Volsung, som imidlertid 

selv døde i kampen. 

 

006. Jormunrek Sigurdsson. Født ca. 375. 

Han var senere konge av Ranrike, var oppkalt 

etter sin mektige morfar i Syd-Russland. Den 

danske historikeren Saxo sier uttrykkelig at 

han var livlig på ferde nær Bosporos - i 

Hellesponten, og hans annen hustru - Svanhild 

- skal ha vært søster til fire mektige 

hellespontinske brødre. Saxo forteller at 
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Jormunrek og dennes fosterbror Gunnar først 

var fanger hos den "slaviske" kongen Ismer - 

utvilsomt den gotiske høvdingen Withimir 

(født ca. 350), hvis søster var gift med 

Ermanarichs sønn Hunimund (født ca. 338). 

Da Jormunrek ble fri og kom tilbake til 

Skandinavia, fikk han kongeriket etter onkelen 

Budle, som hadde styrt etter Sigurds død. 

Jormunrek eller Jarmerik skal ha erobret kong 

Gøtars rike, det vil si riket til kong Sinfjotle 

Siggeirsson. Det er vel all grunn til å tro at 

Jarmerik bekreftet sitt krav ved å gifte seg med 

Sinfjotles søster. Hennes mor, Signe, var 

søster til den Sigmund Volsung som kjempet 

mot Jormunreks far Sigurd. 

Av beretningen hos Saxo, får vi det inntrykk at 

Jormunrek falt i slag mot de fire brødrene til 

Svanhild fra Hellespont. 

 

007. Randve Jormunreksson. Han var konge 

over Ranrike. Født ca. 410. Hos Saxo kalles 

han "Broder". "Broder blev sin Faders 

Eftermand, men hvad han duede til, derom tier 

Man". Før han ble konge, vet vi at han 

visstnok ble etterstrebet av stemoren Svanhild 

og dermed ufrivillig ble årsak til hennes død. 

Hans hustru må ha vært Aslaug, datter av 

Sigurd Sigmundsson fra søndre Østfold. 

 

008. Sigvald (Sigurd) Randvesson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca. 450. Også han 

nevnes kun med navn hos Saxo. 

 

009. "Snie" Sigvaldsson, gir oss derimot mer 

kjøtt på benene. Når Saxo omtaler "den 

merkverdige elskovshandel" som var mellom 

ham, og den gøtiske kongsdatteren, er det vel 

neppe tvil om at vi her har å gjøre med den 

første Ragnar Lodbrok. Denne var i tilfelle 

født ca. 480. I sagaen om Ragnar Lodbrok, 

kalles hans hustru Tora Borgarhjort, og hennes 

far var jarlen Herrød i Götaland. Dermed var 

Toras søster Hygd gift med kong Hugleik av 

Götaland, som omtales i Beowulfeposet fra det 

7. århundre. Om Hygds mann Hugleik eller 

Chocialicus, vet vi fra frankiske annaler at han 

falt i Friesland i 521. 

 

010. Sigurd Ragnarsson, må ha vært navnet 

på neste generasjon, og Sigurd ble i tilfelle 

født ca. 520. En datter ble nok gift med kong 

Yngvar av Uppsala og ble mor til Braut-Anund 

og dennes bror Sigurd. 

011. Ragnar Sigurdsson, var så neste 

generasjon og født ca. 560. Om ham finnes  

heller ingen spesiell saga, og dermed var det  

vel fredelig i Bohus i hans tid. 

 

012. Rådbard. Født ca. 600. Han var konge av  

Gardarike, det vil si Russland. Som nevnt - var  

det hyppig forbindelse mellom Nord og Sør i 

de tider, og de gamle norske historikere Storm, 

Munch og flere med dem fremhevet disse 

forbindelser, men i våre dager er man - vel litt 

for lettvint - tilbøyelige til å avfeie dem. 

Navnet Rådbard er veldig interessant: Det er 

det samme som det senere så ofte brukte 

"Robert". 

Da den danske kongen Rørek Halvdansson ble 

drept med svik, forårsaket av broren Helge den 

kvasse og av svigerfaren Ivar Vidfamne 

Haraldsson, ble enken Aud Ivarsdatter gift 

med kong Rådbard. Dette ekteskapet skulle bli 

skjebnesvangert. 

 

 
Kostbare skandinaviske smykker og ringer fra 500-

600-tallet e. Kr. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

013. Randve Rådbarsson. Født omkring 640, 

antagelig død ca. 715. Han levde i fred og 

fordragelighet med den eldre halvbroren 

Harald Røreksson med tilnavnet Hildetann (ca. 

638-718), som hadde temmelig utstrakte riker i 

både Danmark, Sverige og Norge. 

På den annen side, har nok Randve hatt visse 

ambisjoner. Han giftet seg nemlig med Åsa, 

datter av kong Harald Alreksson på Agder, og 

hun nedstammet fra den romerske keiseren  

Claudius. 

 

014. Sigurd Ring Randvesson. Ca. 675-750. 

Han var konge av Västergøtland, Uppsala og 
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flere svenske kongedømmer, bl.a. Skåne, 

Sjælland, storparten av det øvrige Danmark, 

Viken i Norge, d.v.s. Bohuslän, Østfold, 

Vestfold, deler av Telemark og Agder, etc.   

Sigurd Ring var gift med Alvhild  

Gandalvsadatter fra Alvheim i Tune, Østfold, 

datter av kong Gandalv Alvgeirsson (født ca. 

650). Gandalv var sønnesønn av kong Alv, 

som var født ca. 580 og visstnok var den tiende 

konge på Alvum som bar dette navnet.  

Sigurd Ring utfordret Harald Hildetand, sin 

fars halvbror, til å møte ham til slag på 

Bråvollene, ved Bråviken nær Norrköping i 

Sverige, for å finne ut hvem av dem som var 

den tapreste og mektigste. Kong Harald 

Hildetand tok imot denne utfordringen. De 

brukte syv år på å bygge opp hærstyrken av 

dyktige og kraftige menn og kvinner. Da hæren 

var klar marsjerte kong Harald Hildetand i 

spissen for sin hær - på en "bro" av skip - fra 

Sjælland til Skanør. Straks hærene møttes 

løper kjemper og skjoldmøyer fra begge sider 

frem og hugger til å begynne med blodige 

gater gjennom fiendens rekker. Kong Harald 

Hildetand ble felt av sin egen høvedsmann 

Brune, som slo den gamle kongen i hodet med 

ei klubbe. Kong Sigurd Ring tar nå makten 

både i Danmark og Sverige, og skal ha hersket 

lenge. På sin eldre dager fridde han til Alvsol 

av Vendsyssel, men hun nektet å gifte seg med 

ham. Kong Sigurd Ring gikk da til kamp mot 

hennes brødre, hvor begge falt. I mellomtiden 

hadde Alvsol tatt gift - for ikke å falle i 

fiendens hender. Når kong Sigurd Ring fikk 

vite om dette begikk han selvmord - ved å 

spidde seg på et sverd - ombord på et skip, 

lastet med alle de omkomne fra slaget, som så 

ble satt i brann. 

 

015. Ragnar Lodbrok. d. e. Sigurdson. Født 

ca. 715. Han var gift med "Kråka" Åslaug 

Sigurdsdatter, fra Spangereid ved Lindesnes. 

Hun var egentlig datter av kong Sigurd 

Fåvnesbane og hustru Brynhild 

Budlesdatter, men etter deres død flyktet 

fosterfaren kong Heime i Lymdalene med 

henne til Spangereid.  

"Kråka" Åslaug Sigurdsdatter er ane nr. 

001 på slektslinje 003. 

Den høyættede Åslaug vokste opp hos Åke og 

hustruen Grima på Spangereid. De behandlet 

henne som en trell, og hun ble satt til hardt 

arbeid og til å gjete dyrene ute i marka. Årene 

gikk, og jenta vokste seg penere og penere, og 

for at ingen skulle se hvor vakker hun var 

hadde Grima nektet henne å vaske seg og å 

stelle håret. 

Navnet "Kråka" skal hun ha fått da hun en  

sommer det var svært tørt påkalte en flokk 

kråker som til sist dekket hele himmelen, og da 

kråkene fløy bort begynte det å regne. Hun 

visste at hun var av kongelig ætt og drømte 

ofte om å komme bort fra fattigdommen på 

Spangereid og fra trellekårene hos Åke og 

Grima.  En dag mens hun satt slik å drømte 

fikk hun se at det var kommet mange store skip 

inn til land like i nærheten av gården hvor hun 

bodde. Det hun så var flåten til en av datidens 

mektigste konger i Europa, nemlig kong 

Ragnar Lodbrok av Danmark. Han var egentlig 

på vei til England, men hadde lagt turen innom 

Spangereid på å besøke slektninger på Agder. 

Åslaug skyndte seg hjem og vasket seg godt og  

kjemmet håret uten å bry seg om Grimas 

forbud. Og med det gylne håret om seg som en 

kappe gikk hun mot huset. Mens Åslaug var på 

vei hjem hadde kong Ragnar sendt 

matsveinene sine på land for å bake brød. De 

gikk inn på gården og traff Grima, som fortalte 

dem at hun hadde en datter som kunne hjelpe 

dem med å bake brød. Men sveinene ble så 

forvirret av den vakre jenta at de glemte hele 

bakingen og dermed ble alle brødene brent. Da 

de kom tilbake til skipene spurte kongen om 

hvorfor alle brødene var blitt brent, og de 

unnskyldte seg med at de hadde fått hjelp av ei 

bondejente som var så fager at de ikke hadde 

maktet å ta øynene fra henne. Kongen, som var 

enkemann, ville se nærmere på jenta og var 

hun som sveinene hadde sagt kunne han nok 

tenke seg å ha henne til dronning. Kongen 

kalte til seg noen av de gjeveste mennene sine 

og ba dem å gå opp til gården med bud til 

jenta. Men han ville også finne ut om hun var 

like klok som fager, og derfor skulle hun løse 

denne gåten: "Hun skal komme til meg 

hverken naken eller kledd, verken fastende 

eller mett og verken alene eller i følge med noe 

menneske". Sendemennene gikk opp til gården 

og overbrakte budskapet til Kråka. Hun løste 

gåten med det samme, og ba de ta med seg 

beskjed tilbake til kongen om at hun om 

morgenen dagen etter skulle komme til skipet 

til kong Ragnar slik han ønsket.  

Tidlig neste morgen stod Åslaug opp og gjorde 

seg i stand. Hun tok på seg kun et fiskegarn, 

som hun svøpte rundt seg, og lot det lange 
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gylne håret falle over garnet. Så var hun 

verken naken eller kledd. Hun bet i en løk. Så 

var hun verken fastende eller mett. Hun lot den 

store bukken følge seg så var hun verken alene 

eller i følge med noe menneske. Da hun 

nærmet seg skipene ropte kongen til henne og 

ville straks ha henne ombord. Men først etter 

at å ha blitt lovet full trygghet, lot Åslaug seg 

ro ut til "kongeskipet". Hun kom vel ombord 

og Ragnar talte lenge med henne og undret seg 

dypt over hennes høviske tale og kloke svar. 

Han ble kjær i henne og ba henne følge med på 

reisen til England, men Åslaug takket nei. 

Hun svarte kongen at han måtte dra til England 

uten henne, og at det da kunne hende at han 

fikk andre tanker. Men dersom han ikke skiftet 

mening kunne han komme tilbake og sende 

bud etter henne. 

Kong Ragnar seilte nå fra Spangereid med 

kurs for England, men jenta i fiskegarn glemte 

han ikke. På hjemturen fra England ble på ny 

kursen satt mot norskekysten og den lille 

havna ved Spangereid. Åslaug hadde lenge gått 

og ventet på at skipene til Ragnar skulle dukke 

opp igjen. En dag gikk ønsket hennes i 

oppfyllelse, for da stevnet den mest staselige 

flåten som noen gang har besøkt Spangereid 

inn mot land. Fremst i rekken seilte Ragnars 

eget høvdingeskip. Med mange drageskip 

hadde Ragnar forlatt Spangereid, men med 

atskillig flere og større skip vendte han tilbake 

til den lille havna, der han hadde lært Åslaug å 

kjenne. Samme kveld sendte kongen bud og 

hilste til henne at hun nå skulle følge med han 

for godt. Men Åslaug svarte at hun ikke ville  

dra før neste morgen, og slik ble det. 

Neste dag sto hun tidlig opp og fant frem 

harpen med arvegodset sitt, og til Åke og 

Grima fortalte hun at nå ville hun reise bort fra 

dem. Hun fortalte dem at hun visste at de 

hadde drept fosterfaren hennes, men hun ville 

ikke hevne seg på dem. Så tok Åslaug harpen, 

forlot huset, og gikk til skipene. Der ble hun 

vel mottatt, og først nå fortalte hun kong 

Ragnar hvem hun egentlig var.  

Samme dag forlot den danske flåten 

Spangereid og med god bør satte de kursen 

sørover til Danmark. Ferden gikk godt, og 

cirka ett døgn senere ankret de opp i Ragnars 

hjemland. Der ble det feiret hjemkomst og 

bryllup med et kostelig gjestebud som varte i 

tre dager. Åslaug og Ragnar levde sammen i 

mange år og holdt mye av hverandre. 

 

De hadde sønnene Sigurd (Sivat) Orm-i-øye,  

Bjørn Jernside, Hvitserk og Ivar Benløs  

(han hadde visstnok ikke ben, men brusk i 

kroppen). 

Ragnar Lodbrok rustet på sine eldre dager ut to 

krigsskip, for vikingtokt til England. Åslaug 

hadde på forhånd advart ham at han ikke burde 

dra avsted med en så liten flåte, men Ragnar 

svarte at jo færre skip, dess større ære. Men 

det gikk ikke så bra, for skipene forliste på 

Northumberlands kyst. Det lyktes allikevel 

Ragnar og hans menn å redde seg i land, men 

der kom de i kamp med den angelsaksiske 

kongen Ella.  

 

 

Illustrasjonsfoto. Ragnar Lodbroks hær var godt 

rustet med sverd, spyd og økser på toktet til 

England, men overmakten ble for stor for den 

skipbrudne hæren til engang Nord-Europas 

mektigste konge. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

Det ble en lang og bitter kamp - hvor Ragnar 

fikk alle sine menn drept, og tilsist var bare 

han selv igjen. Han ble nå tatt til fange av kong 

Ella og kastet i en ormegård, en gruve med 

slanger, og der døde kong Ragnar. 

 

016. Bjørn Jernside Ragnarsson. Ca. 745- 

803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble 

såret i en kamp Ragnar og tre sønner holdt mot 

berserken Skarde og 7 sønner. De siste ble 

overvunnet.  

Ved delingen av Ragnars rike, fikk Bjørn 

Uppsala, Svitjod, Øster- og Västergøtland med 

tilgrensende områder. Det er grunn til å tro at 

navnet på hans svigerfar eller dennes far var 
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Anund, da dette også var navnet på en sønn og 

sønnesønn. Det er mulig Bjørn også hersket  

over nordre Vestfold i Norge, da en sønn  

havnet i Telemark. I Svearike etterfulgtes han  

av sønnen Erik (død 811), som ble stamfar for  

de senere svenske konger. 

 

 

Det var den 8. juni 793 at norske vikinger herjet 

Guds kirke i Lindisfarne på Northumberlands kyst. 

Til minne om denne udåd, som innledet 

vikingtogene, reiste befolkningen noen år senere en 

minnestein. Figurene som her er fremstilt, er 

tydeligvis de norske vikinger som går i land med 

øks og sverd. Om dette første vikingtog var en 

direkte hevn for kong Ragnar Lodbroks nederlag 

vites ikke, men skal nok ikke utelukkes. 

 

017. Anund av Svearike, Donstad i 

Morgedal, Drotning i Rauland. Født ca. 780. 

Han omtales i sagn fra Vinje og Rauland og 

det skal ha stått "Aanund av Svealand" på 

sølvbeltet hans. I bygdesagnet kalles han 

"Prins Dond". Hans eksistens bekreftes av en 

slektsrekke i den islandske Landnåmabok og 

av andre tradisjoner fra Vinje og Rauland. 

Riktignok nevnes han ikke i Landnåmabok, 

men hans utvilsomme etterslekt nevnes. Han 

var vennesæl og godt likt av alle, sier 

tradisjonen. Kona hans var Gudbjørg. Hun 

var datter av kong Bjørn på Drotning og 

søster av Hake Bjørnsson. Faren til Bjørn 

Drotning skal ha hett Jon, men dette kan ikke 

stemme, da Jon er et kristent navn. Derimot er 

det vel mulig at Bjørn hadde brødrene Knut, 

Aslak og Kalv. Navnene Hake og Kalv i ætten 

peker mot avstamning fra den gamle 

kongeslekten på Hadeland, og vi vet at en 

ætling av denne slekten, Romund Greipsson, 

tilhørte samme generasjon som Bjørn 

Drotning. Dog kjenner vi navnene på Romunds 

åtte brødre, som var Rolv, Hake, Gaut, Trost, 

Anganty, Loge, Helge og Hrok, og det er 

fristende å gjette på at bygdetradisjonen har 

sammenblandet "Prins Dond"s svigerfar og 

faren og at han, når han etterfulgte Hake på 

Drotning, var svigersønn av Hake Greipsson. 

Det er også en viss likhet mellom navnet - 

Gunnbjørg - på Anunds hustru og Gunnhild, 

som var navnet på Romund Greipssons mor. 

 

018. Aslak Anundsson i Telemark. Født ca.  

805. Heller ikke han nevnes i ættetavlen i 

Sturlubok som nevner hans sønn etter Bjørn 

Jernside. Derimot finner vi ham både i 

Hauksbok, i Landnåma og i Eirik Raudes saga, 

hvor han gjøres til sønn av Bjørn Jernside. 

Navnet Aslak har han fått fra morsslekten, da 

vi ser moren Gunnbjørg skal ha hatt farbroren 

Aslak. 

 

019. Roald Rygg Aslaksson. Født ca. 830, er 

en person vi kjenner godt.  

I Heimskringla hører vi at han kjempet mot 

kong Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord i 

872, sammen med broren Hadd den hårde. 

Navnene Roald og Hadd stammet begge fra 

Hadelandskongenes ætt, så det er grunn til å 

tro at deres far Aslak også hentet seg kone 

derfra. I bygdetradisjonene i Vinje og Rauland 

kalles de to brødrene Raud Rauland og Hadd 

Haddeland. De nevnes ikke blant de falne ved 

Hafrsfjord, så Roald har nok levd i en rekke år 

etter 872. I tradisjonen fra Heddal i Telemark 

kjennes han som Raud Rygin og skal ha eiet 

gården Ryen i den bygden. Det må også være 

ham som i kapitel 206 og 219 av Sturlubok og 

i kapitlene 173 og 185 av Hauksbok i 

Landnåma kalles Raud ruggu i Numedal. 

Tradisjonen i den dalen taler også om en kong 

Rollag av Rollag, som kanskje er samme 

person. 

I Landnåma fortelles det at han hadde sønnen 

Torstein svarfader, visstnok bosatt på 

Svarfaderstadir eller Svarstad i Lardal i 

Vestfold, og datteren Ingebjørg som var gift 

med vestfoldingen Sigmund, trolig på 

Schjerven i Lardal. Det er grunn til å tro at 

Sigmunds etterslekt fremdeles sitter på 

Schjerven. 

 

020. Bjørn byrdusmør Roaldsson. Født ca.  

855, kjenner vi også fra Landnåmabok. I  



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

68 

Melarbok i Landnåma kalles han "Roarsson". 

Kanskje var kona datter av en Roar, for en 

sønnesønn fikk det navnet. Dermed var hun 

nok datter av Roar og Groa Herfinnsdatter, 

som var foreldre til landnåmsmannen Sleitu-

Bjørn, hvis sønn Arnbjørn var gift med et av 

Bjørn byrdusmørs barnebarn. Bjørn 

byrdusmørs hustru må være født ca. 870 og 

hennes far Herfinn Torgilsson ca. 845, Torgils 

(Gormsson) ca. 820 og dennes mor Tora ca. 

800. Hun var datter av kong Erik Bjørnsson av 

Uppsala, og som var sønn av Bjørn Jernside 

Ragnarsson, som er ane nr. 016 på denne 

slektslinje.  

 

021. Hovda-Tord Bjørnsson. Født ca. 890. 

Tord var en høyættet mann, skriver Hauk 

Erlendsson. Han fór til Island og tok 

Hovdastrand i Skagafjord mellom Unadalså og 

Hrolleifsdalså og bodde på Hovde. Tord var 

gift med Torgerd (eller Fridgerd), datter av 

Tore hima og av Fridgerd, datter av Kjarval 

irekonge. Kong Cearbalh av Ossory i Leinster 

(ca. 800-887) var ætling i 9. ledd av kong 

Colmain Mor (ca. 600) og Colmain på sin side 

var ætling i 32. ledd av den berømte irske 

kongen Ugaine Mor ("Den store"). Tord og 

Torgerd hadde nitten barn, elleve sønner og 

åtte døtre. Sønnene var Bjørn, Torgeir, Snorre, 

Torvald, Bård, Saxolv, Torbjørn, Roar, 

Tormod, Knorr, Tormod og Stein. Døtrene var 

Torlaug, Herdis, Torgrima, Arnbjørg, Arnleiv, 

Åsgerd, Turid og Fridgerd. En sønnesønn av 

den sistnevnte datteren var Tord Folesson (død 

1030 i slaget på Stiklestad).  

 

022. Snorre Hovda-Tordsson. Født ca. 920. 

Han nevnes i Landnåma som den tredje sønnen 

til Hovda-Tord. Kona hans var Torhild rypa 

av den berømte Hvammslekten, datter av Tord 

Gjelle (født ca. 893) og av Rodny Skut, som 

var datter av Midtfjord-Skjegge av Skutætten 

fra Lyngdal i Vest-Agder. Midtfjord-Skjegge 

var en av de mektigste høvdingene på Agder. 

Tord Gjelle Olavsson var sønnesønn av 

Torstein Røde, sønn av kong Olav Hvite av 

Dublin. Torsteins kone Turid Øyvindsdatter 

var datter av Øyvind austmann Bjørnsson fra 

Agder og av Rafertach (Rafarta), datter av 

kong Cearbalh. 

 

023. Tord hesthovdi Snorresson. Født ca.  

945. N.- i Landnåma og i Sagaen om Eirik  

Raude, hvor også kona Torunn nevnes. 

Kronologisk må han være far til Torfinn. 

 

024. Torfinn Karlsevne Tordsson. Født ca. 

970. Han var en stor kjøpmann, og en sommer  

seilte han til Grønland, med 40 mann om bord. 

På Grønland ble de hjertelig mottatt av Eirik 

Raude som inviterte dem til vinteropphold på 

Brattalid. Men da julen kom, var Eirik meget 

bedrøvet og klaget over at de hadde så lite øl å 

tilby de tørste vikingene. "Spiller ingen rolle", 

sa Torfinn, "vi har både korn og malt på 

skipet". Dermed ble det en jul så storslagen 

som en neppe hadde sett i det fattige 

grønlandske samfunnet. Så populær ble 

Torfinn at Brattalidsbonden samtykte i at han 

giftet seg med Gudrid, enken etter hans sønn 

Torstein. Hun var datter av islendingen 

Torbjørn Vivilsson. Hun fulgte mannen og 

dennes følgesvenner på ferden vestover da de 

aktet å kolonisere "det fagre Vinland" som 

først ble oppdaget av Bjarne Herjolvsson i 986 

og så av Leiv Eiriksson i 1001. De kom iallfall 

så langt syd i Nord-Amerika som til Rhode 

Island og noen mener de nådde helt til Georgia 

eller Florida. Men de bosatte seg i L'Anse aux 

Meadows på Newfoundland og bodde der til 

1013. Da råket de uklar med indianerne og 

vendte tilbake til Grønland etter kamp med de 

innfødte. I 1014 dro Torfinn og Gudrid til 

Island, hvor de bosatte seg på Reynines. 

 

 
"Det fagre Vinland" ble oppdaget av Bjarne 

Herjolvsson i 986 og så av Leiv Eiriksson i 1001. 

Oppdagerne kom iallfall så langt syd i Nord-

Amerika som til Rhode Island og noen mener de 

nådde helt til Georgia eller Florida. 

 

025. Snorre Torfinnsson. Født 1011. Dette er 

den første europeer som ble født i Nord-

Amerika. Det finnes mange og motstridende 

opplysninger om hans etterslekt, men så 

foreligger det også mange unøyaktigheter og 
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ikke minst sammenblandinger i sagaene og i 

Landnåmabok. Men i Sagaen om 

Grønlendingene hører vi at: "Da Karlsevne var 

død, tok Gudrid styret på gården sammen med 

Snorre, sønnen som var født i Vinland. Og da 

Snorre hadde giftet seg, reiste Gudrid ut og 

gikk sørpå og kom hjem igjen til gården til 

Snorre, sønnen sin. Og da hadde han latt bygge 

en kirke på Glaumbø. Siden ble Gudrid nonne 

og eneseteskone og bodde der så lenge hun 

levde". 

Snorres datter Hallfrid var mor til biskop 

Torlak Runolvsson (1085-1133). 

 

026. Torgeir Snorresson på Vidimyr. Født 

ca. 1040.  Hans datter Yngvil skal ha vært mor 

til biskop Brand Sæmundsson, som døde i 

1201, men da må det ha vært drøye 

generasjoner. Vidimyr ligger inn for 

Skagafjord på Nord-Island, syd for Ulvljots 

landnåm og nord for Alvgeirs. 

 

027. Turid Torgeirsdatter fra Vidimyr. Født 

ca. 1090. Hun var gift med Hall Teitsson, ca. 

1080-1150. Halls farfar Isleiv Gissursson 

(1006-1080) var den første biskop i Skålholt 

og ble viet som sådan i Bremen. Hall ble prest 

i Haukadal etter faren Teit (død 1110). I 1149 

utnevntes Hall til biskop i Skålholt, men han 

døde i Utrecht i Holland før han kunne tiltre 

sitt embete. 

 

 
To geistlige islendinger bærer et helgenskrin. Etter 

en tegning i et gammelt islandsk bibelhåndskrift.  

 

028. Gissur Hallsson. Død 27. juli 1206. Han  

var lagmann på Island 1181-1200 og prest 

likesom faren. Først bodde han på 

Biskopstunga i Haukadal, men siden flyttet 

han til Skålholt. Han ble regnet for å være 

meget kunnskapsrik og veltalende. I sine yngre 

dager, var han stallare hos kong Sigurd Munn. 

Han var ofte utenlands og kom helt til Rom. 

Han skrev en reisebeskrivelse som kaltes "Flos 

peregrinationis", som nu ikke lenger er bevart. 

Kona hans, Alfheid, var datter av Torvald den 

rike Gudmundsson. 

 

029. Turid Gissursdatter. Hun var gift med 

Tume Kolbeinsson, død 1184. Han var 

godordsmann på Ås på Hegranes og var sønn 

av Kolbein Arnorsson (død 1166). Tume var 

først gift med Gudrun Toresdatter og hadde 

med henne datteren Sigrid, gift med Sigurd 

Ormsson. Med Turid hadde han Kolbein og 

Arnor og Halldora, som var gift med Sigvat 

Sturlasson, og Alfheid. Utenom ekteskap, 

hadde Tume barna Torstein og Arndis. 

 

030. Alfheid (Alfhild) Tumesdatter. Hun var 

gift med Ingemund Grimsson, født ca. 1169. 

Han var sønn av Grim Snorresson (død 1196) 

og Torny Torgeirsdatter. Tornys foreldre var 

Torgeir Hallesson (død 1169) og Hallbera 

Einarsdatter fra Reykholar. Presten Ingemund 

Torgeirsson (død 1189) var Tornys bror. 

 

031. Torgeir Ingemundsson. Født ca. 1200. 

Han kjennes kun for så vidt som han må være 

far til den Ingemund Torgeirsson som i 1252 

var en av følgesvennene til Torgils Skarde 

Bodvarsson, sønnesønn til Tord Sturlasson. 

 

 

Barnestøvel fra 1200-tallet. 
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032. .......... Torgeirsdatter. Hun var gift med  

Peter Bårdsson Sponheim.  Født ca. 1230. 

Død ca. 1310. Han var sønn til Bård 

Petersson Hesbö (1205-12639) og hustru 

……… Ogmundsdatter Sponheim. 

Peter Bårdsson Sponheim er ane nr. 019 på 

slektslinje 056. 

I en artikkel om slekten på Byre, Sandvin og 

Spånheim i "Ætt og Heim" fra 1955, sier Eyvin 

Dahl: "Det er ett navn som ruver mektig i 

Diplomatariebrevene fra denne tiden og det er 

INGEMUND. - Det er ikke mer enn rimelig at 

noen hver tar til å spekulere litt på hvor dette 

stedegne og sjeldne navnet kan tenkes å skrive 

seg fra...... I 890 dro Ingemund gamle til Island 

med kong Haralds samtykke......  

 

 
Tøyhandel omkring 1300. Etter tidens skikk betaler 

kunden tøyet med en ring. Bildet er utsnitt av en 

initial fra ”Kaupabolken” i kong Magnus 

Lagabøters lovbok. 

 

Først i siste halvdel av det 11. hundreåret 

møter vi en ny Ingemund på Island. - Vi har 

ikke kunnet påvise noe slektskap mellom disse 

to Ingemund'ene - men den siste stammer fra 

en nesten like kjent landnåmsmann som 

Ingemund gamle og det er Ulv skjalge fra - 

Rogaland...... det er da litt eiendommelig at vi 

her i slutten av det 11. hundreåret møter et 

søskenkull, hvor den som bærer navnet 

Ingemund er en like framtredende geistlig som 

hans navnebror korsbroderen sira Ingemund er 

det 100 år senere. - Ingemund prest av 1186 er 

en Torgeirs sønn og har en brorsønn som heter 

Ogmund, - sira Ingemund av 1286 har en nær 

frende som heter Torgeir og at han på en eller 

annen måte er i slekt med brødrene Ogmund 

og Ingemund Sigurdssønner, - som muligens er 

sønner av den hr. Sigurd som forærer Svithun 

kirke gården Sunnanå, som sira Ingemund og 

hans bror Ogmund har inntekten av, - det er 

vel temmelig opplagt, - likeså at Ingemund 

Osmundsson i 1309 (DN. IV: 821) er sira 

Ingemunds brorsønn samt at han også er i slekt 

med brødrene Ingemund og Ogmund 

Peterssønner i 1308". 

Men når Dahl mener den islandske presten 

Ingemund Torgeirsson er en av forfedrene til 

Byre-Spånheimættens stammor, er det galt. 

Den islandske presten hadde nemlig ikke barn. 

Derimot var den i 1252 nevnte Ingemund 

Torgeirsson ætling av hans søster, og 

slektskapet med Byrefolket må da bli som vi 

har satt opp her. Peter Bårdsson hadde sønnene 

Peter Spånheim, Ogmund Byre, Ingemund og 

Torgeir (død 1310). 

 

033. Ogmund Petersson Byre. N.- 1318-1331 

på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 

Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang 

i Hardanger. Skifte på gården Byre den 

05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 

Ogmund Byre og fru Ragnhild.  

Ogmund Petersson Byre er også ane nr. 020 

på slektslinje 056. 

Arvinger er sønnen Arnbjørn Ogmundsson 

Byre og hans brødre Peter og Olaf sine barn.  

Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 

kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 

kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

mot dem, og betale dem de 12 mark de fikk i 

henhold til kong Magnus sitt testamente
55

.  
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034. Olav Ogmundsson. I Historisk Tidsskrift  

fra 1880 forteller professor Yngvar Nielsen at 

Arnbjørn Ogmundsson i 1332 skiftet med sine 

brødre Peters og Olavs barn etter sine foreldre, 

hr. Ogmund på Byre og fru Ragnhild. Olav må 

ut fra dette være sønn til Ogmund Petersson. 

 

035. Nicolas (Niculas) Olavsson. I det 

femtende bindet av Norsk Slektshistorisk 

Tidsskrift (1955), side 112, finner vi artikkelen 

om "Niculas Olavsson på Hovin" og hans 

våpen, skrevet av stadsfysikus Eyvin Dahl. 

Dahl sier at: "Samme våpenet som Niculas 

Olavsson på Hovin, førte i 1374 - altså 83 år 

tidligere - en Niculas Olavsson, som på Foss i 

Hjelmeland i Ryfylke bevitnet en pakt mellom 

en Jørund Arnesson på Foss og hans hustru 

Gyrid Hallbjørnsdatter. (DN. I. 426)". 

Våpenskjoldet viser et delt skjold, med en halv 

ørn og en halv lilje, som er Byre-

Spånheimættens våpen. Men medlemmene av 

ætten førte også en væpnet arm. 

 

036. Benkt (Benedicte) Nicolasson. Han var 

væpner og nevnes første gang i 1378 (DN XI 

64). Han ble aldri ridder. I 1381 var han fogd 

på Akershus og samme år riksråd " - en 

verdighet han imidlertid utvilsomt da hadde 

hatt i hvert fall i noen tid, da han nevnes som 

den tredje i anciennitet av Riksrådets 8 

tilstedeværende væbnere", som han sier 

Henning Sollied i en artikkel i bind VI av 

Norske Slektshistorisk Tidsskrift. I brev av 6. 

mars 1388 ble Benkt (Benedicte) Nicolasson 

av dronning Margrethe forlenet med Eiker, 

Modum og Tverdalene for sin egen, hustrus og 

barns levetid. Han omtales for øvrig i en rekke 

brev, senest av 29. mars 1398, men må være 

død før 23. mars 1400. Hustruen, Ulfhild 

Thorgautsdatter Smør, var datter av fehirden 

i Tønsberg, Thorgaut Jonsson Smør og av 

Gjertrud Guttormsdatter (Hudfat) fra Tomb 

i Råde. 

Ulfhild Thorgautsdatter Smør er ane nr. 

042 på slektslinje 016. 

Da Benedicte Nicolasson i sitt våpen førte den  

væpned arm, utpeker han seg som sønn av 

Nicolas Olavsson fra Hjelmeland i Ryfylke, av  

Byreætten. 

 

037. Guttorm Benedictesson. Født ca. 1385. 

Død ca. 1443. Han var væpner, riksråd, 

godseier og lensherre og eide parter i gården 

"Svidre" i Lier. Sammen med broren Thorgaut 

var han lensherre over Eiker, Modum, 

Tverdalene og Kopervik ved Drammen. 

 

 
Stol fra 1400-tallet fra Blaker i Lom i 

Gudbrandsdalen. Stolen kan ha tilhørt 

Munkslekten. 

 

038. Henning Guttormsson (Munk). N.- 

1454 i forbindelse med en drapssak. N.- 20. 

januar 1460 som oppsitter på Blaker i Lom. 

N.- 15. januar 1469 som kongens ombudsmann 

i Nordre Gudbrandsdal og bruker av et 

våpenskjold med en bøyd arm (lukket hånd), et 

segl som forekom tidligst 5. feb. 1461, da han 

underskrev et arveavkall. 

Henning opptrer som lagrettemann i 

Gudbrandsdalen 28. nov. 1463 og 3. feb. 1474, 

og ble den 19. feb. 1475 kalt Henning 

Guttormssøn "av vaaben", på samme dag som 

han solgte gården Rottem i Våge til Sigurd  

Dagfinnsson. 

Henning skal visstnok ha eid den store gården 

Blaker i Lom, hvor han var bosatt, og som 

senere hadde en skyld på 8 huder. Han eide 

også gården Hovin i Fåberg og flere andre  

eiendommer i dalen og var en holden mann. 
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Tilnavnet Munk ser det ikke ut til at han 

brukte, men hans sønn og sønnesønn førte det 

ofte. Man vet ikke med sikkerhet hvor 

tilnavnet Munk kom fra, men det kan tenkes at 

han på morssiden var en slektning av den 

Gisbrikt Guttormsson på Andvord i Lom, som 

nevnes som lagrettemann 24. april  

1418 og 8. nov. 1444.  

 

039. Bent Henningsen. Født ca. 1470 på 

Blaker i Lom. Drept på tinget i Høllen i Søgne 

i 1532 av kvinesdølen Stig Bagge. Bent var 

enkemann da han kom til Holum i 1507, og 

ikke så lenge etter sin ankomst til krongodset 

ble han gift med Åse Eivindsdatter. Hun var 

datter av Mandalsfogden Eivind Ljotsen. Som 

fogdedatter tilhørte Åse dermed den standen i 

samfunnet som på den tiden hadde et egnet 

giftemål til Bent Henningsen. 

Da Bent Henningsen kom til Agder ble han 

først fullmektig hos lagmann Lavrans Pedersen 

på Holum krongods. Det var en stilling som 

Bent hadde frem til 1516 da overtok han 

lagmannsstillingen.  

Den 22. sept. 1521 avsa Bent dom i en sak i 

Valle i Setesdal mellom Torgils Gunnufson og 

Tallak Torgrimson. 

Etter et kongebrev, utstedt 29. sept. 1525, 

hadde Bent fått "livsbrev på Holmegård i 

Mandalen, som han selv bor, for han er 

lagmann fri og kvitt". 

Drapet på Bent Henningsen på tinget i Høllen i 

1532 hadde nok en viss sammenheng med de 

politiske forviklinger som rådet innad i den 

dansk-norske administrasjonen og 

religionskrigen mellom katolikkene og 

protestantene. Bent var etter all sannsynlighet 

"tilhenger" av kong Kristian II., som det 

danske riksrådet hadde fjernet fra tronen.  

Eske Bille, som var kong Fredriks mann, følte 

seg nok ikke trygg på lagmann Henningsen og 

folket på Agder. Eske Bille skrev til 

befalingsmannen Stig Bagge på Lista "at han 

måtte uskadeliggjøre lagmannen på 

Agdersiden". Det kan tyde på at Stig Bagge 

"angra sin bedrift", for han hjalp enka etter 

Bent og barna til å bli boende på  

lagmannsgården 

Holmegård, og de nevnes å ha bodd på 

lagmannsgården i 1539. Stig Bagge ble senere 

arrestert i Nederland. Der ble han anklaget for 

spionasje mot hollenderne og dømt til døden. 

Nå var det hans tur til å bøte med livet.  

Bent Henningsen hadde visstnok fem barn med  

hustruen Åse Eivindsdatter. Familien bodde på 

Holmegård i Holum. 

Barn i første ekteskap:  

I. Nils Bentsen Holmegaard, født ca. 1495 på 

Blaker i Lom, til Bringsvær i Nedenes. 

Barn i andre ekteskap: 

II. Jens Bentsen Stausland, født ca. 1510 på 

Holmegård, til Stausland i Søgne. 

III. ………. Bentsdatter Holmegaard, født 

ca. 1510 på Holmegård, til Sandnes i Halse. 

IV. Jakob Bentsen Fuskeland, født ca. 1514 

på Holmegård, til Fuskeland i Holum. 

V. Anne Bentsdatter Holmegaard født ca. 

1518 på Holmegård, til Fuskeland i Holum. 

VI. Rasmus Bentsen Toftenes, født ca. 1520 

på Holmegård, til Toftenes i Halse. 

 

 
Illustrasjonsbilde: Stig Bagge henrettet Bent 

Henningsen på tinget i Høllen i 1532. 

 

040. III. .......... Bentsdatter Holmegaard. 

Født ca. 1510 på Holmegård i Holum. Hun var 

gift med Olaf Naydsen. Født ca. 1510 på 

(Sandnes i Halse). Død før 1591 på Sandnes i 

Halse. Familien bodde på Sandnes i Halse. 

 

041. .......... Olafsdatter Sandnes. Hun var gift 

med Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit. 

Født ca. 1550. Død ca. 1593. Han var sønn til 

Bjørn Olaffsen Gangsaa (1525-1588) og 

hustru Geirlaug Knudsdatter Skjævesland.  

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit er ane 

nr. 009 på slektslinje 017. 

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit var  
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odelsgodsbonde. Verdien av hans jordegods  

var stor. Omregnet til 2010-kroner kan vi anslå 

denne verdien til mer enn sju millioner kroner, 

så han må ha vært en de rikeste menn på Agder 

på 1500-tallet. Familien bodde på Gangsaa i 

Øyslebø
56

. 

Barn: I. Bjørn Olaffsen Gangsaa-Usland. 

Født ca. 1570 på Gangsaa i Øyslebø.  

II. Gunnar Olaffsen Gangsaa. Født ca. 1570 

på Gangsaa i Øyslebø.  

III. Gase Oluffsen Finsdal-Frøysland. Født 

ca. 1570 på Gangsaa i Øyslebø. 

Alle tilgjengelige opplysninger tyder på at de 

tre sønnene i familien er født ca. 1570, men det 

er svært lite trolig at de var trillinger. Det mest 

sannsynlige er at Bjørn og Gunnar kan ha vært 

tvillinger og at Gase ble født ett eller to år 

senere.  

 

042. II. Gunnar Olaffsen Gangsaa. Født ca. 

1570 på Gangsaa i Øyslebø. Dsk. tredje 

pinsedag 1639 på Gangsaa i Øyslebø. Han var 

gift med Ranni Ansteinsdatter Kjos. Født ca. 

1565 på Kjos i Oddernes. Dsk. tredje pinsedag 

1639 på Gangsaa i Øyslebø. Hun var datter av 

Anstein Gunnarsen Kjos, nevnt 1575-1588 

på Kjos i Oddernes og hustru, men hennes 

navn er ukjent.  

Ranni Ansteinsdatter Kjos er ane nr. 005 på 

slektslinje 019. 

Gunnar Olaffsen Gangsaa nevnes første gang i 

1591, da han og faren møttes på Kaddeland for 

å skrive under fullmakt for utsendingene til 

Kristian IV. hylling.  

Gunnar Olaffsen overtok sannsynligvis 

Gangsaagården rundt 1590. Han var ofte 

lagrettemann, og ivaretok i 1606 gården 

Uslands rettigheter i laksefisket. Den 17. juni 

1610 var han sammen med to andre menn fra 

Mandals prestegjeld utsending til prins 

Christians hylling i Oslo. I 1601 skattet han av 

9 huder. Og er oppført i odelsjordeboka av 

1618 med odel: Gangsaa I hud, 1 gsk., 

Birkeland 2 gsk., Auland ½ gsk., Kvaale 2 

gsk., Nerstøl 1 gsk., Hortemo ½ gsk., (1 ½ gsk. 

i 1624), Nodeland ½ gsk., Kjos 1 ½ gsk. Pant: 

Smeland 1 hud. (3 gsk. i 1624). Kjøp: Nerstøl 

3 gsk. (1 gsk. i 1624), Nedre Kjos 1 gsk. Til 

sammen blir dette 6 huder odel, 1 hud pant og i 

hud kjøpegods - altså 8 huder. Fra 1623 til 

1627 skattet han av 7 huder. Tredje pinsedag i 

1639 var det jordskifte etter Gunnar og Ranni. 

 

043. Gunnar Gunnarsen Gangsaa. Født ca.  

1606. Død ca. 1665. Han var gift med 

Gundloug Stiansdatter Lande. 

Gunnar arvet 1 hud 4 eng. i Gangsaagården, 

tilsvarer løpenr. 582, 584 og 585, "Sagaasen",   

"Ytregarden" og "Øygarden-Lillabruket". 

Da Gangsaa ble delt i 1639 fikk opprinnelig 

Gunnar halve gården, men endte senere opp 

med tredjeparten, Yttergården på Øygården, 

Øygården, Hagan og det gamle Gagsaabruket. 

Sannsynligvis bodde familien på Yttergården. 

Han pantsatte i 1647 og 1652 Sagaasen. I 1647 

ble Gunnar "førd som bygselsrådig" for hele 

Gangsaa. Bruket hans minsket og i 1665 satt 

han igjen med tredjeparten av gården. Familien 

bodde på Gangsaa i Øyslebø sogn. 

 

044. Randi Gunnarsdatter Gangsaa. Død 

etter 16.06.1717 på Gangsaa i Øyslebø sokn. 

Hun var gift med Gunnar Torulvsen 

Høyland, fra Konsmo sogn. Født 1656 i 

Konsmo. Dsk. 16.06.1717 på Gangsaa i 

Øyslebø sokn. 

Randi og Gunnar betalte 12 rdl. til Aaslaug og 

Thore Oddsen for åsetesretten til Lillabruket 

på Gangsaagården. I 1707 ble det sak om dette, 

og Gunnar måtte betale ytterligere 16 rdl. for å 

beholde gården
57

. Familien bodde på 

Lillabruket under gården Gangsaa i Øyslebø 

sogn. 

 

045. Nils Gunnarsen Gangsaa Sagaasen. 

Født 1675 i Øyslebø sokn. Skifte 1713 på 

Sagåsen i Øyslebø sokn. Han var gift med 

Aashild Thoresdatter Gangsaa. Død etter 

1737 på Gangsaa i Øyslebø. Hun var datter av 

Thore Torgieson Gangsaa (-1718) og hustru 

Ingeri Hujesdatter Skofteland (-1709). 

Nils Gunnarsen Gangsaa Sagaasen fikk hånd 

om en jordteig på gården Sagaasen bare ett år 

før han døde i 1713
58

. Enka flyttet senere fra 

Sagaasen til Gangsaa og fortsatte driften av 

bruket på Gangsaa.  

 

046. Thoru (Thorulf) Nilsen Gangsaa. Født 

1705 i Øyslebø sokn. Død 1779 på Gangsaa i 

Øyslebø. Han giftet seg ca. 1730 med Gunvor 

Bentsdatter Høyland. Født 1699 på Høyland i 

Øyslebø. Død 1761 på Gangsaa i Øyslebø 

sokn. Hun var datter av Bent Torgiesen Bue (-

1707) og hustru Magnhild Syvertsdatter 

Holmesland (-1753). 

Thoru (Thorulf) Nilsen overtok hjemmebruket  
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etter foreldrene på Gangsaa. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Gangsaa i Øyslebø. Etter Gunvors 

død i 1761 bodde Thoru i folloug hos sønnen 

Nils på eget hjemmebruk på Øyslebø
59

. 

 

047. Aase Thorusdatter Gangsaa. Født 1731 

på Gangsaa i Øyslebø sokn. Død 1813 på 

Skogen i Øyslebø. Hun ble trolovet/gift i 1760 

med Torgrim Olsen Skogen. Født 1724 i 

Øyslebø sokn. Død 1783 i Øyslebø. Han var 

sønn til Ola Torgrimsen Aagset (-1757) og 

hustru Helga Børusdatter Abaasland (-

1767). 

Torgrim Olsen overtok foreldrenes bruk på 

gården Skogen i Øyslebø. Faren var da død, 

men han måtte ha mora i folloug. Det ble noe 

tvistlighet om gården på Skogen, for han Ola 

Bjørnsen i Støa krevde åseteretten til gården 

med utgangspunkt i at etter loven burde 

Torgrim ha dårligere åsæterett enn Ola 

Bjørnsen. Dette hadde å gjøre med kjøpet av 

gården som Torgrims far hadde gjort i 1726. 

Ola Bjørnsen tapte saken og Torgrims 

husstand fortsatte å bo på gården Skogen
60

. 

 

048. Thoru Torgrimsen Skogen. Født 1769 

på Skogen i Øyslebø. Han giftet seg i 1798 

med Karen Nilsdatter Bosholt. Født 1774 på 

Bosholt i Laudal. Hun var datter av Nils 

Bjørnsen Bosholt (1748-1798) og hustru 

Oddbjør Torkelsdatter Bosholt. 

Thoru Torgrimsen satt først som leilending på 

gården Skogen i Øyslebø. Husstanden hans 

flyttet senere til Høye i samme sokn, og der 

satt han på gården som husmann
61

. 

 

049. Ingeborg Thorusdatter Høye. Født 1803 

på Høye i Øyslebø sokn i Holme prestegjeld. 

Konfirmert 1816 i Holme prestegjeld. Hun 

giftet seg 28.12.1829 med Gase Justersen 

Haraldstad. Født 1807 på Haraldstad i 

Laudal
62

 sokn i Holme prestegjeld, døpt 

13.9.1807
63

.  

Gase Justersen Haraldstad er ane nr. 008 

på slektslinje 025.  

Gase Justersen Haraldstad satt i 1865 som 

husmann på bruket Lærmyr under gården 

Haraldstad i Laudal og hadde 1 ku på båsen.  

 

050. Nils Gasesen Hægeland. Født 1844 på  

Haraldstad i Laudal sokn.Han giftet seg   

18.6.1878 med Tomine Osmundsdatter  

Haraldstad. Født 1851 på Haraldstad i 

Bjelland sogn
64

. Hun var datter av Osmund 

Tellefsen Haraldstad (1821-) og hustru Åsel 

Bentsdatter Augland (1822-).  

Tomine Osmundsdatter er ane nr. 004 på 

slektslinje 027. 

Nils Gasesen Hægeland er i matrikkelen av 

1889 registrert som eier av et bruk på 

Hægeland i Konsmo sogn. Familen bodde på 

gården Hægeland i Konsmo sogn
65

.  

 

051. Anna-Maria Nilsdatter Hægeland. Født 

12.10.1883 på Hægeland i Konsmo sogn i 

Nord-Audnedal
66

 herred. Gift 19.9.1902 med 

Jakob Olaus Tobiassen Helle
67

. Født 

19.1.1880 på Helle i Konsmo sogn i Nord-

Audnedal. Han var sønn til Tobias Larsen 

Helle (1838-) og hustru Anne Marie 

Reiersdatter Aukland (Ougland) (1842-). 

Jakob Olaus Tobiassen Helle er ane nr. 010 

på slektslinje 026. 

Anna-Maria Nisdatter giftet seg med svogeren 

Jakob Tobiassen Helle, som da var enkemann 

og hadde vært gift med Anna-Marias søster 

Ingeborg Nilsdatter. Barna i familien er 

registrert under sluttnote 64 og  på nederste 

bilde på neste side.  

Jakob Tobiassen satt som gårdbruker, oppsitter 

og selveier på Hægelandsbruket i Konsmo som 

han tidligere hadde overtatt etter 

svigerforeldrene
68

. 

 

052. Emma Hægeland. Født 1.8.1917 i 

Konsmo herred. Død 22.4.1966 på Birkeland i 

Kvås herred. Hun giftet seg i 1944 med Tollak 

Kvås. Født 18.11.1916 på Birkeland i Kvås 

herred. Død 17.1.1999 i Arendal. Han var sønn 

til Tobias Tollaksen Kvås (17.3.1874-) og 

hustru Rakel Berdine Amalia Jakobsdatter 

Kvelland (10.12.1887-).  

Tollak Kvås er ane nr. 074 IV. på slektslinje 

001. 

Tollak Kvås overetok i 1941 bruket Lunden 

Nedre, bnr. 22, på gården Birkeland. Det var et 

bureisingsbruk med et areal på 96 dekar, 

hvorav 21 dekar dyrket mark og 75 dekar 

utmark (fjellmark) delvis med skog. 

Hovedbygningen ble oppført i 1946, og fjøs og 

stall ble oppført i 1950. Tollak Kvås er i 1955 

registrert med yrke bureiser. Gårdens 

besetning var i 1955 på 1 hest, 2 kyr og noen 

høns. Familien bodde på Birkeland, gnr. 242,  

bnr. 22 i Kvås herred
69

.   
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Jakob Olaus Tobiassen Helle (19.1.1880-) og hustru Anna-Maria Nilsdatter Hægeland (12.10.1883-). 

 

 
 
Tobias Hægeland, f. 30.12.1901. Ingvall Hægeland, f. 22.04.1903. Jakob Hægeland, f. 22.11.1904. Tomas 

Hægeland, f. 05.04.1908. Nils Hægeland, f. 29.10.1911. Martin Georg Hægeland, f. 17.06.1920. Tidemann 

Hægeland, f. 04.06.1922. Hermann Hægeland, f. 04.06.1923. Gunvald Hægeland, f. 12.12.1924. Tomine 

Andrews, f. 02.04.1910. Anne Marie Lohne, f. 14.07.1906. Anna Regine Hægeland, f. 17.11.1913. Tora Amalia 

Ydestad, f. 01.10.1915. Emma Kvås, f. 01.08.1917 d. 22.04.1966 og Jenny Marie Larsen, f.29.03.1927.    
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SLEKTSLINJE 007 

 

001. Balamber. Født ca. 345. Han var gift 

med Wadamerca, født ca. 350. Hun var datter 

av Hunimund (326-), som var sønn av 

goterkongen Ermanarik (300-375) og av 

Julia av Bosporos (305-). 

Balamber var hunernes høvding i Russland fra 

ca. 375, da hunerne krysset Volga på sin ferd 

vestover.  

 

002. Hermerich. Født ca. 383. Han var gift 

med en datter av østgoterhøvdingen 

Walarawans, som var sønn av Vultvulf. 

Hermerich var konge over sueverne som i 406 

sammen med alaner og vandaler angrep og 

trengte seg inn i Gallien. Hermerich fulgte 

alanene og vandalene videre til Spania, og i 

429 krysset vandalene Gibraltarstredet og fôr 

videre vestover gjennom Nord-Afrika og 

nådde Kartago i 439.  

Dette var under den store folkevandringer i  

Europa som varte i perioden ca. 400-600. 

Sueverstammen utvandret fra Ungarn rundt år 

400 og vandret først nordover mot Bayern før 

de fortsatte sammen med alanerstammen, som 

utvandret fra Russland ca. år 400, sørvestover 

til Portugal og Spania. Sueverne skal ha vært 

beslektet med svearne i Sverige og de gav navn 

til delstaten Schwaben i Tyskland. 

 

003. Rikimund. Født ca. 410. Han var gift 

med ei av døtrene (414-) til vestgoterkongen 

Wallia (385-).  

Det var Vestgotisk bosetting sørøst i Frankrike 

ved Middelhavet i 413. 

Rikimund var høvding over sueverne i Europa. 

 

004. Ricimer. Født 434. Han giftet seg i 467 

med Alypia, som var datter av Anthemius og 

Eufemia. Eufemia var datter av keiser 

Marcian (396-457) i Det bysantiske rike. 

Ricimer var høvding over sveverne i Europa 

og romersk general. Han avsatte den romerske 

keiseren Avitus i 456, lot keiser Majorianus 

drepes i 461 og han gav purpurkappen til 

svigerfaren Anthemius i 467.  

Ricimer var ikke fornøyd med statsstyret, og i 

472 gav han ordre om at svigerfaren skulle 

drepes. Anthemius ble halshugget og Olybrius 

ble innsatt som ny keiser samme året, men han 

satt som keiser visstnok i bare noen måneder. 

 

005. Caratene. Født 467 i Vestromerriket. 

Hun var gift med Chilperic II. Født 458 i 

Burgund. Han var konge av Burgund i årene 

466-491.  

 

006. Klotilde. Død 548, prinsesse av Burgund. 

Hun giftet seg i 493 med kong Klodvig. Født 

456, død 511. Han var sønn til kong Childerik 

I. (436-496). Han var konge over frankerne i 

Yssel i årene 458-496. Childerik var sønn til 

kong Merovech den unge (-458). Han var 

konge over frankerne i Yssel i årene 448-458. 

Klodvig, som var av merovingernes ætt, ble 

konge i frankerriket i 481. Han greide å samle 

mesteparten av det gamle Gallia under seg. 

Vestgoterne ble slått og disse måtte trekke seg 

sørover til Spania. 

Kong Klodvig var opprinnelig hedning, men 

hans dronning, Klotilde, var kristen. I ett av de 

større slagene han utkjempet så det svært stygt 

ut for den frankiske hær, og man fryktet for at 

den skulle bli fullstendig knust. Da skal 

kongen, i følge den frankiske historieskriver 

Gregor av Tours, han ropt: ”Jesus Kristus, 

Klotilde sier at du er den levende Guds sønn, 

at du hjelper den som er i nød, og gir seier til 

den som setter sitt håp til deg. Jeg bønnfaller 

deg ydmykt om din mektige bistand. Gir du 

meg nå seier over mine fiender, slik at jeg får 

bevis på din makt, vil jeg tro på deg og la meg 

døpe i ditt navn. For jeg har anropt mine 

guder, men jeg har erfart at de har sviktet meg. 

Nå anroper jeg deg, og jeg ønsker å tro på deg. 

Fri meg nå først ut av mine fienders hender”. 

Klodvig seiret i striden, og etterpå lot han seg 

døpe sammen med 3.000 frankere. Kongen tok 

den romerskkatolske tro, mens de fleste 

germanerfolk ellers var arianere. Klodvig 

regnet med at han på denne måten ville sikre 

seg romerkirkens støtte i kampen mot andre 

germanere. Slik gikk det også, og Klodvig fikk 

æresnavnet ”den aller kristeligste konge”. 

Fra Klodvigs regjeringstid stammer de aller 

eldste frankiske lover, som blant annet hadde 

følgende paragrafer: 

”Den som overfaller og plyndrer en fri mann, 

skal bøte 2.500 denarer”. ”Hvis en romer 

plyndrer en franker, skal han bøte det samme”. 

”Hvis en franker plyndrer en romer, skal han 

bøte 1.200 denarer”. ”Den som dreper en 

fribåren franker, skal bøte 8.000 denarer”. 

”Den som uten bevis kaller en kvinne for en 

heks, skal bøte 7.500 denarer”. 
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I tillegg til de frankiske lovene gjaldt også de 

gamle romerske; frankerne ble dømt etter 

frankisk, og romerne etter romersk lov. 

Da Klodvig døde i 511, brøt det ut stridigheter 

mellom sønnene hans, og kongemakten sank. 

 

007. Chlotar I. Født 500, død 561. Han var 

visstnok gift hele seks ganger, men kun to av 

hustruenes navn er kjent. Hustruen Ingunde, 

født 511, var datter av Cloderich (480-) som 

var sønn av Sigibert (450-). Hustruen 

Aregunde, født 520, var Ingundes søster. 

Clotar I. ble frankisk medkonge i 511 og i 

årene 558-561 var han enekonge. 

 

008. Chilperic I. Født 538, død 584. Han var 

gift med Fredegonde, født 542, død 597. Hun 

var datter av Samson (516-), som var sønn av 

Hermenefred (485-),  

Chilperic I. var konge i Franken i årene 561-

584.  

 

009.   Chlotar II. Født 584, død 628. Han var 

gift tre ganger. To av hustruene er kjent; han 

var først gift med Berthetrude, (588-). Siden 

giftet han seg med Sigihild, (600-), som var 

datter av Chrodoald (575-) og Clodosvintha (. 

574-).  

Chlotar II. etterfulgte faren som konge kun 4 

måneder gammel og ble støttet av moren 

Fredegonde mot broren Childeberts streben 

etter makten. Etter morens død i 597 ble han 

slått av Theodebert av Austrasia (592-612) og 

dennes bror kong Theodoric (Thierre) II. av 

Bourgogne (596-613), men da sistnevnte døde, 

ble han konge av hele Frankrike. De to 

brødrenes bestemor, den intrigerske dronning 

Brunehilde, lot han drept ved å la denne slepes  

etter hester som la ut i fullt sprang.  

 

010. Dagobert I. Født 602, død 638. Han 

hadde fem hustruer, hvorav to av dem er kjent. 

Han var blant annet gift med Ragnetrude, født 

ca. 608, og etter hennes død med Nanthilda, 

født ca. 612. 

Dagobert I. ble anerkjent som konge av 

Austrasia allerede i 622. Dette riket slo han 

sammen med Neustria da faren døde i 628 og 

sammne med Aquitania i 632 da broren 

Caribert døde. Dagobert la også under seg 

saxerne, gascognerne og bretannerne, men 

hans seire vant ingen gjenklang på grunn av 

hans grusomheter og lidenskapen for kvinner. I 

632 grunnla han St. Denis, hvor han ble 

gravlagt 8 år senere.  

 

011. Sigebert III. Født 629, død 656. Han var 

gift med Immachilde. Født ca. 638. 

Sigebert III. var konge over Austrasia i 632.  

 

012. Dagobert II. Født 651, død 679 da han 

ble myrdet etter ordre fra Pipin den tykke. Han 

var gift med Gisèlle De Razês, fra Rhedae. 

Dagobert II. ble konge av Austrasia i 656. 

Majordomus Grimoald fordrev Dagobert II. til 

England, men han vendte tilbake i 674 og 

gjenvant en del av sine landområder. 

Imidlertid fikk Grimoald ryddet ham av veien i 

679 etter å ha oppnådd gode forbindelser med 

mektige Pipin den tykke. 

 

013. Sigebert IV. Født 676, død 758. Han var 

gift med Magdala.  

Sigebert IV. var greve av Razès. 

 

014. Gisela. Født ca. 705. Hun var gift med 

grev Caribert av Leon. Født ca. 703. 

 

015. Bertrade av Leon. Født 726 i Leon. Død 

13.07.783. Hun var gift med Pepin den lille. 

Født 714. Død 24.09.768. Han var major 

domus over Neustrien, Burgund og Provence.  

Pepin den lille er ane nr. 034 på slektslinje 

001. 

Med pavens samtykke avsatte Pepin i året 752 

den siste merovingerkongen, og denne ble for 

sikkerhets skyld satt i kloster. Pepin den lille 

lot seg etter dette, også med pavens hjelp, 

krone til konge på riksforsamlingen i Soissons.  

Som takk for hjelpen fra den romerskkatolske 

kirken skjenket Pepin således paven noen 

landområder rundt Roma som han hadde tatt 

fra langobardene. Disse landområdene la 

grunnlaget for og var begynnelsen til 

Kirkestaten og den romerskkatolske kirkes og 

pavens verdslige makt. Pepin den lille ble 

senere Romas skytsherre. 

