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FORORD 
 

Bjelland og Grindheim var i perioden 1837-1901 en kommune, men fra 01. januar 1902 ble 

kommunen delt i de to selvstendige herredene Bjelland og Grindheim. I eldre tid hørte Bjelland og 
Grindheim inn under Vats tinglag, men under Napoleonskrigen i 1809 ble Bjelland og Grindheim lagt 

inn under futen på Lista og sorenskriveren i Lyngdal. Året etter Napoleonskrigens slutt etablerte 

myndighetene ett nytt tinglag i distriktet, som fikk navnet Øidne tinglag. Selv om tinglaget var blitt 

flyttet, så måtte oppsitterne i området i flere tiår fremover reise til Farsund dersom de skulle kontakte 
futen eller skriveren. Dette var en høyst ubekvem situasjon for bygdefolket, og etter flere søknader til 

departementet fra formannskapet i Bjelland og Grindheim ble tinglaget i 1857 lagt inn under futen og 

sorenskriveren i Mandal.  
Bjelland var eget herred i 62 år, for 01. januar 1964 våknet bjelldølene opp i Marnardal kommune og 

grinddølene våknet opp i Audnedal kommune. Det spørsmålet som mange i ettertid har stilt seg og 

som i dag i forbindelse med utredningen av kommunestrukturen på Agder igjen er kommet opp er: 
Hvorfor laget man ikke en eller flere storkommuner i øst-vest aksen i Midt-Agder på 1960-tallet, enn 

bare å tenke på en nord-syd akse gjennom dalførene. Da Setesdalsbanen mellom Grovane og 

Byglandsfjord ble anlagt førte dette til økt kommunikasjon mellom Bjelland og Hægeland, og i 

Hægeland ble den nyanlagte jernbanestasjonen ett viktig kommunikasjonsledd for bjelldølene. Kan 
ideen om en Midt-Agder kommune bestående av de tidligere herredene Grindheim, Bjelland, Finsland 

og Hægeland igjen bli aktuell? Uansett hvordan men snur og vender på det, så finnes det flere 

århundrer med sterke bånd som knytter disse fire sognene sammen. Ett av de beste bevisene på dette 
samkvemmet ligger i å følge sognenes ættehistorie, men her kommer det inn noen tillegg og det er de 

nære slektsforholdene mellom familier i Finsland, Laudal og Øyslebø, mens i Bjelland var det også 

nære slektsbånd til ætter i Åseral sogn.  
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FRA BJELLANDS HISTORIE 1900-1963 
 

 

KOMMUNIKASJON OG SAMFERDSEL I ÅRENE 1900-1925 
 

Kommunikasjonsmessig sett ligger Bjelland svært sentralt på Agder, og allrede da Bjelland ble egen 

kommune i 1902 var fremgangen til bygda og bygdefolket satt i en viss sammenheng med utviklingen 

innen samferdselssektoren. I 1902 gikk allrede hoveiforbindelsen gjennom Mandalsdalen fra Laudal til 
Kollungtveit og videre til Åseral gjennom Bjellandsbygda ved Bjelland kirke. I 1876 ble denne veien 

justert opp til en kjørebredde på 3,8 meter, men med innskrenkinger på enkelte plasser som blant annet 

ved Homme hvor broen over Mandalselva kun hadde en kjørebredde på 2,6 meter. I og med at gårdene 
i Bjelland ligger svært spredt på begge sider av Mandalselva var det på slutten av 1800-tallet viktig å 

anlegge et veinett som muliggjorde best mulig kommunikasjonsforhold mellom bygdas ytterpunkter 

og de mer sentrale områder av kommunen. Dermed hadde Bjelland som egen kommune i 1902 ett 
forholdsvis godt utbygd veinett sett i forhold til folketallet i kommunen. Fra Kleven, sør for Bjelland 

kirke, gikk det en smal og bakket gjennomgangsvei, Glåbeveien, med en gjennomsnittsbredde på 2 

meter og anlagt i 1850 vestover over heia til Ågedalstrand og kom der inn på hoveiforbindelsen 

gjennom Audnedalen. Fra Glåbeveien ved gården Ågedal var det anlagt en 2,5 meter bred og 3 km. 
lang sidevei nordover mot gården Dalan. Like nord for Bjelland kirke gikk det i 1902 en 3,2 meter 

bred og 7,9 km lang gjennomgangsvei, Kolandsveien, østover via gårdene Skjeggestad, Tønnesland og 

Koland til Hægeland grense. Innen Hægeland herred fortsatte veien frem til jernbanestasjonen. Denne 
veistrekningen var rundt 1900 hovedveiforbindelsen mellom Mandalsdalen og østlige deler av amtet 

og var dermed også en av de veiene med størst ferdsel på. Fra Sølvskaret på Kolandsveien ble det like 

før 1900 anlagt en 2,6 meter bred og 3,4 km lang sidevei til gårdene Tversland og Kjelland. Fra gården 

Koland på Kolandsveien var det i 1902 under bygging, og som ble ferdigstilt i 1903, en 3,2 meter bred 
og 3,3 km. lang gjennomgangsvei sørover til gården Sundbø ved Finsland grense. Nord for Bjelland 

kirke, mellom gårdene Foss og Homme, var det før 1902 anlagt en gjennomgangsvei vestover til 

Audnedalen via gården Seland, og fra Homme bro i nordlig retning gikk det en 2,5 meter  bred  og 3 
km. lang vei til gårdene Urdal og Aasan. Fra gårdene