 

 

SLEKTSLINJE 008 
 

001. Kristen (Kresten) Jensen Konsmo
70

. 

Født 1598 i (Konsmo sokn), n.- 68 år i 

prestemanntallet av 1666. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Kristen Jensen Konsmo var gårdbruker og  
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oppsitter på gården Konsmo i Konsmo sokn. 

Han nevnes også i manntallet som skattepliktig 

vedrørende landsskatten for årene 1647-1648.  

 

002. Nils Kristensen (Krestensen) 

Konsmo
71

. N.- i et manntall fra 1690. Dsk. 

24.1.1693 på gården Konsmo i Konsmo sokn. 

Han var gift med Randi (Ragni) Larsdatter 

Helle. Hun var datter av Lars (Laurits) 

Torjesen Helle
72

 (-1676) og hustru Ulvhild 

Krestensdatter. 

Nils Kristensen Konsmo var jordgodseier, 

gårdbruker og oppsitter. Familien bodde på 

gården Konsmo i Konsmo sokn.  

 

003. Kristen  Nilsen Konsmo. N.- 1712 i 

skattemanntallet på gården Konsmo i Konsmo 

sokn Torborg Salvesdatter Stiland. Død 

12.5.1744 på Konsmo i Konsmo sokn. Dsk. 

5.11.1745 på Konsmo i Konsmo sokn. Hun var 

datter av Salve Knudsen Konsmo og hustru 

Ragnhild Helgesdatter Stiland. 

Torborg Salvesdatter Stiland  er ane nr. 067 

på slektslinje 001. 

Kristen Nilsen Konsmo var gårdbruker, 

oppsitter og jordgodseier. Han satt som eier av 

rundt en halvpart i gården Konsmo. Familien 

bodde på gården Konsmo i Konsmo sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 009 

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson. 

Konge i Vestfold. Han fikk tilnavnet den 

gavmilde og matknappe fordi han betalte 

folkene sine godt, men gav dem lite mat. Han 

var gift med Liv Dagsdatter, datter av kong 

Dag i Vestmar (Sør-Telemark).  

Halvdan den gavmilde Øysteinsson er også 

ane nr. 025 på slektslinje 002. 

Kongssetet til Halvdan Øysteinsson lå på 

Holtan i Vestfold. Han reiste ofte i viking, og 

samlet seg mye gods. Han døde sottedød, og 

ble som faren hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

026. Ivar Halvdansson. Han var jarl av 

Opplandene. Med stor sannsynlighet hadde 

Ivar Halvdansson også en viss tilknytning til 

Møredistriktet på Nord-Vestlandet. 

 

027. Øystein Glumra Ivarsson. Han var gift 

med ………. Ragnvaldsdatter. Hun var datter 

av kong Ragnvald Gudrødsson på Agder og 

hustru Tora Sigfredsdatter. Øystein Glumra 

var jarl på Møre. 

 

028. Ragnvald Øysteinsson Mørejarl. Død 

892. Han var gift med Hild Rolvsdatter. Hun 

var datter av Rolv Nevja. 

Ragnvald Øysteinsson Mørejarl ble av kong 

Harald Hårfagre Halvdansson innsatt som 

høvding over Nordmøre og Romsdal, senere 

ble han også høvding over Sunnmøre. 

Ragnvald Øysteinsson Mørejarl kom ca. 850 

til Orknøyene og ble hersker over disse. 

Ragnvald og Hild hadde to sønner, Rolv og 

Tore.  

Rolv Ragnvaldsson var en av datidens mest 

kjente og mektige vikinghøvdinger, og i tillegg 

var han også så stor og tung av størrelse at 

ingen hest kunne bære ham. Rolv måtte derfor 

gå til fots overalt, og ble kalt Gange-Rolv. 

Gange-Rolv, og flere andre vikinger som han 

var leder for, utvandret fra Norge. De kom 

først til Suderøyene, men der ble det bare et 

kort opphold for de utvandrede nordmennene. 

De forlot Nordsjøområdet og vikinghæren til 

Rolv seilte videre til Normandi (Valland) i 

Frankrike, hvor de la under seg et stort 

landområde.  

 

029. Tore Ragnvaldsson. Han var gift med 

Ålov Haraldsdatter Årbrot, som var norsk 

prinsesse og datter av Harald Hårfagre 

Halvdansson.   

Tore Ragnvaldsson ble av kong Harald 

Hårfagre Halvdansson innsatt som jarl over 

Møre.  

 

030. Bergljot Toresdatter av Møre. Hun var 

gift med Sigurd Håkonsson. Død 962. Han 

var sønn til Håkon Grjotgardsson Ladejarl i 

Trøndelag.  

Sigurd Håkonsson overtok som jarl i 

Trøndelag etter sin far. Han var den første 

jarlen som kong Håkon Adalsteinfostre 

Haraldsson kontaktet i Norge etter sin 

hjemkomst fra England. Sigurd Håkonsson og 

Håkon Adalsteinfostre sluttet et forbund og 

bygde sammen opp en sterk hær.    

 

031. Håkon Ladejarl den mektige 

Sigurdsson. Født 25.12.937 på Lade i 

Trøndelag, døpt 26.12.937 av kong Håkon 

Adalsteinfostre Haraldsson. Død 995. Han var 

gift med Tora Skagesdatter fra Nordmøre. 
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Håkon Ladejarl den mektige Sigurdsson er 

også ane nr. 031 på slektslinje 010. 

Håkon den mektige Sigurdsson satt som jarl på 

Lade, og i en periode var han den mektigste 

høvdingen i Norge.   

 

032. Ingeborg Håkonsdatter på Lade. Hun 

var gift med Jarnskjegge Asbjørnsson 

Opphaug på Ørlandet i Trøndelag.  

Da kong Olav Tryggvasson forsøkte å kristne 

Trøndelag møtte han sterk motstand hos 

befolkningen der. Lederen for dem var 

Jarnskjegge Asbjørnsson Opphaug. Han var en 

kraftig motstander av kristendommen, og for 

denne holdningen måtte han senere bøte med 

livet. Etter at Jarnskjegge Asbjørnsson 

Opphaug var drept ble liket hans fraktet til 

Austråt hvor han ble hauglagt.   

 

033. Ivar kvite Jarnskjeggesson. N.- 1027. 

Han var hirdmann hos kong Knut den store i 

Danmark. Senere endret han politisk syn og 

ble en stor lendmann på Opplandene. Ivar 

omtales som den vakreste mannen i Norge på 

den tiden.  

 

034. Håkon Ivarsson Jarl. Han var gift med 

Ragnhild Magnusdatter. Hun var datter av 

Magnus den gode Olavsson, norsk konge, 

død 1047 og hustru Bergljot Halvdansdatter. 

Bergljot var datter av Halvdan Sigurdsson på 

Eiker og hustru Ingebjørg Einarsdatter. 

Halvdan Sigurdsson var sønn til Sigurd Syr 

Halvdansson på Ringerike, død 1020 og 

hustru Åsta Gudbrandsdatter. Magnus den 

gode Olavsson var sønn til Olav den hellige 

Haraldsson. Født ca. 994, død 29.07.1030. 

 

035. Ivar Håkonsson Sudrheim (Sørum). 

Født ca. 1070. Han var gift med .......... 

Ålesdatter. Hun var datter av Åle 

Guttormsson i Stange.  

Det er noe uklart om Ivar overtok Sudrheim 

ved arv og odel, eller om han giftet seg til 

godset i Sørum. Familien bodde på Sudrheim 

(Sørum) på Romerike.  

 

036. Åle Ivarsson Varg. Født ca. 1110. Han 

var gift med .......... Haraldsdatter. Hun var 

datter av kong Harald Gille Magnusson 

(1103-13.12.1136) og hans frille Tora 

Guttormsdatter. 

 

037. Ivar Ålesson Varg. Født ca. 1150 på  

Sudrheim. Han var gift, men hustruens navn er  

ukjent. Familien bodde på Sudrheim. 

 

038. Olav Ivarsson Mok. Født ca. 1180 på 

Romerike. Han var gift, men hustruens navn er  

ukjent. Familien bodde på Romerike. 

 

039. Ivar Olavsson. Født på Skedjuhov i 

Rakkestad. Han var gift med Ragnhild 

Alvsdatter.   

 

040. Jon Raud Ivarsson. Født ca. 1240. Han 

var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Jon Ivarsson var en mektig baron. Familien 

bodde på Sudrheim på Romerike.   

  

041. Haftor Jonsson Sudrheim. Født ca. 

1281 på Sudrheim (Sørum herred) på 

Romerike. Død 1320. Han var gift med 

prinsesse Agnes Haakonsdatter av Norge. 

Født ca. 1290. Død 1319. Hun var datter av 

kong Haakon V. Magnusson, født 1270, død 

08.05.1319.  

Agnes Haakonsdatter av Norge er ane nr. 

053 på slektslinje 001. 

Haftor Jonsson Sudrheim var en rik og mektig 

person med stor innflytelse. Han satt med store 

eiendommer rundt om i landet. Han ble i 1319 

medlem av den daværende 

formynderregjeringen som styrte landet. De 

bodde på Sudrheim på Romerike. 

 

 

SLEKTSLINJE 010 

 

031. Håkon Ladejarl den mektige 

Sigurdsson. Født 25.12.937 på Lade i 

Trøndelag, døpt 26.12.937 av kong Håkon 

Adalsteinfostre Haraldsson. Død i februar 995 

da han ble myrdet av trellen Kark. Håkon jarl 

var gift med Tora Skagesdatter fra 

Nordmøre. Hun var datter av Skage 

Skoftesson, herse på Nordmøre. 

Håkon Ladejarl den mektige Sigurdsson er 

også ane nr. 031 på slektslinje 009. 

Håkon jarl den mektige Sigurdsson satt som 

jarl på Lade, og i en periode var han den 

mektigste høvdingen i Norge.  

 

032. Erik Håkonsson jarl. Født ca. 963 på 

Lade i Trøndelag. Død 1023 i England. Han 

var gift med Gyda Svendsdatter av Danmark.  
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Hun var datter av kong Svend Tveskjegg  

Haraldsson (960-03.02.1014). 

Svend Tveskjegg Haraldsson er ane nr. 008 

på slektslinje 003. 

Erik Håkonsson jarl fikk i 975 Romerike og 

Vingulsmark til len av kong Harald Blåtann, 

og etter slaget ved Svolder i år 1000 fikk han 

herredømme over det meste av Vestlandet og 

Nord-Norge. 

 

033. Håkon Eriksson jarl den yngre. Født 

ca. 997. Død 1030 ved forlis i Nordsjøen. Han 

ble gift i ca. 1028 med Gunhild. Hun var 

datter av den vandiske fyrste Vortigern. 

Håkon jarl ble i 1015 innsatt som jarl over det 

landområdet i Norge som faren styrte, da 

denne fór til England for å hjelpe Knud den  

store.   

 

034. Bodil Håkonsdatter. Nevnt 1062. Hun 

var gift med Ulf Galiciefarer, jarl i Danmark. 

 

035. Torgaut Ulfsson Fagerskinna. Han var 

gift med Thorgunna Vagnsdatter. Hun var 

datter av jomsvikingen Vagn Åkesson, hvis 

morfar var den mektige høvdingen Vesete, 

som bodde på Bornholm i Danmark. Vagn 

Åkessons hustru var Ingeborg 

Thorkillsdatter, datter av Torkel Leira (-

986), som var lendermann i Viken 

Torgaut Ulfsson var dansk hirdjarl.  

 

036. Bodil Torgautsdatter. Død 1103 ved 

Jerusalem. Hun var gift med kong Erik I. 

Eiegod Svensson. Død 10.07.1103, av sykdom 

på Kypros, under en reise til Jerusalem. 

Erik I. Eiegod Svensson er ane nr. 011 på 

slektslinje 003. 

Bodil Torgautsdatter omtales i annalene som 

en usedvanlig vakker og blid kvinne. Hun 

overså sin manns utroskap, og var som en mor 

for hans friller. Bodil var med i mannens 

pilegrimsferd til det hellige land Palestina i 

1103. Hun fortsatte reisen til det hellige land, 

etter sin manns død på Kypros, og hun skal 

visstnok selv ha møtt døden på Oljebjerget. 

Erik I. Eiegod var konge i Danmark i årene 

1095-1103. Det var han som fikk gjennomført 

at domkirken i Lund i Sverige ble et sentrum 

for det nordiske erkebiskopdømmet. 

 

 

 

SLEKTSLINJE 011 

 

016. Bjørn Jernside Ragnarsson. Ca. 745- 

803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble 

såret i en kamp Ragnar Lodbrok (faren)  og tre 

brødre holdt mot berserken Skarde og 7 

sønner. De siste ble overvunnet.  

Bjørn Jernside Ragnarsson er også ane nr. 

016 på slektslinje 006. 

Ved delingen av Ragnar Lodbroks rike, fikk 

Bjørn herredømme over Uppsala, Svitjod, 

Øster- og Västergøtland med tilgrensende 

områder.  

Det er grunn til å tro at navnet på hans 

svigerfar eller dennes far var Anund, da dette 

også var navnet på en sønn og sønnesønn. Det 

er mulig Bjørn også hersket over nordre 

Vestfold i Norge, da en sønn havnet i 

Telemark. I Svearike etterfulgtes han av 

sønnen Erik (død 811), som ble stamfar for de 

senere svenske konger. 

 

017. Erik Bjørnsson. Død 811 (i Uppsala). 

Han overtok som konge i Uppsala i 803. 

 

018. Emund Eriksson. Han var kong i 

Uppsala i årene 820-859. 

 

019. Erik Emundsson. Død ca. 900. Han var 

Sveriges første konge, med tilnavnet 

Väderhatt. 

Erik Emundsson underla seg først Värmland 

og Bohuslän. 

 

020. Bjørn den gamle Eriksson. Født ca. 860. 

Død ca 956. Han var konge i Sverige i årene 

882-932. 

 

021. Eirik "Seiersel" Bjørnsson. Død ca. 

995. Han var gift med Sigrid Storråde. 

Eirik "Seiersel" var konge i Sverige i årene 

970-995 og konge i Danmark i årene 991-995.  

Han lå i strid med sin brorsønn Bjørn Olavsson 

(Styrbjørn), som måtte flykte til Danmark, 

hvor Bjørn Olavsson ble innsatt som høvding i 

Jomsborg. Bjørn Olavsson fikk hjelp av kong 

Harald Blåtann, slik at han kunne ruste ut en 

stor hær. Opprustingen som Bjørn Olavsson 

fikk hjelp til i Danmark hadde som formål å 

legge grunnlag for et angrep på kong Eirik 

Bjørnsson, og å vinne det landområdet som 

Bjørn Olavsson mente var hans rettmessige 
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arv. Det kom til et kraftig slag hvor flere 

hundre soldater falt på begge sider, og blant de 

drepte var også Bjørn Olavsson. Det var etter 

denne store seieren at svenskekongen Eirik 

Bjørnsson fikk tilnavnet Seiersel. 

 

022. Olav Skötkonung Eiriksson. Født ca. 

967. Død 1021. Han hadde frillen Edla, og 

med henne fikk han sønnen Emund og 

datteren Astrid, som ble gift med kong Olav 

Haraldsson, den hellige. En annen datter ved 

navn Ingegerd (død i Kiev 10.02.1050) ble 

gift med storfyrst Jaroslav den vise av 

Gardarike (Russland).  

Olav Skötkonung tok imot kristendommen og 

lot seg døpe av biskop Sigtrid, en gang mellom 

år 1000 og 1008, i Husaby i Vestergøtland. 

Olav Skötkonung var konge i Sverige i årene 

993-1022, og i en periode var han også konge 

over deler av Norge.   

 

023. Astrid Olavsdatter, prinsesse av 

Sverige. Død etter 1035. Under et opphold i 

Sarpsborg i februar 1019 ble hun gift med 

Olav Haraldsson, den hellige. Født ca. 994. 

Død 29.07.1030, da han falt i Slaget på 

Stiklestad. Han var sønn til Harald Grenske 

Gudrødsson og hustru Åsta 

Gudbrandsdatter Kula. 

Olav Haraldsson, den hellige er ane nr. 032 

på slektslinje 005.  

Flere fortellinger som viste at kong Olav var 

hellig etter sitt fall ryktes blant folk i 

Trøndelag alt ut på vinteren 1030. Mange 

begynte å be til ham under sykdom eller i nød, 

og de mente at de fikk god hjelp. Utover våren 

1031 ble det mer og mer utbredt snakk blant 

folk at Olav var hellig, og mange av hans 

uvenner omtalte ham på en helt annen måte 

enn tidligere, som nå begynte å anklage de 

menn som især hadde egget til motstand mot 

ham. Blant dem som fikk størst skyld var 

biskop Sigurd, som fikk så mange uvenner at 

han fant det best å dra vest til kong Knut i 

England. 

 

 

SLEKTSLINJE 012 

 

001. Rurik. Død 979. Han var fyrste av 

Neugar. Rundt 865 ble Rurik storfyrste av 

Novgorod, og han regnes som grunnleggeren 

av det russiske rike.   

002. Igor I. Født 875 i (Novgorod). Drept 945 

under kamphandlingene med inntrengende 

slavere. Han var gift med Olga (den hellige). 

Født 890. Død (11.07).969. 

Igor I. var storfyrste av Kiev frem til sin død. 

Olga overtok i 945 som regjerende fyrstinne i 

Rusland, hvor hun satt med makten i 10 år. 

Olga reiste i 957 til Konstantinopel. Der ble 

hun døpt under navnet Helena, og ble 

innlemmet i den greske kristne kirke. Etter sin 

død ble hun gjort til gresk helgen.  

 

003. Svetoslav I. Født ca. 945 i (Kiev). Død 

972 i (Kiev). Med tjenerinnen Matuscha 

hadde han sønnen Vladimir. 

Svetoslav var storfyrte av Kiev i årene 964-

972.  

 

004. Vladimir I. den store. Født ca. 972 i 

(Kiev). Død 15.07.1015. Han ble under et 

opphold på Krimhalvøya i 989 gift med Anna 

av Bysants. 

Anna av Bysants er ane nr. 004 på 

slektslinje 013. 

Vladimir I. den store var storfyrste av Kiev.  

 

005. Jaroslav I. Død 20.02.1054. Han ble i 

1019 gift med Ingegerd Olavsdatter. Hun var 

datter av svenskekongen Olav Skötkonung. 

Olav Skötkonung er ane nr: 022 på 

slektslinje 011. 

Jaroslav I. var storfyrste av Kiev og enehersker 

i Russland. 

 

006. Vsevolod, Født 1030. Død 13.04.1093. 

Han ble i 1046 gift med Theodora 

Monomachus, prinsesse av Bysants. Død 

1067. Hun var datter av keiser Konstantin IX. 

Monomachus (-11.01.1055). 

Vsevolod var storfyrte av Kiev. 

 

007. Vladimir II. Monomachus. Født 1053. 

Død 19.05.1125. Han bli i 1070 gift med Gyda 

Haraldsdatter, prinsesse av England. Hun var 

datter av kong Harald Godwinsson (1022-

14.10.1066). 

Vladimir II. Monomachus var storfyrste av 

Kiev. 

 

008. Mstitislav (Matislav) I. Harald 

Vladimirsson. Født 1076. Død 15.04.1132. 

Han var gift med Kristina Ingesdatter, 

prinsesse av Sverige. Hun var datter av kong  
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Inge I. Steinkilsson. 

Kristina Ingesdatter er ane nr. 007 på 

slektslinje 014. 

Mstitislav I. Harald var storfyrste av Kiev. 

 

009. Ingeborg Mstitislavdatter, prinsesse av  

Russland. Hun var gift med Knud Lavard 

Eriksson. Født i 1091. Død 07.01.1131. 

Knut Lavard var hertug over Sønder Jylland, 

senere dansk fyrste.  

Knut Lavard Eriksson er ane nr: 012 på 

linje 003. 

Ingeborg og Kuud Lavards barn var Valdemar, 

Margrete, Kristin og Katrin. Margrete 

Knudsdatter ble gift med Stig Kvitlær, og de 

fikk datteren Kristin, som ble gift med 

sveakongen Karl Sørkvesson (svensk konge 

1161-1167). Deres sønn var kong Sørkve 

(Sverker), som var svensk konge i årene 1196-

1210. Knud Lavard og Ingeborg sin datter 

Kristin var gift med kong Magnus "Blinde"  

Sigurdsson, sønn til Sigurd Jorsalfare.  

Knud Lavard Eriksson ble drept i Haraldstad 

ved Ringsted i Danmark av Magnus Nilsson, 

som med et sverdslag kløyvde kongens hode. 

 

 

SLEKTSLINJE 013 

 

001. Leo VI. Filosofos. Født 01.09.866. Død 

11.05.912.  

Han var keiser i Bysants (det østromerske rike) 

fra 30.08.886 og frem til sin død.  

Leo VI. var ingen stor kriger og klarte dermed 

ikke å avverge angrep på landet av ytre 

fiender. Han hadde derimot andre ferdigheter 

som kunne vise seg å være svært viktige for 

studier av datidens Bysants i ettertid, for Leo 

VI. var en meget lærd mann, og han utgav 

teologiske verker, skrev vers og drev med 

spådom. Han skrev også en ny lovbok som gav 

hjemmel til økt sentralisering av statens styre. 

 

002. Constantin VII. Porfyrogrunnetos. 

Født 905. Død 09.11.959. Han ble den 

27.04.919 gift med Helena av Bysants. Død 

19.09.961. Hun var datter av Romanos I. 

Lakapenos (-25.07.948) og hustru Theodora (-

20.02.923). 

Constantin VII. Porfyrogrunnetos var keiser i 

Bysants. 

 

003. Romanos II. Født 938. Død 15.03.963.  

Han var gift med Theofano Anastasia. Død  

etter 970. 

Romanos II. var keiser i Bysants. På hans tid 

ble Kreta erobret fra araberne og underlagt Det 

Bysantiske rike. 

 

004. Anna av Bysants. Død 1011. Hun ble 

under et opphold på Krimhalvøya i 989 gift 

med Vladimir I. den store. Født ca. 972 i  

(Kiev). Død 15.07.1015.  

Vladimir I. den store er ane nr: 004 på linje 

012. 

Vladimir I. den store var storfyrste av Kiev.  

 

 

SLEKTSLINJE 014 

 

001. Halvdan jarl (på Helgeland). Han var 

gift med Ingeborg Haraldsdatter. Hun var 

datter av Harald Hårfagre Halvdansson 

(850-933), gravlagt ved Haugesund, og dennes 

hustru Åshild Dagsdatter fra Ringerike, som 

var datter av Dag Ringsson. 

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane 

nr: 028 på slektslinje 002, ane nr: 028 på 

slektslinje 004 og ane nr: 028 på slektslinje 

005. 

 

002. Gunhild Halvdansdatter. Hun var gift 

med Finn Skjalge Øyvindsson. Han var sønn 

til Øyvind Lambe Kåresson (sønn til Berdla-

Kåre Vemundsson) og Sigrid Sigurdsdatter. 

Finn Skjalge Øyvindsson overtok stillingen 

som lendermann på Sandnes i Hålogaland etter 

farens død. Han hadde gården Sandnes som 

kongelig len og var kong Håkon 

Adalsteinsfostres lendermann.   

Barn I. Øyvind Finnsson Skaldaspiller, han 

ble far til Hårek Øyvindsson på Tjøtta. 

II. Njål Finnsson.  

III. Sigurd Finnsson. 

IV. Tora Finnsdatter. 

 

003. Njål Finnsson. Drept natten mellom 3. og 

4. september 1011.  

 

004. Astrid Njålsdatter. Hun var gift med 

Ragnvald den gamle Ulfsson. Død 1066. 

Ragnvald den gamle var høvding i Sverige.  

 

005. Steinkil Ragnvaldsson. Død 1066. Han 

skal ha vært gift med en ikke navngitt datter av  

kong Anund Jacob i Sverige. 
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Steinkil Ragnvaldsson var konge i Sverige fra 

1056.  

 

006. Inge I. Steinkilsson. Død ca. 1112. Han 

var konge i Sverige fra 1083, og var en ivrig  

kristen. 

 

007. Kristina Ingesdatter, prinsesse av  

Sverige. Død 18.01.1122. Hun var gift med 

Mstitislav I. Harald. Død 1132. 

Mstitislav I. Harald er ane nr. 008 på 

slektslinje 012. 

Mstitislav I. Harald var storfyrste av Kiev. 

 

 

SLEKTSLINJE 015 

 

001. Piastus. Han var hertug av Polen. 

 

002. Ziemovitus. Død 892. Han var hertug av  

Polen.  

 

003. Lesko IV. Død 913. Han var hertug av 

Polen.  

 

004. Ziemomysl. Død 964. Han var hertug av 

Polen.  

 

005. Mieszko I. (Burislav). Født 931. Død 

25.05.992. Han var gift to ganger. Første gang 

i 965 med Dambrowka av Bøhmen. Død 977. 

Hun var datter av Boleslav I. den rasende av 

Bøhmen (-15.07.967). 

Mieszko I. (Burislav) var annen gang gift med 

Tyra Haraldsdatter, prinsesse av Danmark. 

Død 19.09.1000, ombord på skipet "Ormen 

Lange". Hun var datter av Harald Blåtann 

Gormsson.  

Harald Blåtann Gormsson er ane nr: 007 på 

linje 003. 

Tyra Haraldsdatter ble senere gift med kong 

Olav Tryggvasson. Født 968. 

Mieszko I. (Burislav) var hertug av Polen 

 

006. Boleslav I. Chrobry. Født 967. Død 

17.06.1025. Han var den første kongen i Polen. 

 

007. Mieszko II. Født 990. Død 10.05.1034. 

Han var gift med Richeza. Hun var datter av 

Ezzo pfalzgreve av Lothringen, og hustru 

Mathilde, som var prinsesse av Tyskland. Hun 

var datter av keiser Otto II. (-07.12.983), som 

var sønn til keiser Otto I. (23.11.912-

07.05.973), sønn til Henrik I. med tilnavnet 

"Fuglefangeren" (-02.07.936).  

Keiser Otto II. ble gift 14.04.972 med 

Theophano, prinsesse av Bysants, som var 

datter av keiser Romanus II. av Bysants. 

Romanus II. er ane nr. 003 på slektslinje 

013. 

Mieszko II. var konge i Polen i årene 1025-

1034. 

 

008. Casimir Karol I. Født (17.06) 1015. Død 

28.11.1058. Han ble i 1039 gift med 

Dobroniega-Marie, prinsesse av Kiev. Født 

etter 1011. Død 1087. Hun var datter av den 

mektige storfyrst Vladimir I. den store av 

Kiev.  

Vladimir I. den store av Kiev er ane nr. 004 

på slektslinje 012.  

Casimir Karol I. var konge i Polen. Han 

fremmet kristningen av landet ved å opprette 

flere nye bispedømmer. Casimir Karol styrket 

også det polske forsvaret og utnevnte flere 

riddere. 

 

009. Wladislaw I. Herman. Født 1040. Død 

05.06.1102. Han var gift med Judith av 

Bøhmen. Født ca. 1057. Død 25.12.1086. Hun 

var datter av Wratislaw II. av Bøhmen (-

14.01.1092) og hustru Adelheid av Ungarn (-

27.01.1062). 

Wladislaw I. Herman var konge i Polen i årene 

1080-1102. 

 

010. Boleslav III. Crivusti. Født 20.08.1086. 

Død 28.10.1138. Han var gift to ganger; første 

gang, den 16.11.1103, med Sbyslava. Hun var 

datter av den russiske fyrsten Sviatopolk II. 

Michel (-16.04.1113), som var sønn til 

storfyrst Isiaslav I. av Kiev (drept 

03.10.1078), som var sønn til Jaroslav I. 

Jaroslav I. er ane nr. 005 på slektslinje 012.   

Bolestav III. ble annen gang, i 1113, gift med 

Salome av Berg-Schelklingen. Død 

27.07.1144.  Hun var datter av grev Henrik av 

Berg-Schelklingen, og hustru Adelheid av 

Mochental.  

Boleslav III. Crivusti var konge i Polen i årene 

1102-1138. 

 

011. Richeza (Ryksa), prinsesse av Polen. 

Født 12.04.1116. Død etter 1155. Hun var gift 

to ganger; første gang med Magnus Nielsen 

av Danmark. Død 1134. Etter dennes død 
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giftet Richeza seg den 05.06.1135 med 

Vladimir av Halicz (Ukraina). Død ca. 1144. 

Han var sønn til fyrst Vsevolod av Novgorod 

(-11.02.1136). 

 

012. Sophie av Halicz (Ukraina). Født ca. 

1140. Død 05.05.1198. Hun ble gift i 1157, i 

Viborg, med danskekongen Valdemar I. ”den 

store” Knudsson. Født 13.01.1131. Død 

12.05.1182. Han var sønn til kong Knud 

Lavard Eriksson (1091-07.01.1131) og hustru 

Ingeborg Mstitislavdatter av Russland.  

Valdemar I. ”den store” Knudsson  

er ane nr. 013 på slektslinje 003.  

Valdemar I. lot seg i 1154 utrope til medkonge 

på Viborg Ting, og var medkonge frem til 

23.10.1157, da han ble innsatt som enekonge i 

Danmark. Sammen med biskop Absalon 

styrket han Danmark politisk. I 1150 gikk han i 

sin fetter kong Svends tjeneste, og fikk av ham 

sin avdøde fars posisjon, som hertug i Sønder 

Jylland.  

 

 

SLEKTSLINJE 016 

 

036. I. Margret Haraldsdatter. Hun var gift 

med Jon Hallkjellsson. N.- 1161. Han var 

sønn til Hallkjell Jonsson Huk, død ca. 1160, 

og hustru Sigrid Åsulvsdatter, som var datter 

av Åsulv Skulesson på Rein og dennes hustru 

Tora Skoftesdatter Giske. 

Margret Haraldsdatter er også ane nr. 036. 

I på slektslinje 002. 

 

037. Ragnvald Jonsson. Død 1184.  

 

038. Jon Ragnvaldsson.  

 

039. Ragnvald Urka Jonsson. Høyt aktet 

tjenestemann ved kongsgården. Nevnt 1263, da 

han var med kong Håkon Håkonsson "den 

gamle" til Skottland. 

 

040. Jon Ragnvaldsson Smør. Født ca 1240. 

N.- 1295, da han var tilstede under 

riksforhandlingene på Hindsgavl på Fyn i 

Danmark. Han var også kongens høyeste 

embetsmann i Bergen, som den gang var 

Norges hovedstad. Jon Ragnvaldsson Smør 

døde i 1328.  

Jon må ha vært en aldrende mann på over 60 år 

da han ble far til sønnen Thorgaut, som skal 

være født rundt 1305. Om Jon hadde flere barn 

er uvisst 

 

041. Thorgaut Jonsson Smør. N.- 1350-1380. 

Han var gift med Gjertrud Guttormsdatter 

(Hudfat) fra Tomb i Råde, som var datter av 

ridder og sysselmann i Sør-Gudbrandsdal,  

Guttorm Eriksson. N.- 1332.  

Thorgaut Jonsson var væpner, riksråd og 

skattmester (fehirde) i Tunsberg. Han eide 

jordegods på Romerike og i Vestfold 

 

042. Ulfhild Thorgautsdatter Smør. Født ca. 

1360. Død 1433. Hun var gift med Benedicte 

(Benkt) Nicolasson Benkt (Benedicte) 

Nicolasson. Han var væpner og nevnes første 

gang i 1378 (DN XI 64).  

Benkt (Benedicte) Nicolasson er ane nr. 036 

på slektslinje 006. 

Benkt ble aldri ridder. I 1381 var han fogd på  

Akershus og samme år riksråd " - en verdighet 

han imidlertid utvilsomt da hadde hatt i hvert 

fall i noen tid, da han nevnes som den tredje i 

anciennitet av Riksrådets 8 tilstedeværende 

væbnere", som han sier Henning Sollied i en 

artikkel i bind VI av Norske Slektshistorisk 

Tidsskrift. I brev av 6. mars 1388 ble Benkt 

(Benedicte) Nicolasson av dronning Margrethe 

forlenet med Eiker, Modum og Tverdalene for 

sin egen, hustrus og barns levetid. Han omtales 

forøvrig i en rekke brev, senest av 29. mars 

1398, men må være død før 23. mars 1400.  

Da Benedicte Nicolasson i sitt våpen førte den 

væpned arm, utpeker han seg som sønn av 

Nicolas Olavsson fra Hjelmeland i Ryfylke, av 

Byreætten  

 

 

SLEKTSLINJE 017 

 

001. Bjørn Usland
73

. Født ca. 1325 i Øyslebø. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Usland var jordgodseier. Familien bodde 

på Usland i Øyslebø
74

. 

 

002. Gunnar Bjørnsen Usland. Født ca. 1345 

på Usland i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Gunnar Bjørnsen Usland var jordgodseier. 

Familien bodde på Usland i Øyslebø
75

. 

 

003. Bjørn Gunnarsen Usland. Født ca. 1380  

på Usland i Øyslebø. Han var gift, men 
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hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Gunnarsen Usland nevnes i årene 1405 

og 1411 på Usland. Han var jordgodseier, og 

eide det store Usland-Gangsaa
76

 godset. 

Familien bodde på Usland i Øyslebø. 

 

004. Gunnar Bjørnsen Gangsaa. Født ca.  

1409 på Usland i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Gunnar Bjørnsen Gangsaa var jordgodseier og 

han satt med odelen til Gangsaabruket. 

Familien bodde på Gangsaa i Øyslebø. 

 

005. Bjørn Gunnarsen Usland. Født ca. 1440 

på Gangsaa i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Gunnarsen Usland var storgodseier i 

Øyslebø. Han nevnes i 1507 som vitne da Ulf 

Øyvindsen gav bort gården Ramsland
77

 og 

halve gården Nome
78

 til Øyslebø
79

 kirke.  

Familien bodde på Usland i Øyslebø. 

 

006. Bjørn Bjørnsen Gangsaa. Født ca. 1470 

på Usland i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Bjørnsen Gangsaa var jordgodseier. 

Familien bodde på Gangsaa i Øyslebø. 

 

007. Olaff Bjørnsen Usland. Født ca. 1495 på 

Gangsaa i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Olaff Bjørnsen Usland var jordgodseier. 

Familien bodde på Usland i Øyslebø. 

 

008. Bjørn Olaffsen Gangsaa. Født ca. 1525 

på Usland i Øyslebø. Død ca. 1588 på Gangsaa 

i Øyslebø. Han var gift med Geirlaug 

Knudsdatter Skjævesland
80

. Hun var datter 

av Knud Bjørnsen Skjævesland (1507-1580) 

og hustru .......... Aanensdatter (død etter 

1580).  

Geirlaug Knudsdatter Skjævesland er ane  

nr. 006 på slektslinje 018. 

Bjørn Olaffsen Gangsaa var godseier. Familien 

bodde på Gangsaa i Øyslebø. 

 

009. Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit
81

. 

Født ca. 1550. Død ca. 1593. Han var gift med 

.......... Olafsdatter Sandnes, fra Sandnes i 

Halse. Hun var datter av Olaf Naydsen 

Sandnes (1510-1591) og hustru .......... 

Bentsdatter Holmegård
82

. 

.......... Olafsdatter Sandnes er ane nr. 041 på  

slektslinje 006.  

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit var en rik 

odelsgodsbonde. Verdien av hans jordegods 

var stor. Omregnet til 2010-kroner kan vi anslå 

denne verdien til mer enn fem millioner 

kroner, så han må ha vært en de rikeste menn  

på Agder på 1500-tallet. 

 

 

SLEKTSLINJE 018 

 

001. Torkjell (Skjævesland). Født ca. 1370 i 

Øyslebø. Han var storgodseier i Øyslebø. 

 

002. Bjørn Torkjellsen Skjævesland. Født 

ca. 1400 i Øyslebø. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Torkjellsen bygde rundt 1430 en kirke i 

Øyslebø. Familien bodde på Skjævesland i 

Øyslebø. 

 

003. Torkjell Bjørnsen Skjævesland. Født 

ca. 1430 på Skjævesland i Øyslebø. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Torkjell Bjørnsen var en rik odelsgodsbonde. 

Familien bodde på Skjævesland i Øyslebø.  

 

004. Bjørn Torkjellsen Skjævesland. Født 

ca. 1460 på Skjævesland i Øyslebø. Død etter 

1533 i Øyslebø. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent. 

Bjørn Torkjellsen Skjævesland nevnes 

5.5.1522 som vitne på Usland i Øyslebø. Han 

nevnes 28.9.1533, og da som lagrettemann.  

Bjørn Torkjellsen var en rik og velstående 

bonde. Familien bodde på Skjævesland. 

 

005. Knud Bjørnsen Skjævesland. Født ca. 

1507 på Skjævesland i Øyslebø. Død etter 

1580 i Øyslebø. Han var gift med ..........  

Aanensdatter. Død etter 1580 i Øyslebø.  

Knud Bjørnsen Skjævesland er også ane nr. 

005 på slektslinje 055. 

Knud Bjørnsen Skjævesland var en rik 

odelsgodsbonde og i tillegg var han 

lagrettemann. Familien bodde på Skjævesland. 

 

006. Geirlaug Knudsdatter Skjævesland. 

Født på Skjævesland i Øyslebø. Hun var gift 

med Bjørn Olaffsen Gangsaa. Født ca. 1525 

på Usland i Øyslebø. Død ca. 1588 på Gangsaa 

i Øyslebø. Han var sønn til Olaff Bjørnsen 

Usland (1495-) og hustru, men hennes navn er  
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ukjent.  

Bjørn Olaffsen Gangsaa er ane nr. 008 på 

slektslinje 017. 

Bjørn Olaffsen Gangsaa var godseier. Familien 

bodde på Gangsaa i Øyslebø. 

 

 

SLEKTSLINJE 019 

 

001. Gunnar Kjos. Født ca. 1460 i Oddernes. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Gunnar Kjos var blant de store jordgodseierne 

i andre halvdel av 1400-tallet, og han eide flere 

gårder på Agder. Familien bodde på Kjos i 

Oddernes. 

 

002. Anstein Gunnarsen Kjos. Født ca. 1485 

på Kjos i Oddernes. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Anstein Gunnarsen Kjos er nevnt 15.5.1515. 

Han var en rik jordgodseier som eide gården 

Kjos i Oddernes, samt deler av gårdene 

Røsstad og Dal i Søgne. Familien bodde på 

Kjos i Oddernes.  

I tillegg til sønnen Gunnar, hadde Anstein 

Gunnarsen Kjos og hustru ei datter som ble 

gift med. Oluff Gulaugsen (Gullofsen) 

Hamre. 

 

003. Gunnar Ansteinsen Kjos. Født ca. 1510  

på Kjos i Oddernes. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Gunnar Ansteinsen Kjos var jordgodseier med 

hovedsete på Kjos. Familien bodde på Kjos i 

Oddernes. 

 

004. Anstein Gunnarsen Kjos. Født ca. 1543 

på Kjos i Oddernes. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Anstein Gunnarsen Kjos nevnes i 1575 

vedrørende et vitnemål for Peder Møvik. 

Anstein nevnes i 1588, da han bevitner da et 

brev på gården Møvik i Oddernes. Anstein 

Gunnarsen var storgodseier, og eier av gårdene 

Øvre og Nedre Kjos i Oddernes, samt gårdene 

Heisel og Moseid i Vennesla. Familien bodde 

på Kjos i Oddernes. 

 

005. Ranni Ansteinsdatter Kjos. Født ca. 

1565 på Kjos i Oddernes. Dsk. tredje pinsedag 

1639 på Gangsaa i Øyslebø. Hun var gift med 

Gunnar Olaffsen Gangsaa. Født ca. 1570 på 

Gangsaa i Øyslebø. Dsk. tredje pinsedag 1639 

på Gangsaa i Øyslebø. Han var sønn til Olaff 

Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit (1550-1593) 

og hustru .......... Olafsdatter Sandnes.  

Gunnar Olaffsen Gangsaa er ane nr. 042. II. 

på slektslinje 006. 

Gunnar Olaffsen Gangsaa nevnes første gang i 

1591, da han og faren møttes på Kaddeland for 

å skrive under fullmakt for utsendingene til 

Kristian IV. hylling.  

Gunnar Olaffsen overtok sannsynligvis 

Gangsaagården rundt 1590. Han var ofte 

lagrettemann, og ivaretok i 1606 gården 

Uslands rettigheter i laksefisket. Den 17. juni 

1610 var han sammen med to andre menn fra 

Mandals prestegjeld utsending til prins 

Christians hylling i Oslo. I 1601 skattet han av 

9 huder. Og er oppført i odelsjordeboka av 

1618 med odel: Gangsaa I hud, 1 gsk., 

Birkeland 2 gsk., Auland ½ gsk., Kvaale 2 

gsk., Nerstøl 1 gsk., Hortemo ½ gsk., (1 ½ gsk. 

i 1624), Nodeland ½ gsk., Kjos 1 ½ gsk. Pant: 

Smeland 1 hud. (3 gsk. i 1624). Kjøp: Nerstøl 

3 gsk. (1 gsk. i 1624), Nedre Kjos 1 gsk. Til 

sammen blir dette 6 huder odel, 1 hud pant og i 

hud kjøpegods - altså 8 huder. Fra 1623 til 

1627 skattet han av 7 huder. Tredje pinsedag i 

1639 var det skifte etter Gunnar og Ranni. 

 

 

SLEKTSLINJE 020 

 

001. Omund Kvås. Nevnt 1594 på gården ytre 

Kvås. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Ommund Kvås satt som medeier av 5 huder 

jordegods i gården Kvås
83

.  

 

002. Dorte Omundsdatter Kvås. Hun var gift 

med Knud Kristensen Lande. N.- 1612-1617 

på gården Kvås.  

Knud Kristensen Lande var i 1612 registrert 

som tjenestedreng på Kvås Ytre. I årene 1613-

1617 nevnes han som husmann på samme 

gård. Etter den tid bodde husstanden i en 

periode på Lande, trolig i Feda sokn, men i 

1647 satt Knud som selveier på gården 

Myglestøl i Kvås. Det ble nok et kort opphold 

der, for i 1645 bodde husstanden på Sæveland 

i Herad sokn
84

.  

 

003. Sigbjørn Knudsen Kvås. Født 1613 på 

gården Kvås Ytre i Kvås sokn. Skifte 1694 på 

Kvås Ytre i Kvås. Han var gift to ganger; 
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første gang  med Berte Sigmundsdatter. 

(Skifte 1669) på Kvås Ytre i Kvås sokn. Etter 

hennes død giftet han seg med Audbjør 

Helgesdatter Myglestøl, som etter Sigbjørns 

død giftet seg med Torjus Olsen Dydland.  

Sigbjørn Knudsen overtok hjemmebruket på 

Kvås Ytre. Han var gårdbruker, oppsitter og 

jordgodseier. Han satt i 1693 med 12½ eng. i 

Kvåsbruket, ½ eng. Kvåsneset og 5½ eng. i 

Myglestøl
85

. 

 

004. Ommund Sigbjørnsen Kvås. Født 1636 

på Kvås Ytre i Kvås sokn. Skifte 1702 på 

Lundevoll i Kvås sokn. Han var gift med 

Gunhild Tollaksdatter Nebdal. Født på 

gården Store Oftenes i Lyngdal sokn. Hun var 

datter av Tollak Brynjelsen Lundevoll 

Nebdal (1609-1701) og hustru Ingeborg 

Anstensdatter Oftenes (-1695). 

Gunhild Tollaksdatter Nebdal er ane nr. 

033 på slektslinje 056. 

Ommund Sigbjørnsen satt som gårdbruker på 

gården Lundevoll i Kvås sokn
86

. 

 

005. Knud Ommundsen Lundevoll. Født 

1663 i Kvås sokn. Skifte 1695 på Kvås Ytre i 

Kvås sokn. Han var gift med Gunvor 

Olsdatter Saudland. Født på Saudland i 

Austad sokn
87

. Hun var datter av Ole 

Taraldsen Saudland og hustru Randi 

Sigmundsdatter Kvås. 

Gunvor Olsdatter Saudland er ane nr. 004 

på slektslinje 021. 

Knud Ommundsen overtok deler av 

gårdsbruket til bestefaren på Kvås Ytre og 

flyttet dit
88

. Han var gårdbruker og oppsitter.  

 

006. Ole Knudsen Kvås. Født ca. 1688 på 

Ytre Kvås i Kvås sokn. Død 1766 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Han giftet seg i 1739 med 

Ingeborg Salvesdatter Kvås. Født 1715 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1789 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Hun var datter av Salve 

Andersen Kvås (1664-1746) og hustru 

Gunvor Knudsdatter Kvås (1680-1760). 

Ingeborg Salvesdatter Kvås er ane nr. 007 

på slektslinje 022. 

Ole Knudsen overtok hjemmebruket på Kvås 

Ytre, men i 1715 gikk han rettens vei for å få 

hånd om et jordgods som han mente var sitt i 

henhold til odelsretten. Ole Knudsen mente 

seg berettiget til enda mer jordegods, og senere 

samme året, 1715, gikk han igjen til retten og 

krevde da sin odelsrett til et bruk på 7 eng. 

som var eid av Ole Stålesen Jåddan. I 1721 

gikk Ole til sak mot enka etter oldefaren sin 

for å kreve sin odel der. Utfallet av den saken 

ble at den gamle enka kunne bo på bruket så 

lenge hun levde, men deretter kan Ole 

Knudsen løse inn denne gårdsparten
89

. 

 

007. Knud Olsen Kvås. Født 1739 på gården 

Kvås i Kvås sokn. Skifte 1787 på Kvås i Kvås 

sokn. Skifte 1787 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Han giftet seg i 1761 med Gunvor 

Børusdatter Moi. Født 1743 født på Moi i 

Kvås. Død 1798 i Kvås sokn. Hun var datter 

av Børu Hoskuldsen Moi (1707-1791) og 

hustru Astri Kristensdatter Konsmo (1716-

1796).  

Gunvor Børusdatter Moi er ane nr. 069 på 

slektslinje 001. 

Knud Olsen Kvås var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Før 1766 overtok han hjemmebruket 

på Kvås etter faren. Ved sin død utgjorde 

Knuds jordegods 1 hud 3 eng. i Kvåsgården. 

Familien bodde på gården Kvås i Kvås sokn
90

. 

 

 

SLEKTSLINJE 021 

 

001. Ole Halvorsen Birkeland. Født ca. 1557 

i Austad
91

 sokn. N.- 1617 som jordeier på 

gårdene Saudland og Birkeland i Austad 

sokn
92

. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

 

002. Tarald Olsen Birkeland. N.- 1635 som 

skattebonde på Saudland. Han var gift med 

Gunvor Sveinungsdatter Augland. Født i 

Lyngdal.  

Tarald Olsen Birkeland overtok 

Saudlandbruket etter foreldrene. Familien 

bodde på Saudland i Austad sokn
93

. 

 

003. Ole Taraldsen Saudland
94

. N, - 1654-

1657 som bygselsmann på Saudland i Austad. 

Han var gift med Randi Sigmundsdatter 

Kvås. Født på Kvås Øvre i Kvås sokn. 

Ole Taraldsen var gårdbruker og oppsitter på 

Saudland i Austad sokn. Familien bodde på 

gården Saudland i Austad sokn
95

. 

 

004. Gunvor Olsdatter Saudland. Født på 

Saudland i Austad sokn. Hun var gift med 

Knud Ommundsen Lundevoll. Født 1663 i  
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Kvås sokn. Skifte 1695 på Kvås Ytre i Kvås  

sokn.  

Knud Ommundsen Lundevoll er ane nr. 005 

på slektslinje 020. 

Knud Ommundsen overtok deler av 

gårdsbruket til bestefaren på Kvås Ytre og 

flyttet dit. Han var gårdbruker og oppsitter.   

 

 

SLEKTSLINJE 022 

 

001. Gunder Birkeland. N,- ca. 1550 som 

oppsitter på Birkeland i Kvås sokn. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Gunder Birkeland og hustruen hadde to barn; 

en sønn, Erik, og ei datter, navn ukjent, men 

hun bodde i Eiken sokn og var der gift med 

Oluf Torkildsen Skeie
96

.  

 

002. Erik Gundersen Birkeland. N,- i årene 

1570-1613 i skattelistene som oppsitter på 

Birkeland i Kvås. Han var gift med Barbra 

Olsdatter, (fra Austad sokn). 

Erik Gundersen Birkeland nevnes i et brev av 

1570 vedrørende salg av gårdene Brådland og 

Røydland i Vigmostad sokn. Erik var 

lagrettemann i 1591, og i 1595 nevnes han 

sammen med Ole Olsen og Reier Olsen (fra 

Austad sokn). Det tyder på at Ole Olsen kan 

være Eriks svigerfar og Reier Olsen hans 

svoger. Erik Gundersen hadde eierinteresser i 

Eilevstad i Hægebostad sokn, og på bruket på 

Birkeland skattet han av en fullgård i 1600
97

. 

 

003. Gunvald Eriksen Birkeland. N,- 1611-

1612 i skattelistene på Ytre Birkeland i Kvås. 

Skifte 1649 på Birkeland i Kvås. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. 

Gunvald Eriksen overtok på Ytre Birkeland, og 

i 1617 satt han som jordgodseier av 2 huder 

sammen med broren Aanen og deres medeiere. 

I 1647 var Gunvald blitt eneeier av dette 

jordgodset på Birkeland i Kvås sokn. Han 

hadde også jordgods i gårdene Dydland, 

Fidjestøl og Ytre Kvås i Kvås sokn samt i 

Nebstad i Konsmo
98

.  

 

004. Anders Gunvaldsen Birkeland. Født ca. 

1613 på Birkeland i Kvås sokn. Skifte 1689 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn.. Han var gift med 

Torborg Sigbjørnsdatter Kvås Ytre. Skifte 

1699 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Anders Gunvaldsen Birkeland er også ane  

nr. 004 på slektslinje 051. 

Anders Gunvaldsen Birkeland flyttet til gården  

Kvås Ytre i Kvås sokn, hvor han overtok  

bruket til sin avdøde bror Bjørn Gunvaldsen. 

Anders var gårdbruker, oppsitter, selveier og 

leilending. Før husstanden hans kom til Kvås 

Ytre hadde de bodd på gårdene Birkeland og 

Fidjestøl i Kvås sokn
99

. 

 

005. Knud Andersen Kvås. Født ca. 1661 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1740 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Han var gift  med Ingeborg 

Torkildsdatter Jåddan. Født 1655 i 

Hægebostad sokn. Død 1737 på Kvås Ytre i 

Kvås sokn
100

.  

Knud Andersen overtok i 1700 hjemmebruket 

på Kvås Ytre. Han var gårdbruker og oppsitter. 

 

006. Gunvor Knudsdatter Kvås. Født ca. 

1680 i Kvås sokn. Hun giftet seg med 

enkemann Salve Andersen Kvås. Født ca. 

1664 (i Kvås sokn). Død 1746 på Kvås Ytre i 

Kvås sokn. 

Gunvor Knudsdatter overtok en part av 

hjemmebruket, og husstanden hennes var 

bosatt der. Salve Andersen var gårdbruker og 

oppsitter
101

.   

 

007. Ingeborg Salvesdatter Kvås. Født 1715 

på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1789 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn.. Hun giftet seg i 1739 med 

Ole Knudsen Kvås. Født ca. 1688 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Død 1766 på Kvås Ytre i 

Kvås sokn. Han var sønn til Knud 

Ommundsen Lundevoll (1663-1695) og 

hustru Gunvor Olsdatter Saudland. 

Ole Knudsen Kvås er ane nr. 006 på 

slektslinje 020. 

Ole Knudsen overtok hjemmebruket på Kvås 

Ytre, men i 1715 gikk han rettens vei for å få 

hånd om et jordgods som han mente var sitt i 

henhold til odelsretten. Ole Knudsen mente 

seg berettiget til enda mer jordegods, og senere 

samme året, 1715, gikk han igjen til retten og 

krevde da sin odelsrett til et bruk på 7 eng. 

som var eid av Ole Stålesen Jåddan. I 1721 

gikk Ole til sak mot enka etter oldefaren sin 

for å kreve sin odel der. Utfallet av den saken 

ble at den gamle enka kunne bo på bruket så 

lenge hun levde, men deretter kan Ole 

Knudsen løse inn denne gårdsparten
102

. 
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SLEKTSLINJE 023 

 

001. Obmund Viestad
103

. Født ca. 1545 i  

(Spind). Død etter 1600 på Viestad i Spind
104

 

sokn. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Obmund n.- som lagrettemann i 1591, og i 

1600 står han oppført i skattemanntallet som 

skattepliktig av «full gård» på Viestad i Spind. 

 

002. Stilluf Obmundsen Viestad. Født ca. 

1570 i (Spind). Død etter 1620 på Viestad i 

Spind. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Stilluf Obmundsen overtok hjemmegården på 

Viestad etter sin far. Han er registrert som 

odelsbonde på gården i 1611
105

.  

 

003. Osmund (Obmund) Stillufsen. Født ca. 

1599 på Viestad i Spind sokn . Død etter 1666 

på Viestad i Spind sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Osmund (Obmund) Stillufsen overtok 

hjemmegården etter foreldrene. Han er 

registrert som odelsbonde på gården i 1635, 

men da sammen med Salve. I 1648 satt han 

med 2 huder jordegods i gården Viestad
106

. 

Familien bodde på Viestad i Spind sokn. 

 

004. Tosten Osmundsen Viestad. Født 1626 

på Viestad i Spind sokn. Død etter 1700 på 

Viestad i Spind sokn.  Han var gift med Guri 

Salvesdatter Vik. Død 1676 på Viestad i 

Spind sokn. Hun var datter av Salve Andersen 

Vik (1588-1665) og hustru Aslaug Jonsdatter 

Sævik (-1669). 

Salve Andersen Vik er ane nr. 002 på 

slektslinje 030. 

Tosten Osmundsen Viestad overtok 1 hud i 

hjemmegården, og dette jordgodset satt han 

som eier av i 1666. Ved skifte etter Guri 

Salvesdatter som døde i 1676 var det 15 eng. 

jordgods i gården Viestad og 3 1/3 jordgods i 

gården Vik i samme sokn. Før 1689 må det ha 

skjedd noe form for eierskifter på Viestad, for 

i 1689 satt kirken med 6 eng. i gården, Tosten 

og hans sønn med 1 hud og 2 2/3 eng. i gården. 

Kirken får hånd om ytterligere jordgods helt på 

slutten av 1600-tallet, for i 1700 var 10 eng. 

jordgods i gården Viestad på kirkens hender. 

Samme året utgjorde bondegodset 18 2/3 eng. 

av gårdens totale jordgods
107

.  

 

005. Finkel Tostensen Viestad. Død 1733 på  

Viestad i Spind sokn. Han var gift med Inger 

Hujesdatter Skarsten. Død 1736 på Viestad i  

Spind sokn.  

Finkel Tostensen Viestad overtok visstnok 

storparten av hjemmebruket, men ikke hele 

bruket. Det ble foretatt en oppdeling av 

bondegodset ved det endelige skiftet etter 

Finkel og Inger i 1743. Sønnen Torje 

Finkelsen (1695-1743) gift 1726 med Ingeborg 

Nilsdatter Forberg. Etter at Ingeborg bel enke i 

1743 flyttet hun til hjemmegården sin på 

Forberg
108

. Torje Finkelsens sønn, Nils 

Torjesen, overtok hovedbruket på Viestad. En 

parsell av gården som utgjorde tredjeparten av 

Finkels bruk gikk til dattera Ingeborg 

Finkelsdatter, som var gift med Ole 

Jakobsen.  

 

006. Ingeborg Finkelsdatter Viestad. Født 

1707 på Viestad i Spind. Død 1777 på Viestad 

i Spind. Gift med Ole Jakobsen. Født 1692 i 

(Spind). Død 1759 på Viestad i Spind. Nevnes 

i 1725 som gårdbruker, selveier og oppsitter på 

Viestad i Spind. Det er intet som tyder på at 

han drev annen jord på Viestad enn de 13 1/3 

eng. som han hadde giftet seg til
109

.  

 

007. Aasne Olsdatter Viestad. Født 1743 på 

Viestad i Spind sokn. Død 1805 på Foss Øvre i 

Kvås sokn. Hun giftet seg i 1768 med Lars 

Kristensen Foss Øvre. Født 1738 på Foss 

Øvre i Kvås sokn. Død 1817 på Foss Øvre. 

Han var sønn til Kristen Larsen Foss Øvre 

(1716-1766) og hustru Barbra Eilefsdater 

Homeland (1706-1769).  

Lars Kristensen Foss Øvre overtok halvparten 

av hjemmebruket på Foss Øvre ved skifte etter 

faren i 1766. Tre år senere overtok han resten 

av bruket. Lars Kristensen var gårdbruker, 

oppsitter og selveier på Foss Øvre i Kvås
110

. 

 

008. Berte Katrine Larsdatter Foss Øvre. 

Født 1775 på Foss Øvre i Kvås. Død 1853 på 

Kvås Ytre i Lyngdal. Hun giftet seg i 1794 

med Tollak Finkelsen Foss Ytre. Født 1768 

på Foss Ytre i Lyngdal. Død 1831 på Foss Ytre 

i Lyngdal. Han var sønn til Finkel Tollaksen 

Foss (1740-1805) og hustru Inger Nilsdatter 

Kvelland (1731-1807). 

Tollak Finkelsen Foss overtok i 1797 halve 

bruket som utgjorde 16½ eng. i hjemmegården. 

Han var gårdbruker og selveier på Foss Ytre
111

. 
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009. Inger Tollaksdatter Foss Ytre. Født 

1801 på Foss Ytre i Lyngdal. Død 1875 på 

gården Kvås i  Kvås
112

. Hun giftet seg i 1823 

med Knud Olsen Kvås. Født 1801 på gården 

Kvås i Kvås sokn. Død 1879 på gården Kvås i  

Kvås sogn. Han var sønn til Ole Knudsen 

Kvås (1765-1850) og hustru Berte 

Tollisdatter Rudjord (1768-1821). 

Knud Olsen Kvås er ane nr. 071 på 

slektslinje 001. 

Knud Olsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. I følge matrikkelen av 1838 satt han 

som eier av løpenr. 603a. Det var en eiendom 

som var på 1 hud og 3 eng. i Kvåsgården. I 

1841 er Knud oppført som sokneprestens 

medhjelper. Dermed må han også ha vært blant 

bygdas mest respekterte oppsittere. Knut 

Olsens eiendom ble i 1868 delt mellom 

sønnene Ole og Tollak. Familien bodde på 

Kvås Ytre i Kvås herred.  

 

 

SLEKTSLINJE 024 

 

001. Endre Rudjord. Nevnt i skattemanntallet 

i årene 1611-1621. Han var gift med Joran 

Rudjord. Nevnt i skattelistene i 1627.  

Endre Rudjord satt som medeier av 2¾  hud i 

gården Rudjord, og Kvås kirke satt med ¼ 

hud
113

.  

 

002. Tollak Endresen Rudjord. Født ca. 

1620 på Rudjord i Kvås sokn. Han var gift 

med Guri Anstensdatter Sandal. Født i 

Lyngdal sokn. Skifte 1667 på Rudjord i Kvås 

sokn. Hun var datter av Ansten Reiersen 

Bjodland (1600-) og hustru Ingri 

Tronsdatter Møskeland Bringsjord (-1672). 

Tollak Endresen satt i 1647 som bruker av 

halve Rudjordgården. Han nevnes i 1661 som 

eier av 1¼ hud jordegods i hjemmegården, og i 

tillegg leide han kirkens jordegods på ¼ hud. 

Ved skifte etter Guri Anstensdatter i 1667 var 

husstandens jordegods på 15 eng. (1¼ hud) 

som både var odelsgods og arvegods
114

.  

 

003. Tosten Tollaksen Rudjord. Født ca. 

1654 på Rudjord i Kvås sokn. Skifte 1699 på 

Rudjord i Kvås sokn. Han var gift med Gunlu 

Kristensdatter Store Hægeland. Født i 

Lyngdal sokn. Skifte 1705 på Rudjord i Kvås 

sokn. Hun var datter av Kristen Jonsen Store 

Hægeland (1618-1701) og hustru Marte  

Hellingsdatter Rødland.  

Tosten Tollaksen Rudjord var i 1687  

gårdbruker av halve gården Rudjord. I 1691 

nevnes han som eier av 1¼ hud jordegods i 

gården, og i tillegg satt han som leilending på 

¼ hud kirkegods. Husstanden bodde på gården 

Rudjord i Kvås sokn
115

. 

 

004. Tolli Tostensen Rudjord. Født 1692 på 

Rudjord i Kvås sokn. Død 1770 på Rudjord i 

Kvås sokn. Han var gift to ganger; første gang 

med enken Berte Knudsdatter. Kvås Ytre. 

Født ca. 1690 på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 

1744 på Rudjord i Kvås sokn. Hun var datter 

av Knud Ommundsen Lundevoll (1663-

1695) og hustru Gunvor Olsdatter Saudland 

(-1739). Etter Bertes død i 1744 giftet Tolli i 

1746 seg med Torborg Salvesdatter 

Rosfjord, men det ble ingen barn i dette 

ekteskapet. Hun var enke etter Nils Nilsen på 

Kvelland. 

Knud Ommundsen Lundevoll er ane nr. 005 

på slektslinje 020. 

Gunvor Olsdatter Saudland er ane nr. 004 

på slektslinje 021. 

Tolli Tostensen Rudjord overtok i 1730 ett av 

nabobrukene på Rudjord. Tolli Tostensen 

valgte en militær karriere. Han var vanlig 

soldat i 1718 og bodde da på hjemembruket. 

Tolli Tostensen flyttet i 1723 til Kvås Øvre i 

samme sokn, hvor han nevnes som oppsitter 

frem til 1727. I denne tiden avanserte han fra 

korporal til sersjant, og senere ble han 

«capitaine des armes». Etter at husstanden 

hans hadde bodd på gården Kvås Øvre flyttet 

de til gården Moi for en kort periode før de 

bosatte seg på Rudjordgården
116

. 

 

005. Ole Tollisen Rudjord. Født 1721 på 

Rudjord i Kvås sokn. Død 1753 på Rudjord i 

Kvås sokn. Han giftet seg i 1744 med Gitlu 

Stigansdatter Vemestad Ytre. Født 1727 på 

Vemestad Ytre i Kvås sokn. Død. 1808 på 

Litland i Herad sokn. Hun var datter av Stigan 

Jonsen Vemestad (1705-1789) og hustru 

Lisbeth Ånensdatter Jåddan (-1741). 

Ole Tollisen Rudjord fulgte i farens fotspor 

innen det militære. Han nevnes som korporal i 

1744, men få år senere ble han nevnt som 

«capitaine des armes». Familien bodde inntil 

Oles død på Rudjordbruket. Året etter Oles 

død giftet enka Gitlu Stigansdatter seg med 

gårdbruker Tolli Larsen Litland, fra Herad 
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sokn og husstanden hennes flyttet dit. Bruket 

på Rudjord ble i årene etter drevet av Salve 

Tollaksen inntil odelsmannen Tolli Olsen 

overtok farens hjemmebruk på Rudjord
117

. 

 

006. Tolli Olsen Rudjord. Født 1746 på 

Rudjord i Kvås sokn. Død 1841 på Rudjord i 

Kvås. Han giftet seg i 1767 med Katrina 

Hågensdatter Årnes. Født 1745 på Årnes i 

Lyngdal i Lyngdal (Å) sokn. Død 1824 på 

Rudjord i Kvås. Hun var datter av Hågen 

Gundersen Vegge (1709-1753) og hustru 

Adriane Gammelsdatter Årnes (1706-1789). 

Katrine Hågensdatter Årnes er ane nr. 007 

på slektslinje 052. 

Tolli Olsen Rudjord overtok hjemmebruket på 

Rudjord, men det kom til konflikt om retten til 

gården. Tolli Gundersen Skoland reiste sak 

mot Tolli Olsen fordi han mente seg 

odelsberettiget til 1 hud og 5 eng, i gården på 

vegne av hustruen Randi Bjørnsdatter. Hun var 

sønnedatter av den tidligere eieren Tollak 

Gundersen. Retten var uenig med saksøker, og 

Tolli Olsen kunne derfor drive gården videre 

uten tanke på nye konflikter. Han satt med 

rettsgyldige hjemmelsdokumenter til bruket. I 

tillegg til å drive gårdsbruket var Tolli Olsen 

også prestens medhjelper, og i husstanden 

hadde han i tillegg til egen familie også den 

foreldreløse gutten Peder Tronsen Finnstein til 

oppfostring. Denne oppfostringen ble bekostet 

av bygdas fattigkasse. Tolli Olsen overdrog i 

1804 1 hud i hjemmegården til sønnen Ole 

Tollisen mot at han skulle ha foreldrene i 

folloug. Noen år senere overtok Ole Tollisen 

hele hjemmebruket
118

. 

 

007. Ole Tollisen Rudjord. Født 1772 på 

Rudjord i Kvås sokn. Død 1848 på Rudjord i 

Kvås sokn. Han giftet seg i 1804 med Abel 

Katrina Gabrielsdatter Årnes. Født 1771 på 

Årnes i Lyngdal. Død 1846 på Rudjord i Kvås. 

Hun var datter av Gabriel Mikkelsen Årnes 

(1733-1802) og hustru Sara Osmundsdatter 

Djupvik (1743-1773). 

Ole Tollisen var i henhold til matrikkelen av 

1838 eier av løpenr. 591 som utgjorde 1¼ hud 

i gården Rudjord. Han satt med hele 

gårdsbruket frem til 1847, for da overlot han 

halve gården til sønnen Tolli Olsen for 625 

spd. Året etter overtok Tolli Olsen resten av 

hjemmebruket på Rudjord
119

.  

 

008. Tolli Olsen Rudjord. Født 1807 på  

Rudjord i Kvås sokn. Død 1879 på Rudjord i 

Kvås. Han giftet seg i 1833 med Ranni 

(Randi) Stigansdatter Vemestad. Født 1806 

på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 1893 i 

Kvås sokn. Hun var datter av Stigan Jonsen 

Vemestad (1762-1850) og hustru Signe 

Torkildsdatter Vemestad (1775-1844). 

Tolli Olsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier på hjemmebruket på Rudjord. I 1865 

hadde han følgende besetning på bruket: 1 

hest, 12 storfe og 13 sauer. I husstanden var 

det følgende personer: Husbonden og hans 

hustru, samt barna: Abel Katrine, Sakarias og 

Gabriel Tobias
120

.  

 

009. Abel Katrine Tollisdatter Rudjord. 

Født 1839 på Rudjord i Kvås sogn. Død 1922 

på Birkeland i Kvås herred. Hun giftet seg i 

1867 med Tollak Knudsen Kvås. Født 1827 

på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1895 på gården 

Kvås Ytre i Kvås herred. Han var sønn til 

Knud Olsen Kvås (1801-1879) og hustru 

Inger Tollaksdatter Foss Ytre (1801-1875). 

Tollak Knudsen Kvås er ane nr. 072 på 

slektslinje 001. 

Den parten av hjemmebruket på Kvås Ytre 

som Tollak Knudsen overtok i 1868 hadde fått 

tildelt løpenr. 603a2. Dette tilsvarte bnr. 8 i 

matrikkelen. Tollak Knudsen hadde før 1868 

bodd på Kvåsneset, bnr. 5, på Kvås Ytre. I 

folketellingen av 1865 er Tollak registrert som 

gårdbruker, kirkesanger og skolelærer. I huset 

hans på Kvåsneset bodde også den ugifte 

søstera Berte Katrine som var skredder. 

I folketellingen av 1875 bodde Tollaks 

husstand på nybruket, bnr, 8, og de hadde 

faren hans, gamle Knud Olsen, i folloug. 

Gårdens besetning var 1 hest, 9 storfe og 9 

sauer.  

Tollak Knudsen ble i 1878, med virkning fra 

1.1.1879, ansatt som poståpner i Kvås. Han 

fortsatte også i stillingen som kirkesanger, men 

i 1891 er han kun poståpner og gårdbruker
121

.   

 

 

SLEKTSLINJE 025 

 

001. Karl Øvre Finsland. Nevnt fra 1611 som 

bonde og oppsitter på Øvre Finsland. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Karl Øvre Finsland nevnes også i årene 1621-

1622 da han måtte betale kvernskatt. Hans 
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hustand var de eneste oppsitterne på gården 

Øvre Finsland i Finsland sokn frem til 1630- 

tallet
122

.   

 

002. Villom Karlsen Øvre Finsland. Født ca. 

1608 på Øvre Finsland i Finsland sokn. Nevnt 

i skattelistene 1635-36. Død ca. 1660 på Øvre 

Finsland i Finsland sokn. Han var gift med 

……….  Ollufsdatter Solås. 

Villom Karlsen Øvre Finsland var smed og 

hadde eget bruk på gården Finsland. Sammen 

med broren Torjus eide Villom mesteparten av 

den store Finslandsgården
123

.  

 

003. Ola Villomsen Finsland. Født ca. 1630 

på Øvre Finsland i Finsland sokn. Død ca. 

1686 på Øvre Finsland i Finsland sokn i 

Bjelland prestegjeld. Han var gift to ganger; 

første gang med Gunvor Wredesdatter. Etter 

hennes død giftet Ola seg med Astri 

Hansdatter. N.- 1686 som enke på Finsland. 

Ola Villomsen Finsland overtok 

hjemmegården på Øvre Finsland. De første 

årene eide ha bruket sammen med sin mor. 

Familien bodde på Øvre Finsland i Finsland 

sokn i Bjelland prestegjeld
124

. 

 

004. Aanon Olsen Finsland. Født 1670 på 

Øvre Finsland i Finsland sokn i Bjelland 

prestegjeld. Han var gift med Oluv 

Torgiesdatter Ytre Homme. Fra Bjelland 

sokn i Bjelland prestegjeld. 

Aanon Olsen nevnes flere ganger i kildene; 

først på gården Øvre Finsland og senere på 

gården Ytre Homme i Bjelland sokn
125

. 

I Bjellandsboka nevner at «Aanon Olson var 

gift med Oluv Torgiesdtr. Det lukkast ikkje 

Biørn Svenkeson Hesså å taka att bruket etter 

Torgie Gitleson i Ytre Homme. Torgie og kona 

hadde ved dsk. etter han berre døtre, og den 

eldste av dei, Oluv, var gift med Aanon Olson 

Finsland. Alt i 1729 hadde Aanon innløst  4. 

eng. i bruket frå dei andre arvingane. Oluv 

hadde før vore gift med Tarald Knudson og 

hadde med han borni: Knud, Torgier, Torbor, 

Ingebor, Guri, Martha og Randi som var gift 

med Lars Lægson. 

Det var dsk. etter Oluv i 1734 og etter Aanon 

1749. Borni deira var: Ole, f. 1722, Willum, f. 

1724, Gunvor, g. m. Lars Carlson Scholenæs, 

Targier g. m. Willum Sørenson Tønnisland.”
126

  

 

005. Willum Aanensen Ytre Homme. Født  

1724 i Bjelland prestegjeld. Død 1781 på Ytre 

Homme i Bjelland prestegjeld. Han var gift to 

ganger; første gang med Askier Olsdatter. 

Død 1763 på Ytre Homme i Bjelland sokn. 

Etter hennes død giftet Willum seg med Anna 

Tostensdatter Birkeland. 

Willum Aanensen Ytre Homme kjøpte et 

gårdsbruk på Nedre Haraldstad på auksjon i 

1778
127

.  

 

006. Gase Willumsen Haraldstad. Født 1758 

i Bjelland prestegjeld. N.- 43 år i 1801. Død 

25.8.1829 på Haraldstad i Laudal sokn, 71 år. 

Han var gift med Thargier Stiansdatter 

Tisland. Født 1759 i Laudal sokn. N.-42 år i 

1801. Død rundt 4.3.1827 på Haraldstad i 

Laudal sokn, 68 år, gravlagt 11.3.1827.  

Gase Willumsen Haraldstad var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Haraldstad i Laudal sokn
128

. 

 

007. Asbor Gasesdatter Haraldstad. Født 

rundt 6.9.1782 på Haraldstad i Laudal sokn i 

Holme prestegjeld, døpt 14.9.1782. Død 

5.5.1847 på Haraldstad i Laudal sokn. 65 år. 

Hun giftet seg 24.1.1800 med Juster 

Aanensen Jorsal. Født 1779 i Vigmostad
129

 

sokn, død 1810 på Haraldstad i Laudal
130

.  

Juster Aanensen Jorsal er ane nr. 003 på 

slektslinje 050. 

Juster Aanensen Josal flyttet til gården 

Haraldstad i Laudal sokn. I 1801 bodde 

husstanden hans på Haraldstad i Laudal. Han 

var gårdbruker, oppsitter og selveier.  

 

008. Gase Justersen Haraldstad. Født 

13.9.1807 på Haraldstad i Laudal sokn i 

Holme prestegjeld, døpt 13.9.1807. Han giftet 

seg 28.12.1829 med Ingeborg Torusdatter 

Høye. Født 1803 på Høye i Øyslebø sokn i 

Holme prestegjeld. Konfirmert 1816
131

.  

Ingeborg Torusdatter Høye er ane nr. 049 

på slektslinje 006. 

Gase Justersen Haraldstad satt i 1865 som 

husmann på bruket Lærmyr under gården 

Haraldstad og hadde 1 ku på båsen.  

 

 

SLEKTSLINJE 026 

 

001. Gunder Ormsen Austre Sveinal. Født 

1605 i (Laudal sokn). Skifte 1674 på Austre 

Sveinal i Laudal sokn. Han var gift med  
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Torbør Tjodgesdatter. 

Gunder Ormsen er nok den gårdbrukeren og 

oppsitteren på Austre Sveinal som benevnes 

som Gunder Urrestad, og som i 1647 satt med 

1 hud jordegods i gården
132

.  

 

002. Tarald Gundersen Austre Sveinal. Født 

på Austre Sveinal i Laudal sokn. N.- 1697 på 

Austre Sveinal i Laudal sokn. Han var gift med 

Anna Tostensdatter. 

I 1697 ble gården etter Gunder Ormsen på 

Austre Sveinal delt mellom brødrene Orm og 

Tarald Gundersønner. Orm Gundersen 

overtok hovedgården som utgjorde 

hjemmebruket på Brotan, og Tarald kom til det 

bruket som senere ble omtalt som Berget i 

Laudal sokn
133

.  

 

003. Tosten Taraldsen Austre Sveinal. Født 

på Austre Sveinal i Laudal sokn. Død 1713 på 

Austre Sveinal i Laudal sokn. Dsk. 1713 på 

Austre Sveinal. Han var gift med Ragnhild 

Øvensdatter Vestre Sveinal. N.- 1713-1724 

på Austre Sveinal. Hun var født på bruket 

Tupta og var datter av Øven Gundersen 

Vestre Sveinal og Eli Toresdatter Vestre 

Sveinal. 

Tosten Taraldsen Austre Sveinal overtok 

hjemmebruket på Austre Sveinal. Dette bruket 

var på 2½ gsk. i gården Austre Sveinal. Enka 

Ragnhild Øvensdatter satt med bruket frem til 

1724, for da ble 12½ eng. av eiendommen 

overført til sønnen Øven Tostensen
134

. 

 

004. Øven Tostensen Austre Sveinal. Født 

1700 på Austre Sveinal i Laudal sokn. Skifte 

1777 på Austre Sveinal i Laudal sokn. Han var 

gift med Aase Thoresdatter Austre Sveinal. 

Født 1702 på Austre Sveinal i Laudal. Død 

1785 på Austre Sveinal i Laudal sokn. Hun var 

datter av Thore Ormsen Austre Laudal 

(1666-) og hustru Olu Knudsdatter Mjåland. 

Øven Tostensen Austre Sveindal var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Forruten det 

jordgodset i Austre Sveinal som han overtok 

etter mora i 1724, fikk han i 1732 også hånd 

om det jordgodset i gården som broren Tarald 

satt som eier av. Familien bodde på Austre 

Sveinal i Laudal sokn
135

. 

 

005. Tosten Øvensen Sveinal. Født 1722 på 

Austre Laudal i Laudal sokn. Død i september 

1798, 76 år, på Austre Sveindal i Laudal sokn. 

Han var gift med Anna Torgiusdatter. Født 

1740 i (Laudal). Død 1770 på Austre Sveinal i 

Laudal sokn. 

Tosten Øvensen Sveinal overtok ved skifte 

etter foreldrene i 1769 gårdbruket Berget, som 

var hans hjemmebruk. Tosten satt med denne 

eiendommmen frem til 1794 da den gikk over 

til sønnen Torgie Tostensen Sveinal
136

. 

 

006. Torgie Tostensen Sveinal. Født 1762 i 

Laudal. Han giftet seg 18.4.1786 med 

Ingeborg Olsdatter Øvre Laudal. Født 1760 

på Øvre Laudal i Laudal sokn. Død 1826 i 

Laudal sokn
137

.  

Torgie Tostensen Sveinal. Født i Laudal sokn 

fikk den 23.4.1801 to uekte barn (tvillinger) 

med piken Astri Helgesdatter Viblemo. Det 

er anført i kirkeboka at Torgie da var en gift 

mann. Barna deres het Abraham Torgiesen 

og Gunlu Torgiesdatter. De ble døpt den 

26.4.1801. 

Torgie Tostensen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. «11805 går garden til auksjon. Torgie 

og Ingeborg må flytta frå garden. Siste barnet 

deira, Even, er født på Øvre Laudal. Det blir 

Torjus Johnson, Pål Pederson, Anders 

Kristenson Spikkeland som eig Duken, og 

Anen Torgrimson, som får tilslaget på 21/2 g. 

sk. for 1400 rd. Desse 4 eigarar har garden til 

1810. Då blir garden skjøta over til son av 

Torgie og Ingeborg, Tosten Torgieson. 

Eiendommen  som var på 11 eng. kjøpte 

Tosten Torgiesen for 1140 rd»
138

. 

 

007. Tosten Torgiesen Svinagel (Sveinal). 

Født rundt 17.5.1791 på Sveinal i Laudal sokn, 

døpt 22.5.1791. Han var gift med Inger 

Nilsdatter Seland. Født 1805 på Seland i 

Konsmo sokn. Død 1888 i Laudal sokn. 

Tosten Torgiesen Svinagel fikk i desember 

1812 den uekte sønnen Lars med pike Asbør 

Dagsdatter Laudal. Født 8.6.1783 på gården 

Åsen (Tørresås) i Laudal sokn. Hun var datter 

av Dag Børusen Åsen (Tørresås) og hustru 

Aashild Andersdatter. Lars Tostensen 

Svinagel Mjåland ble døpt 27.12.1812, og 

fadderne var: Jørgen Ulfsen Løvdal, Ole 

Jørgensen Løvdal og hustru, Jon Knudsen 

Løvdal og Siri Sørensdatter Løvdal
139

. 

Tosten Torgiesen Svinagel overtok som 

tidligere nevnt hjemmebruket Berget i 1810. 

Han satt med eiendommen frem til 1826 da 

broren Ole Torgiesen overtok som eier
140

. 
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008. Lars Tostensen Svinagel Mjåland. Født 

i desember 1812 i Laudal sokn, døpt 

27.12.1812. Død 23.1.1881 på bruket Koland 

under gården Mjåland i Laudal sokn. Han var 

gift to ganger; første gang 26.10.1836 med 

Ingeborg Rasmusdatter. Født 1807 (1810). 

Død 11.12.1841, 31 år, som husmannskone på 

bruket Haven under gården Mjåland. Etter at 

Lars ble enkemann i 1841 giftet han seg igjen 

og da med Johanne Bjørnsdatter. Født 1812 i 

Holme prestegjeld. 

I folketellingen av 1865 er Lars Tostensen 

registrert som husmann med jord og med bopel 

på bruket Koland under gården Mjaaland i 

Laudal sokn i Holme prestegjeld
141

.  

 

009. Tobias Larsen Helle. Født 27.9.1838 på 

Mjåland i Laudal sokn. Han giftet seg 1.5.1864 

med Anne Marie Reiersdatter Aukland 

(Ougland). Født 15.2.1842 på Ougland i 

Konsmo sogn, døpt 20.2.1842. Hun var datter 

av Rejer Jensen Ougland (Aukland) (1792-) 

og hustru Anna Knudsdatter Strisland 

(9.1.1814-)
142

.  

Anne Marie Reiersdatter Aukland 

(Ougland) er ane ne. 007 på slektslinje 049. 

Under folketelinga 1875 er Tobias Larsson 

Helle oppført som husmann med jord og han 

var hjulmakar av yrke. Familien bodde på 

Helle i Konsmo sogn
143

. 

 

010. Jakob Olaus Tobiassen Helle. Født 

19.1.1880 på Helle i Konsmo sogn. Han var 

gift to ganger; første gang med Ingeborg 

Nilsdatter Hægeland. Etter hennes død giftet 

han seg med svigerinna (avdøde hustrus søster) 

Anna-Maria Nilsdatter Hægeland. Født 

12.10.1883 på Hægeland i Konsmo sogn
144

.  

Anna-Maria Nilsdatter Hægeland er ane nr. 

051 på slektslinje 006. 

Jakob Tobiassen satt som gårdbruker, oppsitter 

og selveier på Hægelandsbruket i Konsmo som 

han hadde overtatt etter svigerforeldrene. 

 

 

SLEKTSLINJE 027 

 

001. Ole Larsen Valebrokk. Født 1727 i 

(Bjelland). Nevnt 74 år i 1801. Gift med Joran 

Tollaksdatter. Født 1741 i (Bjelland). Nevnt 

60 år i 1801.  

De er i 1801 registrert som husmenn med litt 

jord under gården Valebrokk i Bjelland. Ole 

Larsen er også registrert som almissenydende. 

Familien hadde tidligere bodd på bruket Huset 

under gården Tønnesland
145

. 

Barn: I. Lars Olsen, født 1774. 

II. Søren Olsen, født 1770. 

III. Ola Olsen, født 1773, død samme året. 

IV. Ola Olsen, født 1774. 

V. Torchel (Torkild) Olsen, født 1777, n.- 24 

år i 1801, og som da går i dagleie (er 

løsarbeider). 

VI. Tollev (Tollef) (Tellef) (Tollejf) Olsen, 

født 1780, n.- 21 år i 1801, og som da går i 

dagleie (er løsarbeider). 

VII. Guro Olsdatter, født 1784. 

 

002. Tollev (Tollef) (Tellef) (Tollejf) Olsen 

Haraldstad. Født rundt 30.1.1780 i Bjelland 

prestegjeld, døpt 6.2.1780
146

. Han giftet seg 

22.10.1798 med Rannei (Randi) 

Osmundsdatter. Født på Abesland i Hornnes 

sokn. Død 12.11.1846, 74 år, som 

follougskone på Haraldstad i Bjelland sokn i 

Bjelland prestegjeld, gravlagt 26.11.1846.  

Tollejf hadde bopel på Valebrokk da han ble 

konfirmert 21.10.1798, dagen før han giftet 

seg. Tollev hadde i 1798 også bopel på 

Kaddan. Familien må derfor ha fått ny bopel 

dette året. 

Tollev Olsen er nevnt 21 år ved folketellingen 

i 1801, men da på foreldrenes bopel på 

Valebrokk i Bjelland. 

Tollev kjøpte bruket på Haraldstad i 1805
147

 og 

er nevnt som gårdbruker i 1821. Familien 

bodde da på Haraldstad
148

.  

Blant deres barn nevnes: I. Torbør
149

, II. 

Anna Maria
150

, III. Ole
151

 og IV. Osmund
152

. 

 

003. Osmund Tollevsen (Tollefsen) 

(Tollisen) (Tellefsen) Haraldstad. Født 

21.6.1821 i Bjelland sokn i Bjelland 

prestegjeld. Død 31.5.1884 på Haraldstad i 

Bjelland sokn i Bjelland prestegjeld, gravlagt 

5.6.1884. Gift med Aasel (Aasille) 

Bentsdatter Augland. Født 11.11.1822 på 

Aukland i Laudal sokn i Holme prestegjeld. 

Hun var datter av Bent Tostensen Kleiven 

Augland og hustru Targier Olsdatter Nåstad 

(1778-)
153

. 

Aasel (Aasille) Bentsdatter er ane nr. 005 på 

slektslinje 028. 

Osmund Tollevsen Haraldstad var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Haraldstad i Bjelland herred
154

.  
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004. Tomine Osmundsdatter. Født 1851 på 

Haraldstad i Bjelland. Gift 18.6.1878 med Nils 

Gasesen Hægeland. Født 1844 Haraldstad i 

Laudal sokn. Han var sønn til Gase Justersen 

Haraldstad (1807-) og hustru Ingeborg 

Thorusdatter Høye (1803-).  

Nils Gasesen Hægeland er ane nr. 050 på 

slektslinje 006. 

Nils Gasesen Hægeland er i matrikkelen av 

1889 registrert som eier av et bruk på 

Hægeland i Konsmo sogn. Familen bodde på 

gården Hægeland i Konsmo sogn
155

. 

 

 

SLEKTSLINJE 028 

 

001. Lars Torgiussen Nåstad. Død rundt 

8.5.1749 på Nåstad i Bjelland sokn, gravlagt 

15.5.1749. Han var gift med Gundlouv 

Jensdatter Nåstad. Død 1742 på Nåstad i 

Bjelland sokn. Hun var datter av Jens 

Børusen Nåstad og hustru Guri 

Torgiesdatter.  

Lars satt med 6 eng. pantegods i gården 

Nåstad, som hustruens hans hadde arvet.  Lars 

hadde også vært gift tidligere og var dermed 

enkemann da han giftet seg med Gundlouv. 

Med sin første hustru hadde Lars sønnen 

Torgie, som Lars hadde overført jordgodset til 

og derfor var det heller ikke løsøre og buskap 

ved skifte etter Gundlouv. Familien bodde på 

Nåstad i Bjelland sokn i Bjelland 

prestegjeld
156

. 

 

002. Torgie Larsen Nåstad. Skifte 1775 på 

Nåstad i Bjelland sokn. Han var gift med Siri 

Stigsdatter. Død rundt 28.4.1784 på Nåstad i 

Bjelland sokn, 71 år, gravlagt 3.5.1784.  

Torgie Larsen hadde overtatt hjemmebruket 

før 1742, og fra denne eiendommen hadde 

solgt ut slåtte- og skogstykkene Sundet og 

Martens Kragen til Bjørn Nilsen Langsnes for 

80 rd. Torgje ble ofte innstevnet på tinget, og 

det fordi at han nok hadde lett for å komme i 

konflikt med andre jordeiere i området. Han 

hadde lenge en tvist med kaptein Aclenberg 

om noe jordgods, og da Torgje etter ei tid 

hadde fått eiendommsretten til dette godset 

stevnet han naboene på Midtbø inn for retten. 

Grunnen til denne innstevningen var at Torgje 

mente at Midtbøfolket uten løyve hadde tatt 

seg til rette i skogen hans. Denne saken fikk en 

noe underlig karakter, for en oppsitter i bygda 

stod frem og hevdet at en sjuk gammel mann 

på gården Midtbø fra sykesenga hadde bedt 

om at naboene på gården måtte la Torgje få 

hevde sin rett i egen skog. Den alvorlige syke 

hadde visstnok sagt til dette vitne at sjelen 

hans etter hans død ville skrike derom. Mot 

slik en ordlyd fant rettet det best å gi Torgie 

medhold, og fastslo også at oppsitterne i 

området måtte forholde seg til merkesbrevet av 

1655. Den neste saken som Torgje ble 

innstevnet for gikk ikke så bra, for da rettet 

han sterke beskyldninger mot sorenskriverne 

Hielm og Balle. Igjen skjedde det noe 

underlig, for andre folk som var på tinget gikk 

plutselig i bønn for Torgje, og igjen bøyde 

myndighetene av. I stedefor fengselsstraff og 

tukthus slapp Torgie unna med ei bot. Men 

med årene ble det så mange bøter at den eneste 

utveien Torgie da hadde var å sette gården i 

pant. Ved skifte etter Torgie i 1775 var det 

følgende barn i familien: Lars, som var 

myndig. Guri, som var gift med Ole Nielsen 

Nåstad og Randi, 22 år
157

.  

 

003. Guri Torgiesdatter Nåstad. 

Oppgjørskifte 5.12.1792. Død rundt 18.5.1794 

på Nåstad i Bjelland, gravlagt 24.5.1794. Hun 

var gift med Ole Nielsen Nåstad. Død i 

november 1788, 51 år gammel, gravlagt 

23.11.1788 på Oddernes kirkegård. Skifte 

8.8.1789 på Nåstad.  

Ole Nielsen Nåstad overtok 11 eng. i hustruens 

hjemmebruk ved skifte etter svigerfaren i 

1775. Ole prøvde også på å snike til seg resten 

av svigerfarens jordgods, men svogeren Lars 

Torgiesen protesterte heftig og viste til at de 

ved skifte etter Torgie Larsen måtte betale for 

de bøtene som fremdeles ikke var betalt. Ole 

Nielsen kom ingen vei i retten i saken mot 

svogeren, men dette var heller ikke den eneste 

gangen som Ole Nielsen ville trekke svogeren 

for retten. Han prøvde en ny sak mot Lars i 

1778; det var i en jordskiftesak. Det er noe 

uvisst hvordan den saken endte mellom 

svogrene på Nåstad
158

.  

 

004. Targier Olsdatter Nåstad. Født 1778 på 

Nåstad i Bjelland sokn. N.- 11 år gammel ved 

skifte etter faren 1789. Hun giftet seg 

28.12.1804 med Bent Tostensen Kleiven 

Augland (Aukland). Født 1777 på Fuglestveit 

i Øyslebø sokn. Han var sønn til Tosten 

Aanensen Fuglestveit (1752-1832) og hustru  
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Anne Bentsdatter Finsdal (1741-1806)
159

. 

Bent Tostensen Kleiven Augland (Aukland) 

er ane nr. 017 på slektslinje 054. 

Bent Tostensen Kleiven Augland var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Han kom til 

gården Kleiven i Laudal som gårdbruker. I 

årene 1816-1822 er han registrert som 

oppsitter på gården Augland i Laudal sokn, 

hvor husstanden bodde frem til 1839-1840. 

I 1840 makeskiftet Bent Tostensen Kleiven 

(Kleven) gård med Bernt Thoresen Augland. 

Denne eiendomstransaksjonen førte til at Bent 

Tostensen fikk et bruk i gården Tørresås i 

Laudal sokn.  

 

005. Aasel (Aasille) Bentsdatter. Født 

10.11.1822 Augland i Laudal sokn i Holme 

prestegjeld, døpt 15.11.1822. Konfirmert 

30.10.1836 i Laudal sokn. Hun var gift med 

Osmund Tollevsen (Tollefsen) (Tollisen) 

(Tellefsen) Haraldstad. Født 21.6.1821 i 

Bjelland sokn i Bjelland prestegjeld. Død 

31.5.1884 på Haraldstad i Bjelland sokn i 

Bjelland prestegjeld, gravlagt 5.6.1884.  

Osmund Tollevsen (Tollefsen) (Tollisen) 

(Tellefsen) Haraldstad er ane nr. 003 på 

slektslinje 027. 

Osmund Tollevsen Haraldstad var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Haraldstad i Bjelland herred
160

. 

 

 

SLEKTSLINJE 029 

 

001. Omund Torbjørnsen Vestre Sunde. 

Dsk. 1730 på Vestre Sunde i Hægebostad 

sokn. Han var gift med Ingeborg Ivarsdatter. 

N.- 1730 på Vestre Sunde i Hægebostad sokn.  

Omund Torbjørnsen var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Vestre Sunde i 

Hægebostad sokn
161

. 

 

002. Torbjørn Ommundsen Vestre Sundet. 

Født 1714 på Vestre Sunde i Hægebostad 

sokn. Død 1787 på Bjelland i Lyngdal 

sokn.Han giftet seg (forlovet seg) 26.4.1734 

med Randi Toresdatter Birketveit. Født i 

Laudal sokn. Død 1755 på Vestre Sunde i 

Hægebostad sokn. Hun var datter av Tore 

Birketveit i Laudal .  

Etter Randis død giftet Torbjørn seg i 1755  

med Randi Jakobsdatter Gysland. Født 1723  

i Hægebostad sokn. Død 1783 på Bjelland i  

Lyngdal sokn. Randi var før 1755 enke etter 

Hoskul Olsen Gysland. 

Torbjørn Ommundsens husstand bodde frem 

til ca. 1761 på Vestre Sunde i Hægebostad, 

men da flyttet de til et forfallet gårdsbruk på 

Bjelland i Lyngdal. Torbjørn bygde opp 

gården og ved skifte etter Randi i 1783 var 

verdien av det 15 eng. store gårdsbruket på 

hele 105 rdl. Det var rundt en firedobling av 

den taksten som eiendommen hadde i 1744
162

. 

 

003. Tore Torbjørnsen Bjelland. Født 1738 

på Vestre Sunde i Hægebostad. Død 1782 i 

Risbakken i Lyngdal. Han giftet seg i 1769 

med Gunvor Kristensdatter Nenningsland. 

Født 1737 på Store Nenningsland i Lyngdal 

sokn. Død 1824 i Risbakken i Lyngdal sokn. 

Hun var datter av Kristen Nilsen 

Nenningsland (1686-1750) og hustru Alis 

Jensdatter Kvelland (-1787). 

Tore Torbjørnsen kom sammen med resten av 

familien sin til gården Bjelland Lyngdal i 

1761. Han kjøpte i 1772 et bruk i gården 

Risbakken i samme sokn, og husstanden til 

Tore bosatte seg på gården Risbakken. Tore og 

naboen Torje Larsen Risbakken omkom i den 

samme drukningsulykken i februar 1782
163

. 

 

004. Kristen Toresen Risbakken. Født 1774 i 

Risbakken i Lyngdal sokn. Død 1834 i 

Risbakken i Lyngdal sokn. Han var gift to 

ganger; første gang i 1798 med Gunhild 

Jakobsdatter Ytre Madland. Født 1777 på 

Ytre Madland i Lyngdal sokn. Død 1813 i 

Risbakken i Lyngdal sokn.Hun var datter av 

Jakob Omundsen Ytre Madland (1740-

1777) og hustru Bente Tollaksdatter Ytre 

Foss (1747-1828). Etter Gunhilds død giftet 

Kristen seg med Torborg Tollisdatter 

Lundevoll, fra Kvås sokn. Født 1771 i Kvås 

sokn. Død 1857 som follougsenke på bruket 

Angersmyr i Lyngdal sokn. 

Kristen Toresen Risbakken overtok 

hjemmebruket i Risbakken. Ved folketellingen 

i 1801 var han registrert som soldat, og var 

bosatt på bruket i Risbakken sammen med 

hustruen og sin mor. Kristen tok sin mor i 

folloug i 1803, og det vr da at han formelt 

overtok hjemmebruket i Risbakken
164

.  

 

005. Gunhild Tonette Kristensdatter  

Risbakken. Født 1802 i Risbakken i Lyngdal  

sokn. Død 1875 i Lyngdal herred. Gift 1827  



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

97 

med Hågen Tønnessen Foss Øvre. Født 1796 

på Foss Øvre i Kvås sokn. Død 1873 i Lyngdal 

herred. Han var sønn til Tønnes Pedersen 

Foss (1759-1835) og hustru Karen 

Samuelsdatter Årnes (1757-1830). 

Hågen Tønnessen Foss Øvre er ane nr. 009 

på slektslinje 041. 

Hågen Tønnessen Foss Øvre overtok i 1836 

bruket til svigerforeldrene på Risbakken i 

Lyngdal, men før familien kom dit hadde de 

bodd som leilendinger flere steder i bygda. I 

1827 og 1829 bodde husstanden gården Vestre 

Fidja, i 1831 bodde de i Hagen, i 1833 bodde 

de på Østre Rom og  i 1835 bodde de på 

Årnes. Under buskapstellingen i 1865 var det 

registrert 6 kyr og 6 sauer på dette bruket 

under gården Risbakken
165

.  

 

006. Jakob Tobias Hågensen Risbakken. 

Født 20.8.1844 i Lyngdal. Død 1936 på 

Kvelland i Lyngdal herred. Han giftet seg 

22.4.1875 med Johanne Marie Jakobsdatter 

Farbrot
166

. Født 5.4.1847 i Spind sokn, døpt 

18.4.1847. Død 1930 på Kvelland i Lyngdal. 

Hun var datter av Jakob Matias Hansen 

(1809-1847) og hustru Berthe Maria 

Bessesdatter Farbrot (1808-1876). 

Johanne Marie Jakobsdatter Farbrot er ane 

nr. 008 på slektslinje 030. 

Jakob Tobias og Johanne Marie bodde i 

Risbakken frem til i 1890-årene da familien 

flyttet til gården Kvelland i samme herred. 

Jakob satt med Kvellandsbruket frem til 1932 

da eiendommem ble skjøtet over til 

yngstesønnen Jakob Martin Jakobsen 

Risbakken
167

. 

 

007. Rakel Berdine Amalia Jakobsdatter 

Kvelland. Født 10.12.1887 på Risbakken i 

Lyngdal herred. Hun giftet seg i 1910 med 

Tobias Tollaksen Kvås. Født 17.3.1874 på 

Kvås Ytre i Kvås herred. Han var sønn til 

Tollak Knudsen Kvås (1827- 1895) og hustru 

Abel Katrine Tollisdatter Rudjord (1839-

1922). 

Tobias Tollaksen Kvås er ane nr. 073 på 

slektslinje 001. 

Tobias Tollaksen Kvås kjøpte i 1891 bnr. 11 

på gården Birkeland i Kvås for 7 000 kr. Han 

bygde nytt våningshus på bruket ca. 1895, og i 

folketellingen av 1900 bodde Tobias på dette 

bruket sammen med sin mor. Av yrke var 

Tobias gårdsarbeider og tømmermann. I 1904 

reiste han til Amerika sammen med broren 

Gabriel. Tobias kom tilbake før 1910, for det 

var det året han giftet seg
168

.  

 

 
 
Risbakken og Kvås folk. På bildet sees blant annet 

Jakob Martin Risbakken (som var bror til Rakel 

Berdine), Inga, Gabriel Rudjord (som var bror til 

Tobias Tollaksen Kvås), Inger Egeland (som var 

søster til Tobias Tollaksen Kvås) og Bertine Kvås 

(som var gift med Ole Tollaksen Kvås). 

 

 

SLEKTSLINJE 030 

 

001. Anders Vik. Født ca. 1550 i Spind. Død 

ca. 1620 på Vik i Spind. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Anders Vik nevnes i 1611 som oppsitter på 

Vik, og i 1618 var Anders eier av halve 

Vikgården. Familien bodde på Vik, gnr. 70 

(1950), i Spind herred. Den første oppsitter 

som er registrert på Vikgården er Peder Vik, 

som nevnes skattelistene av 1594. I 1618 

nevnes også Besse Dåreid. Han er eier av den 

andre halvpart i gården. Siden det var private 

eiere som satt med Vikgården i 1618 var denne 

gården bondegods på den tiden
169

. 

 

002. Salve Andersen Vik. Født 1588 på Vik i 

Spind. Død 1665 på Vik i Spind. Han var gift 

med Aslaug Jonsdatter Sævik. Født på Sævik 

i Spind. Død 1669 på Vik i Spind. Hun var 

datter av jordgodseier Jon Sævik (1575-1655) 

og dennes hustru, men hennes navn er ikke 

kjent.  

Jon Sævik var nok en av de rikeste oppsitterne 

i Spind sokn på slutten av 1500-tallet. Han var 

registrert som gårdbruker på Sævik i årene 

1611-1650. I 1648 brukte han 1½ hud i 
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Sævikgården, som var eid av adelsmannen 

Trond Teiste bosatt på Hananger på Lista. I 

odelsmanntallet for 1649 er Jon Sævik 

registrert som eier av 2½ hud i Landvik sokn i 

Nedenes, 1½ hud i Gahre i Spangereid
170

 sokn, 

½ hud i Sellegrod og 3½ hud i Grønsfjord. Ut 

fra disse eierparter i forskjellige gårder på 

Agder må Jon Sævik ha tilhørt en av de 

rikeste slektene i distriktet. Jon Sævik og 

hustruen hadde barna: I. Aslaug, som var gift 

med Salve Andersen Vik. II. Åsne, som var 

gift til Spindanger. III. Tore (1623-1700), som 

i 1664 er registrert som bruker av hele gården 

Sævik. I 1666 satt Tore Jonsen med 1½ hud i 

gården Sævik, og en annen oppsitter som het 

Jørgen satt også med 1½ hud i Sævikgården. I 

1676 satt Tore Jonsen med jord i gården 

Espeland, og i 1700 satt han fremdeles med 

jordgodset på 1½ hud i gården Sævik.  

Salve Andersen Vik overtok rundt 1620  

hjemmebruket på Sævik, og han satt med dette 

jordgodset frem til sin død. Salve hadde også 

en offentlig posisjon i bygda som kirkeverge, 

og i 1662 stevnet han som kirkens verge flere 

av sine sambygdinger inn for tinget for 

avgifter som de skyldte til kirken
171

.  

Barn: I. Anders Salvesen, født 1640, død 

1693, gift med Todne Bessesdatter Dåreid, 

død 1693, til Anders sitt hjemmebruk på Vik 

hvor han overtok farens 1½ hud i gården. 

II. Rasmus Salvesen, født 1646, død 1715, 

gift 1668 med 1. Torborg Styrmersdatter 

Helle, død 1676, gift 1678 med 2. Guri 

Gundersdatter Svennevik, død 1692. Rasmus 

og Torborg flyttet i 1670 til Ullerøy i Spind 

som leilendinger, men de ble selveiere i 1697 

da Rasmus kjøpte 1 2/3 hud i gården.   

III. Jon Salvesen, født 1661, død 1700, ugift, 

bosatt på Vik og brukte en part av gården.  

IV. Guri Salvesdatter, død 1676, til Viestad, 

gift med Tosten Osmundsen Viestad, født 

1626, død etter 1700 på Viestad.  

 

003. Anders Salvesen Vik
172

. Født 1640 på 

Vik i Spind sokn. Død 1693 på Vik i Spind. 

Han var gift med Todne Bessesdatter Dåreid. 

Født på Dåreid i Spind. Død 1693 på Vik i 

Spind. Hun var datter av Besse Kolbentsen 

Dåreid (1598-1666) og hustru Karen 

Stillufsdatter. 

Todne Bessesdatter Dåreid er ane nr. 003 

på slektslinje nr. 037. 

Anders Salvesen Vik overtok farens jordgods 

på 1½ i hjemmegården på Vik. Han var 

gårdbruker og oppsitter på Vikgården. 

 

004. Besse Andersen Vik
173

. Født 1675 på 

Vik i Spind sokn. Død 1751 på Vik i Spind. 

Han var gift med Gunhild Pedersdatter 

Nøtland. Født 1684 på Nøtland i Spind sokn. 

Død 1764 på Vik i Spind. Hun var datter av 

Peder Torbjørnsen Nøtland (1650-1704) og 

hustru Engel Jonsdatter Øyvold (1668-1748). 

Gunhild Pedersdatter Nøtland er ane nr. 

005 på slektslinje 040. 

Besse Andersen overtok en gårdspart på 15 

eng. av hjemmebruket på Vik. Familien bodde 

på Vik i Spind sokn.  

 

005. Torbjørn Bessesen Vik
174

. Født 1712 på 

Vik i Spind. Død 1787 på Vik i Spind. Han var 

gift med Ingeborg Kristensdatter Birkenes. 

Født 1727 på Birkenes i Spind. Død 1814 på 

Vik i Spind. Hun var datter av Kristen 

Andersen Birkenes (1694-1764) og hustru 

Dårdi Andersdatter Birkenes (1709-1792). 

Ingeborg Kristensdatter Birkenes er ane nr. 

006 på slektslinje 039. 

Torbjørn Bessesen Vik overtok hjemmebruket 

på Vik. Han var gårdbruker og oppsitter.  

 

006. Besse Torbjørnsen Vik
175

. Født 1761 på 

Vik i Spind sokn. Død 1822 på Vik i Spind 

sokn. Han var gift med Anne Marie 

Andersdatter. Født 1774 i Spind sokn. Død 

1840 på Vik i Spind sokn.  

Besse Torbjørnsen Vik overtok hjemmebruket 

på Vik. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Vik i Spind sokn.  

 

007. Berthe Marie Bessesdatter Vik
176

. Født 

30.3.1808 på Vik i Spind sokn. Død 1876 i 

Spind sokn. Hun giftet seg i 1837 med Jakob 

Matias Hansen Farbrot. Født 1809 på 

Årikstad i Spind sokn. Død 7.3.1847 på 

Farbrot i Spind sokn, 38 år, gravlagt 

13.3.1847.   

Jakob Matias Hansen Farbrot er ane nr. 

007 på slektslinje 031. 

Jakob Matias Hansen Farbrot hadde kjøpt et 

gårdsbruk på Farbrot i Spind sokn. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier.  

 

008. Johanne Marie Jakobsdatter Farbrot. 

Født 5.4.1847 i Spind sokn, døpt 18.4.1847. 
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Død 1930 på Kvelland i Lyngdal. Hun giftet 

seg 22.4.1875 med Jakob Tobias Hågensen 

Risbakken. Født 20.8.1844 i Lyngdal. Død 

1936 på Kvelland i Lyngdal herred. Han var 

sønn til Hågen Tønnessen Foss Øvre (1796-

1873) og hustru Gunhild Tonette 

Kristensdatter Risbakken (1802-1875). 

Jakob Tobias Hågensen Risbakken er ane 

nr. 006 på slektslinje 029. 

Jakob Tobias og Johanne Marie bodde i 

Risbakken frem til i 1890-årene da familien 

flyttet til gården Kvelland i samme herred. 

Jakob satt med Kvellandsbruket frem til 1932 

da eiendommem ble skjøtet over til 

yngstesønnen Jakob Martin Jakobsen 

Risbakken
177

. 

 

 
 
Johanne Marie Jakobsdatter Farbrot (1847-1930) 

og ektemannen Jakob Tobias Hågensen Risbakken 

(1844-1936). 

 

 

SLEKTSLINJE 031 

 

001. Benten Rødland. Død 1662 på Rødland i  

Spind sokn. Han var gift, men hustruens navn  

er ukjent. 

Benten Rødland nevnes som ødegårdsmann i 

1625, men i 1635 nevnes han som odelsbonde.  

 

002. Jon Bentensen Rødland. Født 1636 på 

Rødland i Spind. Død etter 1700 på Rødland i 

Spind. Han var gift med Tarjer Sørensdatter. 

Død 1700 på Rødland i Spind.  

Jon Bentensen satt i 1666 med 6 eng. i gården  

Rødland. Han var gårdbruker og oppsitter. 

Familien bodde på Rødland, gnr. 78 (1950), i 

Spind. 

 

003. Kristi Jonsdatter Rødland. Død 1754 på 

Rødland i Spind. Hun giftet seg i 1703 med  

Ståle Nilsen. Død 1754 på Rødland i Spind.  

Ståle Nilsen nevnes i 1726 da han kjøpte 7½  

eng. i gården Rødland av Spind kirke. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Rødland, gnr. 78 (1950), i Spind.  

 

004. Nils Stålesen Rødland. Født 1706 på 

Rødland i Spind. Død 1742 på Rødland i 

Spind. Han var gift med Mangli Nilsdatter 

Østre Langøy. Født 1702 på Østre Langøy i 

Spind. Død 1771 i Spind. Hun var datter av 

Nils Olsen Østre Langøy (1659-1711) og 

hustru Anne Guttormsdatter. 

Mangli Nilsdatter Østre Langøy er ane nr. 

002 på slektslinje 032. 

Nils Stålesen Rødland overtok ikke som bruker 

av hjemmebruket siden han døde før 

foreldrene. Det var Nils sin bror Benten som 

den 1.3.1745 fikk skjøte av faren Ståle på 7½ 

eng. i Rødland for 80 rdl. Som vederlag for å 

skulle ha foreldrene i follaug fikk Benten 3¾ 

eng. i gården. Det ser ut til at det oppstod 

odels- og åsetemessige problemer på gården 

fordi Nils, som da var død, hadde barn og blant 

barna var Mads Nilsen Rødland.  

Benten Stålesen kjøpte i 1756 1 hud jordgods 

på gården Bjørnestad i Vanse av Jon Simonsen 

Sævik for 300 rdl., og på hjemmegården 

Rødland overtok Nils sin sønn Mads. 

 

005. Mads Nilsen Rødland. Født 1738 på 

Rødland i Spind. Død 1800 på Rødland i 

Spind. Han giftet seg i 1761 med Agnete 

Ellefsdatter Forberg. Født 1737 på Forberg i 

Spind. Død 1815 på Rødland i Spind. Hun var 

datter av Ellef Jakobsen Bjørnestad og 

hustru Rakel Hansdatter Ersaker (-1753). 

Agnete Ellefsdatter Forberg er ane nr. 006  
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på slektslinje 033. 

Mads Nilsen Rødland overtok slektsgården på 

Rødland. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Mads nevnes som ”kirkens 

skjøtemann” og han var svært delaktig i 

arbeidet med oppføring av ny kirke i bygda. 

Familien bodde på Rødland, gnr. 78 (1950), i 

Spind sokn. 

Barn: I. Nils Madsen Rødland, født 1762, til 

Håvik og Rødland i Spind, gift med Anne 

Tonette (Antonette) Andersdatter Lega. 

II. Magdalena Madsdatter Rødland, født 

1768, til Håvik i Spind, gift med Hans 

Kristian Pedersen Haavig. 

III. Rakel Madsdatter Rødland, født 1769, 

ugift. 

IV. Elias Madsen Rødland, født 1771, død 

1845, til Grobo i Spind, gift 1799 med 

Gunhild Jensdatter Birkenes. 

V. Hans Madsen Rødland, gift 1808 med 

Rakel Jakobsdatter Årikstad. 

VI. Abel Serine Madsdatter Rødland, til 

gården Berghøydne i Spind, gift 1805 med 

Ståle Tollisen Berghøydne, født 1750, død  

1818.  

 

006. V. Hans Madsen (Matssen) Rødland
178

. 

Født 1775 på Rødland i Spind. N, - 26 år i 

1801.  Han giftet seg i 1808 med søskenbarnet 

Rachel Jacobsdatter Årikstad. Født 1787 på 

Årikstad i Spind. N, - 14 år i 1801 og var da 

bosatt på Årikstad. Hun var datter av Jacob 

Ellevsen (Ellefsen) Forberg Årikstad (1738-) 

og hustru Torborg Andersdatter Våge (1741-

1799). 

Rachel Jacobsdatter Årikstad er ane nr. 007 

på slektslinje 034. 

Hans Matssen var i 1801 skomaker av yrke
179

.  

 

007. Jakob Matias Hansen Farbrot. Født i 

august 1809 på Årikstad i Spind sokn, døpt 

27.8.1809. Konfirmert 1823, men bodde da på 

Farbrot. Død 1846 på Farbrot i Spind sokn. 

Han giftet seg 26.11.1837 med Berthe Marie 

Bessesdatter Vik. Født 1807 på Vik i Spind 

sokn. Død 1876 i Spind sokn. Hun var datter 

av Besse Torbjørnsen Vik (1761-1822) og 

hustru Anne Marie Andersdatter (1774-

1840)
180

. 

Berthe Marie Bessesdatter Vik er ane nr. 

007 på slektslinje 030. 

Jakob Matias Hansen Farbrot hadde kjøpt et 

gårdsbruk på Farbrot i Spind sokn. Han var  

gårdbruker, oppsitter og selveier.  

 

 
 
Kapreren «Takk for sist» av Bergen var under 

Napoleonskrigen 1807-1814 ett av de mindre og 

raske krigsskipene som seilte langs norskekysten for 

å slå til mot de britiske krigs- og handelsskipene.  

 

 

SLEKTSLINJE 032 

 

001. Nils Olsen Østre Langøy. Født 1659 (i 

Spind). Død 1711 på Østre Langøy i Spind. 

Han var gift med Anne Guttormsdatter. 

Nevnt 1737 på Østre Langøy i Spind.  

Nils Olsen og hustru kom som gårdbrukere til 

Østre Langøy rundt 1700. De overtok da et 

gårdsbruk etter Lars Madsen som i 1689 satt 

med 1 hud i gården Østre Langøy. Etter Nils 

sin død i 1711 fortsatte enka med gårdsdriften 

frem til 1737, da det ble avholdt oppgjørskifte. 

 

002. Mangli Nilsdatter Østre Langøy. Født 

1702 på Østre Langøy i Spind. Død 1771 i 

Spind. Hun var gift med Nils Stålesen 

Rødland. Født 1706 på Rødland i Spind. Død 

1742 i Spind.  

Nils Stålesen Rødland er ane nr. 004 på 

slektslinje 031. 

Nils Stålesen Rødland overtok ikke som bruker 

av hjemmebruket siden han døde før 

foreldrene. Det var Nils sin bror Benten som 

den 1.3.1745 fikk skjøte av faren Ståle på 7½ 

eng. i Rødland for 80 rdl. Som vederlag for å 

skulle ha foreldrene i follaug fikk Benten 3¾ 

eng. i gården. Det ser ut til at det oppstod 

odels- og åsetemessige problemer på gården 

fordi Nils, som da var død, hadde barn og blant 

barna var Mads Nilsen Rødland.  

Benten Stålesen kjøpte i 1756 1 hud jordgods 

på gården Bjørnestad i Vanse av Jon Simonsen 

Sævik for 300 rdl., og på hjemmegården  
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Rødland overtok Nils sin sønn Mads. 

 

 

SLEKTSLINJE 033 

 

001. Jens Kårikstad. Født ca. 1555 i Spind. 

Død ca. 1622 på Kårikstad i Spind. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Jens Kårikstad er registrert i skattelistene som 

oppsitter på Kårikstad fra 1594. Gården 

Kårikstad var krongods til 1715. Jens var 

gårdbruker og leilending. Familien bodde på 

Kårikstad, gnr. 109 (1950), i Spind.   

 

002. Mads Jensen Kårikstad. Født 1594 på 

Kårikstad i Spind. Død 1668 på Kårikstad i 

Spind. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Mads Jensen overtok som krongodsleilending i 

1635. Han var oppsitter og gårdbruker frem til 

1664. Mads sin bruksdel utgjorde 6 eng. av 

krongodset Kårikstad i 1648.  Familien bodde 

på Kårikstad, gnr. 109 (1950), i Spind.   

 

003. Ellef Madsen Kårikstad. Født 1633 på 

Kårikstad i Spind. Død 1708 på Kårikstad i 

Spind. Han var gift med Astrid Jakobsdatter 

Kårikstad. Født på Kårikstad i Spind. Hun var 

datter av Jakob Kårikstad (n.- 1625-1648) og 

hustru, men hennes navn er ukjent.  

Ellef Madsen satt i 1659 som leilending med 6 

eng. (½ hud) av krongodset på Kårikstad. 41 år 

senere, i 1700, satt han med 12½ eng. i samme 

gård. Familien bodde på Kårikstad, gnr. 109 

(1950), i Spind.   

 

 
 
Skuronn i Spind på 1600-tallet. 

 

004. Jakob Ellefsen Kårikstad. Født 1665 på 

Kårikstad i Spind. Død 1747 på Nord-

Bjørnestad i Spind. Han var gift med Sissel 

Jakobsdatter Forberg Født 1686 på Forberg i 

Spind. Død 1762 på Nord-Bjørnestad i Spind. 

Hun var datter av Jakob Nilsen Forberg 

(1654-1726) og hustru Berte Tollisdatter 

(1653-1737). 

Jakob Ellefsen flyttet til gården Nord-

Bjørnestad, hvor han satt med en større part av 

gården. Han var gårdbruker, oppsitter og 

skipper. Jakob Ellefsen skal ha vært en av 

Spindsbygdas fremste menn i sin tid. Familien 

bodde på Nord-Bjørnestad, gnr. 56 (1950), i 

Spind.    

 

005. Ellef Jakobsen Bjørnestad. Født 1703 i 

Spind. Død 1768 på Forberg i Spind. Han var 

gift to ganger; første gang i 1730 med Rakel 

Hansdatter Ersaker. Født 1700 på Ersaker i 

Spind. Død 1753 på Forberg i Spind. Hun var 

datter av Hans Andersen Ersaker (-1723) og 

hustru Birette Larsdatter Ersaker. Etter 

Rakels død giftet Ellef seg med Åse 

Iversdatter Ullerøy. Død 1775 på Forberg i 

Spind. 

Ellef Jakobsen Bjørnestad er også ane nr. 

005 på slektslinje 034. 

Ellef Jakobsen Bjørnestad flyttet til Forberg i 

Spind i 1727, hvor han overtok et gårdsbruk. 

Familien bodde på Forberg, gnr. 65 (1950), i 

Spind.  

 

006. Agnete Ellefsdatter Forberg. Født 1737 

på Forberg i Spind. Død 1815 på Rødland i 

Spind. Hun giftet seg i 1761 med Mads Nilsen 

Rødland. Født 1738 på Rødland i Spind. Død 

1800 på Rødland i Spind. Han var sønn til Nils 

Stålesen Rødland (1706-1742) og hustru 

Mangli Nilsdatter Østre Langøy (1702-) 

Mads Nilsen Rødland er ane nr. 005 på 

slektslinje 031.  

Mads Nilsen Rødland overtok slektsgården på 

Rødland. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Mads nevnes som ”kirkens 

skjøtemann” og han var svært delaktig i 

arbeidet med oppføring av ny kirke i bygda. 

Familien bodde på Rødland, gnr. 78 (1950), i 

Spind. 

 

 

SLEKTSLINJE 034 

 

005. Ellef Jakobsen Bjørnestad. Født 1703 i 

Spind. Død 1768 på Forberg i Spind. Han var 

gift to ganger; første gang i 1730 med Rakel 

Hansdatter Ersaker. Født 1700 på Ersaker i 
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Spind. Død 1753 på Forberg i Spind. Hun var 

datter av Hans Andersen Ersaker (-1723) og 

hustru Birette Larsdatter Ersaker. Etter 

Rakels død giftet Ellef seg med Åse 

Iversdatter Ullerøy. Død 1775 på Forberg i 

Spind. 

Ellef Jakobsen Bjørnestad er også ane nr. 

005 på slektslinje 033. 

Ellef Jakobsen Bjørnestad flyttet til Forberg i 

Spind i 1727, hvor han overtok et gårdsbruk. 

Familien bodde på Forberg, gnr. 65 (1950), i 

Spind.   

 

006. Jacob Ellevsen (Ellefsen) Forberg 

Årikstad. Født 1738 på Forberg i Spind. N, - 

60 år i 1801. Død 1828 på Årikstad i Spind 

sokn. Han giftet seg i 1765 med Torborg 

Andersdatter Våge. Født 1741 på Nord Våge 

i Spind sokn. Død 1799 på Årikstad i Spind 

sokn. Hun var datter av Anders Finkelsen 

Spindanger (1688-1772) og hustru Berte 

Torkildsdatter Våge (1694-1780). 

Torborg Andersdatter Våge er ane nr. 007 

på slektslinje 035. 

Jacob Ellevsen var i 1801 registrert som 

enkemann, og han satt også som selveier og 

gårdbruker på Årikstad i Spind sokn i Herads 

(Herods) prestegjeld
181

.   

 

007. Rachel Jacobsdatter Årikstad. Født 

1787 på Årikstad i Spind. N, - 14 år i 1801 og 

var da bosatt på Årikstad. Hans Matssen var i 

1801 skomaker av yrke. Hun giftet seg i 1808 

med søskenbarnet Hans Madsen (Matssen) 

Rødland. Født 1775 på Rødland i Spind. N, - 

26 år i 1801. Han var sønn til Mads Nilsen 

Rødland (1738-1800) og hustru Agnete 

Ellefsdatter Forberg (1737-1815)
182

. 

Hans Madsen (Matssen) Rødland er ane nr. 

006. V. på slektslinje 031. 

Hans Madsen (Matssen) Rødland var i 1801 

skomaker av yrke. 

 

 

SLEKTSLINJE 035 

 

001. Benten (Bent) Spindanger. N.- 1600 i 

skattemanntallet som oppsitter på Spindanger i 

Spind i Spind sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent
183

.  

Benten Spindanger er også ane nr. 001 på 

slektslinje 038. 

Husstanden bodde på Spindanger i Spind. 

002. Stenvor Bentensdatter Spindanger.  

Hun var gift med Tosten Spindanger. Død 

etter 1626 på Spindanger i Spind sokn.  

Tosten Spindanger satt med et jordegods på 

Spindanger som utgjorde 2/3 av hele gården
184

.  

 

003. Lars Tostensen Våge. Født 1615 på 

Spindanger i Spind sokn. Død 1685 på Nord 

Våge i Spind sokn. Han var gift med Åsne 

Torkildsdatter Dåreid. Født på Dåreid i 

Spind sokn. Død 1677 på Nord Våge i Spind. 

Hun var datter av Torkild Kolbentsen Dåreid 

(1590-1671) på Dåreid og hustru, men hennes 

navn er ikke kjent. Torkild Kolbentsen Dåreid 

var sønn til Kolbent Dåreid, n.- lagrettemann 

i 1591
185

.  

Lars Tostensen hadde gårdsbruk på 1 hud på 

Nord Våge i Spind sokn, og i tillegg satt han 

med jordgods i gårdene Stensland, Hønevik og 

Stødle. Familien bodde på Nord Våge i Spind. 

 

004. Tosten Larsen Våge. Født 1647 på Nord 

Våge i Spind sokn.. Død 1695 i Spind sokn. 

Han var gift med Todne Bentensdatter 

Farbrot. Født 1652 i Spind sokn . Død 1739 i 

Spind sokn
186

. Hun var datter av Benten 

Finkelsen Farbrot (1618-1679) og hustru Siri 

Stålesdatter Aunevik (-1668). 

Todne Bentensdatter Farbrot er ane nr. 004 

på slektslinje 038. 

Tosten Larsen Våge overtok hjemmebruket på 

Nord Våge samt bruket på gården Hønevik. 

 

005. Torkild Tostensen Våge. Født 1672 på 

Nord Våge i Spind sokn. Død 1758 på Nord 

Våge i Spind sokn. Han giftet seg i 1702 med 

Aslaug Andersdatter Vik. Født 1679 på Vik i 

Spind sokn. Død 1746 på Nord Våge i Spind 

sokn
187

. Hun var datter av Anders Salvesen 

Vik (1640-1693) og hustru Todne 

Bessesdatter Dåreid. 

Aslaug Andersdatter Vik er ane nr. 004 på 

slektslinje 037. 

Torkild Tostensen Våge overtok 

hjemmebruket på Nord Våge etter foreldrene. 

Familien bodde på Nord Våge i Spind sokn. 

 

006. Berte Torkildsdatter Våge. Født 1694 

på Nord Våge i Spind sokn. Død 1780 i Spind 

sokn. Hun var gift to ganger; 1. Rasmus 

Tollisen Sævik. Født 1691 født i Spind sokn. 

Død 1736 på Sævik i Spind. Gift 2. i 1737 med 

Anders Finkelsen Spindanger. Født 1688 på 
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Spindanger i Spind sokn . Død 1772 på Nord 

Våge i Spind sokn
188

. Han var sønn til Finkel 

Torbjørnsen Spindanger (1659-1736) og 

hustru Torborg Jakobsdatter. 

Anders Finkelsen Spindanger er ane nr. 005 

på slektslinje 036. 

I sitt første ekteskap flyttet Berte 

Torkildsdatter til husbondens bruk på Sævik. 

Etter at hun giftet seg på nytt flyttet hennes 

husstand til hennes hjemegård på Nord Våge. 

Ved skifte 1772 etter Anders Finkelsen var det 

store verdier av sølv i boet. Samlet 

nettoformue inkludert eiendommer og løsøre 

var på hele 1040 rdl.  

 

007. Torborg Andersdatter Våge. Født 1741 

på Nord Våge i Spind sokn. Død 1799 på 

Årikstad i Spind sokn. Hun giftet seg i 1765 

med Jacob Ellevsen (Ellefsen) Forberg 

Årikstad. Født 1738 på Forberg i Spind. N, - 

60 år i 1801. Død 1828 på Årikstad i Spind 

sokn. Han var sønn til Ellef Jakobsen 

Bjørnestad (1703-1768) og hustru Rakel 

Hansdatter Ersaker (1700-1753). 

Jacob Ellevsen (Ellefsen) Forberg Årikstad 

er ane nr. 006 på slektslinje 034.  

Jacob Ellevsen var i 1801 registrert som 

enkemann, og han satt også som selveier og 

gårdbruker på Årikstad i Spind sokn i Herads 

(Herods) prestegjeld. 

 

 

SLEKTSLINJE 036 

 

002. Finkel Bentensen Nøtland. Født 1591 på 

Spindanger i Spind sokn. Død 1667 på Nøtland 

i Spind sokn. Han var gift med Torborg 

Sivertsdatter Nøtland. Født på Nøtland i 

Spind sokn. Hun var datter av Sivert Nøtland 

(n.- 1612) som oppsitter på Nøtland og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent.  

Finkel Bentensen Nøtland er også ane nr. 

002 på slektslinje 038 og 040. 

Finkel Bentensen Nøtland var blant bygdas 

største jordgodseiere i 1649. Han satt med ½ 

hud i gården Ulgjeld i Vanse sokn, 1½ hud i 

gården Spindanger i Spind sokn, ½ hud i 

gården Viken i Spinanger, ½ hud i gården 

Våge i Spindanger sokn og 4 eng. i gården 

Solskår i Lyngdal sokn
189

. 

 

003. Magnhild Finkelsdatter Nøtland. Født 

1622 på Nøtland i Spind sokn. Død 1697 på 

Nøtland i Spind sokn. Hun var gift med 

Torbjørn Pedersen Spindanger. Født 1622 

på (Spindanger) i Spind sokn. Død etter 1700 

på Nøtland i Spind sokn. Han var sønn til 

Peder Nøtland (n.- 1591-1611) på Nøtland og 

hustru, men hennes navn er ukjent
190

.  

Magnhild Finkelsdatter Nøtland er også ane 

nr. 003 på slektslinje 040. 

Torbjørn Pedersen Spindanger var gårdbruker, 

jordgodseier og oppsitter på gården Nøtland i 

Spind sokn. I 1666 satt han med et jordgods på 

til sammen 4 huder og 17½ eng. Jordgodset 

innbefattet blant annet hele gården Nøtland på 

2¼ hud og 1½ hud i gården Spindanger. 

Husstanden bodde i 1666 på gården 

Nøtland
191

. 

 

004. Finkel Torbjørnsen Spindanger. Født 

1659 på (Nøtland) i Spind sokn. Død 1736 på 

Spindanger i Spind. Han var gift med Torborg 

Jakobsdatter
192

. 

Finkel Torbjørnsen Spindanger overtok 17½ 

eng. av hjemmegården på Spindanger, og 

nevnes der som oppsitter og jordgodseier
193

.  

 

005. Anders Finkelsen Spindanger. Født 

1688 på Spindanger i Spind sokn . Død 1772 

på Nord Våge i Spind. Han giftet seg i 1737 

med Berte Torkildsdatter Våge. Født 1694 

på Nord Våge i Spind sokn. Død 1780 i Spind 

sokn. Hun var datter av Torkild Tostensen 

Våge (1672-1758) og hustru Aslaug 

Andersdatter Vik (1679-1746). 

Berte Torkildsdatter Våge er ane nr. 006 på 

slektslinje 035. 

Ved skifte 1772 etter Anders Finkelsen var det 

store verdier av sølv i boet. Samlet 

nettoformue inkludert eiendommer og løsøre 

var på hele 1040 rdl. 

 

 

SLEKTSLINJE 037 

 

001. Kolbent Dåreid. Død før 1610 på Dåreid 

i Spind sokn. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent. 

Kolbent Dåreid nevnes som lagrettemann i 

1591, og som oppsitter på Dåreid ca. 1600
194

. 

 

002. Besse Kolbentsen Dåreid. Født 1598 på 

Dåreid i Spind sokn. Død 1666 på Dåreid i 

Spind. Han var gift med Karen Stillufsdatter. 

Besse Kolbentsen Dåreid satt i 1618 med 1½  
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hud jordegods i gården Dåreid. Han nevnes 

også som jordeier på Dåreid i 1660. I 1649 var 

han også registrert som jordeier i de to 

Lyngdalsgårdene Vintland og Skårdal. I skifte 

etter Besse av 1667 var det 19½ eng. 

jordegods i Dåreid og ½ hud i Skårdal
195

.  

 

003. Todne Bessesdatter Dåreid. Født på 

Dåreid i Spind sokn. Død 1693 på Vik i Spind 

sokn. Hun var gift med Anders Salvesen Vik. 

Født 1640 på Vik i Spind sokn. Død 1693 på 

Vik i Spind sokn. Han var sønn til Salve 

Andersen Vik (1588-1665) og hustru Aslaug 

Jonsdatter Sævik (-1669). 

Anders Salvesen Vik er ane nr. 003 på 

slektslinje 030. 

Anders Salvesen Vik overtok overtok farens 

jordgods på 1½ i hjemmegården på Vik. Han 

var gårdbruker og oppsitter på Vikgården
196

. 

 

004. Aslaug Andersdatter Vik. Født 1679 på 

Vik i Spind sokn. Død 1746 på Nord Våge i 

Spind sokn. Hun giftet seg i 1702 med Torkild 

Tostensen Våge. Født 1672 på Nord Våge i 

Spind sokn. Død 1758 på Nord Våge i Spind 

sokn. Han var sønn til Tosten Larsen Våge 

(1647-1695) og hustru Todne Bentensdatter 

Farbrot (1652-1739). 

Torkild Tostensen Våge er ane nr. 005 på 

slektslinje 035. 

Torkild Tostensen Våge overtok 

hjemmebruket på Nord Våge etter foreldrene. 

Familien bodde på Nord Våge i Spind sokn
197

. 

 

 

SLEKTSLINJE 038 

 

001. Benten (Bent) Spindanger. N.- 1600 i 

skattemanntallet som oppsitter på Spindanger i 

Spind i Spind sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent
198

.  

Benten Spindanger er også ane nr. 001 på 

slektslinje 035. 

 

002. Finkel Bentensen Nøtland. Født 1591 på 

Spindanger i Spind sokn. Død 1667 på Nøtland 

i Spind sokn. Han var gift med Torborg 

Sivertsdatter Nøtland. Født på Nøtland i 

Spind sokn. Hun var datter av Sivert Nøtland 

(n.- 1612) som oppsitter på Nøtland og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent.  

Finkel Bentensen Nøtland er også ane nr. 

002 på slektslinje 036 og 040. 

Finkel Bentensen Nøtland var blant bygdas  

største jordgodseiere i 1649. Han satt med ½ 

hud i gården Ulgjeld i Vanse sokn, 1½ hud i 

gården Spindanger i Spind sokn, ½ hud i 

gården Viken i Spinanger, ½ hud i gården 

Våge i Spindanger sokn og 4 eng. i gården 

Solskår i Lyngdal sokn. 

 

003. Benten Finkelsen Farbrot. Født 1618 på 

Nøtland i Spind sokn. Død 1679 på Farbrot i 

Spind sokn. Han var gift to ganger; første gang 

med Siri Stålesdatter Aunevik. Død 1668 på 

Farbrot i Spind sokn. Etter hennes død giftet 

han seg med Karen Kristoffersdatter. 

Benten Finkelsen Farbrot flyttet fra 

hjemmegården på Nøtland til et leilendingbruk 

på gården Farbrot. I 1648 brukte Benten halve 

gården, men i 1650 og 1666 brukte han hele 

gården. På 1660-tallet kjøpte han deler av 

eiendommen og var også registrert som 

selveier ved sin død
199

.  

 

004. Todne Bentensdatter Farbrot. Født 

1652 i Spind sokn. Død 1739 i Spind sokn. 

Hun var gift med Tosten Larsen Våge. Født 

1647 på Nord Våge i Spind sokn.. Død 1695 i 

Spind sokn. Han var sønn til Lars Tostensen 

Våge (1615-1685) og hustru Åsne 

Torkildsdatter Dåreid (-1677). 

Tosten Larsen Våge er ane nr. 004 på 

slektslinje 035. 

Tosten Larsen Våge overtok hjemmebruket på 

Nord Våge samt bruket på gården Hønevik
200

. 

 

 

SLEKTSLINJE 039 

 

001. Laurits Birkenesstrand. N, - i 1613 

under gården Birkenes i Spind sokn. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Laurits Birkenesstrand var husmann på bruket 

Birkenesstrand under gården Birkenes
201

. 

 

002. Simon Lauritsen Birkenes. Født ca. 

1595 på Birkenes i Spind sokn. Død 1659 på 

Birkenes i Spind sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Simon Lauritsen nevnes i 1625 blant 

oversikten over odelsbønder og leilendinger. 

Han må ha tilgang til kapital, for i 1645 eide 

han 1½ hud i Birkenes og ½ hud i Viken
202

. 

 

003. Laurits Simonsen Birkenes. Født 1618  
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på Birkenes i Spind sokn. Død 1678 på  

Birkenes i Spind sokn. Han var gift med Siri 

Reiersdatter Lyngsvåg. Født på Lyngsvåg i 

Spind sokn. Død på Birkenes i Spind sokn. 

Hun var datter av Reier Tollefsen Lyngsvåg 

(1602-1665) og hustru, men hennes navn er 

ikke kjent.   

Laurits Simonsen Birkenes var gårdbruker, 

oppsitter på Birkenes og jordgodseier. I 1659 

og 1666 satt han med 1½ hud jordgods i 

Birkenes og i 1676 hadde han også en jordteig 

i gården Varden
203

. 

 

004. Torborg Lauritsdatter Birkenes. Født 

1672 på Birkenes i Spind sokn. Død 1733 på 

Birkenes i Spind. Hun var gift med Anders 

Andersen Birkenes. Født 1667 på (Birkenes) i 

Spind sokn. Død 1734 på Birkenes i Spind 

sokn. Han var sønn til Anders Birkenes (n.- 

1676) og hustru, men hennes navn er ukjent. 

Torborg Lauritsdatter Birkenes inngikk ved 

farens død i 1678 en kontrakt med søstera Åse 

om at de to søstrene skulle ha hver 15 eng. av 

hjemmebruket på Birkenes. I 1700 satt 

Torborg og ektemannen Anders Andersen 

fremdeles med hennes jordgods på 15 eng. i 

gården, men ved skifte etter Anders i 1734 var 

deres bruk på 7½ eng. Bruket var på nytt blitt 

delt, og det var svigersønnen Kristen Andersen 

som satt på de resterende 7½ eng. i gården
204

. 

 

005. Dårdi Andersdatter Birkenes. Født 

1709 på Birkenes i Spind sokn. Død 1792 på 

Birkenes i Spind. Hun giftet seg i 1727 med  

Kristen Andersen Birkenes. Født 1694 i 

(Spind). Død 1764 på Birkenes i Spins sokn.  

Dårdi Andersdatter Birkenes arvet 7½ eng. i 

hjemmebruket etter faren, og dermed var dette 

gårdsbruket igjen på 15 eng. Dårdis søster 

Engel Andersdatter var gift med Simon Håvik. 

Engel arvet farens jordgods på 2½ eng. i 

Varden, men den eiendommen pantsatte Simon 

Håvik i 1752 til major Eilert Lund
205

.  

 

006. Ingeborg Kristensdatter Birkenes. Født 

1727 på Birkenes i Spind sokn. Død 1814 på 

Vik i Spind sokn. Hun giftet seg i 1752 med 

Torbjørn Bessesen Vik. Født 1712 på Vik i 

Spind sokn. Død 1787 på Vik i Spind sokn. 

Han var sønn til Besse Andersen Vik (1675-

1751) og hustru Gunhild Pedersdatter 

Nøtland (1684-1764)
206

. 

Torbjørn Bessesen Vik er ane nr. 005 på  

slektslinje 030. 

Torbjørn Bessesen Vik overtok hjemmebruket 

på Vik. Han var gårdbruker og oppsitter.  

 

 

SLEKTSLINJE 040 

 

002. Finkel Bentensen Nøtland. Født 1591 på 

Spindanger i Spind sokn. Død 1667 på Nøtland 

i Spind sokn. Han var gift med Torborg 

Sivertsdatter Nøtland. Født på Nøtland i 

Spind sokn. Hun var datter av Sivert Nøtland 

(n.- 1612) som oppsitter på Nøtland og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent.  

Finkel Bentensen Nøtland er også ane nr. 

002 på slektslinje 036 og 038. 

Finkel Bentensen Nøtland var blant bygdas 

største jordgodseiere i 1649. Han satt med ½ 

hud i gården Ulgjeld i Vanse sokn, 1½ hud i 

gården Spindanger i Spind sokn, ½ hud i 

gården Viken i Spinanger, ½ hud i gården 

Våge i Spindanger sokn og 4 eng. i gården 

Solskår i Lyngdal sokn 

 

003. Magnhild Finkelsdatter Nøtland. Født 

1622 på Nøtland i Spind sokn. Død 1697 på 

Nøtland i Spind sokn. Hun var gift med 

Torbjørn Pedersen Spindanger. Født 1622 

på (Spindanger) i Spind sokn. Død etter 1700 

på Nøtland i Spind sokn. Han var sønn til 

Peder Nøtland (n.- 1591-1611) på Nøtland og 

hustru, men hennes navn er ukjent
207

.  

Magnhild Finkelsdatter Nøtland er også ane 

nr. 003 på slektslinje 036.  

Torbjørn Pedersen Spindanger var gårdbruker, 

jordgodseier og oppsitter på gården Nøtland i 

Spind sokn. I 1666 satt han med et jordgods på 

til sammen 4 huder og 17½ eng. Jordgodset 

innbefattet blant annet hele gården Nøtland på 

2¼ hud og 1½ hud i gården Spindanger. 

Husstanden bodde i 1666 på gården 

Nøtland
208

. 

 

004. Peder Torbjørnsen Nøtland. Født 1650 

på (Nøtland) i Spind sokn. Død 1704 på 

Nøtland i Spind sokn. Han var gift med Engel 

Jonsdatter Øyvold. Født 1668 på Øyvold
209

 i 

Vanse sokn. Død 1748 i (Spind sokn). 

Peder Torbjørnsen Nøtland var gårdbruker og 

oppsitter på Nøtland. Han hadde ved skifte 

etter faren overtatt en part av hjemmebruket. 

Ved skifte etter Peder Torbjørnsen var det 1 

hud og 2½ eng. i gården Nøtland samt 2½ eng.  
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i ødegården Ramsdal
210

. Familien bodde på  

Nøtland i Spind sokn. 

 

005. Gunhild Pedersdatter Nøtland. Født 

1684 på Nøtland i Spind sokn. Død 1764 på 

Vik i Spind sokn. Hun var gift med Besse 

Andersen Vik. Født 1675 på Vik i Spind sokn. 

Død 1751 på Vik i Spind. Han var sønn til 

Anders Salvesen Vik (1640-1693) og hustru 

Todne Bessesdatter Dåreid (-1693)
211

.   

Besse Andersen Vik er ane nr. 004 på 

slektslinje 030. 

Besse Andersen overtok en gårdspart på 15 

eng. av hjemmebruket på Vik. Familien bodde 

på Vik i Spind sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 041 

 

001. Gunder Tjodulfsen Vegge. Jordgodseier 

på Vegge i Kvås sokn før 22.9.1557. Han var 

gift med Gudrid Torjusdatter, som satt med 

odelen på gården Vegge
212

. 

 

002. Gammel Gundersen Vegge. Født i Kvås 

sokn. Han var gift, men hustruens navn er ikke 

kjent. 

Gammel Gundersen Vegge n.- 1594 og 1600 

på Vegge i Kvås sokn. I dokumentene er 

personnavnet Gammel skrevet med den tyske 

betydningen av ordet gammel; dvs. Altt eller 

Aldt på tysk
213

. 

 

003. Laurits Gammelsen Vegge. Født ca. 

1584 på Vegge i Kvås sokn. N,- 1617-1661 

som jordgodseier på Bjørndalen Kvås. Han var 

gift med Åse Vrålsdatter. 

Laurits Gammelsen Vegge er også ane nr. 

003 på slektslinje 052. 

Laurits Gammelsen Vegge nevnes blant 

husmenn og innerster i 1612. Det var hans 

status før han ble jordeier. I 1640 flyttet 

Laurits sin husstand til gården Hægeland i 

samme sokn, og hjemmebruket på Vegge gikk 

da over til sønnen Gammel Lauritsen
214

.  

 

004. Huje Lauridsen Vegge. Født ca. 1624 på 

Vegge i Kvås sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Huje Lauritsen Vegge flyttet ut fra 

hjemmegården og til familiens jordgods på 

gården Bjørndalen og nevnes der i 1658 og 

1689. I 1661 satt han også som leietaker av  

farens jordgods på gården Hægeland i Kvås
215

. 

 

005. Tora Hujesdatter Bjørndalen. Død 

1729 på Bjørndalen i Kvås sokn. Hun var gift 

med Peder Torgrimsen Snartemo. Født på 

Snartemo i Hægebostad sokn. Død 1732 på 

Bjørndalen i Kvås sokn.  

Tora Hujesdatter og ektemannen Peder 

Torgrimsen overtok deler av hennes 

hjemmebruk på Bjørndalen. I 1705 kjøpte 

Peder ut en jordteig på 3 1/3 eng. i Bjørndalen 

av hustruens svogre Peder Finkelsen Øygarden 

og Jon Bjørnsen Vatland
216

.  

 

006. Torgrim Pedersen Bjørndalen. Født 

1702 på Bjørndalen i Kvås sokn. Død 1763 på 

Stuestøl i Kvås sokn. Han var gift med Kari 

Kristensdatter Vatland. Født 1698  på 

Vatland i Lyngdal sokn. Død 1766 på Stuestøl 

i Kvås sokn. Hun var datter av Kristen 

Kristensen Rosfjord (1657-) og hustru Ingri 

Olsdatter Vatland (-1719).  

Torgrim Pedersen Bjørndalen overtok 

hjemmebruket på Bjørndalen, men i 1744 

makeskiftet han bruket på Bjørndalen med et 

bruk på gården Stuestøl. Torgrims husstand 

flyttet da til Stuestøl hvor de bosatte seg
217

.   

 

007. Peder Torgrimsen Stuestøl. Født 1737 

på Bjørndalen i Kvås sokn. Død 1763 på Foss 

Øvre i Kvås sokn. Han giftet seg i 1757 med 

Anna Torusdatter Finnstein. Født ca. 1725 

på Hægeland i Kvås sokn. Død 1808 på Foss 

Øvre i Kvås sokn. Hun var datter av Toru 

Torgrimsen Hægeland (1686-1752) og hustru 

Siri Jonsdatter Foss Øvre. 

Peder Torgrimsen Sturstøl giftet seg til bruket 

på Foss Øvre hvor familien bosatte seg i 1760. 

De hadde tidligere bodd på gårdene Vegge 

(1758) og Moi (1759); begge i Kvås sokn
218

. 

 

008. Tønnes Pedersen Foss Øvre. Født 1759 

på Moi i Kvås sokn. Død 1835 på Foss Øvre i 

Kvås sokn. Han giftet seg i 1779 med Karen 

Samuelsdatter Årnes. Født 1757 på Årnes i 

Lyngdal i Lyngdal. Død 1830 på Foss Øvre i 

Kvås. Hun var datter av Samuel Isaksen 

Årnes (1723-1824) og hustru Anna Olsdatter 

Ytre Egeland (1730-1770). 

Karen Samuelsdatter Årnes er ane nr. 011 

på slektslinje 042. 

Tønnes Pedersen Foss Øvre overtok i 1800 

hjemmebruket på Foss Øvre. Før denne 
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overtakelsen hadde familien bodd en periode 

på gården Årnes i Lyngdal
219

.  

 

009. Hågen Tønnessen Foss Øvre. Født 1796 

på Foss Øvre i Kvås sokn. Død 1873 i Lyngdal 

herred. Han giftet seg i 1827 med Gunhild 

Tonette Kristensdatter Risbakken. Født 

1802 i Risbakken i Lyngdal sokn. Død 1875 i 

Lyngdal herred. Hun var datter av Kristen 

Toresen Risbakken (1774-) og hustru 

Gunhild Jakobsdatter Madland Ytre (1777-

1813). 

Gunhild Tonette Kristensdatter Risbakken 

er ane nr. 005 på slektslinje 029. 

Hågen Tønnessen Foss Øvre overtok i 1836 

bruket til svigerforeldrene på Risbakken i 

Lyngdal, men før familien kom dit hadde de 

bodd som leilendinger flere steder i bygda. I 

1827 og 1829 bodde husstanden gården Vestre 

Fidja, i 1831 bodde de i Hagen, i 1833 bodde 

de på Østre Rom og  i 1835 bodde de på 

Årnes. Under buskapstellingen i 1865 var det 

registrert 6 kyr og 6 sauer på dette bruket 

under gården Risbakken
220

.  

 

 

SLEKTSLINJE 042 

 

001. Gunnulf Torolfsen Stokke. Født 

ca.1440. Han var bonde på Stokke i 

Spangereid i nåværende Lindesnes.  

I et dokument fra Mandal i 1470
221

, framgår 

det at han sammen med broren Rodgeir og 

Thore Aslaksen solgte 5 månedsmatsleier i 

Reme og halvparten av Imse til Olaf Lydiksen. 

I 1497 kjøpte han gården Stokke i Spangereid 

av adelsmannen Henrik Krummedike for fire 

mark gull. Det antas derfor at Gunnulf 

Torolfsen var en av storbøndene i området. 

Gården Stokke ligger like nord for Spangereid 

kirke. 

 

002. Torolf Gunnulfsen Stokke. Født ca. 

1475. Han var sønn av Gunnulf Torolfsen og 

var seilskuteskipper. I september 1508 var 

hertug Christian (senere kong Christian II) på  

besøk i Agderfylkene, og han overnattet på 

gården Raudeberg hos Torolf Gunnulfsen. 

Som takk for stor gjestfrihet utstedte hertugen 

et vernebrev hvor det står: ” Stiller Torolf 

Gunnulfsen, hans hustru og børn og alt hans 

jordegods under den fyrstelige fred, hegn og 

beskjermelse”.   

Torolf var gift med en datter av Ulfart Friis i 

Bergen. Ulfart Friis kom fra Frisland i Holland 

og var kjøpmann i Bergen, eide flere hus og 

tomter, deriblant ”Hollenderstredet”. Her leide 

blant andre den hollandske Sigbrit Willums en 

salgsbod. Sigbrit Willums datter, Dyveke, ble 

hertug og senere kong Christian II’s 

elskerinne. Kanskje var Torolfs kone og 

Dyveke venninner og kan dette ha 

sammenheng med hertugens besøk på 

Raudeberg? 

Sønnen til Ulfart Friis, Didrik Ulfartsen Friis 

var rådmann i Bergen og var far til Karine 

Didriksdatter Friis som ble gift med lagmann 

Jon Simonsen (1512-1575). Torolf Gunnulfsen 

Stokke er antatt å være far til Claus Torolfsen 

Friis fordi presten Claus hadde nær slekt i Sør-

Audnedal og Torolfnavnet knytter disse 

sammen. 

 

003. Claus Torolfsen Friis. Født 1515 i 

Spangereid. Død 1566 på Valle prestegård i 

Sør-Audnedal.  

Han var prest i Egersund inntil 1552 da han ble 

sogneprest i sitt hjemdistrikt Sør-Audnedal. 

Claus Torolfsen brukte etternavnet Friis etter 

sin mors slekt. Han var ca 22 år da 

reformasjonen ble innført i Norge. Det antas 

derfor at Claus Torolfsen var katolsk utdannet 

men må ha konvertert til Luthers lære siden 

han ble prest i Egersund. Han var sogneprest i 

Sør-Audnedal inntil han døde i 1566. Vi vet 

ikke hvem han var gift med eller hvor mange 

barn han hadde. Men vi vet om sønnen Peder  

(f.1545). 

 

004. Peder Claussen Friis. Født 1.april 1545 i 

Egersund. Død 15.oktober 1614 i Sør-

Audnedal. Han ble utdannet til prest ved 

domkapitlets skole i Stavanger. 

Peder Clausen Friis er også ane nr. 004 på 

slektslinje 043. 

Peder Claussen overtok soknepreststillingen i 

Sør-Audnedal etter sin far i 1566 og ble snart 

etter prost i Lister len. Peder Claussen Friis var 

også kannik i Stavanger, men var hele tiden 

boende på prestegården i Valle i Sør-

Audnedal. Peder Claussen Friis er landskjent 

for sitt forfatterskap, spesielt for hans 

oversettelse av Snorres kongesagaer til norsk. 

Men han skrev også beskrivelser av Norge og 

norske besittelser, natur og dyreliv samt om 

folks levnet. Hans bøker ble først trykket etter 
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hans død, men fikk betydning for etableringen 

av selvstendighetsfølelsen hos den allmenne 

nordmann. Det henger et portrettmaleri av 

Peder Claussen Friis i Valle kirke i Sør-

Audnedal. Utenfor prestegården i Valle er det 

reist en bauta av ham, laget av sambygdingen 

Gustav Vigeland.  

Peder Claussen Friis var gift med Valborg 

(opphav ukjent). De hadde sønnen Claus 

(d.1629) som ble prest etter faren i Valle, 

døtrene Ingeborg, Anne, Margrethe og 

Giedske.  

 

005. Margrethe Pedersdatter Valle. Hun var 

gift med Didrik Ulfartsen Årnes. N.- 1583 

som bygselsmann på Årnes i Lyngdal.  

Didrik Ulfartsen Årnes bygselet hovedgården 

Årnes med ødegården Vilshammer av 

Domkapitlet i Stavanger. Ett av Domkapitles 

fremstående medlemmer var svigerfaren på 

prestegården Valle i Sør-Audnedal.  

Didrik Ulfartsen var blant bygdas ledende 

menn, og han var med både ved 

kongehyllingen i 1591 og prinsehyllingen i 

1610. I 1594 skattet Didrik av en fullgård, og 

fra 1608 var han bondelennsmann i Lyngdal. 

Han var også toller med ansvaret for 

skipstrafikken til og fra handelsstedene i 

Lenesfjorden og i Lyngdalsfjorden. 

Situasjonen endret seg i 1614 da Didriks 

innflytelsesrike svigerfar døde, for dette året 

fikk han avskjed (sparken) som både lensmann 

og toller. Fra da av skulle fogden Peder 

Johansen selv sørge for oppkrevingene av 

tollavgifter
222

. 

 

006. Klaus Didriksen Årnes. N.- 1617-1661 i 

skattelistene som oppsitter på Årnes i Lyngdal. 

Han var gift med Karen Jonsdatter 

Skofteland. Hun var datter av Jon Torgersen 

Skofteland, sokneprest i Kvinesdal, men kom 

fra gården Skofteland i Valle prestegjeld. 

Klaus Didriksen Årnes var lensmann, oppsitter 

og jordgodseier. Han satt med 1 hud jordgods i 

gården Ytre Ågedal i Bjelland sokn. Dette 

jordgodset var en del av hustruens arv. I 1645 

var Klaus Didriksens husstand oppført som de 

eneste beboerne på Årnesgården i Lyngdal
223

. 

 

007. Ulfart Klausen Årnes. Født ca. 1622 på 

gården Årnes i Lyngdal (Å) sokn. Skifte 1670 

på Vilshammer i Lyngdal. Han var gift to 

ganger; første gang med Engel Danielsdatter 

Kvåvig. Død ca. 1657 på Kvåvig i Lyngdal 

sokn. Etter Engels død giftet Ulfart seg med 

Birgitte Albriktsdatter Greipsvoll. Død etter  

1670 på Årnes i Lyngdal.  

Ulfart Klausen Årnes bygslet i årene 1653-

1661 et bruk på Kvåvig. Hele husstandet 

flyttet før 1664 til gården Vilshammer i samme 

sokn. Ulfart satt som bygselsmann på 

Vilshammer frem til sin død i 1670
224

.  

 

008. Adriane Ulfartsdatter Vilshammer. 

Født 1668 på Vilshammer i Lyngdal sokn. 

Skifte 1703 på Årnes i Lyngdal. Gift med 

Gammel Gundersen Vegge Hægeland. Født 

ca. 1652 i Kvås sokn. Død 1727 på Årnes i 

Lyngdal sokn. Han var sønn til Gunder 

Børusen Vegge (1594-1667) og hustru 

Stenvor Lauritsdatter Vegge. 

Gammel Gundersen Vegge Hægeland er 

ane nr. 005 på slektslinje 052. 

Gammel Gundersen Vegge Hægeland flyttet til 

Lyngdal sokn og bosatte seg på gården Årnes. 

Han var gårdbruker, oppsitter og kirkeverge. 

Yrket som kirkeverge hadde han nok ikke tatt i 

mot uten protest, for i 1708 forsøkte Gammel å 

undra seg regnskapsførselen for kirken ved å 

skylde på at han ikke kunne føre regnskap. 

Dette kan nok ha sin riktighet, for i 1712 ble 

han innstevnet for retten for et underslag av 36 

rdl. Familien bodde på Årnes i Lyngdal (Å) 

sokn
225

. 

 

009. Karen Gammelsdatter Årnes. Født  

1688 i Lyngdal. Død 1756 på Årnes i Lyngdal. 

Hun giftet seg i 1708 med Isak (Isach) Larsen 

Øvre Egeland. Født 1678 i Kvinesdal. Død 

1774 på Årnes i Lyngdal
226

. Han var sønn til 

Lars Isaksen (Isachsen) Øvre Egeland (-

1707) og hustru Lisbeth (Elisabeth) 

Danielsdatter Trædal (-1695)
227

.  

Lars Isaksen (Isachsen) Øvre Egeland er 

ane nr. 004 på slektslinje 047. 

Lisbeth (Elisabeth) Danielsdatter Trædal er 

ane nr. 002 på slektslinje 046 

Isak (Isach) Larsen Øvre Egeland flyttet til 

gården Årnes i Lyngdal sokn. Her satt han som 

bygselsmann i 1709. I 1718 og 1720 nevnes 

han som poståpner. Han var også prestens 

medhjelper og kirkeverge i Lyngdal sokn
228

. 

 

010. Samuel Isaksen Årnes. Født 1723 på 

Årnes i Lyngdal sokn. Død 1824, 101 år, på 

Årnes i Lyngdal. Han giftet seg i 1756 med 
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Anna Olsdatter Ytre Egeland i Kvinesdal. 

Født 1730 i Kvinesdal sokn. Død 1770 på 

Årnes i Lyngdal
229

.  

Anna Olsdatter Ytre Egeland er ane nr. 007 

på slektslinje 045. 

Samuel Isaksen Årnes en skolert mann, for han 

var både skolemester og prestens medhjelper. 

Han var også leilending og familien bodde på 

Årnes i Lyngdal sokn.  

 

011. Karen Samuelsdatter Årnes. Født 1757 

i Lyngdal. Død 1830 på Foss Øvre i Kvås. Gift 

1779 med Tønnes Pedersen Foss Øvre. Født 

1759. Død 1835
230

.  

Tønnes Pedersen Foss Øvre er ane nr. 008 

på slektslinje 041. 

Karen Samuelsdatter og hennes husstand 

bodde noen år i hennes hjem før de på slutten 

av 1780-tallet flyttet til Foss Øvre i Kvås sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 043 

 

004. Peder Claussen Friis (1.april 1545 – 

15.oktober 1614) var født i Egersund. Han ble 

utdannet til prest ved domkapitlets skole i 

Stavanger.  

Peder Clausen Friis er også ane nr. 004 på 

slektslinje 042. 

Peder overtok soknepreststillingen i Sør-

Audnedal etter sin far i 1566 og ble snart etter 

prost i Lister len. Peder Claussen Friis var 

også kannik i Stavanger, men var hele tiden 

boende på prestegården i Valle i Sør-Audnedal 

(Undal)
231

. Peder Claussen Friis er landskjent 

for sitt forfatterskap, spesielt for hans 

oversettelse av Snorres kongesagaer til norsk. 

Men han skrev også beskrivelser av Norge og 

norske besittelser, natur og dyreliv samt om 

folks levnet. Hans bøker ble først trykket etter 

hans død, men fikk betydning for etableringen 

av selvstendighetsfølelsen hos den allmenne 

nordmann. Det henger et portrettmaleri av 

Peder Claussen Friis i Valle kirke i Sør-

Audnedal. Utenfor prestegården i Valle er det 

reist en bauta av ham, laget av sambygdingen 

Gustav Vigeland.  

Peder Claussen Friis var gift med Valborg 

(opphav ukjent). De hadde sønnen Claus 

(d.1629) som ble prest etter faren i Valle, 

døtrene Ingeborg, Anne, Margrethe og 

Giedske.  

 

005. Claus Pedersen Friis. Født 1575 (1562)  

på prestegården Valle i Sør-Audnedal (Søndre 

Undal). Død 1629 i Sør-Audnedal (Søndre 

Undal). Han var gift med Anna Toresdatter 

Skofteland. Født ca. 1567 på Melhus i Sør-

Audnedal. Hun var datter av Tore Tollefsen 

Skofteland (-1600) og ei av hans tre hustruer, 

for han var gift hele tre ganger. 

Anna Toresdatter Skofteland er ane nr. 064 

på slektslinje 001. 

Claus Pedersen Friis n. - 1594 da han betalte 

bygningsskatt vedrørende gården Stiland i Sør-

Audnedal (Søndre Undal). Dette eierforhold 

tilsier dermed at Claus Pedersen Friis satt med 

skattepliktig eiendom på gården Stiland.  

 

 

SLEKTSLINJE 044 

 

001. Jon Bjarnesen Foss
232

. Født ca. 1330. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Familien bodde på Sandsvær i Buskerud.  

 

002. Havard Jonsen Galle Foss-Eiker. Født 

ca. 1360. Gift med Ingeborg ……datter 

Sandsvær. Født 1365.  

 

003. Gudrun Havardsdatter Galle. Født 

1395 (1400) . Hun var gift med Nils Skaksen. 

Han var sønn til Skak Pedersen
233

. 

 

004. Jon d.e. Nilsen (Nicolassen) Skak 

Jomfruland. Født ca. 1410. Død ca. 1478. 

Gift 1454 med ……….Engelbertsdatter 

Månestjerne. Født ca. 1439, n.- 1442.  

……….Engelbertsdatter Månestjerne er 

ane nr. 058 på slektslinje 001.  

 

 

SLEKTSLINJE 045 

 

001. Erik (Stålesen) Flikka. N,- 1563-1594 

på Flikka i Nes sokn. Han var gift med Anna 

Vermundsdatter Kvanvik, fra Hidra sokn. 

Hun var datter av Vermund Toreson 

Kvanvik og Ingeborg Nilsdatter Birkeland, 

fra Bakke sokn
234

.  

Det har vært hevdet at Erik var sønn til Ståle 

Erikson som nevnes i 1520 da denne Ståle slo 

ned en pilegrim på Jæren, men et eventuelt 

slektsskap mellom dem kan ikke 

dokumenteres.  

Erik Stålesen Flikka nevnes som lagrettemann  
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i 1563. Han nevnes også som lagrettemann i 

1591 i forbindelse med hyllingen av kong 

Kristian IV. Erik Stålesen Flikka er ført som  

jordgodseier i skattelistene av 1594.   

 

002. Didrik Eriksen Flikka. N.- 1618 på 

Flikka i Nes (Flekkefjord)
235

. Han var gift med 

….. Tormodsdatter Hamre. Født på gården 

Hamre i Lund sokn.  

Didrik Eriksen overtok hjemmegården på 

Flikka sammen med de øvrige arvingene etter 

faren, og nevnes på gården i 1618. Han satt 

også med jordegods på gården Hamre i Lund 

og på gården Fidjestad i Gyland. 

 

003. Ståle Didriksen Rekevik
236

. N.- 1630- 

1653 på Rekevik i Nes sokn. Død ca. 1656 i 

Nes sokn. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Ståle Didriksen var odelsgodseier med jord i 

gårdene Lende og Røyseland i Bakke sokn. 

Han satt også med jord, både bygseljord og 

som selveier) i gårdene Rekevik i Nes og i 

Hamre i Lund sokn. Familien bodde på gården 

Rekevik i Nes sokn.  

 

004. Torborg Stålesdatter Rekevik. Hun var 

gift med Oluf Larsen (Lauritsen) 

Fintland
237

. Død før 1689 på Rekevik i Nes 

sokn. Han var sønn til Lars (Laurits) 

Ommundsen  Fintland
238

 (1580-1664) og 

hustru, men hennes navn er ukjent.  

Oluf Larsen (Lauritsen) Fintland giftet seg til 

bygselsbruket på Rekevik i Nes; et bruk han 

overtok etter svigerfaren. Oluf satt med hele 

gården Rekevik i årene 1661-1665
239

.  

Barn: I. Laurits Olufson (Olsen) Fodnestøl, 

skifte 1710, til Fodnestøl, gift med Tora 

Tollaksdatter Eide.  

II. Torgeir Olsen Rekevik, skifte 21.7.1690, 

til bnr. 4 av hjemmegården på Rekevik, gift 

med Anne Sigbjørnsdatter Eide, skifte 

18.10.1715. 

III. Michel (Mikkel) Olsen Ytre Egeland, 

født 1670 i Nes, skifte 1711 på Ytre Egeland i 

Kvinesdal, gift med Ingerid Asbjørnsdatter 

Haukland.   

IV. Anna Olsdatter Rekevik, til Kvinesdal, 

gift med Fredrik Markussen Kleven, skifte 

1734. 

 

005. III. Michel Olsen Ytre Egeland. Født 

1670 i (Nes). Skifte 1711 på Ytre Egeland i 

Kvinesdal. Han var gift med Ingerid 

Asbjørnsdatter Haukland. Født på Haukland 

i Lund sokn. Skifte 1701 på Ytre Egeland i 

Kvinesdal
240

. Hun var datter av Asbjørn 

Karlsen, som var sønn av lensmann og 

jordgodseier Karl Asbjørnsen Hove.  

I 1697 kjøpte Michel Olsen hele gården Ytre 

Egeland, og husstand hans bodde fra da av på 

Ytre Egeland i Kvinesdal sokn. 

 

006. Ole Michelsen Ytre Egeland. Født 1676 

på (Ytre Egeland) i Kvinesdal. Død 1752 på 

Ytre Egeland i Kvinesdal. Han var gift med 

Abel Larsdatter Øvre Egeland. Født på Øvre 

Egeland i Kvinesdal. Død 1743 på Ytre 

Egeland i Kvinesdal. Hun var datter av Lars 

Isaksen (Isachsen) Øvre Egeland (-1707) og 

hustru Elisabeth Danielsdatter Træland (-

1695)
241

.  

Abel Larsdatter Øvre Egeland er ane nr. 

003 på slektslinje 046. 

Ole Michalsen Ytre Egeland overtok 10 eng. i 

hjemmegården. Han er nevnt 24 år gammel i 

1700 da han er utskrevet soldat i «Den store 

nordiske krigen»
242

. Ole Michalsen kom etter 

endt krigstjeneste hjem til Kvinesdal og drev 

som gårdbruker på Ytre Egeland.  

 

007. Anna Olsdatter Egeland Ytre. Født 

1730 på Ytre Egeland i Kvinesdal. Død 1770 

på Årnes i Lyngdal. Hun giftet seg i 1756 med 

Samuel Isaksen Årnes. Født 1723 på Årnes i 

Lyngdal. Død 1824, 101 år, på Årnes i 

Lyngdal
243

. Han var sønn til Karen 

Gammelsdatter Årnes (1688-1756) og 

ektemannen Isak (Isach) Larsen Øvre 

Egeland (1678-1774). 

Samuel Isaksen Årnes er ane nr. 010 på 

slektslinje 042. 

Samuel Isaksen Årnes var en skolert mann, for 

han var både skolemester og prestens 

medhjelper. Han var også leilending og 

familien bodde på Årnes i Lyngdal sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 046 

 

001. Daniel Larsen Træland. Født 1620 i 

(Kvinesdal). N. 44 år i 1664. Død etter 1686 

på Træland i Kvinesdal. Han var gift med 

Signe Asgautsdatter. Født 1624 i 

(Kvinesdal). Død før 29.3.1702 i Kvinesdal. 

Skifte 29.3.1702 på Træland i Kvinesdal
244

.  
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Daniel Larsen Trælands husstand bodde på 

gården Øvre Egeland i årene 1661-1681, men 

da som leilending. En kan stille seg spørsmål 

om dette leilingeforhold siden Daniel i 1686 

hadde bopel på Træland og satt som eier av 

totalt 9 huder jordegods. 

 

002. Lisbeth (Elisabeth) Danielsdatter 

Træland. Født 1655 i Kvinesdal. Død 1695 på 

Øvre Egeland i Kvinesdal. Hun var gift med 

med Lars Isaksen Øvre Egeland. Født 1658 

på Rødland i Kvinesdal. Død 1707 på Øvre 

Egeland i Kvinesdal
245

.  

Lars Isaksen Øvre Egeland er ane nr. 004 

på slektslinje 047. 

Lars Isaksen Øvre Egeland var gårdbruker, 

jordgodseier og oppsitter på gården Øvre 

Egeland i Kvinesdal.  

 

003. Abel Larsdatter Øvre Egeland. Født på 

Øvre Egeland i Kvinesdal. Død 1743 på Ytre 

Egeland i Kvinesdal. Hun var gift  med Ole 

Michelsen Ytre Egeland. Født 1676 på (Ytre 

Egeland) i Kvinesdal. Død 1752 på Ytre 

Egeland i Kvinesdal
246

.  

Ole Michelsen Ytre Egeland er ane nr. 006 

på slektslinje 045. 

Ole Michalsen Ytre Egeland overtok 10 eng. i 

hjemmegården. Han tjenestegjorde i «Den 

store nordiske krigen». Etter endt krigstjeneste 

kom han hjem til Kvinesdal og drev som 

gårdbruker på Ytre Egeland. 

 

 

SLEKTSLINJE 047 

 

001. Thomas Olsen Skotte
247

. Født 1550 i 

Trondheim. Død etter 1625 i Trondheim. Han 

var gift to ganger, men den første hustruens 

navn er ukjent.  

Thomas Olsen Skotte var trelasthandler av 

yrke. 

 

002. Jørgen Thomassen
248

. Født 1580 i 

Trondheim. Død 1655 i Kvinesdal. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Jørgen Thomassen var prost. Han var også 

sokneprest i Kvinesdal. 

 

003. Isak (Isach) Jørgensen Rødland Øvre 

Egeland
249

. Født 1624 i Kvinesdal. Død 1677 

på Øvre Egeland i Kvinesdal.Han var gift med 

Abel (Abigael) Danielsdatter Haneberg. 

Født 1629 på Eik i Sokndal. Død 1699 i 

Kvinesdal. Hun var datter av Daniel Jakobsen 

Haneberg (1609-1700) og hustru  Asgjerd 

Leielsdatter Haukland (1594-1658). 

Abel (Abigael) Danielsdatter Haneberg er 

ane nr. 004 på slektslinje 048. 

Isak Jørgensen Rødlands husstand bodde i 

årene 1651-1664 på gården Rødland, men 

familien flyttet til gården Øvre Egeland hvor 

de da bosatte seg. Isak var lensmann i 

Kvinesdal i årene 1657-1665, og nevnes igjen 

som lensmann i 1674. Han var også den rikeste 

jordgodseieren i Kvinesdal på den tiden, og 

eide til sammen 17 huder og 9½ eng. Av dette 

jordgodset var det blant annet 6 huder i Øvre 

Egeland og 2 huder i Rødland
250

.  

 

004. Lars Isaksen Øvre Egeland
251

. Født 

1658 på Rødland i Kvinesdal. Død 1707 på 

Øvre Egeland i Kvinesdal. Han var gift med 

Lisbeth (Elisabeth) Danielsdatter Træland. 

Født 1655 i Kvinesdal. Død 1695 på Øvre 

Egeland i Kvinesdal. Hun var datter av Daniel 

Larsen Træland (1620-) og hustru Signe 

Asgautsdatter (1624-1702).   

Lisbeth (Elisabeth) Danielsdatter er ane nr. 

002 på slektslinje 046. 

Lars Isaksen Øvre Egeland var gårdbruker, 

jordgodseier og oppsitter på gården Øvre 

Egeland i Kvinesdal.  

Barn: I. Isach (Isak) Larsen, født 1683, død 

1774, til Årnes i Lyngdal, gift med Karen 

Gammelsdatter Årnes, skifte 1757. 

II. Anna Larsdatter, gift med Osel Egenes. 

III. Abel Larsdatter, gift med Michelsen 

Ytre Egeland. 

IV. Elisabeth Larsdatter, gift med Lars 

Torkildsen Åse, til gården Åse i Kvinesdal. 

 

 

SLEKTSLINJE 048 

 

001. Hans Sørensen Hindsholm. Født 1524 i 

Hindsholm på Fyn i Danmark. Død 26.12.1591 

i Messinge på Fyn i Danmark. Han var gift 2 

ganger. Første gang med Anne ….. datter. 

Annen gang med Sidsel Lauritsdatter 

Bremmer.  

Hans Sørensen Hindsholm var sokneprest på 

Fyn. 

 

002. Jacob Hansen Hindsholm
252

. Født 1570 

på Fyn i Danmark. Død 1624 på Sokndal 
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prestegård på Eik i Sokndal
253

 sokn. Han var 

gift med Elisabeth Lauritsdatter Lind. Født 

1577 i (Klepp på Jæren). Død 1640 i Sokndal 

sokn.  

Jakob Hansen Hindsholm var i 1592 student 

ved Universitetet i København. Etter endt 

presteutdanning kom han til Norge hvor han 

ble tilsatt som sokneprest i Sokndal i 

Rogaland. Familien bodde på Sokndal 

prestegård under gården Eik i Sokndal. 

 

003. Daniel Jacobsen Haneberg
254

. Født 1609 

i (Sokndal). Død 1700 i Sokndal. Han var gift 

med Asgjerd Leielsdatter Haukland. Født 

1594 i Lund. Død 1658 i Sokndal. 

Daniel Jacobsen Haneberg var jordgodseier, 

fungerende sorenskriver og lensmann. 

Familien bodde på gården Eik i Sokndal sokn.  

 

004. Abel (Abigael) Danielsdatter 

Haneberg. Født 1629 på Eik i Sokndal. Død 

1699 i Kvinesdal. Hun var gift med Isak 

(Isach) Jørgensen Rødland Øvre Egeland. 

Født 1624 i Kvinesdal. Død 1677 på Øvre 

Egeland i Kvinesdal. Han var sønn til Jørgen 

Thomassen og hustru, men hennes navn er 

ukjent. 

Isak (Isach) Jørgensen Øvre Egeland er ane 

nr. 003 på slektslinje 047. 

Både Abel Danielsdatter og Isak Jørgensen 

tilhørte datidens inflytelsesrike overklasse. 

Hennes far var fungerende sorenskriver og 

lensmann, og hans far prost. Isak selv var den 

rikeste jordgodseieren i Kvinesdal. Her ble 

både den geistlige og verdslige (økonomiske) 

makteliten knyttet sammen. 

 

 

SLEKTSLINJE 049 

 

001. Ole (Ola) Strisland. Han kan være 

identisk med Ola Stigsson
255

 n.- 25.1.1676. 

 

002. Nils Olsen Strisland. N.- i 1723 i 

matrikkelen som oppsitter på Strisland
256

. 

Skifte etter ham 1.10.1735 på Strisland. Han 

var gift med Gunlo Børusdatter. N.- i skifte 

etter mannen 1.10.1735 på Strisland i Konsmo 

sokn. Det ble holdt skifte etter henne den 

13.9.1749 på Strisland.  

Nils Olsen Strisland var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Strisland i 

Konsmo sokn. 

003. Børu Nilsen Strisland. Født 1702 på 

(Skisland) i Konsmo sokn. N.- 21 år i 1735. 

N.- 13.9.1749 som oppsitter på Strisland i 

Konsmo. Han var gift med Gunhild  

Olsdatter.  

Børu Nilsen Strisland nevnes i 1756 som 

selveier og oppsitter på Strisland i Konsmo
257

. 

Familien bodde på Strisland i Konsmo sokn.  

 

004. Anne (Anna) Børusdatter Strisland. 

Født (1741) 1745 på Strisland i Konsmo. N.- 

56 år i 1801. Hun var gift  med Rasmus 

Thorufsen (Thoresen)
258

. Født 1735. N.- 64 

år i 1801. Død 30.4.1815, 80 ½ år, på Strisland 

i Konsmo sokn.  

Rasmus Thorufsen var gårdbruker og oppsitter 

på Strisland i Konsmo sokn. 

 

005. Anne Rasmusdatter Strisland. Født 

1773 på Strisland i Konsmo sokn. N.- 28 år i 

1801. Hun var gift med Knud Torjussen 

Strisland. Død før 1865 i Konsmo sogn. 

I 1801 bodde Anne Rasmusdatter på Strisland i 

Konsmo og hun var da registrert som 

dagleiearbeider. Hun nevnes 88 år i 1865 og 

hun bodde da på Røysen i Konsmo. Anne var 

da registrert som enke med føderåd på gården. 

Knud Torjessen Strisland giftet seg til 

gårdsbruket på Strisland da han i 1806 kjøpte 

12 eng. i gården av svogeren Toruv 

Rasmussen.  

 

006. Anna Knudsdatter Strisland. Født rundt 

9.1.1814 på Strisland i Konsmo, døpt 

16.1.1814, n.- 22 år i 1837. Hun giftet seg 

15.1.1837 med Rejer Jensen Ougland 

(Aukland). Født 6.12.1789 på Bigtjønn i 

Konsmo sokn, n. 45 år i 1837. Død 

11.10.1847, 60 år, på Aukland i Konsmo. Han 

var sønn til Jens Reiersen Bigtjønn og hustru 

Marthe Olsdatter Bigtjønn. 

«Eigedomstilhøva på Augland blir helst noko 

ugreie nå ei tid utover. I matrikkelen for 1838 

er Reier Jensen og Ola Tollaksen oppført som 

eigarar av 33/5 eng. og Daniel Reiersen som 

eigar av 22/5 eng. Til saman 1/2 hud. Kven dei 

har kjøpt garden av, er det ikkje opplyst noko 

om, men vonleg er det av Guttorm Torson»
259

. 

Reier Jensen Ougland nevnes som fadder i 

1825; han var da leilending på gården 

Ougland. Han nevnes også som fadder i 1843, 

og hadde da også bopel på Ougland (Aukland). 

Den 12.3.1837 hadde Reier Jensen Ougland og 
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hustruen Anne Knudsdatter sønnen Jakob 

Christian til dåpen.  

 

 
 

Bøndenes huslige sysler vinterstid på 1800-tallet. 

 

007. Anne-Marie Reiersdatter Aukland 

(Ougland). Født 15.2.1842 på Ougland i 

Konsmo, døpt 20.2.1842. Hun var gift med 

Tobias Larsen Helle. Født 27.9.1838 på 

Mjåland i Laudal sokn. Han var sønn til Lars 

Tostensen Mjåland (1812-1881) og hustru 

Ingeborg Rasmusdatter (1806-1841).   

Tobias Larsen Helle er ane nr. 009 på 

slektslinje 026. 

Under folketelinga 1875 er Tobias Larsson 

Helle oppført som husmann med jord og han 

var hjulmakar av yrke. Familien bodde på 

Helle i Konsmo sogn
260

. 

 

 

SLEKTSLINJE 050 

 

001. Just (Juster) Nilsen Helle. N. 1746-1775 

på Helle i Konsmo sokn. Skifte 5.4.1781 på 

Helle i Konsmo. Han var gift med Aasne 

Pedersdatter. N.- 1746-1765 på Helle i 

Konsmo sokn.  

I skifte av 1781 gies det ikke opplysninger om 

jordgods, men under Rentekammerets 

registrering av 1765 er Juster (Nilsson) oppført 

med 1 hud jordgods
261

.  

 

002. Aanen Justersen (Justsen). Født 1743 i 

Konsmo sokn. N.- 58 år i 1801. Han var gift 

med Karen Olsdatter Josal. Født 1761 i 

Vigmostad sokn. N.- 40 år i 1801. De bodde på  

Josal i Vigmostad sokn.  

1 1773 fikk Aanen Justerson festebrev på  

Husåmoen av Torstein Ommundson. 

Aanen Justersen var i folketellingen av 1801 

registrert som  gårdbruker, oppsitter og 

selveier på Josal. Bodde i 1784 på Aukland 

(Ougland)  i Konsmo sokn. I 1796 bodde 

familien på Teland i Vigmostad sokn.  

 

003.Juster Aanensen Josal. Født 1779 i 

Vigmostad sokn. Død 1810 på Haraldstad i 

Laudal sokn. Han giftet seg 24.1.1800 med 

Asbor Gasesdatter Haraldstad. Født rundt 

6.9.1782 på Haraldstad i Laudal sokn i Holme 

prestegjeld, døpt 14.9.1782. Død 5.5.1847 på 

Haraldstad i Laudal sokn. 65 år.  

Asbor Gasesdatter Haraldstad er ane nr. 

007 på slektslinje 025. 

Juster Aanensen Josal flyttet til gården 

Haraldstad i Laudal sokn. I 1801 bodde 

husstanden hans på Haraldstad i Laudal. Han 

var gårdbruker, oppsitter og selveier
262

. 

 

 

SLEKTSLINJE 051 

 

004. Anders Gunvaldsen Birkeland. Født ca. 

1613 på Birkeland i Kvås sokn. Skifte 1689 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn.. Han var gift med 

Torborg Sigbjørnsdatter Kvås Ytre. Skifte 

1699 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Anders Gunvaldsen Birkeland er også ane 

nr. 004 på slektslinje 022. 

Anders Gunvaldsen Birkeland flyttet til gården 

Kvås Ytre i Kvås sokn, hvor han overtok 

bruket til sin avdøde bror Bjørn Gunvaldsen. 

Anders var gårdbruker, oppsitter, selveier og 

leilending. Før husstanden hans kom til Kvås 

Ytre hadde de bodd på gårdene Birkeland og 

Fidjestøl i Kvås sokn
263

. 

 

005. Ranni Andersdatter Kvås Ytre. Født ca. 

1671 på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1751 på 

Vatland i Konsmo sokn. Hun var gift med 

Børu Iversen Vidringstad. Født ca. 1661 på 

Vidringstad i Kvås sokn. Skifte 1700 på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var sønn til 

Iver Gundersen Vemestad (1634-) og hustru 

Turi Børusdatter Store Røyskår (-1706). 

Børu Iversen Vidringstads husstand bodde på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn, hvor han i 1681 

satt som leilending på gården. I 1699 ble Børu 

stevnet inn for retten av den grunn at han 
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skulle ha stjålet og skjert opp noe tømmer som 

var eid av Laurits Jakobsen Smith i Agnefest. 

Børu Iversen hevdet at den omtalte 

tømmerstokken hadde ligget så lenge på hans 

eiendom at den var begynt å råtne. Retten tok 

ikke hensyn til tømmerets kvalitet og Børu ble 

idømt en bot på 30 rdl
264

. 

 

006. Gunvor Børusdatter Vemestad Øvre. 

Født på Øvre Vemestad i Kvås sokn. Død  

Hun var gift med Hoskuld Rollufsen 

Åbestad. Født 1677 på Åbestad i Konsmo 

sokn. Død 1737 på Moi i Kvås sokn.  

Familien bodde de første årene på Åbestad i 

Konsmo sokn, men i 1724 overtok Hoskuld 

Rollufsen Åbestad som brukseier på 

Vidringstad i Kvås sokn. Han hadde da mottatt 

kvitering av arvingene etter svogeren Anders 

Børusen på 64 rdl. Som Hoskuld hadde betalt 

for 6 eng. i gården. Husstanden til Hoskuld 

bodde på Vidringstad frem til 1735, for da 

makeskiftet han til seg et dobbelt så stort bruk 

på gården Moi i samme sokn. Hoskuld måtte 

betale 140 rdl. i mellomlegg for den nye 

eiendommen på gården Moi. 

 

007. Børu Hoskuldsen Moi. Født ca. 1707 på 

Åabestad i Konsmo sokn. Død 1737 på Moi i 

Kvås. Gift 19.6.1736 i Konsmo med Astri 

Kristensdatter Konsmo. Født 1716 i Konsmo 

sokn. Død 1796 på Moi i Kvås sokn. Hun var 

datter av Kristen  Nilsen Konsmo (n.- 1712) 

og hustru Torborg Salvesdatter (-12.5.1744). 

Astri Kristensdatter Konsmo er ane nr. 068 

på slektslinje 001. 

Astri Kristensdatter Konsmo og ektemannen 

Børu bodde på Åbestad i Konsmo sokn frem til 

1740 da de flyttet til Moi i Kvås sokn. Børu 

Hoskuldsen Moi overtok i 1751 foreldrenes 

gårdsbruk på Moi, og de satt med eiendommen 

frem til 1786 da den ble overført til sønnen 

Børu Børusen. Børu Hoskuldsen Moi var 

gårdbruker, oppsitter og selveier.  

 

 

SLEKTSLINJE 052 

 

003. Laurits Gammelsen Vegge. Født ca. 

1584 på Vegge i Kvås sokn. N,- 1617-1661 

som jordgodseier på Bjørndalen Kvås. Han var 

gift med Åse Vrålsdatter. 

Laurits Gammelsen Vegge er også ane nr. 

003 på slektslinje 041. 

Laurits Gammelsen Vegge nevnes blant 

husmenn og innerster i 1612. Det var hans 

status før han ble jordeier. I 1640 flyttet 

Laurits sin husstand til gården Hægeland i 

samme sokn, og hjemmebruket på Vegge gikk 

da over til sønnen Gammel Lauritsen.  

 

004. Stenvor Lauritsdatter Vegge. Født på 

Vgge i Kvås sokn. Hun var gift med Gunder 

Børusen Vegge. Født ca. 1594 i Kvås sokn. 

Skifte 1667 på Hægeland i Kvås sokn. 

Gunder Børusens husstand hadde tilhold på et 

bruk i Bjørndalen på 1640-tallet. De flyttet til 

gården Vegge i Kvås sokn, og i 1661 brukte 

Gunder 9 eng. i gården Vegge. Han var 

selveier av 6 eng.Vegge og leide 3 eng. av 

svigerfaren. Familien flyttet senere til gården 

Hægeland i samme sokn
265

. 

 

005. Gammel Gundersen Vegge Hægeland. 

Født ca. 1652 i Kvås. Gift med 1. Adriane 

Ulfartsdatter Vilshammer. Født 1668 i 

Lyngdal. Skifte 1703 på Årnes i Lyngdal. Etter 

Adrianes død giftet Gammel seg med 

Katarina Danielsdatter Wolster. Født ca. 

1667. Død 1753. 

Adriane Ulfartsdatter Vilshammer er ane 

nr. 008 på slektslinje 042. 

Gammel Gundersen Vegge Hægeland flyttet til 

Lyngdal sokn og bosatte seg på gården Årnes. 

Han var gårdbruker, oppsitter og kirkeverge. 

Yrket som kirkeverge hadde han nok ikke tatt i 

mot uten protest, for i 1708 forsøkte Gammel å 

undra seg regnskapsførselen for kirken ved å 

skylde på at han ikke kunne føre regnskap. 

Dette kan nok ha sin riktighet, for i 1712 ble 

han innstevnet for retten for et underslag av 36 

rdl. Familien bodde på Årnes i Lyngdal (Å) 

sokn. 

 

006. Adriane Gammelsdatter Årnes. Født 

ca. 1706. Død 1789. Hun var gift to ganger; 

første gang i 1730 med Mikkel Henriksen 

Borviga
266

. Født ca. 1701 i Austad sokn. Død 

1733 på Årnes i Lyngdal. Etter Mikkels død 

giftet Adriane seg I 1735 med Hågen 

Gundersen Vegge. Født ca. 1709 i Kvås sokn. 

Død 1753 på Årnes i Lyngdal. Han var sønn til 

Gunder Ommundsen Vegge (-1716) og 

hustru Anna Torkildsdatter Botna (1667-

1730). 

Adriane Gammelsdatter Årnes satt med deler 

av Årnesgåren. Både Mikkel Henriksen 
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Borviga og senere Hågen Gundersen Vegge 

var begge gårdbrukere på Årnes i Lyngdal.  

Familien bodde på Årnes i Lyngdal sokn. 

Hågen Gundersen var i følge kildene både en 

kranglefant og alkoholmisbruker. Året etter at 

Hågen hadde giftet seg med Adriane røk han i 

en kraftig slosskamp i Grønndokka med Lars 

Lam på Øvre Berge. Lam skulle i følge Hågen 

Gundersen sjikanert ham med ærekrenkelser, 

og Hågen selv hadde som hevn gått fysisk løs 

på Lem. Begge ble dømt i retten, og for 

Hågens del endte det med en kraftig bot. Men 

Hågen hadde ertet på seg flere bygdefolk, og 

en av disse var sogneprest Coldberg, som flere 

ganger tuktet Hågen sykisk. Noe av Coldbergs 

vrede lå i at Hågens nabo Isak Larsen påstod at 

på det meste drakk Hågen en potte brennevin 

om dagen. For å få tak i denne styggedommen, 

som presten mente brennevinet var, så sendte 

Hågen enten stesønnen Gabriel eller ei av 

tjenestejentene på gården av sted til gården 

Faret eller til andre gårder for å hente påfyll. 

Ved noen anledninger klarte sognepresten å 

overtale Hågen til å være avholdende, men i 

det store og hele så fortsatte drukkenskapen
267

. 

 

007. Katrina Hågensdatter Årnes. Født 1745 

på Årnes i Lyngdal i Lyngdal (Å) sokn. Død 

1824 på Rudjord i Kvås. Hun giftet seg i 1767 

med Tolli Olsen Rudjord. Født 1746 på 

Rudjord i Kvås sokn. Død 1841 på Rudjord i 

Kvås. Han var sønn til Ole Tollisen Rudjord 

(1721-1753) og hustru Gitlu Stigansdatter 

Vemestad Ytre (1727-1808). 

Tolli Olsen Rudjord er ane nr. 006 på 

slektslinje 024. 

Tolli Olsen Rudjord overtok hjemmebruket på 

Rudjord, men det kom til konflikt om retten til 

gården. Tolli Gundersen Skoland reiste sak 

mot Tolli Olsen fordi han mente seg 

odelsberettiget til 1 hud og 5 eng, i gården på 

vegne av hustruen Randi Bjørnsdatter. Hun var 

sønnedatter av den tidligere eieren Tollak 

Gundersen. Retten var uenig med saksøker, og 

Tolli Olsen kunne derfor drive gården videre 

uten tanke på nye konflikter. Han satt med 

rettsgyldige hjemmelsdokumenter til bruket. I 

tillegg til å drive gårdsbruket var Tolli Olsen 

også prestens medhjelper, og i husstanden 

hadde han i tillegg til egen familie også den 

foreldreløse gutten Peder Tronsen Finnstein til 

oppfostring. Denne oppfostringen ble bekostet 

av bygdas fattigkasse. Tolli Olsen overdrog i 

1804 1 hud i hjemmegården til sønnen Ole 

Tollisen mot at han skulle ha foreldrene i 

folloug. Noen år senere overtok Ole Tollisen 

hele hjemmebruket. 

 

008. Berte Tollisdatter Rudjord. Født 1768 i 

Kvås sokn. Død 1821 på gården Kvås i Kvås 

sokn. Hun giftet seg i 1789 med Ole Knudsen 

Kvås. Født 1765 på Kvås i Kvås sokn. Død 

1850 på Kvås i Kvås sokn. Han var sønn til 

Knud Olsen Kvås (1739-1787) og hustru 

Gunvor Børusdatter Moi (1743-1798). 

Ole Knudsen Kvås er ane nr. 070 på 

slektslinje 001. 

Ole Knudsen Kvås overtok hjemmebruket på 

gården Kvås etter foreldrene. I folketellingen 

av 1801 registrert som gårdbruker og 

gjestgiver på gården Ytre Kvås i Kvås sokn. 

Han var også selveier på gården, men i 1823 

overlot Ole Knudsen halve gårdsbruket til 

sønnen Knud Olsen. Familien bodde på gården 

Kvås i Kvås sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 053 
 

034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073, 

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot 

døde den 24.08.1103, i Irland. Han var konge i 

Norge i tidsrommet 1093-1103. Magnus fikk 

visst tilnavnet Barfot mens han lå ute i 

vesterviking. Magnus og mange av hans menn 

begynte å bruke klesdrakten som var i vanlig 

bruk i Irland og Skottland, og gikk barbent på 

gatene med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige. Hun var datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson.  

Magnus Barfot Olavsson er også ane nr. 034 

på slektslinje 002. 

Dette giftemålet var en del av en fredsavtale 

mellom Norge og Sverige. De ble gift høsten 

1101 i Konghelle ved Gøtaelven.  

Margret Ingesdatter ble etter Magnus Barfots 

død gift med Niels Svensson (død 25.06.1134), 

sønn til danekongen Sven Estridsson, og de 

fikk sønnen Magnus den sterke. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 

før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.08.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 
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Olav var mye yngre (død 1115), og hans mor 

var Sigrid Saxesdatter -  kongens frille - datter  

av Saxe i Vik (Vik på Saksvik på Strinda). 

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen 

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

Vik, og søster til Sigrid, som var mor til kong 

Olav Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års 

tid med fetteren Håkon Toresfostre 

Magnusson, som rådde over den nordlige 

delen av landet. Magnus Barfot var en krigersk 

konge, som hadde store planer ved bruk av 

våpenmakt. I begynnelsen av sin styringstid 

foretok han et tokt til øyene utenfor Skottland. 

Der tvang han den skotske kongen til å gi 

avkall på disse, og jarlene av Orknøyene og 

kongen av Suderøyene måtte hylle ham. Fra 

denne ferden kan man regne at Norge hadde 

varig herredømme over Suderøyene - som nå 

hørte til Norgesveldet i 168 år - frem til freden 

i Perth i 1266. I 1099 vendte kong Magnus 

tilbake til Norge, men sønnen Sigurd ble igjen 

- som høvding - på de norske øyene ved 

Skottland. Nå kom kong Magnus i krig med 

den svenske kongen Inge Stenkildsson, men 

det ble bare noen få sammenstøt - noe som 

ikke var til kong Magnus Barfot sin ære. Han 

sluttet et forlik med svenskekongen, og som en 

stadfestelse på freden giftet han seg med 

svenskekongens datter Marget. 

 

035. Sigurd Jorsalfare Magnusson. Født 

1090. Død 1130. Han ble sammen med sine 

brødre konge over Norge i 1103, og regnes 

som Norges konge frem til sin død i 1130. Han 

var gift med Malmfrid Haraldsdatter av 

Kiev. Hun var datter av storfyrst Mstitislav 

(Matislav) I. Harald Vladimirsson (1076 - 

15.4.1132) og hustru Kristina Ingesdatter av 

Sverige (- 18.1.1122). 

Mstitislav (Matislav) I. Harald 

Vladimirsson er ane nr. 008 på slektslinje 

012. 

Kristina Ingesdatter er ane nr. 007 på 

slektslinje 014. 

Magnus Barfot etterlot seg som tidligere nevnt 

tre sønner, som alle ble tatt til konger etter 

fares død. Siden yngstesønnen Olav døde alt i 

1115 fikk han ikke noen særlig innflytelse over 

landets styring. De to andre, nærmest 

jevngamle sønnene Øystein og Sigurd, tok  

aktivt del i landets utvikling.  

Øystein Magnusson fikk nedtegnet de gamle  

lover; han reiste flere kirkebygg og regnes som 

grunnleggeren av Munkeliv kloster i Bergen. I 

tillegg til dette var han også mannen bak 

oppføringen av en solid fjellstue på Dovrefjell 

til bruk for reisende. Sigurd Magnusson er 

mest kjent for sitt omfattende korstog til 

Jerusalem, som gav ham tilnavnet Jorsalfare. 

Han reiste i 1108 fra Norge med en flåte på 60 

krigsskip og flere tusen soldater. Ferden, som 

tok to år, gikk via England, Spania og Sicilia, 

og i Midt Østen kom han så langt øst som til 

Jordan. De norske styrkene gjorde en stor og 

ærefull innsats i kampen mot de muslimske 

okkupantene og vant flere seire.  

På hjemturen var det første langvarige stopp i 

Konstantinopel. Det fortelles at da korsfarerne, 

med kong Sigurd i spissen, nærmet seg 

byporten lot keiseren den gylne æresporten 

åpne for dem og kostelige kleder ble lagt ut i 

de gatene som de skulle ri gjennom. Keiseren 

var så fornøyd med innsatsen til den norske 

hæren at han overøste kong Sigurd med 

enorme mengder gull og sølv, som kongen gav 

videre til soldatene sine. Men de norske 

soldatene, som langt i fra var avholdsfolk, falt 

fort for den gode vinen i byen og dette 

medførte en del beruselse i den norske leiren. 

Soldatene, som hadde utført sin krigsinnsats 

for konge og fedreland, valgte i stort flertall av 

flere grunner å bli igjen i Konstantinopel, og 

mange av dem gikk i tjeneste i den keiserlige 

hær som leiesoldater. 

Kong Sigurd selv valgte å reise hjem til Norge;  

han drog over land til Danmark hvor han fikk 

låne skip av kong Nils på sin videre ferd mot 

nord. Sigurd kom hjem sommeren 1111 og i 

årene som fulgte var det ikke det beste 

forholdet mellom de to kongsbrødrene, men de 

unngikk åpen konflikt. Kong Øystein døde 

sønneløs i 1122 eller året etter, og Sigurd 

Jorsalfare ble dermed enekonge i Norge.  

Det sies om kong Sigurd at han mot slutten av 

sitt liv fikk hallusinasjoner og tendenser til 

flere raserianfall, og at årsaken enten lå i 

sykdom eller et kraftig alkoholforbruk. Han 

kom også i motsetningsforhold til kirken siden 

han tok seg en hustru nummer to mens 

dronning Malmfrid ennå levde.  

 

036. Kristina Sigurdsdatter av Norge. Født  

ca. 1120 i Norge. Død 1178 i Russland. Hun  
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var gift med jarlen Erling Skakke 

Krypingeormson. Født 1115. Død 19.6.1179 

på Kalvskinnet. Han var sønn til 

Krypingeorm Sveinsson og hustru Ragnhild 

Svenkedatter.  

Erling Skakke eide en storgård på Stødle i 

Sunnhordland og familien var mest sannsynlig 

bosatt der. Han var en svært god venn av kong 

Inge, og det var med dennes samtykke at 

Erling ble gift med prinsesse Kristina av 

Norge.  

 

 
En dansk-norsk eikebygd båt fra 1100-tallet. Mest 

sannsynlig ble denne båttypen bygd på de nord-

jyllandske sandstrender med plank fra Agder. Om 

det var med en slik båt Sigurd Jorsalfare kom seg 

hjem til Norge er derimot uvisst, men dog ikke 

utenkelig. Denne typen skip ble visstnok brukt både 

som handelsskip og som troppetransportskip.   

 

Erling Skakke reiste sammen med kameraten 

Eindride Unge og flere titalls andre landsmenn 

på korstog til Jerusalem; de fulgte stort sett 

den samme ruten sørover som Sigurd 

Jorsalfare hadde benyttet. Utenfor 

spanskekysten kom nordmennene i kamp med 

en dromund (et større Middelhavsskip), som 

hedningene (muslimene) hadde kontrollen 

over. Det kom til et kraftig slag, men Erling og 

hans soldater klarte mot alle odds å komme seg 

helt inn til skipssiden på den store dromunden. 

Under et vedvarende bombardert av våpen, 

steiner, og gryter fylt med kokende olje og bek 

klarte nordmennene å hugge seg gjennom 

skipsskroget og de kunne dermed angripe 

motstanderen innenfra eget skip. De norske 

soldatene vant et stort krigsbytte i dette slaget.  

Erling Skakke ble i årene etter hjemkomsten til 

Norge en av de mektigste menn i landet; både 

som kongens rådgiver og skipsoffiser i 

marinen. I en periode regnes han også som  

Norges statsoverhode og han hadde da sete i  

Bergen.  

Erling Skakke hadde fire frillesønner; en het 

Reidar, den andre Ogmund, men de hadde hver 

sin mor; den tredje het Finn og den fjerde 

Sigurd, og deres mor var Åsta den lyse. Kristin 

Sigurdsdatter og Erling hadde sammen en 

datter som het Ragnhild. Kristina kongsdatter 

forlot Erling, for hun skal ha reist til 

Miklegard (Konstantinopel) sammen med sin 

store kjærlighet Grim Rusle, og der levde de 

sammen som ektefolk og fikk visstnok noen 

barn. Senere bosatte hun seg hos slektninger i 

Russland. 

Erling Skakke falt den 19.06.1179 i slaget på 

Kalvskinnet i kampen mot kong Sverre og 

birkebeinerne. 

 

037. Ragnhild Erlingsdatter. Født ca. 1155. 

Hun var gift med Jon Torbergsson 

Randaberg. Død 18 eller 19.06.1179 på 

Kalvskinnet. Jon n.- 18.06.1179, da han var 

samlet til krigsråd med svigerfaren. Han støttet 

ham og svogeren, kong Magnus Erlingsson, i 

slaget på Kalvskinnet. Det at Jon var så nær 

beslektet med kongen og jarlen gav ham nok 

stor makt og innflytelse og han omtales som en 

av de fornemste lendermenn i Ryfylke.  

 

038. Ragnhild Jonsdatter Randaberg. Født 

ca. 1177 på Randaberg. Hun var gift med 

hertug Skule jarl Bårdsson. Født 1189. Død 

den 24.05.1240, gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros. Han var sønn til birkebeinernes 

høvding Bård Guttormsson på Rein og hustru 

Ragnhild (Ragnfrid) Erlingsdatter, fra 

Kveiden i Valdres. 

Skule jarl Bårdsson er ane nr. 049 på 

slektslinje 001. 

Hertug Skule hadde høyættede forfedre i 

personer som kong Sigurd Syr Halvdansson, 

Toste jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, 

Erling Skjalgsson på Sola, Einar 

Tambarskjelve og Håkon jarl den gamle. Hele 

hans farfars ætt hadde hørt til stormannspartiet 

omkring kong Sigurd Munn Haraldsson og 

Håkon Herdebrei Sigurdsson. 

Skule var kong Inge Bårdssons halvbror; han 

ble i 1217 utpekt til hirdstyrer, og fikk 

jarlenavn av halvbroren kong Inge – kort tid 

før denne døde.  

Skule jarl gjorde krav på Norges krone, men  

på Øreting - etter halvbroren kong Inges død –  
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tvang birkebeinerhæren igjennom at Haakon 

Haakonsson skulle bli tatt til konge. 

Kannikene i Nidaros - erkebiskopen var 

fraværende på visitasreise i Hålogaland - var 

så sterkt imot dette at de nektet å la St. Olavs 

skrin bære ut av Kristkirken, til høytiden på 

Øreting. Den tolvårs gamle Haakon kunne 

selvsagt ikke overta noen selvstendig styring 

av hær eller rike, så Skule jarl vedble å føre 

styret, og var den egentlige riksstyrer. Han tok 

også den private arven etter sin avdøde 

halvbror – kong Inge Bårdsson. På et møte i 

Bergen kort etter ble det vedtatt at Skule jarl 

Bårdsson skulle ha tredjedelen av inntektene, 

både av riket og skattelandene.  

I 1223 ble Haakon Haakonsson formelt utropt 

til konge. Samtidig fikk Skule jarl mindre å si, 

både som kongens rådgiver og som jarl. Han 

skulle nå bare ha det nordenfjeldske som 

jarledømme, fra og med Sunnmøre. Jarlen 

krevde selv landet til Sognesjøen og en 

tredjedel av skattelandene, men fikk ikke 

stadfestet dette kravet.  

Seieren for Haakon Haakonsson i 1217 mente 

mange var av tvilsom karakter - samtiden tvilte 

på at Haakon Haakonsson var ektefødt. I 

virkeligheten stod det strid i seks år om hvem 

som rettmessig skulle være Norges konge, og 

den endelige avgjørelsen falt først på et stort 

høvdingemøte i Bergen i 1223.  

I tiåret som fulgte ble forholdet mellom Skule 

jarl og kong Haakon Haakonsson meget 

vanskelig, og Skule jarl Bårdssons politiske 

makt ble ytterligere nedskåret. I 1239 gikk 

Skule jarl til åpent opprør. Han lot seg hylle til 

konge på Øreting, og gikk med sin hær mot 

Oslo. Skule jarl vant en stor seier ved Låka i 

Nannestad på Romerike, men tapte slaget om 

Oslo, og han dro da nordover til Nidaros igjen. 

Skule jarl Bårdsson ble drept av birkebeinerne, 

etter å ha søkt tilflukt ved Elgeseter kloster.  

Det var under Skule jarls riksstyre at det for 

første gang på alvor ble snakket om at den 

norske kongen ville prøve å legge Island under 

Norges krone (i 1220). Ideen kom fra jarlen 

selv, og møtte derfor skarp motbør fra kong 

Haakons rådgivere.  

 

 

SLEKTSLINJE 054 

 

009. Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit
268

. 

Født ca. 1550. Død ca. 1593. Han var gift med 

.......... Olafsdatter Sandnes, fra Sandnes i 

Halse sogn. Hun var datter av Olaf Naydsen 

Sandnes (1510-1591) og hustru .......... 

Bentsdatter Holmegård
269

. 

.......... Olafsdatter Sandnes er ane nr. 041 på 

slektslinje 006.  

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit er ane 

nr. 009 på slektslinje 017. 

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit var 

odelsgodsbonde. Familien bodde på Gangsaa i 

Øyslebø sogn. Verdien av hans jordegods var 

stor. Omregnet til 2002-kroner kan vi anslå 

denne verdien til mer enn fem millioner 

kroner, så han må ha vært en de rikeste menn 

på Agder på 1500-tallet. 

 

010. Gase Oluffsen Finsdal
270

-Frøysland. 

Født ca. 1570. Død 1623. Han var gift med 

Siri Torbjørnsdatter Halsaa-Frøysland. N.- 

1624-1647.  

Faren til Gase Olaffsen Finsdal-Frøysland, 

Olaff Bjørnsen Gangsaa-Fuglestveit, hadde så 

mye jordegods at det var vanskelig for sønnene 

å vite hvor de skulle slå seg ned. Gase 

Olaffsen Finsdal-Frøysland valgte å bosette 

seg på gården Finsdal i Øyslebø sogn - og det 

er høyst sannsynlig at denne gården hadde 

vært uten bosetning siden svartedauden i 1349. 

Gården Finsdal var på 4 huder, og av disse 

eide Gase Olaffsen Finsdal-Frøysland 1 hud - 

som var hans odelsgods. Resten eide kongen i 

København, men dette leide Gase Olaffsen 

Finsdal-Frøysland av kronen. Gase Olaffsen-

Frøysland var også eier av 2 huder i gården 

Berge i Spangereid sogn. Han var 

odelsgodsbonde, oppsitter og selveier. 

Familien bodde på Finsdal, gnr. 86, i Øyslebø. 

 

011. Tarjer Gasesdatter Finsdal. Født ca. 

1590. Død etter 1666. Hun var gift med 

Guttorm G.......... på Finsdal i Øyslebø. Død 

1658.  

Tarjer Gasesdatter Finsdal overtok gården på 

Finsdal. Guttorm G.......... Finsdal nevnes i 

årene 1611-1617, da som "husmand" og 

leilending på gården Finsdal i Øyslebø sogn. 

N.- 1613, på gården Finsdal i Øyslebø. N.- 

1618, da han overtok eiendommen til Gase 

Olaffsen Finsdal-Frøysland på Finsdal, og 

leide resten av gården. Guttorm G.......... 

Finsdal var lensmann i 1630-årene. Som 

lensmenn var han vel akta og godt likt. 

Odelsgodset deres var i 1645 på 1 hud i 
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Finsdal i Øyslebø og 1/2 hud i Homestøl i 

Eiken sogn. Familien bodde på Finsdal i 

Øyslebø sogn. 

 

012. Olaff Guttormsen Finsdal. Født 1614, 

på Finsdal i Øyslebø. Oppgjørsskifte 1692. N.- 

1694.  

Han var gift med Anne Hansdatter Ytre 

Møll
271

. Dsk. 1692. Datter av Hans Nilsen 

Ytre Møll, død før 1657 og hustru Siri 

Olsdatter Lian, fra Lian i Harkmark sogn, 

dsk. 1690.  

Hans Nilsen Ytre Møll var bonde, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Ytre Møll i Holum 

sogn. Han var igjen sønn til Nils Olsen Ytre 

Møll, død ca. 1615. N.- 1605, på Ytre Møll i 

Holum sogn. Han var bonde, oppsitter og 

selveier, og bodde på Ytre Møll i Holum sogn.  

Da Guttorm G. Finsdal døde tok Olaff 

Guttormsen Finsdal, i 1659, over som 

lensmenn i Øyslebø og Laudal. Han arvet 1 

hud i gården Finsdal, samt leieretten til 

krongodset. Rundt 1660 kom krongodset på 

salg - kongen trengte penger - og adelsmannen 

Hans Grabow kjøpte kronens del av gården 

Finsdal. Hans Grabow solgte senere dette 

videre til Olaff Guttormsen Finsdal. På den 

tiden da Olaff Guttormsen Finsdal var 

lensmann ble den gamle ordningen med 

mannebot avskaffet. Dødsstraff ble innført - 

blant annet for drap. Familien bodde på 

Finsdal i Øyslebø sogn.  

 

013. Bent Olsen Finsdal. Født 1646 på 

Finsdal i Øyslebø sogn. Drept 12.11.1691 i 

Mandal. Han var gift med Torborg Olsdatter 

Vestre Skogsfjord.   

Bent Olsen overtok halvdelen av gården 

Finsdal, og i tillegg eide han parter i gårdene 

Bosholt, Vestre Skogsfjord, Vatne
272

 og Midt-

Møll. Bent Olsen Finsdal var en tøff (hausen) 

fyr, var i grunnen ikke redd for noe og gikk 

ikke av veien for et ryggtak (kamp) med 

bjørnen. Våren 1691 kom Bent i nærkamp med 

bjørnen. Han ble både bitt og kraftig klort av 

bamsen, og i følge kildene var visst dette en 

skikkelig kamp. Det kunne ha gått galt for 

Bent, men han overlevde. Men mén det fikk 

han, for skjønt om sårene grodde på overflaten 

var det betennelse under huden.  

Høsten 1691 - og han var langt fra god i helsa - 

reiste han sammen med sin bror til Mandal, 

hvor de tok inn på "Klaus Gjertsens Hus". Den 

11.11.1691 kom han i klammeri med Torgius 

Svinagel, men i første omgang gikk dette over. 

De byttet belter - et tegn på forlik - og alt var 

vell. Men da de om kvelden skulle legge seg - 

gikk Bent Olsen Finsdal og la seg på rommet 

til Torgius Svinagel. Senere på natten kom 

Torgius Svinagel å ville ha rommet sitt. Bent 

Olsen Finsdal sto opp, og det ble et kvast 

ordskifte. Torgius Svinagel stod lengre nede i 

trappa, og stakk hodet opp. Bent Olsen Finsdal 

fikk tak i skjegget til Torgius Svinagel og slo 

ham i hodet. Torgius tok igjen og sprang 

baklengs ned trappa - med Bent på slep. 

Plutselig tok Torgius kniven og stakk Bent i 

låret - så blodet fosset. Bent svimet av - og ble 

båret inn i nystova. Han kom like etter til seg 

selv igjen, men fikk sårfeber og kraftig hoste. 

Betennelsen han hadde fra før i ryggen ble nå 

verre. Han ble bare dårligere, men likevel 

skjemtet han med de andre, og syntes det var 

ille at han og Torgius Svinagel - som alltid 

hadde vært så gode venner - skulle komme opp 

i dette. Bent var jo vant til å tåle litt av hvert 

når det gjaldt hard medfart; han hadde jo tross 

alt sloss med selve bamsen. Men dette ble for 

mye for den sterke Bent, og han døde samme 

natt. Da saken kom for retten ble Torgius 

Svinagel dømt for drap. Men enken etter 

avdøde og hans bror - som hadde vært i 

Mandal på samme tid - bad om at Torgius 

Svinagel måtte få en mildere straff. Det hjalp, 

og Torgius Svinagel slapp med en bot. 

 

014. Tosten Bentsen Finsdal. Født 1678. Dsk. 

13-15.03.1734. Han var gift med Gonel 

Eivinsdatter Skodet-Nøding
273

. Dsk. 10-

11.09.1725. Hun var datter av Eivind Jensen 

Skodet-Heia
274

 (1641-) og hustru Ingjer 

Osmundsdatter Fuskeland
275

.  

Tosten Bentsen Finsdal fikk i 1694 tildelt 

halve Finsdalgården, en part på 1 1/2 hud. I 

1715 fikk han pant i 7 1/4 eng. i gården Vestre 

Laudal
276

 i Laudal
277

 sogn, og i 1725 overtok 

han resten av Finsdalgården, som utgjorde en 

part på 5 1/2 eng. Familien bodde på Finsdal, 

løpenr. 611, i Øyslebø sogn. 

 

015. Bent Tostensen Finsdal. Født 1703. Dsk. 

17.10.1757. Han var gift med Siri 

Glambeksdatter Skjævesland. Født 1705. 

Dsk. 06.10.1773. Hun var datter av Glambek 

Olsen Skjævesland (-18.6.1717) og hustru 

Gunlaug Gunnarsdatter Gangsaa, død etter  
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18.06.1717. 

Siri Glambeksdatter Skjævesland er ane nr. 

011 på slektslinje 055. 

Bent Tostensen overtok, bnr. 6, løpenr. 636, på 

Skjævesland i 1722, og skulle ha svigermoren i 

folloug. Krongodset var så utlagt for salg og 

Bent kjøpte 5 gsk. for 250 rd. 1/16 del i 

Høyåna sag fulgt også med.  

Siri var visstnok en stridig dame, men hun var 

en kyndig person og kjente gårdshistorien på 

Skjævesland fra før 1600. Hun hadde gamle 

dokumenter og var rene sakføreren. Siri kan ha 

lært en god del om dette av sin svigerfar, 

Tosten Bentsen Finsdal, som var "sogemann" 

for flere gårder. Da denne døde i 1734 flyttet 

Siri og Bent fra Skjævesland til Finsdal. Det 

ble gjort en avtale om at Stian Gasesen skulle 

ha første retten til å løse inn bruket på 

Skjævesland for 600 rd. Men da barna til Bent 

og Siri var mot dette, og Bent døde i 1757, brøt 

striden løs. Stian Gasesen gav opp, og striden 

endte med at sønnen Ola fikk bruket, slik som 

det var avtalt i skiftet etter faren. 

Familien bodde først på Vestre Skjævesland, 

n.- 1734, senere på Finsdal i Øyslebø sogn. 

 

016. Anne Bentsdatter Finsdal. Født 1741 på 

Finsdal i Øyslebø sokn. Hun giftet seg i 1775 

med Tosten Aanensen Fuglestveit. Født 1752 

på Fuglesteveit i Øyslebø sokn. Død 1832 på 

Fuglestveit i Øyslebø sokn. Han var sønn til 

Aanen Tostensen Fuglestveit (1707-1762) og 

hustru Aashild Gundleivsdatter Lauvsland (-

1782). 

Tosten Aanensen Fuglestveit var odelsmann til 

familiens hjemmebruk på gården Fuglestveit. 

Han overtok eiendommen  på Fuglestveit og 

var gårdbruker, oppsitter og jordgodseier. 

Tostens husstand bar tydelig tegn på velstand, 

for til tider lånte han ut penger til andre 

bygdefolk mot pant i fast eiendom. Men på 

1780-tallet snudde lykken på 

Fuglestveitgården, og Tosten måtte pante eget 

jordgods. Blant annet stod hele eiendommen i 

pant til finansfolkene Knudsen og Gjertsen i 

Mandal som garanti for et lån på 720 rdl. Selv 

om Tosten da slet økonomisk invisterte han 

videre i fast eiendom. I 1794 kjøpte Tosten 7½ 

eng. i gården Kleiven i Laudal sokn. Det var 

dette bruket på Kleiven som sønnen Bent kom 

til i Laudal
278

. 

 

017. Bent Tostensen Kleiven Augland  

(Aukland). Født 1777 på Fuglestveit i 

Øyslebø sokn. Han giftet seg 28.12.1804 med 

Targier Olsdatter Nåstad. Født 1778 på 

Nåstad i Bjelland sokn. N.- 11 år gammel ved 

skifte etter faren 1789. Hun var datter av Guri 

Torgiesdatter Nåstad (-24.5.1794 og Ole 

Nielsen Nåstad (-1788). 

Targier Olsdatter Nåstad er ane nr. 004 på 

slektslinje 028. 

Bent Tostensen Kleiven Augland var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Han kom til 

gården Kleiven i Laudal som gårdbruker. I 

årene 1816-1822 er han registrert som 

oppsitter på gården Augland i Laudal sokn, 

hvor husstanden bodde frem til 1839-1840. 

I 1840 makeskiftet Bent Tostensen Kleiven 

(Kleven) gård med Bernt Thoresen Augland. 

Denne eiendomstransaksjonen førte til at Bent 

Tostensen fikk et bruk i gården Tørresås i 

Laudal sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 055 

 

005. Knud Bjørnsen Skjævesland. Født ca. 

1507. Død etter 1580. Han var gift med ..........  

Aanensdatter. Død etter 1580.  

Knud Bjørnsen Skjævesland er også ane nr. 

005 på slektslinje 018. 

Knud Bjørnsen Skjævesland var en rik 

odelsgodsbonde og i tillegg var han 

lagrettemann. Familien bodde på Skjævesland 

i Øyslebø sogn. 

 

006. Bjørn Knudsen Skjævesland. Født ca. 

1530. Død ca. 1595 på Skjævesland. Han var 

gift med .......... Sveinungsdatter. Død før 

1601. 

Bjørn nevnes første gang 17. april 1591 da han 

er med og underskriver fullmakt til Christian 

IV.'s kroning. Sannsynligvis har han på den 

tiden overtatt en del av Skjæveslandgården. 

Familien bodde på Skjævesland i Øyslebø 

sogn. 

 

007. Sveinung Bjørnsen Skjævesland. Født 

ca. 1570. Død ca. 1636. Nevnes i årene 1610-

1635. Han var gift med Ragnhild 

(Aanensdatter?). N.- 1636-1637. 

Sveinung løste i 1613 ut 12 eng. i 

Skjæveslandgården som faren hadde pantsatt 

til Fredrik Lindland. Men i januar 1616 

pantsatte han 1/2 hud i jord og fiske for 15 rd. 
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til Reier Skogsfjord. I 1622 løste Sveinung ut 3 

eng. som moren ca. 1600 hadde satt i pant til 

Fredrik Lindland for 3 rd. Den 6. mai 1624 

satte Sveinung i pant hele sin eiendom i 

Skjævesland for 23 rd. til sitt søskenbarn Knud 

Bue. Familien bodde på Skjævesland i 

Øyslebø sogn. 

 

008. Karen Sveinungsdatter Ø. 

Skjævesland. Død før 1695. Hun var gift med 

Glambek Gjurdsen Stoveland- 

Skjævesland. Født ca. 1605. Drept 1661.  

Glambek Gjurdsen Stoveland var gådbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Skjævesland i Øyslebø sogn. 

 

009. Karen Glambeksdatter Skjævesland. 

N.- 1642-1707 på Skjævesland. Hun var gift 

med Ola Aanensen Ytre Bøen
279

 i Tveit
280

 

sogn. Død etter 1717, og var sannsynligvis 

født i Topdal. 

Ola Aanensen deltok i krigen i årene 1676-

1679. Familien bodde på Skjævesland, løpenr. 

632, bnr. 10, i Øyslebø sogn. 

 

010. Glambek Olsen Skjævesland. Dsk. 17-

18.06.1717. Han var gift med Gunloug 

Gunnarsdatter Gangsaa. Død etter 

18.06.1717. Hun var datter av Gunnar 

Torulvsen Høyland, fra Konsmo sogn, født 

1656 og hustru Randi Gunnarsdatter Gangsaa, 

død etter 18.06.1717. 

Glambek flyttet til Vestre Skjævesland i 1691, 

morfaren Glambek Gjurdsens gamle bruk. 

Foreldrene flyttet også med og døde der. Ved 

dsk. etter Glambek var barna små, og skiftet 

skal ha 

vært det rikeste på Skjævesland på den tiden. 

Det nevnes blant annet: "1 forgyldt Halskjæde 

med Naal og 6 par forgylte Løv i, 1 ditto med 

3 Blaager i, 1 Snørekjæde med Naal og 6 par 

forgylte Stagsbohnsmaljer, 1 par sølv 

Bukseknapper (3 lodd), 1 Sølvsignet, 1 dobbel 

filigrans Guldknap som boen har i pant, 1 

Tindstøp, 2 messing Lysestager, 1 avlang 

messing Tobaksdaase, 1 rund ditto". I tillegg 

var en mengde jern- og trevarer, og det var 

også bøker. På bruket var det 1 hest, 11 kyr, 2 

kviger, 3 stuter, 1 kalv, 10 sauer, 8 geiter og 4 

bukker. Formuen var på 341 rd - ingen gjeld. 

Enken Gonlaug og Ola Aanensen fortsatte å 

drive gården. Morsodelen i Gangsaa var på den 

tiden innløst, og en arvepart i Bøen ble solgt i 

1722, samt en arvepart i Borgen ble solgt i 

1725. Gården ble nå overtatt av datteren Siri. 

Familien bodde på Skjævesland i Øyslebø 

sogn. 

 

011. Siri Glambeksdatter Skjævesland. Født 

1705. Dsk. 06.10.1773. Hun var gift med Bent 

Tostensen Finsdal
281

. Dsk. 17.10.1757. 

Bent Tostensen Finsdal er ane nr. 015 på 

slektslinje 054. 

Bent Tostensen overtok, bnr. 6, løpenr. 636, på 

Skjævesland i 1722, og skulle ha svigermoren i 

folloug. Krongodset var så utlagt for salg og 

Bent kjøpte 5 gsk. for 250 rd. 1/16 del i 

Høyåna sag fulgt også med.  

Siri var visstnok en stridig dame, men hun var 

en kyndig person og kjente gårdshistorien på 

Skjævesland fra før 1600. Hun hadde gamle 

dokumenter og var rene sakføreren. Siri kan ha 

lært en god del om dette av sin svigerfar, 

Tosten Bentsen Finsdal, som var "sogemann" 

for flere gårder. Da denne døde i 1734 flyttet 

Siri og Bent fra Skjævesland til Finsdal. Det 

ble gjort en avtale om at Stian Gasesen skulle 

ha første retten til å løse inn bruket på 

Skjævesland for 600 rd. Men da barna til Bent 

og Siri var mot dette, og Bent døde i 1757, brøt 

striden løs. Stian Gasesen gav opp, og striden 

endte med at sønnen Ola fikk bruket, slik som 

det var avtalt i skiftet etter faren. 

Familien bodde først på Vestre Skjævesland, 

n.- 1734, senere på Finsdal i Øyslebø sogn. 

 

 

SLEKTSLINJE 056 

 

001. Vikar. Konge i Agder og Rogaland på 

680-tallet med sete på Tromøy. I følge 

Landnåmas (Landnamsbokens) håndskrifter 

fra Island var Vikar, konge av Agder og 

Rogaland, sønn av Harald som var konge på 

Agder.  

Folk fra Agdersiden (augandzi) nevnes første 

gang omkring år 530. "De lange" egdene som 

holdt til på Agder; i strøket mellom 

Gjernestangen (Rygjarbit) mot Grenland i øst 

og Åna Sira mot Rogaland i vest. Noe senere 

ble grensen satt til området ved Lindesnes.  

Starkad Storvirksson eide Tromøy, og for flere 

hundre år siden ble det nedskrevet at han 

hadde hatt en skipsflåte i Alvekilen. Sagn er 

knyttet til Starkad, til hans fosterfar Harald 

Egdekonge og til Haralds sønn og ettermann, 
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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.  

 

 
Gårdsanlegg fra Leksaren i Varhaug i Rogaland, 

utgravd sommeren 1938 av museumsdirektør Jan 

Petersen. Gården omfattet totalt 15 hus, og enkelte 

av bygningene har vært opptil 16 meter lange. 

Stedet var sannsynligvis bebodd frem til utpå 500-

tallet. En slik stormannsgård fra denne tiden kan 

gjerne ha tilhørt ætten rundt kong Vikar, som også 

underla seg Rogaland, eller den kan ha vært en del 

av forsvaret mot inntrengerne fra Agder – og da 

blitt lagt øde.  

 

002. Vatnar Vikarsson. Konge av Agder og 

Hordaland på slutten av 600-tallet og 

begynnelsen av 700-tallet. Vatnar nevnes i 

Landnåmas håndskrifter som sønn av Vikar, 

konge på Agder. Vatnar skal ha blitt gravlagt i 

Vatnarshaugen sør for Håkonhellen ikke langt 

fra Bergen.  

 

003. Hjall Vatnarsson. Han var gift med 

Hervor Torgerdsdatter. Hun var datter av 

Torgerd Eylaugsdatter, fra Sogn.  

Hjall, som må ha levd i første halvdel av 700-

tallet, nevnes i de islandske annaler som 

sønnesønn av Agderkongen Vikar, samt at han 

hadde broren Snjall. Brødrene var sjøkonger, 

og de endte sine dager i krig mot Aale den 

frøkne.  

 

004. Vedrar-Grim Hjallson. Han var høvding 

i Sogn på slutten av 700-tallet.  

 

005. Bjørn Buna Grimsson. Født ca. 775, 

høvding i Sogn. Han var gift med Velaug 

Vikingsdatter.  

De fleste slekter på Island stammer fra ham. 

De antas at han og hans slekt hadde tilhold i 

Ytre Sogn i nærheten av Kirkebø og Maaren.  

006. Helge Bjørnsson. Født ca. 805, høvding i 

Sogn. 

 

007. Helge Helgesson. Født ca. 835, høvding i 

Sogn. 

 

 

En ”blæstrehole” – et sted som har vært brukt 

under utvinning av jern i jernalderen og senere.  

 

008. Heyangrs-Bjørn Helgesson. Født ca. 

865, høvding i Sogn. I de islandske annaler 

omtales han som oldebarn av Bjørn Buna. 

Heyangrs-Bjørn ser ut til å ha vært den eneste 

av ætten som ble tilbake i Norge etter at resten 

av slekten hadde reist til Island. Han bodde et 

sted ved Høyangerfjorden derav kommer 

navnet Heyangrs-Bjørn.  

 

009. Gnupa-Bård Bjørnsson. Født ca. 895, 

Landnåmsmann på Island. 

 

010. Nevstein Bårdsson. Født ca. 925. Han 

var gift med Rannveig Tordsdatter. Født ca. 

935. Hun var datter av Tord Brynjulvsson 

(905-), som bodde på Aurland. 

 

011. Halldor sygnske Rannveigsson. Født ca. 

960, n.- 1005. 

 

012. Brynjulv Ulvalde Halldorsson den 

gamle. Født ca. 985. N.-1016 på Vättlanda i 

Skee i Bohuslän.  

 

013. Halldor Brynjulvsson. Født ca. 1010. 

N.-1035 på Vättlanda i Skee i Bohuslän. Død 

etter 25.9.1066. Han var blant kongsmennene 

(hirden) til kong Olav Haraldsson. Kong Olav 

og hæren hans hadde reist fra Viken sjøveien 

sørover langs kysten av Agder og videre 

nordvestover til Eigersund. Der ble de 
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liggende å vente på bør. I Eigersund fikk 

kongen høre at Erling Skjalgsson og jærbuene 

sammen med ham lå i samling og hadde en 

hær av folk. 

 

 
 
Fra Egersund på begynnelsen av 1900-tallet. 

 

Det var en dag da kongsmennene snakket 

sammen om været, om det var sønnavær eller 

sørvest, og om været var slik at en kunne seile 

om Jæren med det eller ikke. De fleste sa det 

ville ikke la seg gjøre å seile. Halldor 

Brynjulvsson mente at været var godt nok til å 

seile om Jæren. Kongen hørte på ham, og 

befalte at de skulle stikke til havs. Seilasen 

gikk bra og de passerte Jæren samme dag, og 

om kvelden la de til ved Kvitsøy. 

Etter at Olav Haraldsson falt på Stiklestad 

29.7.1030 sluttet Halldor Brynjulvsson seg til 

kong Harald Sigurdsson Hardråde. Halldor 

omtales på 1060-tallet som en klok mann og en 

stor høvding. Etter at kong Harald hadde falt i 

slaget ved Stamford Bru i England uttalte 

Halldor at han hadde vært i tjeneste hos begge 

halvbrødrene, både kong Olav og kong Harald, 

og at det var godt vennskap mellom dem. 

Halldor kjente lynnet til dem begge meget 

godt, og han hadde aldri truffet to menn som 

var likere i sinn. I følge Halldor Brynjulvsson 

var både Olav og Harald svært kloke og 

våpendjerve menn; de ville gjerne ha rikdom 

og makt, de var stolte personer, ikke folkelige; 

de ville gjerne styre og de var strenge til å 

refse. I den videre omtalen av de to kom 

Halldor inn på Olav var en rettferdig konge 

som tvang nordmennene til kristendom, og at 

kongen straffet dem hardt som ikke ville la seg 

kristne. Landshøvdingene aksepterte ikke at 

kongen dømte rettferdig og likt for alle. Derfor 

samlet disse lederne en bondehær mot kongen 

og felte ham på hans grunn, og derfor ble kong 

Olav hellig. 

Halldor Brynjulvsson omtalte Harald Hardråde 

som en atskillig mer krigersk leder enn 

halvbroren Olav. Harald herjet rundt om i 

Europa for å få ære og makt og tvang under 

seg alt det folket han kunne, og han falt på 

andre kongers grunn.  

 

014. Brynjulv Ulvalde Halldorsson. N.- 

1090. Han var gift med Tora Arnesdatter 

(mor til kong Magnus Barfot). 

 

015. Bård Standale Brynjulvsson. Født ca. 

1110. N.- 1156-1165. Bodde i Trøndelag. 

 

016. Brynjulf Bårdsson. Født ca. 1140. Han  

var gift med Sigrid Petersdatter Byrdasvein. 

 

017. Peter Brynjulvsson Husastad. Født ca. 

1180. Død 1226. Han var gift med ………. 

Sigurdsdatter Austråt.  

 

018. Bård Petersson Hesbö. Født ca. 1205. 

N.- 1239-1263. Han var gift med ……… 

Ogmundsdatter Sponheim. Hun var datter av 

ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim i 

Ulvik i Hardanger. N.- 1217, da han var med i 

krigen mot muslimene (hedningene) i 

Jerusalem.  

 

019. Peter Bårdsson Sponheim. Født ca. 

1230. Død 1310. Han var gift med ……… 

Torgeirsdatter, fra Island. Hun var datter av 

Torgeir Ingemundsson (1200-) og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent. 

……… Torgeirsdatter er ane nr. 032 på 

slektslinje 006. 

 

020. Ogmund Petersson Byre. N.- 1318-1331 

på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 

Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang 

i Hardanger. Skifte på gården Byre den 

05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 
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Ogmund Byre og fru Ragnhild. Arvinger er 

sønnen Arnbjørn Ogmundsson Byre og hans 

brødre Peter og Olaf sine barn.  

Ogmund Petersson Byre er også ane nr. 033 

på slektslinje 006. 

Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 

kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 

kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

mot dem, og betale dem de 12 mark de fikk i 

henhold til kong Magnus sitt testamente.  

 

021. Arnbjørn Ogmundsson Byre. Født ca. 

1280. N.- 24.3.1330, skrevet i Stavanger, da 

biskop Erik i Stavanger med flere bevitner at 

Peter Petersson solgte sitt søskenbarn 

Arnbjørn Ogmundsson sin odel i gårdene Byre 

og Sandanger (Hjelmeland) for tre mark. 

Arnbjørn nevnes og i årene 1331-1346. Han 

flyttet til Aga ca. 1340. 

 

022. Amund Arnbjørnsson Aga. Født ca. 

1305 på Nedretunet på Aga i Ullensvang. Han 

var gift med Sigrid Arnesdatter Aga, fra 

Øvretunet på Aga. 

Amund Arnbjørnsson n.- 4.9.1362 da kong  

Haakon Magnusson stadfester to eldre brev 

angående gården Byre. Kongen forbyr dermed 

med denne stadfestelse at noen hindrer 

brødrene Bjørn Arnbjørnsson på Byre og 

Amund Arnbjørnsson på Aga i å bruken 

gården i henhold til loven.  

 

023. Arne Amundsson Aga. Født ca. 1340 på 

Aga i Ullensvang. 

 

024. Bergulv Arnesson Aga. Født ca. 1370. 

N.- 1423. Han var gift med Jorunn 

……….datter. 

 

025. Toralde Bergulvsson Aga. Født ca. 1400 

på Aga i Ullensvang. N.- 1436-1446 som 

jordgodseier.  

Toralde satt som eier av gården Øvre Egeland i 

Kvinesdal. Dertil eide han jord i gårdene Aga 

og Kambestad i Ullensvang i Hardanger, 

nordre Tveit i Kinsarvik og Skartveit i Fister i 

Ryfylke.  

Toralde satt altså som stor godseier mindre 

enn 100 år etter at Svartedauden hadde lagt 

store deler av Sør- og Vestlandet øde. Han var 

gift, men hustruens navn og hvor hun kom fra 

er ikke kjent. Dermed er det også usikkert om 

Egelandsgodset i Kvinesdal kom til Toralde 

ved arv, eller ved at han giftet seg til gården.  

Toralde hadde to døtre som begge ble gift; den 

ene med Svein Nilsson og den andre med 

Gunsten Torgilsson fra Valle i Setesdal. 

Døtrene hans arvet gårdene Øvre Egeland i 

Kvinesdal og Ask på Mosterøy, men sistnevnte 

gård hadde Toralde byttet til seg mot annet 

jordegods.  

 

026. Ingeborg Toraldesdatter Øvre 

Egeland. Hun var gift med Svein (Svend) 

Nilsson, men ekteskapet ble oppløst i 1491. 

Familien bodde frem til 1491 på Øvre Egeland 

i Kvinesdal sogn. Etter skilsmissen flyttet 

Ingeborg Toraldesdatter til Valle i Setesdal og 

bosatte seg hos søsteren og svogeren. Toralde 

Bergulvssons døtre må ha delt Egelandsgården 

mellom seg, for i 1521 satt datteren til 

Ingeborg og Svein, Gjellaug Sveinsdatter, som 

eier av halve Øvre Egeland. Svein Nilsson ble 

etter skilsmissen mest sannsynlig boende på 

Øvre Egeland i Kvinesdal. 

 

027. Gjellaug (Gitlaug) Sveinsdatter Øvre 

Egeland. Død etter 1557. Hun var gift med  

Are Markussen Vestre Fidja. Død før 1554.  

Gjellaug Sveinsdatter var i følge lagmann Bent 

Henningsens dom av 13.3.1521 den rette 

odelshaver til halvparten i gårdene Ask på 

Mosterøy og Øvre Egeland i Kvinesdal. Det 

var fogden på Lista, Peder Kørning, som førte 

saken for henne og hennes mann Are 

Markussen. De ble tildømt bruksrettighetene 

til hele Ask for de neste 30 årene da motparten 

Gunstein Torgilsson og hans slekt hadde brukt 

gården i de foregående 30 år. Samme året ble 

Gjellaug Sveinsdatter og hennes etterkommere 

tildømt odelsrettighetene i gården Ask i 

Moster sogn i Ryfylke gjennom lagmann Bent 

Henningsens dom, mens Gro Gunsteinsdatter 

og hennes etterkommere ble tildømt den andre 

halvparten. Denne dommen er medtatt i et 

domsbrev utstedt 2.6.1558 i Stavanger. Det 

sistnevnte dokumentet sier at Sigmund 

Tollefsen og Peder Reiulfsen overfor 

motparten, Svein på Bjerkreim, fikk dom på at 

Gjellaug og Gros med sine rettmessige 
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arvinger fortsatt skulle følge odelen i Ask med 

mindre ikke Svein på Bjerkreim skaffet bedre 

beviser for sin kvinnes rettighet der. I 

saksdokumentene lå der og et brev fra 1436, 

som opplyste at Ask var byttet mot gården Aga 

i Hardanger. 

Gjellaug Sveinsdatter fikk i 1537 et dokument 

på at gårdene Vaula og Ask, begge beliggende 

i Ask skipreide i Ryfylke var hennes odel og 

skulle nytes og eies av henne. Det var biskop 

Hoskuld i Stavanger som kunngjorde dette, 

ettersom han i en periode hadde hatt dette 

godset i besittelse. Gjellaug Sveinsdatter 

svigersønn Sigmund Tollefsen ble ved en dom 

av 05.06.1554 tildømt retten til å innløse 

gården Vaula i Ask sogn og skipreide av 

Arnbjørn på Jill for 12 bugilde mark i sølv. 

Arnbjørns bror herr Truls, som var kannik i 

Stavanger, hadde i sin tid kjøpt gården av 

Gjellaug Sveinsdatters ektemann Are 

Markussen, selv om det var hennes egen odel.  

Are Markussen og broren Audun inngikk den 

17.9.1523 en overenskomst med Gunnar på 

Årnes i Lyngdal om fiskeriet i elva mellom de 

to gårdene Fidja og Årnes. Are Markussen var 

godseier og oppsitter. Familien bodde på  

Vestre Fidja i Lyngdal sogn. 

 

028. ……….. Aresdatter Vestre Fidja. Hun 

var gift med Peder Reiulfsen (Reidulvsen) 

Skoland.  

N.- 1558-1567 i Lyngdal. Før Peder bosatte 

seg på Skoland i Lyngdal hadde han visstnok 

bodd i  

Mandals len. Peder gav den 1.5.1558 på et 

dokument som er underskrevet på Å prestegård 

i Lyngdal, som nr. 5 av 9 menn i Lyngdal, 

vitnesbyrd om at Tjodgeir Gunnarsen hadde 

plettfri vandel overfor dem. 

Peder Reiulfsen og Simon (Sigmund) 

Tollefsen ble den 2.6.1558 tildømt halve 

gården Ask i Moster i Ryfylke, som ifølge en 

lagmannsdom av 1521 hadde blitt tildømt 

Gjellaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter. 

På vegne av Peder og Sigmund opptrådte herr 

Jon Guttormsen, kannik i Stavanger, mens 

motparten Svein på Bjerkreim opptrådte på 

vegne av sin kone. Dokumentet er skrevet i 

Stavanger. 

Peder var jordgodseier og oppsitter. Familien 

bodde på Skoland i Lyngdal sogn. 

Han er også omtalt i et dokument fra 1567 

vedrørende noe jordegods i gården Oftedal; 

den vidløftige saken om gården Oftedal som 

ble fremlagt på Herredagen i Bergen den 

31.7.1622.  

Fra langt tilbake på 1500-tallet hadde det vært 

strid om gården Oftedal i Lyngdal sogn. 

Sakens kjerne var egentlig den at Peder 

Reiulfsen (Reidulvsen), som bosatt i Mandals 

len, i 1538 hadde kjøpt denne eiendommen av 

en person som omkring 1542 ble dømt fredløs 

som straff for en eller annen alvorlig 

forbrytelse. Jordegodset på Oftedal ble dermed 

konfiskert av kongen i København. Men en 10-

mannsdom av 1544 gav Peder rett til 

jordegodset som var konfiskert av kronen, mot 

at han betalte 4 lodd sølv til fogden Nils 

Svenske og svarte vanlig landskyld til kongen. 

Denne dommen i seg selv skapte stor tvil om 

Peder virkelig hadde kjøpt eiendommen i 

1538; dette kunne være en tilbakeført dato. Det 

mest sannsynlige er vel at kjøpet hadde funnet 

sted etter at eiendommen var konfiskert, men 

at dato og år var tilbakeført for å sikre at 

eieren, den da fredløse, skulle få salgsinntekter 

av eiendommen. Selv for Herredagen i Bergen 

ville det vel være usannsynlig å konfiskere en 

annen manns eiendom; en uskyldig sitt gods.  

 

029. Torborg Pedersdatter Skoland. Hun var 

gift med Gammel Olsen Austad. N.- 1568-

1605 på gården Austad i Austad sogn. Han var 

sønn til Oluf Austad. N.- 1596 i et dokument 

vedrørende gården Dydland i Kvås.  

I forbindelse med den langvarige og vidløftige 

tvisten om gården Oftedal i Lyngdal gikk det 

frem at Gammel Olsen og Somund Arnesen 

inntil videre ble tilkjent 6 månedsmatsbol i 

Oftedal ved to lagmannsdommer i 1568 og 

1578. Ved en lagmannsdom av 1593 ble 

Gammel, på vegne av hustruen og hennes 

medarvinger, tilkjent halve Oftedal, men ved 

en dom i 1594 ble det fastslått at Gammel 

Olsen med sine brødre bare tilkom 

fjerdeparten av gården. Gammel Olsen Austad 

og Peder Skoland hadde i 1599 stevnet Oluf 

Drange i Herad sogn inn for Herredagen i 

Bergen i en tvist om gården Drange med 

underliggende ødegård, men saksøkerne vant 

ikke frem med kravet sitt. 

Gammel Olsen er nevnt som lagrettemann i 

forbindelse med kongehyllingen i 1591, og han 

skattet av en fullgård i 1594 og 1600, men en 

halvgård i 1604. Gammel er registrert i 

skattelistene under kategorien odelsbønder og  
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leilendinger i årene 1611-12. 

I 1604/05 ble Gammel Olsen bøtelagt for å ha 

skjelt ut kona til Giødell skomaker med mange 

skjellsord som han ikke kunne bevise. 

Gammel Olsen Austad var bonde og oppsitter. 

Familien bodde på Austad i Austad sogn.  

 

030. ………. Gammelsdatter Austad. N.- 

1621. Hun var gift med Stenu Bjørnsen 

Vatland. N.- 1591-1627. Skifte 1634 på 

Austad i Austad sogn. Han var sønn til Bjørn 

Stenusen Vatland (-1623) og hustru Audbjør 

Olufsdatter Austad.  

Bjørn Stenusen Vatland var den første kjente 

oppsitter på gården Vatland i Kvås sogn. Han 

og hustruen, Audbjør Olufsdatter, hadde også 

datteren Todne (død før 1623). og blant hennes 

arvinger var Erik Torkildsen Frøysland på 

Frøysland i Søgne. Erik overtok 

Frøyslandsgården i 1612 og satt med denne 

frem til sin død i 1622. Han var sønn av 

Torkild Frøssland og Signe ……….datter. Erik 

Torkildsen var annen gang gift med Anne 

Bertelsdatter Røsstad, hvis mor var Johanne 

Didriksdatter Årnes fra Lyngdal.  

Bjørn Stenusen er nevnt i et skiftebrev av 1574  

som blant annet omhandler gården Kvås. Han  

skattet av en fullgård på Vatland i årene 1594, 

1600 og 1604. 

I 1603 skjøtet Bjørn Stenusen i hud i gården 

Fjellskår i Spangereid sogn til Ånen 

Hesteland, men både kjøper og selger hadde 

begge odel til Fjellskår. Dermed kan det tydes 

dit hen at Ånen overtok Bjørns eller hans 

hustrus del av odelsgodset. 

Ved skiftet etter Bjørn Stenusen i 1623 eide 

boet blant annet 6 eng. i gården Stypstad i 

Holum sogn. I 1963 ble Stypstad overført fra 

Holum til Søgne. Ved en rettssak fra 1690 på 

Stypstad ble det lagt frem et skiftebrev fra 

1623 hvor det sto oppført at søstrene Gro 

Bjørnsdatter og Todne Bjørnsdatter hver arvet 

3 eng. i gården Stypstad. Gru Bjørnsdatter var 

gift med Ulf Espeland i Konsmo sogn.  

Stenu Bjørnsen Vatland flyttet til gården 

Austad i Austad sogn hvor han ble gift med en 

datter av Gammel Olsen Austad.  

Det var deres datter, Audbjør Stenusdatter og 

hennes ektemann Brynjel Tollaksen, som rundt 

1609 overtok slektsgården på Vatland. 

Stenu Bjørnsen skattet av en halvgård i 1594 

og 1600, men en fullgård i 1604. I årene 1611-

27 er han registrert i skattelistene under  

odelsbønder og leilendinger.  

I 1607/08 ble Stenu bøtelagt for tre forhold. 

Han hadde hatt leiermål med hustruen før de 

var viet i kirken; han hadde slått Tjøl Belland 

som var et brudd på deres innbyrdes kontrakt, 

og han hadde skåret Torje Askeland i aksla 

med en kniv. Det sistnevnte forholdet hadde 

nok en viss sammenheng med at Torje 

samtidig ble bøtelagt for å ha knivstukket 

Stenu i låret under et bryllup på Helvig. Sju år 

senere havner Stenu igjen i trøbbel; han blir da 

bøtelagt for å ha slått Kirsten Bergsaker fem 

slag i hodet med ei kanne. 

 

031. Audbjør Stenusdatter Austad. Hun var 

gift med Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 

1590 på Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på 

Vatland i Kvås. Han var sønn til Tollak 

Rolfsen Skår og hustru på Skår i Lund.  

Brynjel Tollaksen Skår er ane nr. 003 på 

slektslinje 057. 

Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 

sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 

nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 

1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En  

liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 

Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 

skattet han av 1 hud 18 eng. i Vatland, 7 eng. i 

Nebdal, 3 eng. i Nedre Austad og 2 huder i 

Skår i Lund sogn. I henhold til en 

makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 

Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 

sammenheng er det mest trolig at hele familien 

flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 

skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 

hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 

sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 

 

032. Tollak Brynjelsen Lundevoll Nebdal. 

Født 1609 på Skår i Lund sokn. N.- 1701 på 

Nebdal i Kvås sokn. Han var gift med 

Ingeborg Anstensdatter Oftenes. Født på 

Store Oftenes i Lyngdal sokn. Død 1695 på 

Nebdal i Kvås sokn.. Hun var datter av Ansten 

Oftenes (n.- 1604-1637) og hustru, men 

hennes navn er ikke kjent. 
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Tollak Brynjelsen Lundevoll Nebdal sin  

husstand bodde i den første tiden på gården 

Store Oftenes i Lyngdal sokn. I 1661 satt 

Tollak som eier av jordgodset på Nebdal, men 

han var også gårdbruker på gården Vatland. 

Ved skifte i 1695 etter Ingeborg satt boet med 

4½ eng. i gården Lundevoll og 8 eng. 

odelsgods i gården Nebdal
282

. 

 

033. Gunhild Tollaksdatter Nebdal. Født på 

gården Store Oftenes i Lyngdal sokn. Hun var 

gift med Ommund Sigbjørnsen Kvås. Født 

1636 på Kvås Ytre i Kvås sokn. Skifte 1702 på 

Lundevoll i Kvås sokn. Han var sønn til 

Sigbjørn Knudsen Kvås (1613-1694) og 

hustru Berte Sigmundsdatter (-1669) 

Ommund Sigbjørnsen Kvås er ane nr. 004 

på slektslinje 020. 

Ommund Sigbjørnsen satt som gårdbruker på 

gården Lundevoll i Kvås sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 057 

 

001. Rolleiv Stålesen Øksendal. Nevnt 1559- 

1575 på Øksendal i Bakke. Skifte 6.10.1605 på 

Øksendal i Bakke. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Rolleiv Stålesen satt med eiendommen 

Øksendal i Bakke som også omfattet 

underbrukene Haughom, Jødestøl og Listøl, 

samt gårdene Lindland og Skår i Lund. Dette 

gir et inntrykk av at Rolleiv var en svært rik og 

velstående mann, noe som blir stadfestet 

gjennom senere oppgjørsskifter i familien. Det 

som i følge kildene virker mest troverdig er at 

hans fedres slektsgård var Øksendal, og at de 

øvrige gårdseiendommer var kommet til 

slekten enten ved oppkjøp, som pantegods 

eller ved giftemål. Det er også en viss 

usikkerhet om faren het Ståle. I bygdeboken 

for Sirdal IV hevdes det med bakgrunn i et 

skiftebrev fra 1572 at far til Rolleiv het Ståle, 

og at det som fremkommer i bygdeboken for 

Lund om at sannsynligheten for at Rolleivs far 

het Tollak er feil. De to eldste sønnene til 

Rolleiv het Ståle og Tollak. I henhold til 

datidens skikk om valg av barns navn må det 

derfor antas at Rolleivs far het Ståle og at hans 

svigerfar med en viss sikkerhet het Tollak. På 

1500-tallet finner en flere personer med  

fornavnet Tollak i deler av Setesdalen, og det 

må ikke utelukkes at det er et eventuelt  

slektskap mellom gårder i Lund, Bakke og  

Setesdalen på denne tiden.   

 

002. Tollak Rolleivsen Skår. Død før 

6.10.1605 på Skår i Lund. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Tollak Rolleivsen Skår døde før skifte etter 

faren, men det tyder på at det var han som 

overtok og drev gården Skår i Lund. Tollaks to 

sønner, Ansten og Brynjel, arvet ved skifte 

etter bestefaren i 1605 hver sin halvdel i 

Skårgården. I tillegg arvet brødrene sammen 

en teig med furu- og eikeskog i gården 

Øksendal, samt en sagbrukstomt på Linland.  

Tollak Rolleivsen overtok hele Skår i 1631 

ettersom broren hadde satt sin gårdsdel i pant 

og ikke klarte å løse ut panten.  

 

003. Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 1590 

på Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på Vatland i 

Kvås. Han var gift med Audbjør 

Stenusdatter Austad. Hun var datter av Stenu 

Bjørnsen Austad (-1627) og hustru ……….. 

Gammelsdatter Austad.  

Audbjør Stenusdatter Austad er ane nr. 031 

på slektslinje 056. 

Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 

sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 

nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 

1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En 

liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 

Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 

skattet han av 1 hud 18 eng. i Vatland, 7 eng. i 

Nebdal, 3 eng. i Nedre Austad og 2 huder i 

Skår i Lund sogn. I henhold til en 

makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 

Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 

sammenheng er det mest trolig at hele familien 

flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 

skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 

hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 

sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 
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Tollak Kvås, som var født 18.11.1916 på Birkeland i Kvås herred, var en aktiv lokalpolitiker. Dette er det siste 

bilde tatt i 1963 av kommunestyremedlemmer(herredstyret) i Kvås før sammenslåingen med Lyngdal kommune. 

Foran fra venstre: Toralf Bastelid, Gunnar Vegge, Tobias Høyland, Torleif Gusa (ordfører), Alfred 

Johannessen, Oskar Foss og Tollak Kvås. 

Bak fra venstre: Tobias Løland, Sigvald Støle, kaptein B.C.J. Wemestad, Torleiv Kvås, Olav Stokkeland, Johan 

Hellestøl og Lars Egeland. 

 

 
 
Fra sentrumsområdet i Konsmo 1971. Stedet er i dag administrasjonsentra for Audnedal kommune. 
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Dette bildet er tatt på Hægeland i Konsmo; på hjemmegården til Emma Hægeland, født 1.8.1917 i Konsmo 

herred, død 22.4.1966 på Birkeland i Kvås herred. Brukseiere var Anna-Maria Nilsdatter Hægeland, født 

12.10.1883 på Hægeland i Konsmo sogn i Nord-Audnedal herred, gift med Jakob Olaus Tobiassen Helle. 

Det er de yngste 8 barna av Anna-Maria og Jakob Olaus som er avbildet sammen med foreldrene. Bak Anna-

Maria skimtes hennes mor, Tomine Osmundsdatter Haraldstad, født 1851 på Haraldstad i Bjelland sogn. 

Tomine bodde sammen med dattera og hennes familie på Hægelandsbruket til hun døde i 1935. Hun var da 84 

år gammel. Hennes mann var Nils Gasesen som døde i 1891. Det er litt usikkerhet om hvem noen av personene 

på bildet er, men de sikre personene er: Jenny Marie foran (yngst) og da er det tre jenter bak; Tora, Emma og 

Anna Regine. Foreldrenre Anna-Maria og Jakob Olaus er vel de voksne på bildet, og så er det brødrene 

Gunvald, Hermann, Tidemann og Martin. 

 

 
 
Ingeborg Tostensdatter Myglestøl (1789-1856) og Knud Salvesen Kvås (1785-1864), se slektslinje 058, s. 130. 
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 SLEKTSLINJE 058 

 

TILSTØTENDE SLEKTSLINJER: 

 

GUNVOR KNUDSDATTER KVÅS SIN 

ETTERSLEKT 

 

006. Gunvor Knudsdatter Kvås. Født ca. 

1680 i Kvås sokn. Hun giftet seg med 

enkemann Salve Andersen Kvås. Født ca. 

1664 (i Kvås sokn). Død 1746 på Kvås Ytre i 

Kvås sokn. 

Gunvor Knudsdatter Kvås er ane nr. 006 på 

slektslinje 022. 

Gunvor Knudsdatter overtok en part av 

hjemmebruket, og husstanden hennes var 

bosatt der. Salve Andersen var gårdbruker og 

oppsitt 

 

007. Knud Salvesen Kvås. Født ca. 1707 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1795 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Han giftet seg i 1736 med 

Anna Isaksdatter Årnes. Født ca. 1713 på 

Årnes i Lyngdal sokn. Død 1759 på Kvås Ytre 

i Kvås sokn. Hun var datter av Karen 

Gammelsdatter Årnes (1688-1756) og 

ektemannen  Isak (Isach) Larsen Øvre 

Egeland (1678-1774). 

Karen Gammelsdatter Årnes er ane nr. 008 

på slektslinje 042. 

Knud Salvesen Kvås var jordgodseier og 

leilending i Kvås sokn. Leilendingegodset 

tilhørte Lyngdal prestebol og var dermed 

regnet som prestegods. Familien bodde på 

Kvås Ytre i Kvås sokn
283

.  

 

008. Salve Knudsen Kvås. Født 1755 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Han giftet seg i 1779 med 

Guri Olsdatter Birkeland. Født ca. 1760 på 

Birkeland i Kvås sokn. Død 1807 på Kvås Ytre 

i Kvås sokn. Hun var datter av Ole Sonesen 

Fidjestøl (1725-1776) og hustru Anna 

Larsdatter Kvås Øvre (1717-1781). 

Salve Knudsen Kvås var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Han overtok i 1777 halve 

hjemmebruket på 16 eng. i Kvås Ytre og i 

1795 overtok Salve resten av hjemmebruket. I 

tillegg til å drive gårdsbruket var Salve også 

eier av et mindre gårdssagbruk
284

.  

 

009. Knud Salvesen Kvås. Født 1785 på Kvås 

Ytre i Kvås sokn. Død 1864 på Kvås Ytre i 

Kvås sogn. Han giftet seg i 1809 med 

Ingeborg Tostensdatter Myglestøl. Født 

1789 på Myglestøl i Kvås sokn. Død 1856 på 

Kvås Ytre i Kvås sogn. Hun var datter av 

Tosten Olsen d.y. Gusa (1748-1811) og 

Ingeborg Johannesdatter Jåddan (1747-

1815). 

Knud Salvesen Kvås overtok sin delpart av 

hjemmegården på Kvås Ytre i 1809. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier, men i 1834 

er han registrert som leieboer på gården
285

. 

 

010. Inger Knudsdatter Kvås. Født 1831 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1881 på 

Vemestad Øvre i Kvås sogn. Hun giftet seg i 

1869 med Sakarias Torkildsen Vemestad. 

Født 1836 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. 

Død 1919 på Vemestad Øvre i Kvås sogn.Han 

var sønn til Torkild Stigansen Vemestad 

Øvre (1812-1880) og hustru Åselene 

Ånensdatter Birkeland (1809-1839). 

Inger Knudsdatter Kvås flyttet til ektemannen 

Sakarias Torkildsens hjemmebruk på 

Vemestad Øvre. Han fikk i 1874 skjøte på et 

eget bruk, bnr. 4 og 5, på hjemmegården.  

Sakarias og Inger hadde kun ett barn; dattera 

Åselene Maria, født 1870 på Vemestad i 

Kvås. Hun døde ugift i 1953 og hadde ingen 

livsarvinger.  

Familierelasjonen til slekten Kvås som dette 

slektsdokumentet handler om knyttes dermed 

til Sakarias Torkildsens far Torkild Stigansen 

Vemestad Øvre (1812-1880). Han var bror til 

Ranni (Randi) Stigansdatter Vemestad 

Øvre (1806-1893), som i 1833 giftet seg med 

Tolli Olsen Rudjord
286

. Født 1807 på  

Rudjord i Kvås sokn. Død 1879 på Rudjord i 

Kvås. Torkild og Rannis foreldre var Stigan 

Jonsen Vemestad (1762-1850) og hustru 

Signe Torkildsdatter Vemestad (1775-1844). 

Tolli Olsen Rudjord er ane nr. 008 på 

slektslinje 024. 
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HOVEDSLEKTSLINJEN 

SKOFTELAND – BIRKELAND
287

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

063. Tore Tollefsen 

Skofteland. Død 1600. Han 

var gift tre ganger. Første gang 

med …….. Gundersdatter 

Lange. Andre gang giftet han 

seg med Gunvor Jonsdatter 

Baad, og tredje gang med 

Aasta Ormsdatter.  

 

064. Anna Toresdatter 

Skofteland. Født ca. 1567 

på Melhus i Sør-Audnedal. 

Gift med Claus Pedersen 

Friis. Født (1562) 1575 på 

prestegården Valle i Sør-

Audnedal (Søndre Undal). 

Død 1629 

065. Karen Clausdatter 

Stiland. N. - 1645 som gift 

og bosatt på Stiland i Sør-

Audnedal. Skifte 1667 på 

Stiland. Hun var gift med 

Helge Sørensen Stiland. 

066. Ragnhild 

Helgesdatter Stiland.  Født 

på Stiland i Sør-Audnedal.. 

Død på Høyland i Sør-

Audnedal. Hun var gift med 

Salve Knudsen Konsmo. 

067. Torborg 

Salvesdatter. Død 

12.5.1744 på Konsmo i 

Konsmo sokn. Hun var gift 

med Kristen  Nilsen 

Konsmo. N.- 1712. 

068. Astri Kristensdatter 

Konsmo. Født  

1716 i Konsmo sokn. Død 

1796 på Moi i Kvås
1
 sokn. 

Gift 19.6.1736 i Konsmo 

med Børu Hoskuldsen 

Moi. Født ca. 1707 på 

Åabestad i Konsmo sokn. 

Død 1791 på Moi i Kvås. 

069. Gunvor Børusdatter 

Moi. Født 1743 født på Moi i 

Kvås. Død 1798 i Kvås sokn. 

Hun giftet seg i 1761 med 

Knud Olsen Kvås. Født 

1739 på gården Kvås i Kvås 

sokn. Skifte 1787 på Kvås 

070. Ole Knudsen Kvås. 

Født 1765 på Kvås i Kvås 

sokn. Død 1850 på Kvås i 

Kvås sokn. Han giftet seg i 

1789 med Berte Tollisdatter 

Rudjord. Født 1768 i Kvås 

sokn. Død 1821 på gården 

Kvås i Kvås sokn. 

071. Knud Olsen Kvås. Født 

1801 på gården 

Kvås i Kvås sokn. Død 1879 

på gården Kvås i  

Kvås sogn. Han giftet seg i 

1823 med Inger 

Tollaksdatter Foss Ytre. 

Født 1801 

072. Tollak Knudsen Kvås. Født 

1827 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Død 1895 på gården Kvås Ytre i 

Kvås herred. Han giftet seg i 

1867 med Abel Katrine 

Tollisdatter Rudjord. Født 1839 

på Rudjord i Kvås sogn.  

073. Tobias Tollaksen Kvås. 

Født 17.3.1874 på Kvås Ytre i 

Kvås herred. Han giftet seg i 

1910 med  Rakel Berdine 

Amalia Jakobsdatter Kvelland. 

Født 10.12.1887 

074. IV. Tollak Kvås. Født 

18.11.1916 på Birkeland i 

Kvås herred. Død 17.1.1999 i 

Arendal. Gift 1944 med 

Emma Hægeland. Født 

1.8.1917 i Konsmo herred. 

Død 22.4.1966 
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SIDESLEKTSLINJEN 

VEGGE - BIRKELAND
288

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

001/041. Gunder Tjodulfsen 

Vegge. Jordgodseier på Vegge 

i Kvås sokn før 22.9.1557. Han 

var gift med Gudrid 

Torjusdatter, som satt med 

odelen på gården Vegge i Kvås 

sokn. 

002/041. Gammel Gundersen 

Vegge. Født i Kvås sokn. Han 

var gift, men hustruens navn er 

ikke kjent. 

Gammel Gundersen Vegge 

n.- 1594 og 1600 på Vegge 

i Kvås sokn. 

 

003/052. Laurits Gammelsen 

Vegge. Født ca. 1584 på 

Vegge i Kvås sokn. N,- 1617-

1661 som jordgodseier på 

Bjørndalen Kvås. Han var gift 

med Åse Vrålsdatter. 
 

004/052. Stenvor 

Lauritsdatter Vegge. Født på 

Vgge i Kvås sokn. Hun var gift 

med Gunder Børusen Vegge. 

Født ca. 1594 i Kvås sokn. 

Skifte 1667 på Hægeland i 

Kvås sokn. 

005/052. Gammel Gundersen 

Vegge Hægeland. Født ca. 

1652 i Kvås.  Død 1727 på 

Årnes i Lyngdal. Gift med 

Adriane Ulfartsdatter 

Vilshammer. Født 1668 på 

Vilshammer i Lyngdal sokn.  

008/042. Karen 

Gammelsdatter Årnes. Født 

1688 i Lyngdal. Død 1756 på 

Årnes i Lyngdal. Hun giftet seg 

i 1708 med Isak (Isach) 

Larsen Øvre Egeland. Født 

1678 i Kvinesdal. Død 1774 på 

Årnes i Lyngdal sokn. 

009/042. Samuel Isaksen Årnes. 

Født 1723 på Årnes i Lyngdal. 

Død 1824 på Årnes. Gift 1756 

med Anna Olsdatter Ytre 

Egeland i Kvinesdal. Født 1730 

i Kvinesdal. Død 1770 på Årnes 

010/042. Karen 

Samuelsdatter Årnes. Født 

1757 i Lyngdal. Død 1830 på 

Foss Øvre i Kvås. Gift 1779 

med Tønnes Pedersen Foss 

Øvre. Født 1759 på Moi i 

Kvås sokn. Død 1835 på Foss 

Øvre i Kvås sokn. 

009/041. Hågen Tønnessen Foss 

Øvre. Født 1796 på Foss Øvre i 

Kvås sokn. Død 1873 i Lyngdal 

herred. Gift 1827 med Gunhild 

Tonette Kristensdatter 

Risbakken. Født 1802 i 

Risbakken i Lyngdal. 

006/029. Jakob Tobias 

Hågensen Risbakken. Født 

20.8.1844. Død 1936 på 

Kvelland. Han giftet seg 

22.4.1875 med Johanne Marie 

Jakobsdatter Farbrot. Født 

5.4.1847. Død 1930 på Kvelland.  

007/029. Rakel Berdine Amalia 

Jakobsdatter Kvelland. Født 

10.12.1887. Hun giftet seg i 1910 

med Tobias Tollaksen Kvås. 

Født 17.3.1874 på Kvås Ytre i 

Kvås herred.  
 

074. IV/001. Tollak Kvås. 

Født 18.11.1916 på Birkeland 

i Kvås herred. Død 17.1.1999 

i Arendal. Gift 1944 med 

Emma Hægeland. Født 

1.8.1917 i Konsmo herred. 

Død 22.4.1966. 
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041. .......... Olafsdatter 

Sandnes. Gift med Olaff 

Bjørnsen Gangsaa-

Fuglestveit. Født ca. 1550. 

Død ca. 1593. Olaff Bjørnsen 

Gangsaa-Fuglestveit var 

godseier. Jordegodset var verd 

ca. 7 millioner 2010-kroner. 

042. II. Gunnar Olaffsen 

Gangsaa. Født ca. 1570 på 

Gangsaa i Øyslebø. Dsk. tredje 

pinsedag 1639 på Gangsaa i 

Øyslebø. Gift med Ranni 

Ansteinsdatter Kjos. Født ca. 

1565 på Kjos i Oddernes.  

043. Gunnar Gunnarsen 

Gangsaa. Født ca. 

1606. Død ca. 1665. Han 

var gift med Gundloug 

Stiansdatter Lande. 

 

044. Randi Gunnarsdatter 

Gangsaa. Død etter 

16.06.1717 på Gangsaa i 

Øyslebø sokn. Gift med 

Gunnar Torulvsen Høyland. 

Født 1656 i Konsmo sokn. 

Dsk. 16.06.1717 på Gangsaa.  

 

045. Nils Gunnarsen Gangsaa 

Sagaasen. Født 1675 i 

Øyslebø sokn. Skifte 1713 på 

Sagåsen i Øyslebø sokn. Gift 

med Aashild Thoresdatter 

Gangsaa. Død etter 1737 på 

Gangsaa i Øyslebø sokn. 

046. Thoru (Thorulf) Nilsen 

Gangsaa. Født 1705 i Øyslebø 

sokn. Død 1779 på Gangsaa i 

Øyslebø. Giftet seg ca. 1730 

med Gunvor Bentsdatter 

Høyland. Født 1699 på 

Høyland i Øyslebø. Død 1761 

på Gangsaa i Øyslebø sokn. 

047. Aase Thorusdatter 

Gangsaa. Født 1731 på Gangsaa 

i Øyslebø sokn. Død 1813 på 

Skogen i Øyslebø. Gift i 1760 

med Torgrim Olsen Skogen. 

Født 1724 i Øyslebø sokn.  

048. Thoru Torgrimsen 

Skogen. Født 1769 på Skogen i 

Øyslebø sokn. Han giftet seg i 

1798 med Karen Nilsdatter 

Bosholt. Født 1774 på Bosholt i 

Laudal sokn. 

Thoru Torgrimsen satt først som 

leilending på gården Skogen i 

Øyslebø. 

049. Ingeborg Thorusdatter 

Høye. Født 1803 på Høye i 

Øyslebø sokn. Konfirmert 1816 i 

Holme prestegjeld. Hun giftet 

seg 28.12.1829 med Gase 

Justersen Haraldstad. Født 

1807 på Haraldstad i Laudal. 

050. Nils Gasesen Hægeland. 

Født 1844 på Haraldstad i 

Laudal sokn. Han giftet seg 

18.6.1878 med Tomine 

Osmundsdatter Haraldstad. 

Født 1851 på Haraldstad i 

Bjelland sogn. 

 

051. Anna-Maria Nilsdatter 

Hægeland. Født 12.10.1883 på 

Hægeland i Konsmo sogn i Nord-

Audnedal. Gift med Jakob Olaus 

Tobiassen Helle. Født 19.1.1880 

på Helle i Konsmo sogn. 

052. Emma Hægeland. Født 

1.8.1917 i Konsmo herred. 

Død 22.4.1966. Gift 1944 

med Tollak Kvås. Født 

18.11.1916 på Birkeland i 

Kvås herred. Død 17.1.1999 i 

Arendal. 
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001. Gunder Ormsen Austre 

Sveinal. Født 1605 i (Laudal 

sokn). Skifte 1674 på Austre 

Sveinal i Laudal sokn. Han var 

gift med Torbør 

Tjodgesdatter. 

Gunder Ormsen er nok den 

gårdbrukeren og oppsitteren på 

Austre Sveinal som benevnes 

som Gunder Urrestad. 

002. Tarald Gundersen 

Austre Sveinal. Født på 

Austre Sveinal i Laudal sokn. 

N.- 1697 på Austre Sveinal i 

Laudal sokn. Han var gift med 

Anna Tostensdatter. 

I 1697 ble gården etter Gunder 

Ormsen på Austre Sveinal delt 

mellom brødrene Orm og 

Tarald Gundersønner. 

003. Tosten Taraldsen Austre 

Sveinal. Født på Austre 

Sveinal i Laudal sokn. Død 

1713 på Austre Sveinal i 

Laudal sokn. Dsk. 1713 på 

Austre Sveinal. Han var gift 

med Ragnhild Øvensdatter 

Vestre Sveinal. N.- 1713-1724 

på Austre Sveinal. 

004. Øven Tostensen Austre 

Sveinal. Født 1700 på Austre 

Sveinal i Laudal sokn.. Gift 

med Aase Thoresdatter 

Austre Sveinal. Født 1702 på 

Austre Sveinal i Laudal. Død 

1785 på Austre Sveinal. 

005. Tosten Øvensen Sveinal. 

Født 1722 på Austre Laudal i 

Laudal sokn. Død i september 

1798, 76 år, på Austre 

Sveindal i Laudal sokn. Han 

var gift med Anna 
Torgiusdatter. Født 1740 i 

(Laudal). Død 1770 på Austre 

Sveinal i Laudal sokn. 
 

006. Torgie Tostensen Sveinal. 

Født 1762 i Laudal. Han giftet 

seg 18.4.1786 med Ingeborg 

Olsdatter Øvre Laudal. Født 

1760 på Øvre Laudal i Laudal 

sokn. Død 1826 i Laudal sokn. 

007. Tosten Torgiesen Svinagel 

(Sveinal). Født rundt 17.5.1791 

på Sveinal i Laudal sokn. Han 

fikk i desember 1812 den uekte 

sønnen Lars med pike Asbør 

Dagsdatter Laudal. Født 

8.6.1783 på gården Åsen 

(Tørresås) i Laudal sokn. 

008. Lars Tostensen Svinagel 

Mjåland. Født i desember 1812 i 

Laudal sokn, døpt 27.12.1812. 

Død 23.1.1881 på bruket Koland 

under gården Mjåland i Laudal 

sokn. Gift 26.10.1836 med 
Ingeborg Rasmusdatter.  

009. Tobias Larsen Helle. Født 

27.9.1838 på Mjåland i Laudal 

sokn. Gift 1.5.1864 med Anne 

Marie Reiersdatter Aukland 

(Ougland). Født 15.2.1842 på 

Ougland i Konsmo sogn, døpt 

20.2.1842. 

010/026. Jakob Olaus Tobiassen 

Helle. Født 19.1.1880 på Helle i 

Konsmo sogn. Gift to ganger; 

annen gang med svigerinna 

Anna-Maria Nilsdatter 

Hægeland. Født 12.10.1883.  

052/006. Emma Hægeland. 

Født 1.8.1917 i Konsmo 

herred. Død 22.4.1966. Gift 

1944 med Tollak Kvås. Født 

18.11.1916 på Birkeland i 

Kvås herred. Død 17.1.1999 i 

Arendal. 

 



Slekten Kvås fra gården Birkeland i Kvås herred 

 

 
 

136 

VEDLEGGSDOKUMENTER 
 

 
Folketelling: 

Tellingsår: 1865.  

Herred: Bjelland 

Navn på bosted: Haraldstad 

Antall personer registrert på bostedet: 8 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Osmund 

Tollefsen 
Husfader Gift 

Gaardbruker og 

selveier  
1820 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Aasel 

Bentsdatter 
Hans kone Gift Husmoder 1822 Holme Prgj. 

Norsk 

Tollef 

Osmundsen 
Hans sønn Ugift  1859 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Ranni 

Osmundsdatter 
Hans datter Ugift  1847 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Tarjer 

Osmundsdatter 
Hans datter Ugift  1849 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Tomine 

Osmundsdatter 
Hans datter Ugift  1851 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Maria 

Osmundsdatter 
Hans datter Ugift  1854 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

Oline 

Osmundsdatter 
Hans datter Ugift  1863 

Bjellands 

Prgj. 

Norsk 

 

 
Folketelling: 

Tellingsår: 1865 

Herred: Lyngdal 

Navn på bosted: Birkeland 

Antall personer registrert på bostedet: 8 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Tollak Aanensen Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

1818 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Maria 

Abrahamsdatter 

Hans kone Gift  1818 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Aaselene 

Tollaksdatter 

Deres datter Ugift Hjelper sine 

foreldre med 

gårdsarbeid 

1848 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Guline 

Tollaksdatter 

Deres datter Ugift  1854 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Aanen Tollaksen Deres sønn Ugift  1854 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Abraham 

Tollaksen 

Deres sønn Ugift  1857 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Tobias Tollaksen Deres sønn Ugift  1859 Lyngdals 

Prgj. 

Norsk 

Aasa Kjølesdatter Tollaks mor Enke Forsørges av 

husfaderen 

1776 Hægebostad 

Prgj. 

Norsk 
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Folketelling: 

Tellingsår: 1900 

Herred: Vigmostad 

Navn på bosted: Helle (Sagebakken) 

Antall personer registrert på bostedet: 5 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Tobias Larsen 

 

 

Husfader 

 

 

Enkemann 

 

 

Husmann, 

sagbruksarbeid-er 

og hjulmaker 

1839 

 

 

Mjåland i 

Laudal 

 

Norsk 

Tobias 

Tobiassen 

Sønn 

 

Ugift 

 

Sønn 

 

1888 

 

Nordre 

Undal LM 

Norsk 

Jakob Olaus 

Tobiassen 

 

Husfader, sønn 

til Tobias 

Larsen 

Gift 

 

 

Inderst. 

Stavarbeider med 

tønnestav 

1879 

 

 

Nordre 

Undal  

LM 

Norsk 

Ingeborg 

Nilsdatter 

Husmoder 

 

Gift 

 

Kone og 

husholderske 
1878 

Haraldsta

d i Laudal 

Norsk 

Nils Hægland 

Jakobsen 

Deres sønn 

 

Ugift 

 

Sønn 

 
1900.10.11 

Nordre 

Undal LM 

Norsk 

 

 

Folketelling: 

Tellingsår: 1900 

Herred: Kvås 

Navn på bosted: Birkeland 

Antall personer registrert på bostedet: 2 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Tobias 

Tollaksen 

Husfader Gift Gårdbrueker 17.03.1874 Kvås Norsk 

Rakel Berdine 

Amalie 

Jakobsdatter 

Husmoder Gift Gårdbrukerkone 10.12.1887 Lyngdal Norsk 

 

 
Gårdsmatrikkelen 1886: 

Fylke:      Vest-Agder. 

Kommune:     Lyngdal. 

Sogn:      Kvås. 

Gårdsnummer:     242. 

Gammelt matrikkelnummer:    227. 

Navn på gård:      Birkeland. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  12. 

 

Bruksnr. Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Skyld i mark og øre Daler-Ort-Skilling 

1  608a  Birkeland  Sigbjørn Aanonsen  2-29  1-1-16-0  

2  608b  Birkeland  Tollak Aanonsen  2-29  1-1-17-0  

3  609a  Birkeland  Peder G. Torjesen  1-48  0-4-0-0  

4  609b  Birkeland  Tobias Torjesens Enke  0-79  0-2-19-0  

5  610a1  Birkeland  Tobias Torjesens Enke  1-77  0-2-14-0  

5  610a2  Birkeland  Tobias Torjesens Enke  0-0  0-2-13-0  

6  610b  Birkeland  Ole Sigbjørnsen  1-77  1-0-3-0  

7  611a  Birkeland  Tobias Tobiassen  2-17  1-0-21-0  

8  611b  Birkeland  Bernt Torkelsen  2-17  1-0-20-0  

9  612a  Birkeland  Børuv Sigbjørnsen  2-43  1-2-0-0  

10  612b  Birkeland  Børuv Sigbjørnsen  0-94  0-2-22-0  

11  612c  Birkeland  Marie Olsdatter  3-33  1-2-2-0  
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SLUTTNOTER – INKLUDERT 

HISTORISK OVERSIKT OG 

STEDSNAVNSBESKRIVELSER. 
                                                           
1
 ”Franken er en region som nå ligger i de to tyske 

delstatene Bayern og Baden-Württemberg. Området 

var sete for de saliske tysk-romerske keisere, og 

anses som et av de fem opprinnelige 

kjernehertugdømmene som utgjorde det gamle tyske 

rike. Området strakte seg langt nordover i Tyskland, 

østover inn i Østerrike og inn i Frankrike i en 

periode. I løpet av middelalderen og den tidlige 

moderne perioden kom mye av det øvre Franken 

under erkebispedømmet Bamberg, Würzburg og 

Fulda, særlig de delene som hadde vært del av 

Thüringen. 

De tre største byene i Franken er Nürnberg, 

Würzburg (begge i delstaten Bayern) og Heilbronn 

(Baden-Württemberg). 

I 1803 annekterte Napoleon den sydøstlige del av 

Franken til Bayern, som ble opphøyet til et 

kongerike, og området tilhører Bayern den dag i 

dag. Kulturelt skiller det seg imidlertid i noen grad 

fra det egentlige Bayern; f.eks. er Franken 

overveiende protestantisk, mens Bayern ellers er 

katolsk”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
2
 I 1806 ble Franken innlemmet i Bayern.   

 
3
 ”Thüringen (offisielt: Fristaten Thüringen) ligger 

i sentrum av Tyskland og er blant de mindre av 

landets 16 delstater med et areal på 16 200 km
2
 og 

2,26 millioner innbyggere. Hovedstaden er Erfurt. 

Thüringen grenser mot Niedersachsen, Sachsen-

Anhalt, Sachsen, Bayern og Hessen. Viktige byer 

foruten hovedstaden inkluderer Gera, Jena, Weimar, 

Gotha, Eisenach og Suhl”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
4
 ” Metz er en industriby i det nordøstlige 

Frankrike. Byen er også hovedstad i departementet 

Moselle og regionen Lorraine. Byen har et areal på 

41,94 km², og har cirka 124 300 innbyggere (2004). 

Under den fransk-tyske krig ble den franske Rhin-

armeen innesluttet i festningen Metz fra 19.august 

til 27.oktober 1870, hvor den etter mislykkede 

utbruddsforsøk måtte overgi seg med sin 170 000 

mann store hær”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
5
 ”Kongeriket Sachsen hadde sin opprinnelse i en 

rekke tidligere statsdannelser. Stamhertugdømmet 

Sachsen vokste frem i året 804 som en statsdannelse 

av saksere i det som i dag utgjør Niedersachsen og 

Schleswig-Holstein. Da det opphørte i 1260 hadde 

det utbredt seg østover og sørover. Det ga opphav 

til hertugdømmet Sachsen-Wittenberg som 

eksisterte fra 1260 til 1356. 

Hertugdømmet Sachsen-Wittenberg var den direkte 

forgjengeren til kurfyrstedømmet Sachsen som 

                                                                                    

mellom 1356 og 1806 var innlemmet i det hellige 

romerske rike av den tyske nasjon. Innenfor det 

geografiske området som kom til å utgjøre 

kongeriket Sachsen, ble også Markgrevskapet 

Meißen opprettet i året 965. I 1423 ble det 

innlemmet i kurfyrstedømmet Sachsen”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 
6
 ”Maurere er en betegnelse på de muslimske 

innbyggerne på Den iberiske halvøy og i Maghreb 

(Nord-Afrika) i middelalderen. 

I 711 begynte de erobringen av Iberia, som var 

fullført i løpet av fem år. I 718 begynte så 

reconquista, den langvarige kristne gjenerobringen 

som skulle fortsette helt til 1250 i Portugal og 1492 

i Spania. 

Et forsøk på å erobre områder nord for Pyreneene 

endte i 732, da Karl Martell slo maurerne i slaget 

ved Poitiers. Den opprinnelige mauriske staten 

dekket det meste av dagens Spania og Portugal, 

men i 750-årene oppsto det indre konflikter, og den 

ble splittet i mindre fyrstedømmer underlagt 

Córdoba-kalifatet. 

De kristne områdene i nord og vest gjenerobret 

sakte men sikkert, slik at i løpet av de neste 

århundrene kom Galicia, León, Navarra, Aragon, 

Catalonia, Portugal og Castilla under kristen 

kontroll. Man fikk så en periode med gjensidig 

toleranse, hvor maurere, kristne og jøder levde 

sammen. I 1031 kollapset Kalifatet Cordoba, og det 

islamske området i Spania ble deretter styrt av 

nordafrikanske maurere. 

I 1212 ble maurerne drevet ut av Spania av en 

kristen koalisjon under Alfonso VIII av Castilla. 

Det eneste gjenværende mauriske riket var 

Kongedømmet Granada, som overlevde frem til den 

siste herskeren, Boabdil, kapitulerte den 2. januar 

1492. 

De gjenværende muslimene ble tvunget til å velge 

mellom å konvertere til kristendommen eller å 

forlate Spania. En del valgte å bli; deres 

etterkommere ble kjent som moriscos og var en 

viktig del av bondebefolkningen i flere områder 

inntil de ble forvist mellom 1609 og 1614. De fleste 

av de som forlot Spania reiste til Marokko, Algerie 

og Tunisia hvor de bidro til å sette preg på disse 

landenes kultur. Det var også en betydelig andel 

som ble sjørøvere. 

Fremstilling av maurere, gjerne meget mørke og 

med et utseende heller typisk for negre, er meget 

alminnelig i europeisk heraldikk”. Kilde: Wikipedia 

(2010).  

 
7
 ”Kongeriket León (Reinu de Llión på leonesisk) 

var et uavhengig kongerike som lå i den 

nordvestlige regionen på Den iberiske halvøy. 

Landet ble grunnlagt i 913 da de kristne prinsene av 
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Asturias flyttet sitt hovedsete fra Oviedo til León”.  

Kilde: Wikipedia (2010). 

 
8
 ”Kelterne grunnla ca 80 f.Kr. Durocortorum i 

området hvor Reims ligger. Etter den romerske 

erobring ble stedet kalt Civitas Remorum og ble 

lokal hovedstad. Området ble kristnet i senromersk 

tid, Da ble byen et bispesete. I det 8. århundre fant 

et møte sted mellom Pipin den yngre og pave Stefan 

III i Reims, og senere møttes Karl den store med 

Leo III. Under napoleonskrigene i 1814 ble Reims 

intatt flere ganger. I årene 1870-1871, under den 

fransk-prøysiske krig, var Reims et tysk 

hovedkvarter. I 1909 var Louis Bleriot deltager på 

det første internasjonale flystevne”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 

”Reims erkebispedømme er et katolsk 

erkebispedømme med sete i Reims i Frankrike. Det 

ble opprettet i løpet av 2. århundre, og ble et 

metropolitanerkebispedømme i løpet av 4. århundre. 

I 1801 ble det oppløst, og territoriet ble delt mellom 

Meaux og Metz. Det ble så gjenopprettet i 1822”. 

Kilde: Wikipedia (2010). 

 
9
 ”Orléans var opprinnelig en keltisk by som het 

Cenabum. I romertida fikk den navnet Aurelianum 

etter keiser Aurelian. Dette navnet kan på latinsk 

også tolkes som «gyllen«. Navnet orléans er den 

franske varianten av det latinske navnet. I 

merovingertida fra 500-tallet og framover i 

middelalderen var Orléans en av de viktigste byene 

i Frankrike. Byen ble hardt rammet av bombing 

under andre verdenskrig da mye av den gamle 

bykjernen med trange gater og småhus ble ødelagt”. 

Kilde: Wikipedia (2010). 

 

10
 ”Flandern ble i 864 et markgrevskap tilknyttet 

Frankrike. I 1384 ble området forent med 

hertugdømmet Burgund, men fra 1556 underlagt 

Spania og i 1794 igjen fransk. Belgia og Holland 

ble siden gjenforent som Nederlandene, men da 

belgierne proklamerte sin egen nøytrale stat i 1831, 

inngikk det meste av Flandern i den”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 
11

 ”Alfred (født ca. 849, død 26. november 899) var 

konge av England fra 871 til sin død. Han hersket 

aldri over hele dagens England, men regnes som en 

av de mest sentrale personer i samlingen av England 

og forsvaret av riket mot danene. Han har derfor fått 

tilnavnet «den store». Han var også den første 

kongen som i sin levetid hadde tittelen «konge av 

England». I motsetning til andre tidlige engelske 

konger vet man mye om hans liv, ettersom Asser, 

biskop av Sherborne, skrev en biografi”. Kilde: 

Wikipedia (2010).  

                                                                                    

 

”Alfred ble født i Wantage, som dengang lå i  

Berkshire, men som siden 1974 har tilhørt 

Oxfordshire. Han var fjerde sønn av kong Ethelwulf 

av Wessex. Moren var antagelig Ethelwulfs første 

kone Osburga. Hans tre eldre brødre var Ethelbald, 

Ethelbert og Ethelred. 

Som barn skal han ha vært vakker og lovende. Som 

femåring ble han angivelig sendt til Roma, hvor han 

ble konfirmert av pave Leo IV. Paven skal også ha 

«salvet ham som konge». Senere historikere har tatt 

dette som en kroning utført på forskudd. Det er lite 

trolig at paven mente å gjøre det, ettersom alle de 

tre eldre brødrene var i live på det tidspunktet. Det 

dreier seg antagelig om en spesiell velsignelse eller 

i høyden om en bekreftelse av en tittel som 

underkonge i et av rikene som var underlagt 

Wessex. Høyst sannsynlig er hele historien apokryf, 

men det er sikkert at Alfred reiste til Roma i 854–

855 sammen med sin far. De tilbrakte da noe tid hos 

Karl den skallede, frankernes konge. 

Faren døde allerede i 858, da Alfred var omkring ni 

år gammel. 

De to eldste brødrene, Ethelbald og Ethelbert, styrte 

i ganske kort tid; henholdsvis 856–860 og 860–865. 

I denne perioden opptrer ikke Alfred i kildene. Men 

da Ethelred overtok tronen i 865 trer Alfred frem 

som en militærleder. Asser bruker ordet secundarius 

om ham, hvilket antyder at han var den åpenbare 

arving etter Ethelred, en ordning som ligner det 

skotske tanisteriet hvor det ikke nødvendigvis er 

eldste sønn av kongen som arver, men den som er 

best egnet til å styre. Det er grunn til å tro at dette 

var en arverekkefølge som ble bekreftet av 

Witenagemot, slik at man hadde rekkefølgen klar 

dersom Ethelred skulle dø plutselig. 

I 868 giftet Alfred seg med Eahlswith, en datter av 

Ethelred Mucill som var ealdorman blant gainerne, 

et folk som levde i området rundt, og har gitt navn 

til, dagens Gainsborough i Lincolnshire. Hun var 

barnebarn av en konge av Mercia, og en av deres 

døtre, Æthelflæd, ble selv regjerende dronning av 

Mercia. 

Samme år som han giftet seg, kjempet Alfred 

sammen med Ethelred mot danene i et mislykket 

forsøk på å sikre Mercia mot dansk press. Deretter 

fulgte to nokså fredelige år, men i 870 begynte det 

som er kalt «Alfreds slagår». 

I løpet av 870 og 871 kjempet han i en rekke slag, 

med forskjellige utfall. To av slagene er ikke kjent 

verken ved dato eller sted. De som er kjent er: 

31. desember 870 - Slaget ved Englesfield (Alfred 

seiret)  

4. januar 871 - Slaget ved Reading (Alfred led et 

alvorlig nederlag)  

8. januar 871 - Slaget ved Ashdown (Alfred seiret)  

22. januar 871 - Slaget ved Basing (Alfred led 

nederlag)  
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22. mars 871 - Slaget ved Marton (Alfred led 

nederlag)  

I april 871 døde Ethelred, og Alfred overtok tronen. 

Mens han var opptatt med brorens begravelse seiret 

danene i et slag, hvor er ikke kjent, og i mai seiret 

de over Alfred i slaget ved Wilton. Etter dette ble 

det inngått en fredsavtale, og danene fokuserte på 

andre deler av England. Alfred kunne da nøye seg 

med en mindre observasjonsstyrke ved grensen. 

I 876 angrep danene Wareham. De var da ledet av 

Guthrum. De ga så inntrykk av å ville forhandle, 

men snek seg vestover og tok Exeter. Alfred 

blokkerte danehæren der, og etter at en dansk flåte 

ble spredt av en storm måtte de overgi seg og trekke 

seg tilbake til Mercia. I januar 878 angrep de igjen, 

denne gang i Chippenham, som var en kongelig 

festningsby hvor Alfred kort tid i forveien hadde 

feiret jul. Alfred måtte flykte med en liten gruppe 

soldater, og ved påsketider 878 bygde de opp et fort 

ved Athelney og begynte arbeidet med å stoppe 

danene. 

Omkring midten av mai 878 var Alfred ferdig med 

sine forberedelser, og dro ut fra Athelney. Han tok 

med seg styrker som var skrevet ut i Somerset, 

Wiltshire og Hampshire. Danene forlot 

Chippenham, og de to styrkene møttes i slaget ved 

Edington. Alfred vant der en avgjørende seier. 

Danene underkastet seg, og Guthrum og 29 av hans 

menn lot seg døpe. England ble dermed delt i to ved 

freden i Wedmore, med en sørvestlig del styrt av 

sakserne og en nordøstlig del kjent som Danelagen. 

Innen 879 hadde Alfred renset Wessex og den delen 

av Mercia som var vest for Watling Street for daner. 

Selv om store deler av England, inkludert London, 

fortsatt var på danske hender, hadde maktbalansen 

tippet over i Alfreds favør. De neste årene var det 

rolig, ikke minst fordi danene var opptatt av andre 

kriger på kontinentet. I 884 eller 885 ble en 

landstigning i Kent slått tilbake, men dette 

invasjonsforsøket oppmuntret danene i East Anglia 

til å gjøre opprør. Under kampen for å slå ned dette 

opprøret tok Alfred London, i 885 eller 886, og 

grensen ble trukket opp på nytt, til Alfreds fordel. 

Igjen kom en rolig periode, fulgt av den siste store 

stormen i 892 eller 893. Danene på kontinentet 

befant seg i en presset situasjon, og mange dro over 

til England. De kom i to flåter på tilsammen 

omkring 330 skip, og slo leir i Appledore og ved 

Milton i Kent. De hadde med seg kvinner og barn, 

hvilket understreket at det ikke var et raid, men et 

forsøk på en permanent erobring. De ble støttet av 

daner i East Anglia og Northumbria. Alfred stilte i 

893 eller 894 opp styrker på et sted hvor begge 

daneleirene kunne observeres. Mens han diskuterte 

med lederen i Milton, Haesten, slo danene i 

Appledore seg ut og gikk nordvestover. De ble tatt 

igjen av Alfreds sønn Edvard, som seiret i slaget 

ved Farnham. Danene som overlevde måtte søke 

                                                                                    

tilflukt på øya Thorney i Hertfordshire Colne. Der 

ble de stengt inne, og måtte til slutt overgi seg. De 

dro så til Essex, hvor de igjen ble slått i slaget ved 

Benfleet. De sluttet seg så til Haestens styrke ved 

Shorbury. 

Alfred var på vei til Thorney for å hjelpe Edvard da 

han fikk vite at danene fra Northumbria og East 

Anglia beleiret Exeter og en annen befestet stilling i 

Devon. Han snudde derfor og klarte å bryte 

beleiringen av Exeter. Hvordan det gikk med det 

andre stedet er ikke nevnt i kildene. Samtidig 

marsjerte Haestens styrke oppover Thames Valley, 

muligens for å hjelpe sine frender i vest. De møtte 

en stor engelsk styrke og ble tvunget til å vende 

nordvestover. Ved Buttington, enten Buttington 

Tump ved elven Wye eller Buttington i Powys, ble 

de tilslutt stengt inne. Et forsøk på å bryte ut lyktes 

ikke, og de overlevende måtte tilslutt trekke seg 

tilbake til Shoebury. Der samlet de forsterkninger 

og gikk raskt over England til Chester, hvor de tok 

ruinene av de romerske bymurene. Engelskmennene 

forsøkte ikke å blokkere dem om vinteren, men 

nøyde seg med å ødelegge forsyninger i området. 

Tidlig i 894 eller 895 måtte danene på grunn av 

matmangel trekke seg tilbake til Essex igjen. 

Mot slutten av dette året, og begynnelsen av 895 

eller 896 trakk danene skipene sine opp Themsen 

og Lea og bygde en befestet stilling omkring 30 km 

oppstrøms fra London. Et angrep på de danske 

linjene lyktes ikke, men Alfred fant ut at han ved å 

demme opp elven kunne hindre danene i å bruke 

skipene sine. Danene innså at de hadde tapt, og 

trakk seg tilbake til Bridgnorth. Året etter, 896 eller 

897, ga de opp uten kamp. Noen trakk seg tilbake til 

Northumbria og andre til East Anglia, mens de som 

ikke hadde familie i England vendte tilbake til 

kontinentet. 

Alfreds seier skyldtes ikke bare hans karakter og 

lederevner, men også tre viktige militærreformer 

han innførte: 

Den nasjonale styrken ble delt i to deler som avløste 

hverandre i intervaller, slik at man hadde en stående 

styrke som ikke var for krigstrett.  

Det ble reist festningsverker og opprettet garnisoner 

på strategiske punkter.  

Alle som eide mer enn fem huder jord måtte stille 

med væpnede styrker, slik at kongen fikk en kjerne 

av godt utstyrte menn og ikke bare en utrent 

bondehær.  

Alfred døde 26. oktober 899. Dødsåret er riktignok 

noe usikkert, men det er blitt fastslått med sikkerhet 

at det ikke var i 900 eller 901 slik man har trodd 

tidligere, og 899 er nå akseptert av langt de fleste 

som riktig år. Dødsårsaken er ukjent. 

Han ble gravlagt i Winchesterkatedralen”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php 

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034795&tree=

Norway  
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 På Nettstedet Cumberland Family Tree 

Genealogy http://www.cft-win.com/index.php 

benevnes Ulfhild som Ulfhild Brynjulfsdatter Roos 

Borregård, født 1410, og at hun var datter av 

Brjyjulf Jonsson Sudreim (1358-3.7.1421) og 

hustru Ingeborg Bengtsdatter (Beingtsdatter) 

Hjelmnes. Brynjulf Jonson Roos Hjãlmseter var av 

yrke ridder og riksråd. Han døde 7 mar 1422, 

gravlagt: Risberge kloster, Sverige. 

Brynjulf Jonsson Sudreim var igjen sønn til 

Katharina Jonsdatter Sudreim (1334-1360) og 

hennes ektemann Jon d.y. Bryjulvsson Roos Bolt.  

I dette oppsettet er Katarina Jonsdatter Sudreim 

registrert som gift med  gift med Jon Brynjulvsson 

Bolt "den yngre" som døde i 1358, da han i følge 

islandske annaler skal ha druknet. Jon d.y. 

Bryjulvsson Roos Bolt er identisk med Jon 

Brynjulvsson Bolt "den yngre". Forskjellen ligger i 

at mellomnavnet Roos er utelatt. 

 
14

 http://www.cft-win.com/index.php 

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034794&tree=

Norway  
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php   

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034829&tree=

Norway 
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php  

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034828&tree=

Norway  
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php 

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I035218&tree=

Norway  
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 Sør-Audnedal kommune (Søndre-Undal 

herred) er en tidligere kommune i Vest-Agder 

fylke. Den ble fra 1844 dannet av Spangereid og 

Valle ved utskillelse fra Audnedal 

formannskapsdistrikt. 

I 1897 ble både Valle og Spangereid selvstendige 

kommuner. Valle beholdt Sør-Audnedal som 

kommunenavn. 

I 1964 ble Sør-Audnedal, Spangereid, og 

Vigmostad kommuner slått sammen til en ny 

storkommune som valgte navnet Lindesnes 

kommune. 

                                                                                    

I den tidligere kommunen ligger tilhenger-

produsenten Tredal. Kilde: Wikipedia – den frie 

encyklopedi.  
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 Ytre Egeland er første gang nevnt i et dokument 

fra 1292. Da var det ridder Torvald Toresen fra 

Shetland som satt med jordegodset på Ytre Egeland. 

Mest sannsynlig hadde han giftet seg til gården, for 

hustruens navn var fru Sigrid Olavsdatter. Hun var 

datter av Olav Halvardsen, som visstnok var eier av 

og oppsitter på gården Ytre Egeland. Da faren døde, 

før 1292, var Sigrid umyndig, og denne situasjonen 

var det nok naboen Valtjov Torkelsen på Gullestad 

nyttet til å rydde to støler på grunnen til Ytre 

Egeland. I 1292 var det sak om disse rydningene 

som bonden på nabogården hadde gjort. 

Gårdsgrensene mellom Ytre Egeland og Gullestad 

ble da gått opp på nytt, og denne mer enn 720 år 

gamle grensegangen gjelder stort sett også i dag. 

Det som er spennende med disse opplysningene fra 

1292 er om det kan finnes et slektsskap mellom 

Torvald og Sigrid, som da eide og bodde på Ytre 

Egeland i 1292, Tore på Ytre Egeland som var født 

i 1390. (Kvinesdal, II, s. 12. 
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php  

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034825&tree=

Norway  
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 Den første kjente personen med eierforhold til 

gården Tånevik (Tånevig) er Torolf Tordsen som i 

1525 solgte Tånevikgården til Ånen Torgersen og 

Jens Halvorsen. I 1602 nevnes oppsittere på Møll i 

Holum som eiere av jordgods på Tånevikgården 

(Søgneboka, 2, s. 149). 

Huge (Huje) Toresen Tånevik (1482-) eller hans 

hustru kan være beslektet med Møllfolket, for på 

denne tiden, 15- og 1600-tallet, var det slektsskap 

mellom flere slekter i Sør-Audnedal, Halse og 

Harkmark, Holum og vestre del av Søgne. 
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php  

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034809&tree=

Norway  
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php  

http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034810&tree=

Norway   
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 Kilde: http://www.cft-win.com/index.php  

 http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I034814&tree=

Norway 
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http://no.wikipedia.org/wiki/1897
http://no.wikipedia.org/wiki/1964
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 Finsland var fra 1838 en selvstendig kommune 

(formannskapsdistrikt) i Vest-Agder. 1. januar 1964 

ble det meste av Finsland (med 797 innbyggere) 

slått sammen med Greipstad og en mindre del av 

Øvrebø kommune til Songdalen kommune. Et 

område ved Kleveland bro med 34 innbyggere ble 

fra samme dato tillagt den nye Marnardal kommune. 

Navnet kommer fra gården som ligger ved elva 

Finnså, som renner ut i Mandalselva. Der ligger 

også gårdene Finsdal og Finsådal. Ordet finne betyr 

villmark, det er i slekt med adjektivet fjern. Jakob 

Sande skriver i diktet Fløytelåt om den gamle 

mannen som husker tilbake på ungdomstiden da 

også han «sprang berrføtt i fjell og finne». Ordet er 

også kjent fra Finse, stasjonen på Bergensbanen. 

Kilde: Wikipedia – den frie encyklopedi. 
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 Bjelland er en tidligere kommune i Vest-Agder 

fylke, opprettet som egen kommune første gang i 

1902. Før dette var Bjelland en del av Bjelland og 

Grindum kommune.I 1962 ble Bjelland kommune 

slått sammen med Laudal og Øyslebø til den nye 

storkommunen Marnardal. Kilde: Wikipedia – den 

frie encyklopedi.  

 
27

 Stiland og folket der han kome slik frem i 

ættegranskninga avdi vi har namnet Claus i 1594 og 

dattera Karen Clausdatter med slekta si der. Det har 

helde seg en gamal tradisjon at dette var skyldfolk 

(slektninger) til Peder Claussøn, presten på Valle, 

som døydde 1614.  

I 1594 betalte Claus ygningsskatt. Kven var han? 

En som til Herr Peder, om han då ikkje var neste 

presten på Valle som hadde gard på Stiland. Han 

(Claus) kan ha våre bror til Herr Peder, men mest 

trulig er denne Claus på Stilandson til Herr Peder. 

Han sytte for datter si, som var gift der (på gården 

Stiland). (Sør-Audnedal bygdebok, II, s. 390). 

 
28

 I 1645 budde Helge, kona Karen Clausdatter 

og ei datter på Stiland. Videre budde Laurits, kona 

hans, drengen og ei jente der. Endå tre ektefolk var 

der: Gunder og kona, Even og kona og Paul og 

kona. I 1648-49 hadde Helge 1 hud, Knud 1 hud. 

Helge eigde sitt. Knud Vigeland eigde 4/5 av av sin 

gard og Hildøy-folk 1/5 av same garden. Seinare 

kom andre inn. Med Tjortenes var gardskylda 2 

huder. I alt kunne alle bruk ha jord til 5 tønner 

såkorn, 14 kyr, hest og 16 sauer. (Sør-Audnedal 

bygdebok, II, s. 390). 

 
29

 Ved skifte etter moren i 1667 nevnes Ragnhild 

Helgesdatter som bosatt på Høyland. (Sør-Audnedal 

bygdebok, II, s. 391). 

 
30

 Kilde: Skagestad Genealogy – personside 320. 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&

source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&u

                                                                                    

rl=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&e

i=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB

05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ 
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 Konsmo (uttales Kånsmo) (med tettstedsnavn 

Helle) er ei innlandsbygd og et tettsted i Audnedal 

kommune i Vest-Agder. Tettstedet Helle har 273 

innbyggere per 1. januar 2012. Konsmo var 

tidligere egen kommune, og er en del av Audnedal 

kommune fra 1964. 

Konsmo kirke er korsbygd (1802) med 400 plasser. 

Den ble restaurert i 1952. I den kirkelige 

organisering er Konsmo et sogn i Nord-Audnedal 

prestegjeld, tilhørende Mandal prosti i Agder og 

Telemark bispedømme. 

I Konsmo er stier fra barnevandringene i årene 1830 

til 1910 holdt i hevd, og det er også reist en skulptur 

for å minne om hardere tider med barnearbeid i 

Norge. 

Historie: 

1837: Konsmo er en del av Audnedal 

formannskapsdistrikt sammen med Vigmostad, 

Spangreid og Valle. 

1844: Konsmo og Vigmostad skilles ut og blir 

Nord-Audnedal kommue. 

1911: Konsmo blir egen kommune. 

1964: Konsmo blir del av Audnedal kommune 

sammen med Grindheim og litt av Bjelland. Kilde: 

Wikipedia – den frie encyklopedi. 
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 Kresten (Kristen ) Nilsson (Nilsen) var gift med 

Torborg Salvesdotter. Ho var dotter til Salve 

Knudson og Ragnhild Heljesdotter Stiland i Sør-

Audnedal. Ho var igjen dotter til Helje Sørenson 

Stiland, g. m. Karen Clausdotter. Far hennar var 

Claus Pederson Fris, som igjen var son til den 

kjende Peder Clausson Fris, som var prest i Undal 

frå 1566 til 1614.  

I eit manntal for 1712 er Kresten Nilsson oppført 

med 5 daler og 2 mark i skatt. Dette er ca. dobbelt 

så mykje som dei andre 2 betaler, så Kesten har nok 

halvparten av Konsmo. Han er og nemnt i 

matrikkelen for 1723. 

Den 5.11.1745 er det skifte etter Torborg 

Salvesdotter, g. m. Kresten Nilsson. Dei hadde 7 

barn: 1. Nils, 2. Salve, 3. Anon, 4. Tarjer, 5. 

Ragnhild, g. m. Kristoffer Krestenson Konsmo,  6. 

Randi, g. m. Tjodje Torsteinson Eigeland og 7. 

Astrid, g. m. Børu Hoskuldson Moi. Brutto eiga var 

553 rdl. og netto 328 rdl. Dei hadde 15½ eng. i 

Konsmo verd 150 rdl. (Konsmoboka, b. I, garder og 

ætter, s. 255). 

 
33

 Kvås er en tidligere kommune i Vest-Agder. I 

1909 ble Kvås og Austad skilt ut fra Lyngdal som 

egne kommuner. 

Fra 1837 hadde Kvås sammen med Austad og Å 

vært del av Lyngdal formannskapsdistrikt. Fra 1. 

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&ei=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&ei=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&ei=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&ei=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fskagestad.net%2Fp320.htm&ei=6nqrUtn5BImCyAPAiID4BQ&usg=AFQjCNGB05BvvQYJwTfJoI0pTEZdhsaFhQ
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januar 1963 gikk Austad og Kvås kommuner igjen 

sammen med Lyngdal kommune. 

I Kvås finner vi også Kvås Videregående Skole, 

som er en kristen internatskole som ble opprettet i 

2005 og nedlagt i 2008. På samme sted har Kvås 

Folkehøgskole ekisistert i mer enn 80 år. 

Folkehøgskolen ble nedlagt i 2006. Kvås kirke 

ligger også her. 

Gjennom bygda Kvås renner elva Lygna 

(Lyngdalselva) som er en god lakseelv. Kilde: 

Wikipedia – den frie encyklopedi. 

 
34

 Kvås, s. 285. 

 
35

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912).  Gnr. 245. Moi. Udt. måt. — 

[Moi ASt. 90]. Moij 1594. Vi. 1600. [Møy ASt. 

167]. Moy 1612. Moij 1619. Moi 1668. Moy 1723. 

*M6i, Dat. af mor m., Mo (Indl. S. 67); jfr. 

Oddernes GN. 27. 28. Om Gaardnavne i Dativform 

se Indl. S. 14 f. 
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 Kvås, s. 268 og 285. 
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 Kvås, s. 268 og 375. 

 
38

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912).  Gnr.  244. Kvaas ytre med 

Evaasneset. Udt. Kvås, Kvåsnesse. Yttre Quasen 

1668. Yttre Qvaasen 1723. — 2) Quasenæs 1668. 

Qvaasnes 1723. 
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 Kvås, s. 268. 

 
40

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912).  Austad, Aa og Kvaas Sogne 

udgjorde tidligere et Herred, Lyngdal Herred. I 

1908 bleve Austad og Kvaas Sogne egne Herreder, 

benævnte med Sognenes Navne, medens Lyngdal 

Herred indskrænkedes til at omfatte Aa Sogn. De 

gamle Matrikelnumere bibeholdtes. 

 
41

 Kvås, s. 268 og 269, Lyngdal II, s. 240 og 

Lyngdal III, s. 568. 

 
42

 Tollak Knudsen Kvås (1827-1895) og hustruen 

Abel Katrine Tollisdatter Rudjord (1839-1922) 

hadde følgende barn: Inger Katrine, f. 1867 d. 1884, 

Rakel Severine, f. 1870, Kristian, f. 1872, Tobias, f. 

17.03 1874, d. 11.02.1963, Ole Tobias, f. 1876, 

dødfødt jente, f. 1878, Lars Kristian, f.  1879 d. 

1880, Gabriel, f. 1881, Inger Katrine, f. 1885. 

 
43

 Kvås, s. 270 og 375. 

 
44 Tobias Tollaksen Kvås, f. 17.03.1874, død 

11.02.1963. Rakel Berdine Amalia Jakobsdatter 

                                                                                    

Kvelland, f. 10.12.1887, død 22.8.1971. Kilde: 

Benny Marie Kvås.  

 
45

 Kvås, s. 224 og Lyngdal III, s. 564-565. 

 
46

 Norges Bebyggelse, Sørlige seksjon, 

Herredsbindet for Vest-Agder, vestre del, s. 388. 

 
47

 Konsmo, s. 212, Kvås, s. 225 og Norges 

Bebyggelse, Sørlige seksjon, Herredsbindet for 

Vest-Agder, vestre del, s. 388. 

 
48

 Dattera Benny Marie Kvås (24.11.1944-) har 

gjort følgende notat om foreldrene Emma 

Hægeland (1917-1966) og Tollak Kvås (1916-

1999): Jeg vil prøve å gå tilbake til mamma og 

pappa sitt yrkesliv m.m. før de møttes samt da de 

startet med familie. Hvor de bodde, hva de gjorde 

og hvordan de levde.    

Bl.a. har pappa seilt utenriks.  Dette var både før og 

etter krigen ettersom jeg har oppfattet pappa har 

fortalt til min samboer, Alf. Mamma gikk rundt og 

bakte lefser for folk om dagen og om kvelden satt 

hun og sydde.  Dette har hun selv fortalt meg.  

Pappa og mamma bygde våningshus og uthus i 

Lunden. Senere flyttet de til Vollen som de overtok 

i 1954 og drev gården der.  Pappa var i mange år 

slakter på slakteriet i Lyngdal og mamma styrte hus 

og hjem med alle barna. 

 
49

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912).  Gnr.  242. Birkeland. Udt. 

birkelann. — [Birkeland ASt. 90]. 

Bircheland 1594, Vi. Birchelandt 1612. 1619. St. S. 

330. Bircheland 

1668. 1723. 
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 Herredsbindet for Vest-Agder, vestre del, s. 388. 

 
51

 Grunnlagsmateriellet (kildemateriellet) for 

registreringen av barna til Tollak Kvås og hustru 

Emma Kvås, født Hægeland, er gjort av dattera 

Benny Kvås i desember 2013. 

 
52

 Fra Hedmarks tidligste historie. Før Harald 

Hårfagres tid omtales beboerne på Hedmarken som 

"heinir", og folket er kanskje av de første folkeslag 

som er nevnt av oldtidens forfattere. I det 2. 

århundre e. Kr. omtales en del folkeslag som bor i 

Skandia. Betegnelsen "heinir" er blitt bevart i 

"Heidmörk" eller Hedmark, og Mjøsas gamle navn 

var Heidsær. Etter denne tolkningen vil det si at 

nordmenn allerede i 2. århundre e. Kr. var delt i 

folkestammer og med navn som ligner de vi har i 

dag. Disse betegnelsene på de enkelte stammer er 

eldre enn benevnelsen nordmenn. De folkeslag som 

bodde i Norge, Sverige og Danmark omtales av 
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Jordanes i år 501 e.Kr. Han var munk og 

historieskriver, av gotisk opprinnelse.  

 "Scandza" er omtalt i et bokverk av 

jordbeskriveren Claudius Ptolemæus og han skriver: 

"I den nordlige delen av havet der nord ligger en 

stor øy med navnet Scandza. Øyens form er som et 

sitronblad med kromme sider, og er langstrakt". 

"Scandza" er også omtalt av Pomponius Mela: 

"Scandza ligger i den codanske bukt (Østersjøen). 

Øyen ligger ovenfor floden Vistula (Weichsel), som 

renner fra de sarmastiske fjellene (Karpatherne) og 

som deles i tre munninger i det nordlige hav. 

Scandza er grensen mellom Germania og Scythia. 

Scandza har i øst den største sjøen som finnes på 

jorden, og herfra, med store bølger, renner floden 

Vagi (Danskebelt og Øresund) inn i havet, liksom ut 

fra en bug. Mot vest omgis Scandza av det 

umåtelige hav. Mot nord lukkes Scandza også av 

det samme useilbare ocean. Her dannes det 

germanske hav (Nordsjøen), idet en bugt går ut 

liksom en arm. Det fortelles at det der også skal 

være noen øyer, mange, men små. Det fortelles også 

at ulvene mister synet, på grunn av den veldige 

kulden, når de går over det frosne hav til disse 

øyene. Således er ikke bare landet fælt for 

mennesker, men også for dyr". 

 Ptolemæus omtaler navnet på sju av 

folkestammene i Scandza."I den nordlige del av 

øyen bor folket Adogit, beboerne på Hålogaland, og 

om dem fortelles det at de har midtsommer i 40 

dager uten nattemørke, og om vinteren i like lang 

tid har de aldri dagslys. Slik veksler sorg med glede, 

og folket er forskjellig fra andre, både hva lykke og 

ulykke angår. Dette fordi når dagene blir lengere ser 

de solen komme igjen i øst ved aksens kant. Men 

når dagene blir kortere, ser den ikke slik ut som hos 

oss, men anderledes. Solen ser ut for oss som den 

hever seg fra havet, og skal hos dem gå rundt langs 

jordens kant. 

 Et annet folkeslag der er screrefennae 

(skridfinner). Dette folket lever ikke av korn, men 

av kjøtt fra ville dyr og fugleegg. Men det bor også 

en annen slekt der som heter suehans (sveer), som 

har gode hester. Det er disse folk som sender 

mårskinn til romerne. Disse folk har også en handel 

som strekker seg gjennom andre nasjoner. Folket 

går godt kledd, men de lever i fattigdom. 

 Så kommer forskjellige folkeslag (bergio, 

hallin, liothida, theusthes og vagoth,), som bor på en 

flat og fruktbar slette, men som lider under andre 

folkeslags fiendlige angrep. Etter disse kommer 

folkeslag som ahelmil, finnaithae, fervir og 

gautigoth, som er et tappert folkeslag og meget 

krigersk. Det fins et folkeslag som heter evagerae, 

som er blandet med othingi. Alle disse folk bor som 

ville dyr i klippehuler eller festninger. Lenger borte 

bor ostrogothae, raumaricii (folk fra Romerike), 

regnaricii (fra Ranrike) og de fredsomme finner, 

                                                                                    

som er fredsommeligere enn alle andre beboere fra 

Scandza. Deres likemenn vinoviloth (stammenavn 

for Vingulmark) og suetidi har en større 

kroppsbygning enn de andre av samme 

folkestamme, omtrent som danerne, som er av 

samme opprinnelse. Den samme kroppsbygning har 

også granii (grenir fra Grenafylke), augandzie (fra 

Agder), unixi, arochi (hørder), ranni (kanskje raumi, 

raumar), tetel (theler), rugi (ryger); for disse var for 

ikke så mange år siden Rodvulf konge. Han gav opp 

sitt eget kongerike og tok tilflukt hos Theoderic, 

gothernes konge. Disse folkeslag var større og 

modigere enn germanerne og kjempet som ville 

dyr". 

 Tyskeren Karl Müllenhoff tar i en bok opp 

diskusjon om denne fortegnelsen av folk i Norge og 

Sverige hos Jordanes, og mener å ha påvist at de 

folkeslag eller stammer som bodde i Norge og 

Sverige er riktig, selv om navnene kan være noe 

feilaktig. Kong Rodvulf, som omtales av Jordanes, 

og som kom til Theodorik i Italia, er kanskje 

mannen som denne omtalen av folkeslag stammer 

fra. Tolkninger som adogith (háleygir) og ranni som 

trønder kan nok være tvilsomme. G. Storm tolker 

vinoviloth for vingviloth, som da er vingular, 

stammenavn for beborene på Vingulmark, og for 

ranni tyder han raumi (raumar på Romerike). 

Müllenhoff har tolket raunii, som thrauandii 

(trøndere). G. Storm mener at tolkingen av taetel, 

rugi er feil og at ethelrugi = oldn., adal-rygir (ryger 

på fastlandet) i motsetning til eunize = eynir, øybo-

ere i Rogaland. 

 Uansett forskjellige tolkninger så er det hos 

Jordanes tydelig nok oppregnet en rekke norske 

folkeslag, som begynner nord i landet og som så går 

oppover til finnene og derfra sydover langs 

Østerjøen, vestover til Norge fra Ranrike over 

Romerike, Vingulmark (kysten fra Svinesund til 

Drammensfjorden), Grenland og Agder til Ryger og 

Horder. Det er kystområdene i syd som vesentligst 

er kjent, og i innlandet nevnes kun Raumarike. 

Rodvulf er kanskje den konge som er omtalt på en 

svensk runestein i forbindelse med Theodorik. Ved 

Røks kirke i Østergøtland står en stein med 

runeinnskrift, som er den lengste av alle bevarte 

runeinnskrifter. Den er fra ca. 900. Innskriften 

lyder: "Fordum red Thjodrik den frygtløse konge, 

søkjæmpers styrer over Reidhavets Strand; sidder 

paa gotiske ganger nu rustet med skjold over aksel 

mæringers ædling". Thjodrik er den gothiske 

Theodorik, som var konge i Italia. Raidhavet er det 

hav som renner mot reidgothernes land, Italia.  

Den siste halvstofe henviser til en rytterstatue av 

Theodorik. Innskriften fortsetter: "Det forteller vi 

som det tolvte, hvor kampmøens hest (ulven) ser fór 

på slagmarken, hvor tyve konger ligger felt. Det 

forteller vi som det trettende, hvilke tyve konger satt 

i Sjælland i fire vintre med fire navn, sønner av fire 
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brødre. Fem Valker (fem med navnet Valke), 

sønner av Raadulv, fem Reidulver, sønner av 

Rugulv, fem Haaisler, sønner av Harud, fem 

Gunmunder, sønner av Eiru". Rugulv er 

representant for de norske ryger, Harud for de 

norske horder og Eiru for de norske heiner 

(innbyggere på Hedmarken).  

 Denne innskriften kan synes å fortelle om 

krigere fra norske stammer, under den norske 

overkonge Raadulv, som hadde gjort erobringstokt 

til Sjælland. De fikk magt der i fire år, derpå de falt 

i et fryktelig slag. Den nevnte norske kong Raadulv 

i dette heltediktet som anførte ryger, horder og 

heiner, kan se ut til å være den samme kong 

Rodvulf som Jordanes nevner, som var konge over 

ryger, haruder eller horder og flere norske stammer, 

og som kom til Theodorik. Når heltediktet på 

Røksteinen lar Raadulv med sine nordmenn bli 

drept i et blodig slag på Sjælland, så kan heltediktet 

ha sammenblandet den norske kong Rodvulf med 

erulernes konge med samme navn, som falt i et 

blodig slag mot longobarderne i ca. 500 og har lagt 

dette slaget til Sjælland. 

 I Ynglingesagaen forteller Snorre 

Sturlasson om en del konger på Opplandene. Det 

nevnes en konge som het Åle den opplandske, som 

kom i strid med den svenske kongen Adils. De kom 

i slag på isen på Venern, hvor Åle falt og Adils 

vant. Det fortelles ikke hvem Åle var eller hvilke 

deler av Opplandene han hersket over. Adils og 

Åles levetid er ca. 650 e. Kr. 

 "Fundinn Noregr" forteller at Åshild, datter 

av Øystein hadde med Svade eller Svase Jøtun fra 

Dovre en sønn, Rolv på Berg, som røvet Nors søster 

Goe. Rolv på Berg er etter P. A. Munchs mening en 

historisk person fordi landnåmsmannen Bødvar 

hvite har sin herkomst i det tiende ledd fra Rolv. 

Rolv på Berg skal visstnok ha levet på Hedmarken i 

slutten av det 6. eller begynnelsen av det 7. 

århundre og være den eldste opplendingehøvding 

som er kjent.   

I Ynglingesagaen omtales rydningen av Solør, hvor 

Halvdan Gulltann var konge. Det fortelles at den 

svenske kong Ingjald Illraade hadde en sønn som 

het Olav, senere kalt Tretelja. Da Olav fikk høre at 

hans far var død reiste han bort med de menn som 

ville følge ham, fordi svearne var enige om å drive 

bort kong Ingjalds ætt. Olav reiste først til Nerike, 

men da svearne hørte at han var der måtte han 

flykte. Han fór vestover til den elven som het Klara, 

og der begynte de å rydde og brenne skog og bodde 

der siden. Det ble snart en stor bygd, som de kalte 

Vermland, og der var godt land. Da man i Svitjod 

(Sverige) hørte at Olav ryddet skog kalte de ham 

spottende Tretelja (treøks) - fordi hans arbeid var 

lite ærefullt. Olav fikk en hustru som het Solveig 

eller Solva, som var datter av Halvdan Gulltann fra 

Solør. Halvdan Gulltann var sønn til Solve, som var 

                                                                                    

sønn til Solvar, sønn av Solve den gamle, som først 

ryddet Solør. Olav Ingjaldsson Treteljas mor het 

Gauthild, hvis mor var Olov, datter av Olav den 

skarpsynte, som var konge i Nerike. Olav og Solva 

fikk de to sønnene Ingjald og Halvdan. Halvdan 

vokste opp hos sin morbror Solve i Solør og ble kalt 

Halvdan Hvitbein. 

 Da det ble fortalt at Olav Tretelja hadde 

godt land i Vermland reiste det store mengder folk 

til ham, men landet kunne ikke livnære alle og det 

ble uår og sult, noe kongen fikk skylden for. Olav 

Tretelja var ingen stor blotmann, noe svearne ikke 

likte, for de mente at uår kom fordi det ikke ble 

blotet nok. Svearne samlet sammen mange folk og 

dro mot kong Olav, og brente ham inne. De blotet 

ham til Odin for å få gode år. De klokeste av 

svearne fant allikevel ut at grunnen til uårene var at 

det nå var for mange folk der, og landet ikke kunne 

livnære alle, noe kongen ikke kunne lastes for.  

Svearne reiste så vestover Eidskogen, mellom 

Vermland og Solør, og kom helt uventet frem til 

Solør. Der drepte de kong Solve og tok Halvdan 

Hvitbein Olavsson til fange, gjorde ham til høvding 

og gav ham kongsnavn. Halvdan Hvitbein la Solør 

under seg, og fór siden til Raumarike (Øvre og 

Nedre Romerike), hvor de herjet og vant slagene. 

 Halvdan Hvitbein var en mektig konge og 

ble gift med Åsa, datter av Øystein Hardråde, som 

var konge på Opplandene og hersket over 

Hedmarken. Halvdan Hvitbein fikk med Åsa de to 

sønnene Øystein og Gudrød. Halvdan Hvitbein ble 

konge over store deler av Hedmarken, Toten, 

Hadeland og store deler av Vestfold. Han ble en 

gammel mann og døde sottedød på Toten. Liket ble 

ført til Vestfold, hvor han ble hauglagt på det stedet 

som het Skæreid i Skiringsal, antagelig Tjølling. 

Disse kongene er kalt opplendingskonger av 

ynglingestammen, og fra dem skal den norske 

kongeætt nedstamme. Etter kong Halvdan Hvitbeins 

tid opptrer kongene ikke lenger som 

opplendingekonger, men som konger i Vestfold.  

Den mektigste kongen på Opplandene i de eldste 

tider var Øystein Hardråde, Halvdan Hvitbeins 

svigerfar, som ble kalt for den mektige, den onde og 

antas å ha levd i det 8. år-hundre. Halvdan 

Hvitbeins sønn Øystein og hans sønn Halvdan den 

gavmilde nevnes som konger i Vestfold og på 

Opplandene, og må ha levd ca. 750 og 780. 

Halvdan den gavmildes sønn og etterfølger, Gudrød 

veidekonge, i frankiske annaler kalt "Godfrid", var 

konge over Vestfold, Hedmarken, Toten, Hadeland 

og Vermland. Ved ekteskap med Alvhild, datter av 

kong Alvarin fra Alvheim, fikk han også halvdelen 

av Vingulmark (kystlandet mellom Svinesund og 

Drammens-fjorden), samt at han hersket over Sør-

Jylland.  Etter drapet på Gudrød veidekonge tok 

Øystein Hognesson, sønnesønn til Øystein Illråde, 
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makten over Hedmarken med Solør, Toten og 

Hadeland. 

 Halvdan Svarte var sønn av Gudrød 

veidekonge og hans hustru Åsa. Halvdan Svarte var 

konge på Agder og i halve Vestfold, men underla 

seg også halve Vingulmark og Raumarike. Kong 

Sigtrygg, kong Øystein Hognessons sønn, hadde sitt 

sete på Hedmarken. Han gikk til kamp mot kong 

Halvdan Svarte Gudrødsson, hvor Halvdan vant. 

Under flukten ble Sigtrygg såret av en pil i venstre 

hånd, og døde der. Noe senere la Halvdan Svarte 

under seg hele Raumarike. Øystein, som var en 

yngre sønn til kong Øystein Hognesson, bror til 

kong Sigtrygg Øysteinsson, ble deretter konge på 

Hedmarken.  

 Da Halvdan Svarte hadde reist tilbake til 

Vestfold fór kong Øystein med sine folk til 

Raumarike og la landet der under seg. Halvdan 

Svarte tok da sin hær og fór mot kong Øystein. 

Kampen ble vunnet av Halvdan og kong Øystein 

flyktet til Hedmarken, men Halvdan dro etter ham. 

Det ble nok et slag, men Øystein klarte å flykte og 

søkte tilflukt hos Gudbrand herse i Gudbrandsdalen. 

Om vinteren samlet Øystein folk og møtte kong 

Halvdan Svarte til kamp på Helgøya i Mjøsa. I 

slaget falt mye folk på begge sider, men Halvdan 

Svarte Gudrødsson vant. I slaget falt også Guttorm, 

Gudbrand herses sønn. 

 Kong Øystein flyktet igjen til 

Gudbrandsdalen, og sendte så sin slektning Halvard 

Skalk til kong Halvdan Svarte, for å prøve å få til et 

forlik. Kong Halvdan bestemte seg da for å gi halve 

Hedmarken til kong Øystein for slektsskapets skyld. 

Halvdan Svarte la nå under seg Toten og Land, samt 

Hadeland og ble dermed en mektig konge. Han 

laget lover for sitt rike og sørget for at disse ble 

overholdt, og sannsynligvis var det han som 

utformet "Heidsævisloven", for å knytte sammen de 

enkelte delene av sitt rike. 

 Tingstedet var Eid (ved Eidsvoll) ved 

Vorma, hvor navnet Eid har sin opprinnelse, og der 

sluttet vannveien for opplendingene ved Sundfossen 

(Svanfossen) i Vorma. Videre herfra måtte de ta 

landeveien, enten forbi fossen eller videre til lands. 

Navnet Eid kommer sannsynligvis fra en gammel 

gård, og derfra kommer navnet "Eidsvollr". 

Sannsynligvis bestod kong Halvdans tinglag under 

Eidsivating av Raumarike, størstedelen av 

Heinafylke, Land og Hadeland, Vestfold og 

Vigulmark, senere også Grenland, Vestmar, det 

sydlige Vestfold og det nordlige av Vermland. 

Under senere konger forøktes tinglagets område 

med Gudbrandsdalen, Østerdalen og Telemark. 

Senere politiske forviklinger gjorde at Viken, eller 

sjødistriktene, sluttet seg nærmere sammen og et 

fjerde hovedting oppstod, Borgarting, men dets 

distrikter ble kun ansett som en underavdeling av 

Eidsivating. 
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 Samlingen av landet og kongens brutalitet førte 

til at mange egder og rogalendinger forlot 

hjemlandet sitt og seilte til Island for å bosette seg 

der. Hvis disse opplysningene om emigrasjon 

stemmer, da er det stor sannsynlighet for at et større 

antall islendinger har sine røtter i nabofylkene 

Agder og Rogaland.  
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 I den danske Gormslekten finner man også 

forfedrene til nåtidens danske- og norske kongehus, 

samt flere adelsætter i Norden.  
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 Ogmund Petersson. Nevnes i årene 1318-1332. 

Han var fra Spånheim i Ulvik i Hardanger og bosatt 

på Byre i Ryfylke. Om ham skriver Olav Kolltveit i 

bygdesagaen om Ullensvang at: "Ogmund Peterson 

frå Spånheim, busett på Byre i Ryfylke, er óg gift 

med ei Ragnhild, og det er son deira, Arnbjørn, 

som arvar både Aga og Byre.  

P. A. Munch meiner at Ogmund er gift med dotter 

til lagmann Sigurd. Me kan tenkja oss at Torgaut er 

død straks etter 1315, enkja er så attgift med 

Ogmund, og er vorte mor til Ogmund (skal være 

Arnbjørn) i 2. ekteskapet sitt. Men dette vil heller 

ikkje retteleg gå opp, avdi Ragnhild på Byre i 1332 

held skifte med Arnbjørn og borna etter dei to 

avlidne brørne hans, Peter og Olav (DN. V, 93). 

Dersom både Torgaut og Ogmund har vore gifte 

med same Ragnhild Sigurdsdatter Aga, må båe ha 

vore enkjemenn då ho etter tur gifte seg med dei; 

det er ikkje noko sersyn. Det er sikkje ut til at 

Torgaut og Ragnhild har borna saman". 

Det kan jo ikke være tvil om at Ogmund har  

giftet seg til Aga, men det er heller tvilsomt at 

hustruen Ragnhild var datter av Sigurd lagmann 

Brynjulvsson. Da denne imidlertid sikkert hadde en 

datter ved navn Ragnhild, er det grunn til å tro at 

Ogmunds kone Ragnhild var hennes kusine og i 

tilfelle barnebarn av Brynjulv (Sveinsson?) Aga i 

Ullensvang. 
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 Øyslebø er et tettsted i Marnardal kommune i 

Vest-Agder. Tettstedet har 359 innbyggere per 1. 

januar 2012, og ligger ved Mandalselva omtrent fire 

kilometer sørøst for kommunesenteret Heddeland. 

Øyslebø var tidligere egen kommune i Vest-Agder. 

Øyslebø kirke ligger ved fylkevei 455 midt i 

Øyslebø sentrum. 

Den tidligere kommunen Øyslebø ble opprettet i 

1899 ved utskillelse fra Øyslebø og Laudal 

kommune. I 1964 ble Øyslebø slått sammen med 

Laudal og Bjelland kommuner samt litt av Finsland 

til Marnardal kommune. Kilde: Wikipedia – den 

frie encyklopedi. 
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 Øyslebø II, s. 664. 
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 Øyslebø II, s. 665.    
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 Øyslebø II, s. 611, 665 og 666.  
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 Øyslebø I, s. 88. 
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 Øyslebø I, s. 90 og 148. Laudal, s. 390. 
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 Laudal kommune er en tidligere kommune i 

Vest-Agder fylke. Kommunen ble opprettet i 1899 

ved utskillelse fra Øyslebø og Laudal kommune. 

I 1964 ble Laudal slått sammen med Øyslebø 

kommune, Bjelland kommune samt litt av Finsland 

til den nye storkommunen som fikk navnet 

Marnardal kommune. Kilde: Wikipedia – den frie 

encyklopedi. 
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 Laudal, s. 97, 98-99. Øyslebø I, s. 90 og 148. 
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 Nils Gasesen Hægeland, f. 1844 død 19.12.1891 

giftet seg med Tomine Osmundsdatter Haraldstad 

fra Bjelland den 18.06.1879. Hun var født i 1851 og 

døde i 1935. 

Barn: 

I. Ingeborg Emma f. 1879, død 24.1.1902, gift den 

9.1.1900 med Jakob Tobiassen Helle, f. 19.1.1880, 

død 1945 

II. Ole Andreas Nilsen Hægeland, f. 15.6.1880. 

III. Anna-Maria Nilsdatter Hægeland, f. 

12.10.1883 død 13.3.1966, gift den 19.9.1902 med 

sin tidligere svoger Jakob Olaus Tobiassen Helle. 

IV. Gase Nilsen Hægeland, f. 5.1.1886, død 

15.5.1903. 

V. Aase Tomine Nilsdatter Hægeland, f. 

18.1.1888, død 2.12.1891. 

VI. Nils Torvald Nilsen Hægeland, f. 19.6.1890, 

død 19.11.1891. Kilde: Fra Benny Marie Kvås sine 

notater. 
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 Konsmo, s. 212 og Bjelland, s. 227. 
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 Nord-Audnedal (Nord-Undal) er en tidligere 

kommune i Vest-Agder fylke. Kommunen ble 

dannet da Audnedal (Undal) ble delt i de to 

kommunene: Sør- og Nord-Audnedal i 1844. 

Konsmo og Vigmostad utgjorde da Nord-Audnedal. 

I 1919 ble kommunen delt i Konsmo og Vigmostad 

kommuner. Kilde: Wikipedia – den frie 

encyklopedi.  
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 Jakob Olaus Tobiassen Helle overtok overtok 

garden på Konsmo etter svigerforeldrene. Han og 

hustruen Ingeborg Emma Nilsdatter (1879-

24.1.1902), gift 9.1.1900, hadde 2 barn: Nils f. 

11.10.1900, død 7.12.1910  og Tobias f. 

30.12.1901, død 1993. Etter at Ingeborg var død, 

blei Jakob Tobiasson gift 19.9.1902 att med søstera 

                                                                                    

til Ingeborg, svigerinna Anne-Maria Nilsdatter. Dei 

hadde 15 barn:  

I. Ingvald f. 22.4.1903, død 1988. 

II. Jakob f. 23.11.1904, død 1976. 

III. Anne Maria, gift Lohne f. 14.7.1906, død 

1979. 

IV. Tomas f. 5.4.1908. 

V. Tomine, gift Andrews f. 2.4.1910. 

VI. Nils f. 29.10.1911. 

VII. Anna Regine f. 17.11.1913. 

VIII. Tora Amalie, gift Ydestad f. 1.10.1915, død 

31.10.2000. 

IX. Emma, gift Kvås f. 1.8.1917, død 22.4.1966. 

X. Dødfødt barn f. 25.6.1919. 

XI. Martin Georg f. 17.6.1920, død 20.1.1998. 

XII. Tidemann f. 4.6.1922, død 4.4.1997. 

XIII. Hermann f. 4.6.1923. 

XIV. Gunvald f. 12.12.1924, død 3.7.2006. 

XV. Jenny Marie, gift Larsen f. 29.2.1927, død 

2002.. 

Tobias blei g. m. Maria Nilsdotter Barstad. Dei har 

2 barn: Ingrid og Noralv. 

Ingvald blei g. m. Jenny Berntsdotter frå Kvås. Dei 

har eitt barn - Jorun, og dei bur i Bjelland. 

Jakob er reist til Canada. Maria er g. m. Arne Lohne 

og bur i Mandal. Tomine og Tommas er reist til 

Canada. Nils bur i Ulvejelet. Tora og Emma bur i 

Kvås. Martin bur i Lyngdal. Anna er i Mandal. 

Tiedemann i Oddernes. Hermann i Mandal. Jenny 

bur i Oddernes. 

I 1950 skjøter enke, Anne-Maria, garden til sonen, 

Gunvald Jakobsen.  Kilder: Konsmoboka, b. I, 

garder og ætter, s. 212, og Fra Benny Marie Kvås 

sine notater. 
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 Konsmo, s. 212. 
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 Norges Bebyggelse. Herredsbindet for Vest-

Agder, vestre del, s. 388. 
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 I prestemanntalet for gården Konsmo fra 1666 

er Kresten Jensson  (Nilsson) oppført. Han er 68 år 

og er altså født i 1598. Ein må då gå ut frå at det er 

den same Kresten som er nemnt under landsskatten 

1647 - 48. Farsnamnet, Jlens, kan vera feilskrive for 

Nils. Kresten har nemleg ein son som heiter Nils. 

(Konsmoboka, b. I, garder og ætter, s. 254). 
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 Nils Krestensson er nemnt i eit manntal for 

1690. Den 24.1.1693 er det skifte etter Nils 

Krestenson, g. m. Randi Larsdotter. Dei hadde 5 

barn: Kresten, Lars, Jens, Astrid og Ulvhild. Brørne 

til Randi, Gunnar og Torje Larssøner Helle, er og 

nemnt. (Konsmoboka, b. I, garder og ætter, s. 254). 
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 1 1594 -95 er Helle oppført som fullgard, med 

4 huder, og Børu Helle betaler 60 skl. i skatt. Han 

er ikkje nemnt seinare, men i 1611 er nemnt ein som 
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heiter Torje. Seinare er det opplyst at han har ein 

son som heiter Børu, så ein kan nok gå ut frå at 

Torje er son til den ovanfor nemnte Børu. I 1618 er 

Helle oppført med 4 huder og 1 øygard. Kva for 

gard det er, går ikkje fram av det som ligg føre. 

Torje er nemnt mange gonger utover til 1645, ofte 

aleine som skattytar på Helle, så han sit nok med 

heile garden. 

I 1645 er Torje nemnt siste gongen. Samstundes er 

nemnt ein som heiter Børu og ein som heiter 

Laurits. Seinare syner det ser at dei begge er søner 

til Torje. 1 1647 er Børu oppført med 2 huder og 

Laurits med 2 huder, så nå har dei delt garden i to 

like partar. Børu og Laurits er oppført som eigarar 

av 2 huder kvar i Helle utover til 1660, og det heiter 

at dei brukar det sjøl. 

Under Landkommisjonen 1661 heiter det at Børu 

Torjeson eig 2 huder og brukar 11/2 hud, og son 

hans, Halvor, brukar 1/2 hud, og Laurits (Lars) 

Torjeson eig og brukar 2 huder. (Konsmoboka, b. I, 

garder og ætter, s. 143). 

Under prestemanntalet 1666 er Børu Torjeson 

oppført med 1 hud i Helle og sønene hans, Halvor 

og Just er oppført med 1/2 hud kvar, i alt 2 huder. 

Ved skifte etter Børu Torjeson den 24. 7.1679 fekk 

Halvor og Just 1 hud kvar. 

Den 30.1.1684 er det skifte etter Just Børuson, g. m. 

Turi Knudsdotter. Dei hadde 1 son og 2 døtre, men 

ikkje namn oppgitt. Det heiter at buet var fallitt, 

men dei hadde I hud i Helle. Nokon son etter Just er 

ikkje nemnt så vidt ein kan skjøna etter det 

materialet som ligg føre. Det ser ellers ut til at den 

huda som Just hadde, er blitt sunddelt, for i 

skattemanntala nå ei tid utover er 3 av dei andre 

gardeigarane på Helle oppført med til saman over 3 

huder. Ein som heiter Ånen er oppført med 1/4 hud. 

(Konsmoboka, b. I, garder og ætter, s. 143). 

Som nemnt i innleiinga kan ein gå ut frå at den 

Børu som i 1594-95 betaler 60 skl. i skatt, er far til 

den Torje som er nemnt i 1611. 1 1645 er nemnt ein 

som heiter Børu att. Seinare heiter han 

Børu Torjeson. Under prestemanntalet 1666 er 

Børu Torjeson oppført samen med sønene Halvor 

og Just, som er oppført med ½ hud kvar. Børu er då 

50. år, Halvor ikke oppgitt og Just er 30 år. Han har 

også ein son som heiter Helge. Han er 26 år. 

Den 24. 7.1679 er det skifte etter Børu Torjeson, g. 

m. Anna Justersdotter. Der er nemnt 3 barn: Halvor,  

Just og Tarjer. Dei hadde 2 huder odelsgods i Helle. 

Dette syner at Børu hørte til ei gamal ætt på Helle, 

for i den tida måtte dei som kjent sitta med gardane 

i «uminneleg» tid eller minst 60 år for å odla dei. 

I manntala for 1690 og 99 er Halvor Børuson 

oppført med 1 hud i Helle. Den 31.8.1705 er det 

skifte etter Siri Ånensdotter, g. m. Halvor Børuson. 

Ingen barn er nemnt her. I skattemanntalet for 1712 

er Anen (Ånen) Halvorsen oppført med 2 daler og 2 

mark i skatt. Han er og oppført i matrikkelen for 

                                                                                    

1723. Då er det opplyst at det er 5 oppsittarar på 

Helle. Arnbjørn Tollakson, Anen Halvorson, 

Kresten Larson, Ola Torjeson og Stigan Torjeson. 

Den 5.10.1733 er det skifte etter Anen Halvorson, 

g. m. Allo Stigansdotter. Dei hadde 10 barn: Eiel, 

Børu på 23 år, Halvor på 20 år, Stigan på 15 år, 

Helge på 13 år, Ingeborg på 22 år, Anna på 12 år, 

Ase på 9 år, Kari på 7 år og og Siri som var g. m. 

Ola Jonson. Netto eiga var 288 rdl. Dessutan ½ hud 

odelsgods. (Konsmoboka, b. I, garder og ætter, s. 

148). 

Under landkommisjonen 1661 er Laurits (Lars) 

Torjeson (Torjesen) oppført som eigar og brukar 

av 2 huder i Helle. Han er son til Torje Børuson, 

som er nemnt framanfor. Under prestemanntalet 

1666 er Laurits 60 år. Der er nemnt 2 søner, Torje, 

12 år, og Kresten, 6 år. Etter det Ada Ager-Hansen 

opplyser i «Manges Forfedre» heitte kona til 

Laurits Ulvhild Krestensdoter. Den 26.1.1676 er 

det skifte etter Laurits Torjeson, g. m. Ulvhild 

Krestensdotter. Dei hadde i alt 6 barn: Tore, 

Gunnar, Kresten, Tarjer, Maria og Ragni (Randi). 

Torje overtok seinare 1 hud av farsgarden og 

Kresten og Gunnar 1 hud.  

I skattemanntalet for 1699 er Torje Larson 

(Lauritsson) oppført med 1 hud og 3 1/3  eng. i 

Helle. Den 29.11.1708 er det skifte etter Randi 

Olsdotter, g. m. Torje Larsson. Dei hadde 6 barn: 

Ola, Lars, Stigan, Børu, Kresten og Ase. Brutto eiga 

var 870 rdl., netto 855 rdl. Medrekna odelsgods 

131/3 eng. i Helle og 12 eng. kjøpegods i Nåstad og 

6 partar pantegods i Strisland.  

I skattemanntalet for 1712 er Ola Torjeson oppført 

med 2 daler og 2 mark i skatt, så nå har han 

overteke etter faren. Han er og oppført i matrikkelen 

for 1723. Den.14.11.1729 er det skifte etter Berte 

Andersdotter, g. m. Ola Torjeson. Dei hadde 6 barn: 

Ommund på 25 år, Randi på 22 år, Ulvhild på 19 år, 

Tarjer på16 år, Inger på 12 år og Torborg, g. m. 

Gunnar Olson Øydneskleiv. Dei hadde lausøyre for 

71 rdl. og 131/3 eng. i Helle. 

Den 13.9.1743 er det skifte etter Ola Torjeson. Av 

barna er her nemnt: Ommund, Torborg, Ulvhild, g. 

m. Lars Krestenson Helle, Tarjer, g. m. Torkel 

Jokjelson Stølen og Ingrid, g. m. Anen Reierson 

Hellevann. (Konsmoboka, b. I, garder og ætter, s. 

154 og 155). 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912). Gnr. 83. Usland. Udt. ǘ`slann. -- i 

Ufuaslande DN. VII 347, 1405 [i Vfuaslandhe] DN. 

VII 355, 1410 Vdland, Vtland DN. VII 548, 1522 

[Uslandt ASt. 87]. Wßlanndt 1601. Vseland, 

Vsseland, Vsland 1610. Vdsland (øvre, nedre og 

vestre) 1604.
1
/1, 

1
/1, 

1
/1. Vdtzland 1630. Wdsland 

(ytre, Midhus og vestre) 1668. Utzland (de samme 3 

Gaarde) 1723.  
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Heller ikke dette Navn kan forklares med fuld 

Sikkerhed. Der er dog overveiende Sandsynlighed 

for, at Ufuasland er at forstaa som *Ulfarsland, af 

det gamle Mandsnavn Ulfarr. Som antaget ved frg. 

GN. kan –l være faldet ud foran -f med Forlængelse 

af den foregaaende Vokal, og –r kan være 

forsvundet temmelig tidlig foran -s som ved Einstad 

i Ø. Gausdal, opr. *Einarsstaðir, men skr. a 

Æinæstadum allerede i 1331 (Bd. IV, 1 S. 188). 

Med Hensyn til den yderligere Sammendragning til 

Usland kan sammenlignes Hamsaas i Inderøen, i 

AB. skr. i Hamarsase, i DN. XI 779 c. 1550 

Hamsaas. Paafaldende er, at Navnet udtales med 

Tostavelses-, ikke, som man nærmest skulde vente, 

med Enstavelsestone (jfr. t. Ex. Søgne GN. 8). 

Ulfarr er et gammelt germansk Navn. Det findes i 

Oldhøitydsk i Formen Wolfhar, Wolfar, i Dansk 

som Ulfer, hvoraf der findes dannet Stedsnavne (O. 

Nielsen S. 103), og i Svensk Ulvar, hvoraf ogsaa 

Stedsnavne. Ulfarr anføres i Landn. som Navn paa 

en Landnaamsmand fra Haalogaland og paa en 

Landnaamsmands Fader, Ulfarr Fitjumskeggi (fra 

Fitjar paa Stord). I den senere MA. synes det i 

Norge kun at kjendes fra Telemarken, Vluar 

Gunnarson (DN. I 701, 1492 og Wlver 

Ewindson (DN. XI 685, 1534. O. R. antager i PnSt. 

(S. 207 f.), at dette Navn vistnok forekommer i flere 

sms. norske Stedsnavne, uden at det bestemt kan 

paavises. Af de Navne, som nu begynde med Ulve-, 

synes Ulvestad i Balestrand med temmelig stor 

Sandsynlighed at kunne henføres dertil. Paa Island 

forekommer det i flere sms. Stedsnavne. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Sognets Navn: Øislebø: Udt. øi`slebø. Ældre 

Navneformer: Œyslubiar s., a Eyslobœ DN. VII 

347, 1405 Eyslubiar s. DN. VII 355 c. 1410. a 

Øzlebø DN. IX 252, 1436 Ødløbø DN. VII 498, 

1489 Ødleby DN. VII 548, 1522 Øslebø DN. VI 

745, 1530 777, 1539.  

*Øyðslubœr; Sognet har Navn efter Kirkestedet 

(GN. 81). 1ste Led antages i NE. S. 303 at være 

Gen. af et Elvenavn Øyðsla, hvoraf der dog ikke 

synes at findes andre Spor. Isaafald maa dette have 

været det gamle Navn paa Høieelven (Høieaa), 

Tverelv fra Øst til Mandalselven, som falder i denne 

ved Kirken. Et Elvenavn Øyðsla maa være dannet af 

Verbet øyða, ødelægge; Ordet findes ikke i den 

gamle Literatur, men er bevaret i Folkesproget, 

Øydsla: Forødelse, Formindskelse. Et Par andre 

Elvenavne synes afledede paa samme Maade: 

Hasselelven i Rissen har vistnok opr. havt Navnet 

Herðsla, og Sendselvandet i Rødø indeholder 

maaske et Elvenavn Sendsl (se NE. S. 99. 209); 

desuden betyder Vermsl(a) f.: Kilde, som ikke 

fryser til om Vinteren (se Aasen). Mulig kommer 

dog Gaardnavnet Øislebø ikke af noget Elvenavn, 

men af et Fællesord *øyðsla f., 

                                                                                    

det samme som Folkesprogets Øydsla, som kan 

have sigtet til Ødelæggelser, voldte af 

Mandalselven. Ifølge Helland (Norges Land og 

Folk. X, 1 S. 135) stiger nemlig denne Elv i 

Flomtiden paa sine Steder betydeligt, mest mellem 

Haddeland og Nome, altsaa omkring Øislebø, hvor 

den i Flom faar flerdobbelt Bredde. For denne 

Forklaring kan tale, at Gaarden ikke ligger ved 

Høieelven, men paa Vestsiden af Mandalselven. 

Om 2det Led bœr se Indl. S. 47. -- Laudal og 

Øislebø Sogne udgjorde tidligere ét Herred, som 

deltes efter Resol. af 9/2 1898; i Øislebø 

bibeholdtes de gamle Matrikelnumre. 
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 Slik beskrives herredene i Norge få år før 

unionsoppløsningen i 1905: Øyslebø, herred i 

Lister og Mandals amt, 153,76 km.2 med 920 

innbyggere og utgjør Øyslebø sogn av Holme 

(Holum) prestegjeld. Herredet ligger nord for 

Holme sogn i den nedre delen av Mandalen på 

begge sider av Mandalselva. Dalbunnen er flat og 

veldyrket, men dalsidene kan på enkelte partier 

være svært bratte. På vestsiden av Mandalselva, i 

dalføret mot Vigmostad, finner vi flere gamle 

storgårder som blant annet Gangsaa og Manneraak. 

Like ved Mandalselva ligger storgården Usland, 

som er en av de eldste bebodde gårder i amtet. Av 

arealet utgjør 5,93 km.2 åker og eng, 60,02 km.2 

skog, 4,17 km.2 ferskvann og det øvrige utgjør 

utmark og myrområder. I perioden 1901-1907 ble 

det foretatt nyoppdyrkning av 313 mål utmark. De 

viktigste næringsveiene i herredet er skogbruk og 

jordbruk med husdyrhold og hagebruk. Øyslebø har 

hovedveiforbindelse til Laudal, Mandal og Holme. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 93. Gangsaa. Udt. ga`ngså. -- 

[Gongsaa ASt. 87]. Ganngsaa 1601. [Gangsaa ASt. 

167]. Gannßaa 1604.1/1. Ganngsaas 1610. Gangßaa 

1630. Gangsaa med Gangsaanæs 1668. Gangsaa 

1723. b.9,s.114 Ligger ved et Tilløb til Sagbækken. 

Er opført uden Forklaring i NE. S. 64, og det er vist 

vanskeligt at sige, i hvilken Betydning gangr her er 

brugt, hvis Navnet er sms. med dette Ord. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 73. Ramsland. Udt. ra`mmslann. -- 

[Ramslandt ASt. 87]. Ramßlanndt 1601. Ramsland 

1604.
1
/1. Rambsland 1610. Ramsland 1630. 1668. 

1723. Se Spangereid GN. 157. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 80. Nome. Udt. nǎ`me. [Ifølge Ross 

udt. nọ`ma]. – Nomme [ASt. 87]. 1601. 1604.
1
/1. 

1610. St. S. 294. 1630. 1668. Nome. 1723. 

*Numi. Ligger ved Nordenden af Nomevand; 

Navnet maa opr. have tilhørt dette. Om Betydningen 

se Hægeland GN. 78. Den af Ross angivne 
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Udtaleform er vel Dativ. Vandet staar ved et kortere 

Afløb "Skaftet" (Skaptet) i Forbindelse med 

Mandalselven, og i Flomtiden presses dennes Vand 

for en Del gjennem "Skaftet" op i Nomevand, hvor 

Vandstanden da kan stige betragteligt. Fra dettes 

Sydende strækker Nomedalen sig sydover, 

og et Stykke nede i denne ligger Gaarden 

Nommedal (Holme GN. 56). 

 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 56. Nommedal. Udt. nó`mmedal. 

[Ross angiver no`me- og nu`mme-]. -- Nommedall 

1601. 1604.
1
/2. St. S. 300. 1630. 1668. 1723. 

*Numadalr. Se Øislebø GN. 80. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 81. Øislebø. Udt. øi`slebø. -- Se 

Oplysningerne om Sognets Navn S. 107. [Øslesby, 

Øsleby ASt. 87. 88]. Øßlebye 1601. Øslebye (østre, 

midre og nedre) 1604.
1
/1, 

1
/1, 

1
/1. Øßlebye 1610. 

1630. Øslebøe Midhuus, øvre og østre 1668. 1723. 

Om Navnets Forklaring se under Herredsnavnet. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 82. Sjævesland. Udt. sjǽ`veslann. -- 

Siafvislandh (Folk der fra Siafflendingge) DN. VII 

498, 1489 Siewessland DN. VII 548, 1522 

[Søfvislandt ASt. 88]. Sieffueslandt, Sieffuidslandt 

1601. Siffuißlandt, Scheffuislandt (øvre, østre og 

øvre Midhus) 1604.
1
/1, 

1
/1, 

1
/1. Sieffuisland, 

Seffuisland 1610. Seffuidzland 1630. Sieffuisland 

(østre, vestre, østre Midhus og vestre Midhus) 1668. 

Skjevesland (de samme 4 Gaarde) 1723.  

Dette Navns opr. Form og dets Forklaring ere 

aldeles usikre. Man kunde maaske gjette paa, at vi i 

1ste Led have en Genitivform, som Ross anfører fra 

flere Steder i Bratsberg samt Lister og Mandal 

Amter, optrædende i flere Former, deriblant Sjavils, 

Sjævils. Dette Ord indeholder sikkert sjalfr, selv, 

men dets Forklaring er forøvrigt usikker. Det bruges 

om "det selvovertagne, det unødige, det 

overflødige", t. Ex. "de va Sjavils Skjelingar" d. e. 

unødigt udgivne Penge. Gaardens Navn kunde da 

mulig sigte til, at Rydningsmanden har ofret et eller 

andet Arbeide paa Opdyrkningen af Stedet, som 

man kunde forudse vilde blive og som viste sig at 

være til ingen Nytte. For Bortfald af det første l, 

foran f (v), jfr. GN. 75 og under det flg. GN. Det 

andet l, foran s, kunde vel være faldet temmelig 

tidlig bort, særlig her, hvor 2det 

Sammensætningsled begynder med l; jfr. Formerne 

under Vennesla GN. 6 og Vinsnes i Fet, i RB. skr. 

Vindilsnes, men Windysnes c. 1520, samt en Del 

gamle Former uden l af Sognenavnet Halshaugar (se 

S. 68 foran). Dette Forsøg paa en Forklaring er dog 

yderst usikkert. Siafvislandh kunde mulig ogsaa 

være at forstaa som *Sjalfsland med Indskud af 

Vokal foran -s; jfr. Laudal GN. 28. Det maatte 

                                                                                    

isaafald være Gen. af et Mandsnavn *Sjalfr, men et 

saadant kjendes ikke i Norge; i Sverige haves 

Navnet Siælwe (Svenskt Dipl. 2. Række I S. 493, 

1405). -- Har alm. været skr. Skjævesland; men de 

gamle Former vise afgjort, at k ikke hører hjemme i 

dette Navn, som det gjør i Navnet Skjæveland (to 

Gaarde i Stavanger Amt). 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  87. Fyglestveid. Udt. fy`gglestveid 

(ogsaa hørt fø`gglestveid og fu`gglesveid). -- 

[Føllestveidt ASt. 88]. Følgisthued 1601. Føglistued 

1604.
1
/1. Føllisthued 1610. Føgelstuedt 1630. 

Føglistued med Foskleff 1668. Føglestved 1723.  

*Fyglisþveit; af fygli n., Fuglefangst, og þveit, 

hvorom se Indl. S. 83. Har alm. været skr. 

Fuglestvedt. I Matrikelen af 1905 skr. -tveit. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  17. Holmegaard. Kaldes hẳ`lómm. -- 

Se Oplysningerne om Sognets Navn S. 85. 

Holmegaard 1668. 1723. 

Gaardens gamle Navn er Holeimr, hvorom se under 

Sognenavnet. Gaarden var i sin Tid adelig 

Sædegaard, indtil den gik over til Kronen, hvorefter 

den i 1525 tillagdes Lagmanden i Agder. I det 17de 

Aarh. har Navnet faaet Tillægget -gaard, da det i 

den Tid var Mode at ændre Herregaardes og andre 

af Rangspersoner beboede Gaardes Navne saaledes, 

at de fik større Lighed med de samtidigt brugelige 

danske Herregaardsnavne. Saaledes blev Ellin i 

Onsø til Ellingaard, Hovin paa Helgeøen i Mjøsen 

til Hovinsholm, Foss paa Eker til Fossesholm, 

Lunde i Vanse til Lundegaard osv. (jfr. ogsaa 

Hartmark og Halsaa GN. 52). I de fleste af disse 

Tilfælde have disse formentlige Forbedringer af 

Navnene ikke slaaet igjennem; det nye Navn har 

ikke i Længden holdt sig i alm. Brug; Gaarden har 

som her beholdt sit gamle Navn i Tale, og tildels 

faaet det igjen ogsaa i Skrift. 
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 Kvås, s. 260. 
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 Kvås, s. 260 og 267 og Feda, s. 650. 
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 Kvås, s. 267. 
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 Kvås, s. 40, 59,60 og 267. 
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 Austad er en tidligere kommune i Vest-Agder 

fylke. Austad var fra 1837 sammen med Å og Kvås 

en del av Lyngdal formannskapsdistrikt. Austad var 

egen kommune i 53 år fra 1909. Den grenset til 

Lyngdal i Skomrak. Skomrak ytre tilhørte Austad, 

Skomrak indre Lyngdal. I 1963 ble Austad sammen 

med Kvås en del av den nye storkommunen 

Lyngdal. Kilde: Wikipedia – den frie encyklopedi. 
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2. Bjelland er en tidligere norsk kommune i Vest-

Agder fylke, opprettet som egen kommune første 

gang i 1902. Før dette var Bjelland en del av 

Bjelland og Grindum kommune.I 1962 ble Bjelland 

kommune slått sammen med Laudal og Øyslebø til 

den nye storkommunen Marnardal. Kilde: 

Wikipedia – den frie encyklopedi. 

 
88

 Kvås, s. 59, 60 og 267. Austad I, s. 521.  

 
89

 Kvås, s. 261, 267 og 268. 

 
90

 Kvås, s. 268 og 285. 

 
91

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912). Herredets og Sognets Navn: 

Austad. Udt. austa. Ældre Navneformer: a 

Aluestadum DN. IV 161, 1328. 

Avmdstadar 8. DN. XII 71, 1341 (efter Afskrift fra 

1427). Øwestad. DN. XII 809, 1557Oudestad. DN. 

XII 828, 1561. [Ougstad 8. DN. XII 836, 1566 

(efter Afskrift fra 1638)]. Ouwestad St. S. 328. 

Sognet har Navn elter Kirkestedet, GN. 48. Egen 

Præst er nævnt DN. IV 161. Opr. *Alvisstadir af 

Mandsnavnet QIvi r, som tildels findes skr. Al vi r, 

navnlig i dermed sms. Stedsnavne. ÅlfastaSir hos 

Munch (Norge i MA. S. 131 ff.) er en uheldig 

Gjengivelse af den fra 1328 anførte 

Form. Alvis- (Qlvis-) har i Gaardnavne antaget 

temmelig forskjellige Nutidsformer (jfr. i dette Amt 

Lyngdal GN. 175, Hægebostad GN. 100); dette er 

det eneste Tilfælde, hvor det med Sikkerhed vides 

at være gaaet over til Au(s) (jfr. dog under Herred 

GN. 56, 57). I Almindelighed kunne Gaard 

navne, som begynde med Au(s)-, henføres til Audi i 

eller et andet med A u s begyndende Navn, 

forsaavidt de skrive sig fra et Personnavn. Se PnSt. 

S. 285. 

 
92

 Austad I, s. 497. 

 
93

 Austad I, s. 521. 

 
94

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912). Gnr. 32. Saudland. Udt. 

saùddann. — Søudland 1594. Vi. Sodlannd 1600. 

Søudland 1668. Soudland 1723. •Saurland; 8e S. 

Undal GN. 122. Jfr. ogsaa under S. Undal GN. 122 

i «Rettelser og Tillæg». 

 
95

 Austad I, s. 521 og Kvås, s. 234. 

 
96

 Kvås, s. 196. 

  
97

 Kvås, s. 196. 

 
98

 Kvås, s. 206. 

  

                                                                                    
99

 Kvås, s. 260. 

 
100

 Kvås, s. 260 og 261. 

 
101

 Kvås, s. 261. 

 
102

 Kvås, s. 267 og 268.  

 
103

 Spind, en bygdebok, s. 393 og 433. 

 
104

 Spind kommune er en tidligere kommune i 

Vest-Agder som ble dannet ved at Herad kommune 

ble delt i to 17. oktober 1893. 

Spind ble tillagt en liten del av Austad kommune 

(med fire innbyggere) 1. juli 1916. 

Fra 1. januar 1965 dannet Spind sammen med 

kommunene Herad, Lista og bykommunen Farsund 

en ny kommune med navnet Farsund. Sentralt i 

Spind ligger Spind kirke (1776). Kilde: Wikipedia – 

den frie encyklopedi. 

 
105

 Spind, en bygdebok, s. 393 og 433. 

 
106

 Spind, en bygdebok, s. 393 og 433. 

 
107

 Spind, en bygdebok, s. 393, 433 og 434. 

 
108

 Spind, en bygdebok, s. 393 og 434. 

 
109

 Spind, en bygdebok, s. 395. 

 
110

 Kvås, s. 442.  

 
111

 Kvås, s. 442. Lyngdal II, s. 239 og 240.  

 
112

 Kvås, s. 268 og 269, Lyngdal II, s. 240 og 

Lyngdal III, s. 568. 

 
113

 Kvås, s. 363 og 364. 

 
114

 Kvås, s. 364 og Lyngdal III, s. 444. 

 
115

 Kvås, s. 364 og Lyngdal I, s. 480. 

 
116

 Kvås, s. 267 og 374.  

 
117

 Kvås, s. 350, 351 og 374. 

 
118

 Kvås, s. 375 og Lyngdal II, s. 495. 

 
119

 Kvås, s. 375 og Lyngdal II, s. 496 

 
120

 Kvås, s. 321 og 375. 

 
121

 Kvås, s. 270 og 375. 

 
122

 Finsland, s. 334. 
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123

 Finsland, s. 338. 

 
124

 Finsland, s. 338.  

 
125

 Finsland, s. 345.  

 
126

 Bjelland, s. 251 og 252. 

 
127

 «Willum Aanonson, f. 1724, g. m. Askier 

Olsdotter. Det blei Willum som overtok bruket etter 

faren. 1 1763 var det dsk. e. Askier. 

Dei hadde då borni: Aanon, 9 år og Gasse, 3 år. 

Året etter gifta Willum seg att med Anna 

Tostensdtr. Birkeland. 1 1764 låner han til Torjus 

Tostenson, Nedre Haraldstad 120 rd., og ved 

offentlig auksjon i 1776 på nemde gard baud Peder 

Olson Kitsland 550 rd. og fekk tilslaget, men han 

baud for Willum Aanonson og sonen Gasse 

Willumson, så dei fekk auksjonsskjøte på 

Haraldstad 27/10 1778». Kjelde: Bjelland, s. 250-

251. 

 
128

 Laudal, s. 87. 

 
129

 Vigmostad er en tidligere kommune i Vest-

Agder. Fra 1837 var Vigmostad en del av Audnedal 

formannskapsdistrikt sammen med Konsmo, 

Spangereid og Valle. 

I 1844 ble distriktet delt i Sør- og Nord-Audnedal 

kommuner. Vigmostad og Konsmo utgjorde Nord-

Audnedal kommune. 

Vigmostad ble så selvstendig kommune fra 1910 til 

1964. Fra 1. januar 1965 gikk Vigmostad, 

Spangereid og Sør-Audnedal sammen og dannet 

den nye Lindesnes kommune. 

Idag er Vigmostad et av 3 større steder i Lindesnes 

kommune Vigmostad Kirke og Vigmostad skole 

liggende sentralt i Vigmostad sentrum. Kilde: 

Wikipedia – den frie encyklopedi. 

 
130

 Laudal, s. 87 og 88. 

 
131

 Laudal, s. 97, 98 og 99. Øyslebø I, s. 90 og 148. 

 
132

 Laudal, s. 210, 228 og 233. 

 
133

  Laudal, s. 233. 

 
134

 Laudal, s. 233. 

 
135

 Laudal, s. 233. 

 
136

 Laudal, s. 233. 

 
137

 Laudal, s. 234. 

 
138

 Laudal, s. 234. 
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 Kirkebok for Laudal, fødte 1741-1934, registrert 

av Gunnar Espeland, Vågsbygd.  

 
140

 Laudal, s. 234. 

 
141

 «I 1837 bykslet Aanen Olson Mjåland bort 

bruket Hagen til Lars Tostenson og kona for 

levetida. Staden er omskriven så: Haven ligg på 

vestsida av elva og opp til Laudalsbyttet. 

Lars Tostenson f. 1812, g. m. Ingeborg Rasmusdtr. 

f. 1806, d. 1841. Born: 1. Anna f. 1836, g. m. 

Tollak Hærås. Til Hærås. 2. Tobias f. 1838 på 

Mjåland. Til Konsmo. 3. Rasmus f. 1841 på 

Mjåland». Kilde: Laudal, s. 502. 

 
142

 Konsmo, s. 181 og Laudal, s. 502. 

 
143

 Den 9.7.1873 bygslar Daniel Børuson eit 

stykke udyrka og ubygd mark på austre sida av 

Dalevegen til Tobias Larsen Helle og kona, Anne-

Marie Reiersdotter. Leiga skulle vera I spd. dei 4 

første åra, seinare 2 spd. 

Under folketelinga 1875 er Tobias Larsson oppført 

som husmann med jord og hjulmakar, f. i Laudal 

1838, og kona, Maria Reiersdotter, er f. i Konsmo 

1835. Der er nemnt 7 barn: Reier, Ingeborg, Lars, 

Johanna, Jakob, f. 1880, Tobias og Amalia.  

I følge kirkeboka for Konsmo sokn var det disse 

barna født i husstanden:  

I. Reier f. 15.10.1864, døpt 30.10.1864. Faddere 

ved dåpen: Tønnes Tostensen Helle, Daniel 

Børufsen Helle, Jakob Reiersen Helle og Tarjer 

Knudsdatter Helle. Reier var gift med Randi 

Barstad. 

II. Ingeborg f. 6.10.1866, døpt 28.10.1866. 

Faddere ved dåpen: Jacob Reiersen Helle, Abraham 

Jensen Helle, Christen Pedersen Helle, Tarjer 

Knudsdatter Helle og Anne Eliasdatter Helle. 

III. Johanne f. 9.7.1869, døpt 25.7.1869. Faddere 

ved dåpen: Daniel Tellefsen Helle, Søren 

Rasmussen Helle, Knud Leifsen Helle, Tarjer 

Knudsdatter Helle og Anne Eliasdatter Helle. 

IV. Lars f. 24.10.1871, døpt 19.11.1871. Faddere 

ved dåpen: Daniel Tellefsen Helle, Søren 

Rasmussen Helle, Haakon Syversen Helle, Anne 

Eliasdatter Helle og Tarjer Knudsdatter Helle. Lars 

var gift med Berte Helaas.  

V. Johanne f. 13.5.1874, døpt 7.6.1874. Faddere 

ved dåpen: Daniel Tollefsen Helle, Søren 

Rasmussen Helle, Abraham Jensen Helle, Siri 

Thorkelsdatter Helle og Anne Eliasdatter Helle.  

Johanne var gift med Gunnar Glomsaker. 

VI. Anna f. 7.9.1876, døpt 8.10.1876. Faddere ved 

dåpen: Daniel Tellefsen Helle, Abraham Jensen 

Helle, Søren Rasmussen Helle og Siri 

Torkildsdatter Helle.  

VII. Jakob Olaus f.19.1.1880, døpt 15.2.1880. 

Faddere ved dåpen: Daniel Tellefsen Helle, Søren 

http://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Agder
http://no.wikipedia.org/wiki/Vest-Agder
http://no.wikipedia.org/wiki/1837
http://no.wikipedia.org/wiki/Audnedal
http://no.wikipedia.org/wiki/Formannskapsdistrikt
http://no.wikipedia.org/wiki/Konsmo
http://no.wikipedia.org/wiki/Spangereid
http://no.wikipedia.org/wiki/Valle_sokn
http://no.wikipedia.org/wiki/1844
http://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Audnedal
http://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Audnedal
http://no.wikipedia.org/wiki/1910
http://no.wikipedia.org/wiki/1964
http://no.wikipedia.org/wiki/1._januar
http://no.wikipedia.org/wiki/1965
http://no.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_(kommune)
http://no.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Lindesnes_kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Vigmostad_kirke
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Rasmussen Helle, Thore Christensen Helle og Siri 

Torkildsdatter Konsmo. Jakob Olaus døde i 1945. 

Han var gift to ganger; første gang med Ingeborg 

Emma og etter hennes død giftet han seg med Anna-

Maria.  

VIII. Tomine Amalie f. 31.10.1882, døpt 

19.11.1882. Faddere ved dåpen: Tore Christensen 

Helle, Daniel Tellefsen Helle og Søren Rasmussen 

Helle. Tomine Amalie reiste til Sør-Dakota. Hun 

var gift med Lars Wasland, som døda av 

spanskesyka i 1918. 

IX. Rakel f. 19.5.1885, døpt 21.6.1885. Faddere 

ved dåpen: Thore Kristensen Helle, Daniel 

Tellefsen Helle og Torkild Jensen Helle.  

X. Tobias Martin f. 24.10.1888, døpt 11.11.1888. 

Faddere ved dåpen: Daniel Tollefsen, Ole Nilsen 

Helle, Søren Rasmussen Helle og Guri Tobiasdatter 

Helle. 

Av husdyr har dei i 1875 1 kyr, og dei sett 2 t. 

poteter. 

Reier blei g. m. Randi Guttormsdotter Barstad. 

Ingeborg blei g. m. Otto Påhlmann. Lars, g. m. 

Berte Hellås, Hegebostad. Johanna, g. m. Gunnar 

Glomsaker. Jakob kom til gården Hægeland og 

overtok denne etter svigerforeldrene. Tobias og 

Amalia reiste til Amerika. Kilde: Konsmo, s. 32, 

Kirkebok for Nord-Audnedal prestegjeld, Konsmo 

sokn og notatene til Benny Marie Kvås. 

 
144

 Konsmo, s. 212.   

 
145

 Fra bruket Huset under gården Tønnesland 

nevnes  Ole Larson g. m. Joran Tollaksdtr. Borni 

var: Lars, f. 1768, Søren, f. 1770, Ola, f. 1773 (d. s. 

å.), Ola, f. 1774, Torchel, f. 1777, Tollef,f. 1780 og 

Guro, f. 1784. Kjelde: Bjelland, s. 520.  

Fra folketellingen 1801 på gården Valebrokk. 3. 

fam.: Ole Larsen (Larson), mand, 74 år, husmann 

med litt jord- og almissenydende, g. m. Joran 

Tollesdtr., 60 år, begge i 1. egtes., Barn:  Torkild 

Olsen, 24 år i dagleie og Tollef, 21 år, går i dagleie. 

Kjelde: Bjelland, s. 425. 

 
146

 Faddere ved dåpen var Tomes Tønnesland, Ole 

Tønnesland, Kidel (Høneland) og Torbør 

Tønnesland. 

 
147

 «1 1805 selde Mads Ånonson bruket til Tellef 

Olson og det blei synfaring. Takstmennene uttala: 

«Stuehuset - meget brøstfeldig under vindøiet, og de 

tvende lofte paa syndre siden ganske forraadnet. 

Ildhuset: Ganske forraadnet og faldefærdig, 

ubrugelig og av ingen verdi. Stolpeboden: fantes og 

i meget ringe tilstand, manglende tag og næsten 

ubrugelig. Tvende fæhuse: soml var så brøstfeldig, 

at de var ubrugelige og faldefærdige. Tvende løer: 

meget forfaldne, og taget samt vægge svillene 

                                                                                    

ganske raadne. En løe kaldet Jordløen - ganske 

forraadnet og bedærvet. En løe i Smalien med 

halmtag som nedunder var forraadnet. Et qværnhus 

- ganske forraadnet og ubrugelig for nogen. 

Badstuene nogenlunde brugelig stand, dog var 

bænkene meget forfaldne. Andre hus blev ikke 

anvist. Jordet og slaattene: Det skjønnedes at der 

hadde været dige og veg der baade om ager og eng, 

men de var nu igicngroed og uden ringeste nytte. 

Ager og eng befantes saavidt i hævdbar stand, og 

dog var det ene som det andre ringe. Skovhugst: 

befantes trær nok til udhuse, stolpebod og badi stue, 

men ikke til stue og ildhus. Bumarken: Almindelig.” 

 
148

 Bjelland, s. 225. 

 
149

 Den 22.april 1810 hadde ekteparet Tollej 

Olsen og Rannej Osmundsdatter på Haraldstad 

dattera Torbør til dåpen. Fadderne var Anders 

Homme, Anders Hedåsen, Marte Haraldstad og 

Gunvor Haraldstad.  

 
150

 Den 16.mai 1813 hadde ekteparet Tollej Olsen 

og Rannej Osmundsdatter på Haraldstad dattera 

Anna Maria til dåpen. Faddere var Anders Olsen 

Homme, Anders Olsen Hedåsen, Ingeborg 

Gasesdatter Hedåsen, Marte Olsdatter Haraldstad 

og Gunvor Olsdatter Haraldstad. 

 
151

 Den 29. november 1817 hadde ekteparet 

Tollev Olsen og Rannej Osmundsdatter Haraldstad 

sønnen Ole til dåpen, født 27. november 1817. 

Fadderne var Anders Olsen, Ole Andersen Hedåsen, 

Torje Olsen Haraldstad, Marte Haraldstad og Tone 

Haraldstad.  

 
152

 Den 30. juni 1821 hadde ekteparet Tollev 

Olsen og Rannei Osmundsdatter på Haraldstad 

sønnen Osmund til dåpen. Faddere var Anders 

Olsen Homme, Torgje Olsen, Halvor Olsen, 

Martine (Marte) Haraldstad og Tone Haraldstad. 

 
153

 Bjelland, s. 227 og Laudal, s 419. 

 
154

 I folketellinge for 1875 er det gjort følgende 

registreringer vedrørende denne husstanden. 

Osmund Tellefson, husfar, sjølveigar, f. 1821, g. 

m. Åsel Bentsdtr., f. 1822 i Laudal. Born: Tomine, 

f. 1851 («sypige"), Anna Maria, f. 1854 Oline, f. 

1863 (g. 1889 m. John Anderson, Follerås, Finsl.) 

og Berte, f. 1866. Fråverande: Tarjer 

Osmundsdatter, jente i Finsland, f. 1849.  

Daniel Thorson, husfar, f. 1853 i Bjelland 

(Sundbø), g. m. Randi Osmundsdatter, f. 1847. På 

gården fødde dei: 3 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og lam 

og sådde: Bygg, 3/4 t. blanda korn, 3 t. poteter og 

andre rotfrukter. Arvingane e. Osmund selde bruket 

i 1885 til : Tarjer Osmundsdatter for «den imellom 
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hende og hendes fader i sin tid fastsatt kjøpesum, 

kr. 1840." Tarjer blei gift til br.nr. 1, «Vollen" i 

1894.» Kjelde: Bjelland, s. 227. 

 
155

 Konsmo, s. 212 og Bjelland, s. 227. 

 
156

 Bjelland, s. 68. 

 
157

 Bjelland, s. 68. 

  
158

 Bjelland, s. 68 og 73. 

 
159

 Øyslebø II, s. 487. 

 
160

 Bjelland, s. 227. 

 
161

 Hægebostad, s. 56. 

 
162

 Hægebostad, s. 56 og Lyngdal I, s. 468 og 469. 

 
163

 Lyngdal I, s. 468 og Lyngdal III, s. 534, 563 og 

564.  

 
164

 Lyngdal III, s. 44 og 564. 

 
165

 Kvås, s. 435 og Lyngdal III, s. 564. 

  
166

 Jakob Tobias Hågensen Risbakken 

(20.8.1844-1936) og hustru Johanne Marie 

Jakobsdatter Farbrot (5.4.1847-1930) hadde 

følgende barn: Hans Tobias. f. 1878, Gesine 

Tomine (Mina), f. 1879, Jakob Martin, f.1883, 

Rakel Berdine Amalia, f. 10.12.1887 d. 22.8.1971. 

 
167

 Lyngdal II, s. 264 og Lyngdal III, s. 564 og 565. 

 
168

 Kvås, s. 224 og Lyngdal III, s. 564 og 565.   

 
169

 Spind, en bygdebok, s. 396 og 434 

 
170

 Spangereid er et sted og en tidligere 

selvstendig kommune i Lindesnes, Vest-Agder. 

Fra 1837 var Spangereid en del av Audnedal 

(Undal) formannskapsdistrikt sammen med 

Konsmo, Valle og Vigmostad. Spangereid ligger 

langs riksvei 460 mellom Vigeland og Lindesnes 

fyr. 

I 1844 ble Audnedal delt i to: Sør- og Nord-

Audnedal. Spangereid og Valle utgjorde sammen 

Sør-Audnedal kommune. Denne kommunen ble delt 

igjen i 1897. Valle beholdt navnet Sør-Audnedal. 

Spangereid var selvstendig kommune frem til 1964. 

Fra 1. januar 1965 gikk størstedelen av Spangereid 

sammen med Sør-Audnedal og Vigmostad til en ny 

kommune som fikk navnet Lindesnes kommune. 

Den vestre delen av kommunen (vest for 

Lenefjorden) ble en del av Lyngdal kommune. 

                                                                                    

Spangereid er et sogn i Sør-Audnedal prestegjeld i 

Mandal prosti i Agder og Telemark bispedømme. 

Spangereid har en av Norges eldste kirker, 

Spangereid kirke. 

Geografi: Spangereidkanalen går igjennom eidet på 

Spangereid, fra Båly til Lenefjorden. Kanalen ble 

åpnet sommeren 2007, men utgravninger viser at så 

tidlig som i år 700 gikk det kanal igjennom 

Spangereid. 

Spangereid har en av tre barneskoler i Lindesnes 

kommune, Spangereid skole. 

Historie: Spangereid har vært bebodd i de aller 

eldste tider og stedet har vært et solid maktsentrum. 

Bygda er i dag overstrødd av fortidsminner fra 

jernalderen, blant disse er en militærforlegning og 

en kanal. Kanalen er gjenoppbygd slik at 

båttrafikken kan gå gjennom, slik som i vikingtiden. 

Dette for å slippe å gå rundt Lindesnes fyr. Det 

finnes også rester av flere store båtnaust og en rekke 

gravhauger for konger og stormenn fra vikingtiden. 

Et gammelt sagn fra bygda, gjenfortalt av presten og 

historikeren Peder Claussøn Friis i sin Norges 

Beskrivelse, utgitt i 1632, forteller at like innenfor 

Lindesnes kappskjøt kong Olav Tryggvason og 

unge Einar Tambarskjelve med bue. Det må ha vært 

en gang mellom år 995 og 1000 e.Kr., sannsynligvis 

rett før den fatale ferden som endte i slaget ved 

Svolder. Kongen tok med seg sine menn på 

kappskyting og valgte den naturlige standplassen 

for konkurransen på toppen av Klovnehaugen, en 

stor gravhaug øst for selve Spangereid sentrum 

Høllen, og skjøt over det åpne landskapet 

sydvestover mot Ravnefjellet. 

Einar Tambarskjelve med sin store bue skjøt en 

halv fjerdings veg, et gammelt avstandsmål som 

betyr ca. 1400 meter. Sagnet fortalte også om hvor 

pilene til Einar Tambarskjelve og Olav Tryggvason 

slo ned. Begge ble merket med høye bautasteiner, 

og de står der fortsatt. Kilde: Wikipedia – den frie 

encyklopedi.   
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 Spind, en bygdebok, s. 374, 387, 396, 397 og 

434. 

 
172

 Spind, s. 396-397 og 434.  

 
173

 Spind, s. 398 og 434. 

 
174

 Spind, s. 398, 411 og 434.  

 
175

 Spind, s. 398 og 435.  

 
176

 Spind, s. 314 og 398. 
177

 Lyngdal II, s. 264 og Lyngdal III, s. 564 og 565. 

 
178

 Spind, s. 359. 

 
179

 I henhold til folketellingen av 1801 for Spind. 
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180

 Spind, s. 314 og 398, samt kirkebok for Spind.  

 
181

 Spind, s. 318.   

 
182

 Spind, s. 359.  

 
183

 Spind, s. 364, 416  og 428. 

 
184

 Spind, s. 364, 404 og 438.  

 
185

 Spind, s. 297, 404 og 438. 

 
186

  Spind, s. 404 og 438. 

 
187

 Spind, s. 397, 404 og 438.   

 
188

 Spind, s. 404 og 438. 

 
189

 Spind, s. 311, 346 og 416. 

 
190

 Peder Nøtland var i årene 1591-1611 oppsitter 

på gården Nøtland. Han nevnes som også som 

lagrettemann i 1591. Peders husstand flyttet til 

gården Spindanger en gang mellom 1611 og 1635, 

for i 1635 nevnes Finkel Spindanger (1591-1667) 

som oppsitter på Nøtland. Det tyder også på at det 

gjennom generasjoner kan ha vært et nært forhold 

mellom gårdene Nøtland og Spindanger, enten 

gjennom slektsskap eller gjennom ekteskap. (Spind, 

s. 346). 

 
191

 Spind, s. 346, 347, 366 og 424.  

 
192

 Torborg Jakobsdatter var trolig utenbygds fra. 

Hun kan ikke sees registrert som datter av de fedre 

med Jakob som fornavn som på denne tiden bodde i 

Spind sokn.   

 
193

 Spind, s. 366. 

 
194

 Spind, s. 295 og 414. 
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 Spind, s. 296 og 414.  
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 Spind, s. 396, 397, 414 og 434.  
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 Spind, s. 404 og 438.  
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 Spind, s. 364, 416 og 428. 
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 Spind, s. 311 og 416. 

 
200
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204
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 Spind, s. 282, 398, 411 og 434.  
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 Peder Nøtland var i årene 1591-1611 oppsitter 

på gården Nøtland. Han nevnes som også som 

lagrettemann i 1591. Peders husstand flyttet til 

gården Spindanger en gang mellom 1611 og 1635, 

for i 1635 nevnes Finkel Spindanger (1591-1667) 

som oppsitter på Nøtland. Det tyder også på at det 

gjennom generasjoner kan ha vært et nært forhold 

mellom gårdene Nøtland og Spindanger, enten 

gjennom slektsskap eller gjennom ekteskap. (Spind, 

s. 346). 
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 Spind, s. 346, 347, 366 og 424.  
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 Om gården Øyvold. Øivold. Udt. øi'vall. - 

[Øvold ASt. 89]. Ouold 1594.Vi. Øuold 1600. 

[Øywoldt ASt. 166]. Øyvold 1619. Øiwold 1668. 

Øyvold 1723. Kilde: Norske Gaardnavne, Lister og 

Mandal Amt, Oslo 1912. 
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 Spind, s. 346, 347 og 424. 
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 Spind, s. 347, 398 og 434.   
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  Kvås, s. 410. 
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  Kvås, s. 410.  

 
214

 Kvås, s. 410, 411,  416, 417, 464 og 465.  
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 Kvås, s. 464-65. 
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 Kvås, s. 465 og 478. Lyngdal II, s. 68. 
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 Kvås, s. 435, 549 og 658. 
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 Lyngdal II, s. 490 og Kvås, s. 435.  
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 Kvås, s. 435 og Lyngdal III, s. 564.  
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 DN, Bind XV, nr. 96. 
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  Lyngdal II, s. 488.  
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  Lyngdal I, s. 283 og Lyngdal II, s. 488 og 489. 
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 Lyngdal I, s. 283. 
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 Lyngdal II, side 495. 
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 Lyngdal II, s. 489-490. 
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 Kvinesdal I, s. 399. 
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 Lyngdal II, s. 489 og 490. 
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 Lyngdal II, s. 490 og Kvinesdal II, s. 36. 
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 Lyngdal II, s. 490 og Kvås, s. 435. 
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 Undal var en tidligere selvstendig kommune 

(formannskapsdistrikt) i Vest-Agder fylke. 

Undal ble opprettet i 1837 og bestod av Konsmo, 

Spangereid, Valle og Vigmostad. 

I 1844 ble Undal delt i Sør-Undal (Spangereid og 

Valle) og Nord-Undal (Konsmo og Vigmostad). 

Sør-Undal hadde ved delingen 3 893 innbyggere, 

Nord-Undal 802. 

Rundt 1900 kom navnene Sør- og Nord-Audnedal i 

bruk. Kilde: Wikipedia – den frie encyklopedi. 
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 Kilde: http://www.cft-

win.com/getperson.php?personID=I084137&tree=

Norway 
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http://www.mundia.com/us/Person/14776471/16135

0424 
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 Nes 2-1, s. 26.  
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 Nes 2-1, s. 27. 
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 Nes 1, s. 728. 
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  Nes 1, s. 729. 
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 Lars Ommundsen Fintland. Født 1580 i 

(Tonstad sogn). Nevnt 84 år i 1664. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. 

Lars Ommundsen Fintland overtok i 1604 som 

leilending en partsdel på ½ hud jordegods av 

hjemmebruket. I årene 1615-1616 satt han som 

leilending til 2/3 deler av hele gården Fintland. Lars 

Ommundsen satt i 1665 som eier av gården 

Bjørnestad i Tonstad. To av Lars sine sønner var 

bosatt på Bjørnestadgården.  

Lars Ommundsen ble i 1640, sammen med flere 

andre gårdbrukere, stevnet inn for retten. Det var 

fogden som påstod at flere oppsittere i distriktet 

ikke hadde betalt den skatten de skulle. I november 

1643 ble Lars Ommundsen igjen innstevnet på 

tinget. Denne gangen var Tore Frafjord fra Forsand 

som begjærte sak. På en eller annen måte hadde 

                                                                                    

Lars Ommundsen fått tak i noen ting i sølv som 

Tore Frafjord påstod var hans eiendom. Dog var 

ikke Lars Ommundsen stevnet for selve tyveriet, 

men det sølvgodset som han var i besittelse av 

hadde han fått i en byttehandel der Lars hadde solgt 

en hest til Børel Netland i Fjotland. Lars ville ikke 

bli stemplet som besitter av tjuvgods, så han hadde 

levert dette sølvet tilbake til Børel Netland. Saken 

ble visstnok avsluttet med at Lars Ommundsen fikk 

sølvet tilbake fra Fjotland, og deretter sørget han for 

at det kom tilbake til rette eiermann. 

Lars Ommundsen var sønn til Ommund Fintland. 

Født ca. 1555 i (Lund). Død ca. 1609 på Fintland i 

Tonstad. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Ommund Fintland nevnes som i årene 1599-1608 

som oppsitter på gården Fintland. Fintland var 

krongods i årene 1536-1665, og Ommund var 

derfor leilending på gården. Familien bodde på 

Fintland, matrikkelnummer 14 (1668-1838), 

matrikkelnummer 38 (1838-1889), gnr. 36 (1950), 

bnr. 1, i Tonstad herred. 
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 Nes 1, s. 729. 
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 Kvinesdal II, s. 35. 
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 Kvinesdal I, s. 399 og Kvinesdal II, s. 36. 
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 «Den store nordiske krig» – Krigens gang:  

 1700 Krigsutbruddet, Karl XII setter i land 

tropper på Sjælland, slaget ved Narva 

 1701 Den svenske hær går inn i Livland, 

slaget ved Düna 

 1702 Polen-Litauen angripes, slaget ved 

Kliszów 

 1703 Grunnleggelsen av St. Petersburg. 

Russerne erobrer Narva 

 1704 Sverige og Polen slutter formell fred, 

Sachsen fortsetter kampen 

 1706 Svensk seier over sakserne ved 

Fraustadt, freden i Altranstädt, Sachsen 

trekker seg ut av krigen 

 1708 Karl XII begynner angrepet på 

Russland, slaget ved Lesnaja 

 1709 Slaget ved Poltava, Karl XII til 

Tyrkia, Danmark og Polen-Litauen atter 

inn i krigen 

 1710 Slaget ved Helsingborg. Store 

russiske erobringer i Baltikum 

 1712 De allierte fører krig i Nordtyskland, 

slaget ved Gadebusch 

 1713 Den svenske hær kapitulerer i 

Gottorp. Preussen med på alliert side 

 1714 Gottorp besettes, erobringen av 

Nord-Tyskland fortsetter 
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 1715 De siste svensk-tyske besittelser 

erobres. Karl XII vender hjem 

 1716 Mislykket svensk angrep på Norge, 

Tordenskjolds seier i slaget i Dynekilen. 

Peter den store besøker Danmark 

 1717 To mislykkede danske offensiver mot 

Göteborg og Strömstad. Peter den store på 

storpolitisk besøk i Frankrike 

 1718 Svensk-russiske forhandlinger om 

separatfred på Ålandsøyene. Andre 

svenske offensiv mot Norge. Karl XII blir 

drept foran Fredriksten festning 

 1719 Russiske herjinger langs 

svenskekysten. Tordenskjold tar Marstrand 

 1720 Dansk-svensk fred på Fredensborg. 

Prøyssisk-svensk fred i Stockholm. 

 1721 Russisk-svensk fred i Nystad 

 1732 Formell polsk-svensk fred 11 år etter 

krigens avslutning. Kilde: Wikipedia – den 

frie encyklopedi. 
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 Lyngdal II, s. 490 og Kvinesdal II, s. 36. 
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 Kvinesdal II, s. 420-21. 
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 Kvinesdal I, s. 399. 
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 Vi befinner oss i Trondheim i 1580. I en 

bygård ved Nidelva sitter Thomas Olsen Skotte  og 

funderer over livets tildragelse som man ofte gjør i 

sådan stund. Han har nettopp fått en sønn og en 

arving. Thomas sitter godt i det. Han eier bygården 

han bor i, og han har en jekt som han bruker til 

handel nordover. Så han har økonomi til å sørge for 

en god utdannelse for gutten.   

Men først og fremst skal fødselen feires sammen 

med de av sine landsmenn som er på handletur fra 

Skottland til Norge, noen for å kjøpe tømmer, andre 

for å kjøpe fisk. Kanskje det kommer innom andre 

av hans slekt Witloch også. 

Sønnen Georgio Thomæ Wittlocchio Nidarosiano 

vokser opp i gode kår i Trondheim. Moren hans 

dør, men faren gifter seg på nytt med Gjertrud 

Christoffersdatter. Hun er nok ikke så veldig mye 

eldre enn sin stesønn. Hun ble gravlagt ved vår Frue 

Kirke i Trondheim den 2. mars 1658, 3 år etter at 

stesønnen dør. 

Thomas bestemmer seg for å gi sønnen utdannelse. 

Og som vanlig på den tiden, foregår den høyere 

utdannelsen i utlandet. Universitetet i Rostoch er 

Nord-Europas eldste, og har hatt mang enn 

nordmann vandrende i sine korridorer. Så i 1599 

blir Georgio Thomæ Danus immatrikulert. Her 

lærer han blant annet latin. Han bruker sin latin å 

skrive et hyldningsdikt. I 1607 får han trykt 

hyldningsdiktet som er laget til nordmannen og 

                                                                                    

bergenseren Cort Aslaksen (1564 - 1624), samme 

året som Aslaksen tar doktorgrad i teologi ved 

universitetet i København med kongen, kansleren 

og stor del av adelen til stede. Kilde: 

http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Kvinesdal/K

ronike.htm 
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 På dette tidspunktet (rundt 1620)  har allerede 

Jørgen Thomassen (som han etter hvert blir kalt) 

fått seg en godt betalt jobb ved hoffet til Christian 

IV (1577 - 1648). For som 24-åring blir han 

Kapellknabe (kantor). Og han må ha hatt en god 

sangstemme som har "overlevd" stemmeskifte. 

Ellers er det gutter før stemmeskifte som utgjør det 

meste av koret. De får en kombinasjon av 

utdannelse, oppdragelse og sanglære som mange 

senere bruker som springbrett for en geistlig 

karriere. I Norge er det nærmeste vi kommer i dag 

NRK's sølvguttene.  

I motsetning til guttene som først får utbetalt et 

vederlag når de slutter ved stemmeskifte, så tjener 

som sagt  Jørgen Thomassen det relativt bra som 

"profesjonell" korsanger. Han får 40 daler om året 

samt 5 daler i månedlig kostpenger, hvilket regnes 

som en bra lønn. Dette er en stilling han har fra 

15.06.1604 til 18.02.1610. I denne perioden blir 

Jørgen godt kjent med den Dansk-Norske kongen 

Christian IV. Så Trondheimsgutten har så avgjort 

gjort det bra så langt i livet. 

Og det er Jørgens omgang med kongen som gir 

støtet til den neste fasen i hans liv. Fra den 15. til 

den 22. juni 1610 befant  Christian IV seg i Oslo i 

forbindelse med hyldningen av sønnen og 

prinsearvingen Christian (1603 - 1647) som 

foregikk den 16. juni 1610. Vi er fremdeles 31 år 

før Kristiansand grunnlegges. I denne perioden får  

Christian IV beskjed av lensherren over Nedenes,  

Styring Boel at det er et ledig prestekald i lenet etter  

Nils Pedersen Nordmand. Så den 19. august 1610 

skriver kongen følgende til lensherren: 

 "Vider, at eftersom du,  Styring Boel, nu senesten 

udi vor Kjøbstad Oslo os underdanigst hat 

tilkjendegivet, hvorledes der udi dit Len skulde 

være et godt Prestegjeld ledigt, da bede vi eder og 

ville at I nærværende Brevviser,  Jørgen Thomessøn 

(som nu nogen rum Tid har tjent os udi vort Sangeri 

og vi naadigst nu til samme Kald ville have 

befordret) til samme ledige Prestegjeld forhjelpe, 

havendes dog Jndseende med, at alting dermed maa 

skee efter Ordinantsen". 

Om prestegjeldet var så godt som det står i brevet, 

kan nok diskuteres. Jørgen tar på seg her en atskillig 

dårligere betalt og mer slitsom jobb enn det han har 

hatt i København. Kvinesdal et meget stort 

prestegjeld (fra Feda til Knaben) med lange og tøffe 

reiser, spesielt vinterstid. Prestegjeldet har slitt 

hardt på helsa på mang en sogneprest. Jørgen fikk 

også problemer med helsa på slutten. 
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Det har altså vært spekulert mye på hvorfor vår 

forfar bosetter seg i Kvinesdal. Det kan tenkes at 

han hustru som levde så sent som i 1669, har aner i 

Kvinesdal. Men man vet ikke hvem hustruen var. 

Det finnes et sagn om Jørgen Thomassen i 

Kvinesdal som kommer inn på hans opphav. Man 

har tilbakevist mye av innholdet her, men jeg har 

erfart mang en gang et det er en kime av sannhet i 

slike sagn. Jeg tar derfor med en av versjonene i sin 

helhet. 

«En rig Bonde i Kvinesdal,  Thomas, som eide de to 

store Gaarde Øvre-Egeland og Rødland, og maa 

have levet i Slutningen af det 16de Aarhundrede, 

havde tre sønner. Engang saa han de tre Smaagutter 

beskjæftigede med at bygge for Moro Skyld. Han 

spurgte dem da alle tre efter Hverandre, hva de 

byggede paa. Den ældste svarede: «paa en Flor» 

(Fjøs), den anden sagde, at han byggede paa en 

Stue, men den yngste, Jørgen, at han vilde bygge en 

Kirke. Thomas tog da dette som et varsel om, at  

Jørgen var bestemt til at blive Præst, og sendte ham 

til Danmark for at studere. Da Jørgen endelig kom 

præstelært hjem igjen, forstod han at «Munken» 

hjemme i Kvinesdal prækede falsk Lære. Et helt 

Aar igjennem satte han sig nu hver Søndag lige 

under Prækestolen, hvor Munkepræsten ikke kunde 

se ham, og skrev op, hvad denne sagde. Saa reiste 

han til Kjøbenhavn igjen, anklagede Munken for 

Kongen og fik selv Kongebrev paa Kaldet. 

Hemmelig vendte han hjem og kom ukjendt tilbage 

over Fjeldene en Søndag Morgen. Indhyllet i en 

lang Kappe gik han ind i Kirken, holdt sig stille, 

indtil Munken var færdig med sin Præken, og gik 

saa selv op paa Prækestolen, fortalte, hvem han var, 

og oplæste sit Kaldsbrev. Nu rømte Munken, 

forfulgt af Almuen, og forsvandt paa en Hei. Hr. 

Jørgen levde i mange Aar som Præst i Kvinesdal, og 

hans Søn, Jørgen Jørgenssøn, fik Kaldet efter ham. 

Han fik ogsaa opført en ny Kirke i Dalen, der stod 

lige til 1837. Den gamle Thomas skjænkede i sin 

Glæde over at se Sønnen som Præst et stort Stykke 

af sine eiendomme til Præstegaarden, hvis Udmark 

det endnu utgjør».  

Jørgen flytter inn på prestegården Elvestrøm som 

betyr hellig strøm. Dette er en av de eldste gårdene i 

Kvinesdal. Til gården hørte verdifullt laksefikse i 

Kvina. I 1626 var det 2 hester, 15 kreatur, 32 sauer 

og noen kalver. Noen stor gård er dette ikke 

sammenliknet med andre prestegårder i Norge. Men 

den er en av de største i bygda og har mange 

husmenn under seg som har må arbeide for presten  

I 1614 blir Jørgen prost i Lister prosti som omfatter 

Kvinesdal, Lyngdal og Audnedal samt Bjelland og 

Åseral. Jørgen er aktiv i sin gjerning. Han får revet 

og gjenoppbygd kirkene i Kvinesdal og 

Hægebostad. Han regnes som landets første 

målmann gjennom sine verker "Mållære for 

dialektene lengst vest i Vest-Agder" samt en 

                                                                                    

ordtakssamling. Og han blander seg bort i 

spørsmålet om etterfølger av sognepresten i Undal, 

Claus Pedersen Friis (ca 1575 - 1629) hvor han 

prøvde å få satt inn en Lauritz Hansen. Denne saken 

taper han og måtte betale 20 daler i bot for sin 

framferd. Så Friis sin etterfølger Hans Jørgensen 

Gotzow (- 1663) har nok heller et kjølig forhold til 

Jørgen. 

I 1648 var Jørgen tilstede ved  Fredrik IIIs (1609 - 

1670) hyldning i Christiania. Han representerte 

dessuten Stavanger og Bergens Stifters menige 

Præsteskap. Så han må ha vært en ansett mann langt 

ut over sitt eget prestegjeld.  

Jørgen hadde en søster hvis sønn Hans Larsen, ble 

sendt til  Jørgen av overformynderiet i Trondheim. 

Ellers får Jørgen flere barn, men ettertiden kjenner 

bare til tre av dem. 

◦Jørgen Jørgensen (ca. 1610 - etter 1695) kommer 

etter endt utdannelse i København og Stavanger, 

tilbake til Kvinesdal hvor han blir ansatt som 

kappelan hos faren. Da faren dør, overtar han 

stillingen. Og ironisk nok får han også stillingen til 

Hans Jørgensen Gotzow etter hans død. Han får 

sammen med kona Anna Andersdatter (- 1673) et 

par sønner. 

I. Thomas Jørgensen drukner i Fedafjorden i 1644. 

II. Isak Jørgensen (ca. 1624 - 1677) blir lensmann 

i deler av Kvinesdal og skaffer seg gårdene Rødland 

samt Øvre Egeland. 

 

Med dette hadde Jørgen Thomassen sørget for 

slekten har fått hånd om både sjelebot og pengebot. 

Og han har sørget for kimen til en stor etterslekt i 

Kvinesdal. Jeg har registrert 900 etterkommere, 

men dette er bare en liten del av slekten. 

Det spekuleres for øvrig om nevøen Hans Larsen er 

sønn av den Laurits Hansen som Jørgen ivret så 

voldsom for å inn som prest i Undal og således hans 

svoger. I så tilfelle kan denne familietilknytningen 

ha vært med på å føre Jørgen til Kvinesdal. Denne 

Laurits Hansen mener man kan være den samme 

som Kapellanen i Kvinesdal Laurits Hansen som 

var sønn av bonden Hans Andersen Gullestad (- før 

1609). Laurits Hansen var gift med en Ingrid 

Rasmusdatter. Men hvis Jørgen skal være svoger til 

Laurits, må Laurits ha vært gift før. Det er stor 

etterslekt etter Laurits Hansen og Ingrid 

Rasmusdatter med utgangspunkt i Lista. Kilde: 

http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Kvinesdal/K

ronike.htm 
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 Det er den eldre broren Jørgen som får 

utdannelse. Men noen rik man blir han ikke siden 

han kun arvet 40 rdl. av sin mor. Derimot gjør den 

hjemmeværende Isak Jørgensen det meget bra. Han 

opparbeider seg stor formue. Man er usikker på 

hvordan han klarer dette, men hans posisjon som 

lensmann og sønn av prest, er nok sterkt 
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medvirkende til at han får tilgang til penger. Og 

dette vet han å utnytte. Han låner dem ut mot pant i 

gårdene. Dette gir han etter hvert pant i mange 

gårder og han blir en av de rikeste kvindøler som 

har levd. Ved hans død har han en nettoformue på 

5891 rdl, hvilket vil si at han ble millionær etter 

dagens pengeverdi. Og den gang var det langt 

mellom millionærene. 

I 1651 bor Isak på gården Rødland. Denne hadde 

han fått ved et makeskifte med sognepresten Peder 

Søfrensen Godtzen for 550 rdl. Godtzen hadde fått 

overført gården fra bispestolen i Stavanger.  

Det er mens Isak bor på Rødland at han blir 

lensmann i 1657. Og han gifter seg med en 

lensmannsdatter Abel Danielsdatter Haneberg fra 

Sokndal. Det er nok dette giftemålet som gjør at han 

i 1670 kjøper gården Øvre Egeland og flytter hertil 

da dette er odelsgods til kona.  

Isak er lensmann frem til 1668. Så har han av en 

eller annen grunn ett opphold. Men i perioden 

1671-1674 er han på ny lensmann. Og han er alltid 

på bøndenes side. Lensmannsjobben gir høy status, 

men kan til tider være vanskelig å utføre på en slik 

måte at alle parter bli fornøyd. Dels skal han 

tilfredsstille sine foresatte med å påse at deres ofte 

urimelige pålegg blir overholdt og sørge for å få inn 

skatter og avgifter. Samtidig skal han representere 

bygdefolket i deres klager mot urimelighet fra 

øvrigheten. Isak står på bøndenes side og lar være 

og eksekvere dommer han mener er urettferdig. Han 

ser også igjennom fingrene ved unnlatelse av 

skattebetaling for hardt nødede bønder. Dette går så 

langt at han får en påtale for dette. 

Det er tøffe tider i Kvinesdal med drap, slagsmål og 

leiermål. Men det meste ordnet seg med betaling av 

bøter. Prinsippet var at staten ble skadelidende i 

form av manglende potensielle inntekter hvis en 

mann ble drept. Dette fikk de inn ved å bøtelegge 

morderen. Dermed var saken ut av verden. Ellers 

skal man nok være forsiktig med å la de gamle 

tingbøkene være bilde på tingenes tilstand. Det er 

ugjerningene som ble dokumentert, ikke hverdagen 

og samholdet i dårlige tider. (Ikke ulikt avisers 

reportasjer i dag). 

Isak og kona Abel får følgende barn: 

I. Thomas Isaksen ( - 1725) overtar gården 

Rødland etter faren. Han fortsetter i farens forspor 

som lensmann. Men han har nok ikke samme lynne 

som faren og var heller kranglevoren og vanskelig, 

ja han kunne være direkte hensynsløs og brutal. Det 

gikk så langt at han fikk påtale flere ganger på Feda 

ting. Han gifter seg første gang med Susanne 

Henriksdatter Schurmann som var datter av den 

senere borgemester i Stavanger  Henrich Hansen (- 

1660). De får en sønn og fire døtre som fører 

slekten videre. De fleste som bor på Rødland i dag 

er etterkommere av døtrene. Thomas lynne går ut 

over ham selv og han dør som en fattig mann. 

                                                                                    

Thomas Isaksen er som nevnt vår 6. tippoldefar. 

Det er den eldste datteren Anna Thomasdatter 

Rødland (omk 1672 - omkr 1715) som fører denne 

slektsgrenen videre med sitt giftemål med Ole 

Torkildsen Gjemlestad (omkr 1668 – omkr. 1759).  

Ole Torkildsen tar over velstandsgården Li. Det 

hadde vært et alternativ å følge denne slektsgrenen 

fremover i tid, men jeg valgte i denne omgang å 

følge en annen gren av slekten. 

II. Jakob Isaksen (- 1691) får i 1679 skjøte på 

gården Hunsbedt. Han gifter seg med Gunhild 

Danielsdatter som var datter til den rike Daniel 

Larsen Træland. Jakob og Gunhild får en sønn og 

fem døtre som alle gifter seg. Så det er stor 

etterslekt etter dem. I den forbindelsen er det en 

artig detalj. Tre av døtrene gifter seg med tre 

brødre. Disse brødrene er igjen bror av vår 5. 

tippoldefar Arnfind Salvesen Åmodt (omk 1660 - 

1725). 

III. Jørgen Isaksen (- før 1699) dør barnløs på 

Øvre Egeland. 

IV. Daniel Isaksen (- 1747) blir boende på Øvre 

Egeland som han overtok i 1701. Han blir gift to 

ganger, siste gang visstnok med en datter av 

Bjellands-presten Søren Schive. I dette ekteskapet 

får han ei datter og tre sønner. To av sønnene 

havner i Kristiansand. Den ene dør som ugift 

skredder her. Men den andre, Isaach Danielsen 

(1710 - 1771), blir mestersmed i byen og gifter seg 

med apotekerdatteren Anna Cathrine Struve. De får 

sønnen Daniel Isaachsen (1744 - 1813) som blir 

Sørlandets rikeste mann og eier av Kjos gård i 

Vågsbygd, en gård som er i familien eie den dag i 

dag. Dette betyr at dagens beboer Per Isaachsen 

Willoch (1930) er nimenning til denne forfatters far. 

Det samme gjelder for vår forhenværende 

statsminister Kåre Willoch (1928). 

Broren til Isaach Danielsen, Johan Andreas 

Isaachsen (1747 - 1793) blir sogneprest i Holt i 

Aust-Agder. Han gifter seg med Catrine Faye (1758 

- 1823) fra Lyngdal, og disse er opphav til Willoch-

slekten. (Men det er også andre grener som bruker 

dette navnet).  

V. Lars Isaksen (- omk 1707) blir også boende på 

Øvre Egeland. Han gifter seg med søstera til sin 

svigerinne, Elisabeth Danielsdatter (- omk 1695). 

De får to sønner og to døtre som alle gifter seg å får 

stor etterslekt. 

VI. Abraham Isaksen får gården Åse etter faren. 

Kilde: 

http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Kvinesdal/K

ronike.htm 
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 Kvinesdal I, s. 396. 
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 Kvinesdal I, s. 399.  
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 Jakob Hansen Hindsholm,  n. 1592 d. 1624 

http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Kvinesdal/Kronike.htm
http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Kvinesdal/Kronike.htm
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Sokneprest 1600 - 1623. Var student ved 

København universitet 1592. Gm. Elisabeth 

Lauritsdatter Lind, datter til prest Laurits 

Christensen Lind, Klepp, g.2.m. nr. 15 

Barn :  

a. Anne g.1.m. sorenskriver Peder Nilsen Krag d. 

1626 

        Barn : a. Sakarias Årstad nr. 29 

                 b. Jakob f. 1625 

    g.2.1636.m. fogd Lars Sørensen 

b. Hans f.ca. 1600, student i København 21. april 

1632, senere prest i Helleland d. 1656 

c. Laurits f.ca. 1605, nevnt i tingbok 1641 sammen 

med moren. I. Mehus skriver i Æ&H 1950 "Ble 

student fra Stavanger skole i 1629, og holdt seg 

vistnok senere i København". Innrullert ved 

København universitet 22.12.1621. Per Seland 

skriver i Ætt og Heim 1967 at han ble gjestgiver på 

Festervoll, Hidra. Dette kommer nok fra et brev i 

Sokndal prestearkiv, datert 18.9.1650 hvor Jakob 

Jochumsen kaller Laurits Jakobsen Festervoll for 

"Kjære Svoger". Det er også en Karen Lauritsdatter 

Hindsholm som døde på Festervoll i 1743, 87 år 

gammel, som vel var Laurits Jakobsens datter. 

Laurits Jakobsen Festervoll var gift med Anne 

Pedersdtr. Abelsnes, og en annen datter var gift på 

S. Rosseland nr. 8 

d. Anders d. 1623, drept under kortspill av Ole 

Koch, borger i Oslo. Denne ble ikke fredløs, på 

grunn av selvforsvar, men måtte bøte både til 

arvingene og til kongen. 

e. Daniel f. 1609 Haneborg nr. 15 

f. Jakob, sjømann med skipper Lyder Helmer, n. 

1632 

g. Maren "Lille Maren" n. 1626, ellers ukjent. 

h. Karen g.m. nr. 16. 

Kilde: Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal. 
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 Sokndal er en tidligere selvstendig kommune i 

Rogaland. Kommunen, med ladestedet 

Sokndalstrand og bygda Rekefjord, ble utskilt fra 

Sokndal kommune i 1845. Sokndal kommune hadde 

ved opprettelsen 348 innbyggere. Folketallet økte 

de neste tiårene, og var oppe i 526 i 1875, men sank 

deretter igjen. 1. juli 1944 ble Sokndalstrand slått 

sammen med Sokndal kommune igjen. Ved 

sammenslåingen hadde Sogndal 311 innbyggere. 

Kilde: Wikipedia – den frie encyklopedi.  
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 Daniel Jakobsen f. 1609 n. 1690 d.f. 1701 

Eik nr. 14e, lensmann ca. 1647 – 1665. Eide 3 pnd 

smør i 1639, som var kjøpt av Rasmus Torgersen 

for 200 riksdaler. 

Han reiste i 1626 til København sammen med 

broren Hans, kanskje for å ta en utdannelse. 

Daniel var skrivefør, og i 1660 fungerte han som 

sorenskriver da denne var død. Kaltes svigerfar til 

Bjørn Kjetilsen i 1690, men det var nok tidligere 

                                                                                    

svigerfar, og en datter som het Guri, var gift med 

Bjørn Kjetilsen, og hun døde vel før 1677, født 

rundt 1640, og vel av Daniels andre ekteskap. Hvis 

datteren Mette var født 1658, må han ha vært gift en 

tredje gang også, eller ville Mette Jofredsdtr vært 

over 50 år da hun fikk datteren. 

g.1.m. Askjer Leielsdatter d.ca. 1628, fra 

Haukland i Lund. 

g.2.1629.m. Mette Jorfredsdatter (nr. 9a på 

gården Haneberg).  

g.3.m. N.N. 

Barn 1.:  

a. Hans d. 1695 g.1681.m. Frøchen Larsdtr. 

        Ingen barn. Hun g.2.m Lauland, husmenn nr. 7 

b. Abel f. ca. 1624 d. 1699 gift med Isak 

Jørgensen Egeland, Feda(Kvinesdal). 

c. Elisabet gift på Mosvold, Vanse 

Barn 2:  

d. Jakob f. 1638 Ø. Åmodt nr. 13 

e. Guri g.m. nr. 16 

Barn 3:  

f. Mette f. 1658 gift på Ø. Åmodt nr. 8 

Kilde: Stein Norem Wisteds Ættesoge for Sokndal. 
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 Under prestemanntalet 1666 er Stigan 

Torjeson oppført med I hud. Han er då 66 år. 

Sonen, Ola, er oppført med 8'/2 eng. Han er 30 år 

og har 2 søner - Gunnar, 10 år, og Ståle, 8 år. 

Gunnar Ståleson har 81/2 eng. Han er 25 år og har 

ein son - Ånen, 6 år. «En enke» er oppført med 3 

eng. I alt blir dette 2 huder. 

Den 25.1.1676 er det skifte etter Stigan Torjeson, g. 

m. Gundlo Stålesdotter. Det er nemnt 2 kull barn, 

men ikkje namn på dei. Brutto lausøyre 50 rdl. og 

11/4 hud i Strisland. Stigan hadde altså vore gift 2 

gonger. Kor mange barn han hadde, veit ein ikkje, 

men etter det som går fram seinare, må han forutan 

Ola og Gunnar ha hatt ein son som heitte Torje. I 

skattemanntalet for 1712 er nemleg oppført Anen 

Gunnarson og Stigan Torjeson. Under 

prestemanntalet 1718 er Stigan (Torjeson) 50 år og 

Stigan Anenson 28 år. Anen Gunnarson har ein son, 

Gunnar, som er 40 år. Kilde: Konsmo, s. 372. 
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 I matrikkelen for 1723 er oppført ein som 

heiter Nils Olson (Olsen). Den 1.10.1735(2) er det 

skifte etter han, g. m. Gunlo Børusdotter. Dei hadde 

5 barn: Nils, 35 år - Børu, 21 år - Ola, 18 år - 

Stigan, 15 år og Audbjørg. Dei hadde 13 eng. i 

Strisland. Nils (Olson) er oppført i skattemanntala 

utover til 1749 (?). 

Den 13.9.1749 er det skifte etter Gunhild Olsdotter, 

g. m. Børu Nilsson. Dei hadde 2 barn: Nils, 5 år, og 

Anna, 8 år, og dei hadde 11 eng. i Strisland. Når det 

her er oppgitt bare 11 eng., så kan det koma av at 

det var andre som hadde rettighet i garden. Kilde: 

Konsmo, s. 374. 
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 Under Rentekammeret 1756 er Børu (Nilsson) 

oppført som eigar av denne gårdsparten parten. Han 

er nemnt utover til 1772, men då blir og nemnt ein 

som heiter Stigan Nilsson, vonleg bror hans.  

Ingen av dei blir nemnt seinare. Så vidt ein kan 

skjøna så blei Toruv Rasmusson eigar av denne 

garden utan at det ligg føre noko skjøte. Av eit 

pantebrev frå 1798 går det fram at han forutan 

odelsgodset og hadde ein annan gardpart i Strisland. 

Kilde: Konsmo, s. 374 
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 1 1799 ligg det føre skjøte frå skrivar Balle 

som på auksjon etter Daniel Toruvson sel 16 eng. i 

Strisland til Reiar Danielsen Midbø på vegne av 

Toruv Rasmusson for 700 rdl. Han hadde overteke 

eigedommen på pant.  

Under folketelinga 1801 er Toruv Rasmussen  27 

år, og kona, Åsne Nilsdotter, er 32 år. Dei har då 

eitt barn, Rasmus, 6 år. Farfaren, Rasmus Toruvson, 

er 64 år, og farmora, Anna Børusdotter, er 56 år. 

Nils Krestenson, 55 år, er inderst. Gunhild 

Rasmusdotter, 30 år, går i dagleige, og Anna 

Rasmusdotter, 28 år, går og i dagleige. Under 

Rentekammeret 1802 er Toruv Rasmusson oppført 

med 104/s (18) eng. 

I 1824 ligg det føre erklæring frå Toruf Rasmusson 

om at eldste sonen, Rasmus, har overteke 1/2 hud i 

Foss i Valle, og yngste sonen, Nils Torufsen, skal 

overta odelsgarden i Strisland for 200 spd. I 

matrikkelen for 1838 er Nils Toruvson oppført med 

2 sk.daler og 5 skl. 

I folketelinga 1865 er Nils Toruvson oppført. Han 

er då 62 år og enke¬mann. Der er nemnt 3 barn: 

Gunnar, 23 år - Ola, 20 år, og Maria, 28 år. Dei har 

i hest - 4 storfe og 4 sauar, og dei sår 1/4 tønne 

bygg - 1/4 t. bl.korn - 3 t. havre og sett 5 t. poteter. 

Kilde: Konsmo, s. 373. 

 

Den 12.10.1765 har Anne Børusdatter og Rasmus 

Torussen sønnen Børu (Børu) til dåpen. De bodde 

da på Strisland i Konsmo sokn. 

Toruv Rasmussen er eigar av denne garden utan at 

det ligg føre noko skjøte. (Sjå under brnr. 1.) Av eit 

pantebrev frå 1798 går det fram at han forutan 

odelsgodset og hadde ein annan gardpart i Strisland. 

I 1806 sel han nemleg 12 eng. i Strisland til ein som 

heiter Knud Torjeson for 525 rdl. Seinare, i 1824, 

sel han odelsgodset til sonen, Nils.  

I 1832 deler Knud Torjeson garden mellom sønene, 

Torjus og Reier. I 1844 sel Reier Knudson sin part 

til broren, Torjus Knudsen for 100 spd. 1 1849 

skjøter han den eine halvparten att til Daniel 

Reierson for 400 spd. 1 1858 er ein som heiter 

Torje Olson oppført som eigar av heile garden. Då 

skjøter han den til ein som heiter Per Ommundson 

for 800 spd. Det heiter at Torje hadde kjøpt garden i 

1855 av ein som heitte Halvor Olson. Som ein ser 

                                                                                    

går denne garden i mange handelar. Kilde: Konsmo, 

s. 374 
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 Konsmo, s. 38. 
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 Konsmo, s. 181 og Laudal, s. 502. 
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 1 1757 skjøtet Knud Knudson 1 hud i Helle til 

Juster Nilsson for 338 rdl. Kor Knud har arva eller 

kjøpt det han hadde utanom dei 21/3 eng. går ikkje 

fram av det som ligg føre, men han har nok samla 

saman att det som lust Børuson hadde. Han er og 

nemnt utover til 1775, men då saman med sonen, 

Peder. I 1773 skjøter Juster Nilsson 1/2 hud i Helle 

til eldste sonen Per Justerson og kona, Åsne 

Torkelsdotter, for 313 rdl. 1 1774 skjøter Juster 

Nilsson 1/2 hud i Helle til Andor Ormson Seland 

for 460 rdl. 

Den 5.4.1781 er det skifte etter Juster Nilsson. Der 

er nemnt 6 barn: Per (Peder), myndig. Anen, 

myndig . Nils, 23 år. Knud, 18 år. Inger, 25 år, og 

Olu, 15 år. Han har i 1774 selt 1/2 hud i Helle til 

Andor Ormson. (Sjå under bmr. 1 og 2.) Plassen 

Krossmoen under Helle er og nemnt. 

Under folketelinga 1801 er Per Justerson 60 år, 

og kona, Åsne Torkelsdotter, er 62 år. Ingen barn 

nemnt. Ingrid Reiersdotter, 22 år, er tenar og ug. 

Etter det som går fram seinare, blei Per andre 

gongen g. m. Ingrid Reiersdotter. Ved skifte etter 

Per Justerson den 29.12.1824 blei garden utlagt til 

enka, Ingrid Reiersdatter, for 380 spd. Kilde: 

Konsmo, s.146.  
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 Etter pantebok for 1797 har Oslu odelsrett på 

ett bruk på garden Haraldstad. Gunder betalar 

løysepengane 310 rd., og første faredag i 1797 skal 

Gunder og Oslu flytte til. Han har lånt 300 rd. av 

John Neset i 1795, og har pantset garden 81/2 eng. 

Gunder Olson blir g. andre gong med enka Oddbjør 

Sørensdtr., Strædet f. 1777, d. 1845. Dei blei gift 

1815. Ingen born å finna. 

Ny eigar blir Juster Ånenson, Haraldstad, d. 

1810. Han kjem frå Josal i Vigmostad, og blir gift 

1800 med Asgjer Gasedtr. Haraldstad f. 1782, d. 

1851. 

Born: 

1. Karen f. 1801. 

2. Ånen f. 1804, g. m. Torborg Tollisdtr. Haraldstad 

f. 1810, d. 1851. Hennar far er Tolli Ånenson, 

Haraldstad. 3. Gase f. 1807, g. m. Ingeborg 

Torufsdtr. Høye, Øyslebø. 

Året etter at mannen Juster døydde, blei enka 

Asgjerd gift med Ola Kiddelson, Monen, Bjelland, 

f. 1793, d. 1849. 

Born: 

1. Kiddel f. 1815. 

2. Ole f. 1818. 

3. Tarjer f. 1821. 
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4. Juster f. 1812, g. m. Marte Willomsdtr. 

Haraldstad, f. 1820, d. 1902. Til Skaret, Rustad. 

Marte døyr på Haraldstad. Kilde: Laudal, s. 97. 
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 Kvås, s. 260. 
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 Kvås, s. 319. 
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 Kvås, s. 416. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” 

(Kristiania 1912).  Gnr. 53. 54. Borvigen indre og 

ytre. Udt. bårvija. — Indre og Yttre Borrewig 1668. 

Indre og Yttre Boervig 1723. I Hyllestad og i Melø 

håves Navnet Borvik med samme Udtale af Iste 

Stavelses Vokal. Iste Led i disse Navne er mulig 

dor^ f. (Indl. 8. 44), i hvilket Ord g ofte falder bort i 

Sammensætning. Gaarden ligger under en 

brat Høide; men der håves intet Kjendskab til 

Levninger af en «Bygdeborg» paa denne. Borviken i 

Kvinnherred, som har Udtale med lnkt o, har anden 

Oprindelse. Jfr. Bd. XVI 8. 178. XI 8. 40. 
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 Lyngdal II, s. 495. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  87. Fyglestveid. Udt. fy`gglestveid 

(ogsaa hørt fø`gglestveid og fu`gglesveid). -- 

[Føllestveidt ASt. 88]. Følgisthued 1601. Føglistued 

1604.
1
/1. Føllisthued 1610. Føgelstuedt 1630. 

Føglistued med Foskleff 1668. Føglestved 1723.  

*Fyglisþveit; af fygli n., Fuglefangst, og þveit, 

hvorom se Indl. S. 83. Har alm. været skr. 

Fuglestvedt. I Matrikelen af 1905 skr. -tveit. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  17. Holmegaard. Kaldes hẳ`lómm. -- 

Se Oplysningerne om Sognets Navn S. 85. 

Holmegaard 1668. 1723. 

Gaardens gamle Navn er Holeimr, hvorom se under 

Sognenavnet. Gaarden var i sin Tid adelig 

Sædegaard, indtil den gik over til Kronen, hvorefter 

den i 1525 tillagdes Lagmanden i Agder. I det 17de 

Aarh. har Navnet faaet Tillægget -gaard, da det i 

den Tid var Mode at ændre Herregaardes og andre 

af Rangspersoner beboede Gaardes Navne saaledes, 

at de fik større Lighed med de samtidigt brugelige 

danske Herregaardsnavne. Saaledes blev Ellin i 

Onsø til Ellingaard, Hovin paa Helgeøen i Mjøsen 

til Hovinsholm, Foss paa Eker til Fossesholm, 

Lunde i Vanse til Lundegaard osv. (jfr. ogsaa 

Hartmark og Halsaa GN. 52). I de fleste af disse 

Tilfælde have disse 

formentlige Forbedringer af Navnene ikke slaaet 

igjennem; det nye Navn har ikke i Længden holdt 

sig i alm. Brug; Gaarden har som her beholdt sit 

gamle Navn i Tale, og tildels faaet det igjen ogsaa i 

Skrift. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 86. Finsdal. Udt. fi`nnsdal. -- 

Finndtzdall 1601. Fiendzdall 1604.
1
/1. Findzdall 

1610. 1630. Findsdall 1668. 1723. Se under 

Finsland sogn GN. 24. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  4648. Møl ytre, Midmøl og Møl 

øvre. Udt. møll (ogsaa hørt mōl). mi`ddmøll. 

ø`ffstemøll. -- i Mæli DN, III 135, 1325. a Mœle 

DN. VI 452, 1427 a Møle DN. IV 609, 1428 VI 

456, 1429. Møll DN. VI 813, 1555 [Møl ASt. 87. 

88]. Møll 1601. Yttre Møll, Mied Møll, Øffre Møll 

1604.
1
/1, 

1
/1, 

1
/1. Møll 1610. St. S. 300. 1630. Ytter 

Møel, Midt Møel, Øfre Møel 1668. Yttre Møll, 

Midmøll (Pl. Moenen), Øfre Møll 1723. Melr m., 

Mæl, Sandbakke eller Lerbakke ved Elv (Indl. S. 

67). Ligger ved Mandalselven; Jordbunden ifølge 

Kraft (III S. 493) skarp og sandig. Overgang af e til 

ø har her vist sig tidlig i Skriftformerne. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  60. 61. Vatne vestre og østre. Udt. 

vā`tne. -- Wattne 1601. Wattnne vestre og østre 

1604.
1
/1, 

1
/1. Wattne 1610. 1630. Vester Wadtne, 

Øster Wadtne med Eschedal og Kopperstøel 1668. 

Wester Watne, Øster Watne (Pl. Dogermyr) 1723. 

Af vatn n., Vand. Om Formen se Randøsund GN. 

72. Ligger ved den øvre Ende af Skagestadvandet. -

- "Eschedal", af eski n., Sted, bevoxet med 

Asketræer (Indl. S. 42). Om "Kopperstøel" jfr. 

under "Forsvundne Navne". "Dogermyr" kan jeg 

ikke forklare. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  50. 53. Nøding ytre og øvre. Udt. 

nǿ`ding. -- i Nœtingi DN. IV 103, 1315 allan 

Nøtinghin DN. II 465, 1412 a Nytinghin DN. V 

436, 1432 a Nøtingge DN. X 202, 1478 [Nøding 

ASt. 87]. Yttre Nødinng, Offuer Nøding 1601. Yttre 

Nøding 1604.
1
/1. Nøding 1610. 1630. Ytter Nøding 

med Dybedall, Ofuer Nøding 1668. Yttre og Øvre 

Nøding 1723. Nœtingr.  

Navnet har ganske vist opr. tilhørt Nødingsfossen 

(ved GN. 50). Det synes at maatte være afledet af 

nót f., Not, Fiskegarn; en saadan Afledning har et 

Sidestykke i Elvenavnet Nitja, hvis dette virkelig 

kommer af net (NE. S. 174). Laxefisket i 

Mandalselven har i sin Tid været meget betydeligt 

(se Peder Claussøns Saml. Skrifter S. 308) og denne 

Fos et af de bedste Fiskesteder. I Topograph. 

Journal III. H. 11 S. 69 siges det, at der her fanges 

Lax med Hov, og smst. S. 62, at Eierne af 

Fuskeland brugte at kaste et løst Garn ud under 

Fossen og strax drage det i Baaden igjen. Formen 

fra 1432 (DN. V 436 a Nytinghin skriver sig vel fra, 

at opr. kort y og kort ø paa den Tid vare faldne 

sammen i Udtalen til ø, og at kort ø allerede da i 
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opr. kort Stavelse var blevet forlænget. Hvis 

Formen var rigtig, vilde den forudsætte et Navn 

Nýtingr, afledet af Adj. nýtr, nyttig, tjenlig, som 

vilde passe godt til et fiskerigt Sted; men den strider 

baade mod de anførte ældre Former og mod den 

nuv. Udtale. I Tuddal i Ø. Telemarken findes 

Navnet Nøtingvand; jeg kjender dog ikke Udtalen 

af dette Navn. "Dybedall" er opr. *Djúpidalr, den 

dybe Dal. 

 
274

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  49. Heien. Udt. hei´a. -- Heijen 1668. 

Hejen 1723. Se Indl. S. 53 under heiðr f. 

 
275

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr.  14. Fuskeland. Udt. fu`sskelann. -- 

Fuscheland [DN. XIII 673 1534]. 1610. 1668. 

Fuskeland 1723. 

*Fauskaland. Sms. med Gen. Flt. af fauskr m., 

trøsket, forvitret Træ (endnu brugt Ord), som har 

havt en udstrakt Anvendelse i Stedsnavne. Usms. 

findes det som Gaardnavn i Ent. kun paa to Steder, i 

Kvinnherred (Fausk) og i Askim (Føsk), men 

hyppigt i Flt. (Fauskar; nu i Formerne Fauskan, 

Fauske, Fausko, Foskum, Føske, Føsker). Sms. 

haves det i Forbindelse med -angr, -áss, -ruð, -vágr, 

-vík, samt med -land her og i Hitteren (skr. 

Fausland). Overgang fra Diftong til Enkeltvokal 

findes ligeledes ved GN. 1. b.9,s.88 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 22. Laudal øvre. Udt. lau`dal. -- Se 

Oplysningerne om Sognets Navn S. 99. -- [Løfvedal 

ASt. 87. 88]. Løffdall 1601. Løffdall (øvre, nedre 

og søndre).
1
/1, 

1
/1, 

1
/1. Løbdall øvre 1668. Løbdahl 

øvre 1723.  

 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 43. Laudal nedre. Udt. lau`dal. -- Jfr. 

GN. 22. -- Øster og Vester Løbdall 1668. 1723. Her 

staar Sognets Kirke. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Sognets Navn: Laudal. Udt. lau`dal. Ældre 

Navneformer: Laughadals sokn DN. X 116, 1428 

Lawffwædal s. DN. X 252 c. 1515. Logedal s. DN. 

X 769, 1539  

Sognet har Navn efter Kirkestedet, GN. 43. Opr. 

Form *Laugardalr, som maa indeholde Elvenavnet 

Laug, der har været det gamle Navn paa 

Laudalsbækken (paa Amtskartet Løvdal-Elven), 

som fra Vest falder i Mandalselven ved Kirken. 

Ifølge Ross kaldes Elven i selve Bygden Logaana 

(med aabent o). Laug er oldn. laug f., Bad, Vand til 

at vaske sig; Ordet kan af Gaardnavne skjønnes at 

have været brugt som Indsønavn og ialfald her som 

Elvenavn. Se Indl. S. 64. NE. S. 139. Den gamle 

Kirke nedreves og ny byggedes i 1826. 
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 Øyslebø II, s. 487. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 17. Bøen. Udt. bǿn. -- [Bøen, Bøn ASt. 

85. 86]. Bøenn 1601. 1604 (øvre og nedre).
1
/1, 

1
/1. 

Bønn 1610. Bøen ytre og øvre 1668. Bøen ytre og 

øvre 1723. 

 
280

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Herredets og Sognets Navn: Tveid. Udt. 

tveid. Dalførets Navn opgaves her at lyde tå`ffdal. 

Ældre Navneformer: a Þuæit, Þuæitar k. DN. I 342, 

1379 Þueitar s. DN. V 312 313, 1404. a Þweit DN. 

IV 609, 1429 Þweitar s. DN. III 569, 1445 Tweth s. 

DN. XII 221, 1489 [Tveidt ASt. 48. 85. 166]. 

Þveitar sókn; benævnt efter Præstegaarden (GN. 

13), hvis gamle Navn har været Þveit. Om dette Ord 

se Indl. S. 83. I Matrikelen af 1905 skr. Tveit. 

Om Sognekaldet se Kraft, Topogrstatist. Beskr. 

over Kgr. Norge. 1ste Udg. Bd. III S. 555. Dalførets 

Navn lyder længere oppe to`vdal; har i lang Tid 

været skr. Topdal. I NE. S. 272 antages dets gamle 

Form at have været *Þofnardalr; O. R. har 

imidlertid senere1, maaske med Urette, betvivlet 

denne Forms Rigtighed. Det indeholder naturligvis 

et gammelt Navn paa Elven, ifølge NE.  

*Þofn. Et saadant Navn maa sammenstilles med 

Gaardnavnene Tom (udt. tåmmn) i Raade (Þufn 

DN. II 50, 1299 og det dertil hørende i Þufnarudum 

RB. 517, Tom (udt. tåmm) i Vestby (a Þufn RB. 

124), samt det under Jarlsberg Hovedgaard 

indgaaede Þufn (RB. 205); desuden haves af hidhen 

hørende Navne Þufnarþorp, Þufnaþorp paa to 

Steder i Bohuslen (RB. 33. 228. 385). Elvens Navn 

har vistnok været *Þufn og ikke *Þofn; men Gen. 

kan, foruden den i de anførte Gaardnavne bevarede 

Form Þufnar, have havt en Form Þofnar (se S. B. i 

NE. S. 337). Nødvendigt er det dog ikke at antage 

en saadan Genitivform, da det jo sees, at Þufn i de 

to først anførte Gaardnavne nu er udt. med aaben 

Vokal. Efter S. B. (NE. S. 337) hører Þufn antagelig 

sammen med þúfa f., Tue (Indl. S. 83), og skulde 

som Elvenavn sigte til, at Elven gaar gjennem tuet 

Lænde. En Afledning Þufn af þúfa bliver dog 

usikker. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 86. Finsdal. Udt. fi`nnsdal. -- 

Finndtzdall 1601. Fiendzdall 1604.
1
/1. Findzdall 

1610. 1630. Findsdall 1668. 1723. Se under 

Finsland sogn GN. 24. 
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 Kvås, s. 40. 
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 Kvås, s. 261 og 262. 

 
284

 Kvås, s. 262. 
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 Kvås, s. 262 og 263. 
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 Kvåa, s. 321. 
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 Hovedslektslinjen Skofteland i Sør-Audnedal 

– Birkeland i Kvås viser Tollak Kvås (1916-1999) 

sin farsside og samsvarer dermed med personene på 

slektslinje 001. Hovedslektslinjen inneholder 

persongalleriet fra ane nr. 063 Tore Tollefsen 

Skofteland til ane nr. 074. IV. Tollak Kvås.  

 
288

 Sideslektslinjen Vegge i Kvås – Birkeland i 

Kvås viser Tollak Kvås (1916-1999) sin morsside, 

og er derfor sammensatt av et persongalleri fra flere 

slektslinjer. Personnummeret, eks. 001/041, 

henviser til personens anenummer og til 

slektslinjens nummer.  
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 Hovedslektslinjen Sandnes i Halse – 

Hægeland i Konsmo viser Emma Hægeland 

(1917-1966) sin morsside, og samsvarer dermed 

med personene på slektslinje 006. 

Hovedslektslinjen inneholder persongalleriet fra ane 

nr. 041. .......... Olafsdatter Sandnes, datterdattera 

av lagmann Bent Henningsen (1470-1532) til ane 

nr. 052. Emma Hægeland. 

 
290 Sideslektslinjen Austre Sveinal i Laudal – Helle i 

Konsmo viser Emma Hægeland (1917-1966) sin 

farsside, og samsvarer  dermed med personene på 

slektslinje 026 fra ane nr. 001. Gunder Ormsen Austre 

Sveinal til ane nr. 010. Jakob Olaus Tobiassen Helle.  

 
291 Jakob Olaus Tobiassen Helle (19.1.1880-) var gift to 

ganger; første gang med Ingeborg Nilsdatter Hægeland. 

Etter hennes død giftet han seg med svigerinna (avdøde 

hustrus søster) Anna-Maria Nilsdatter Hægeland.  


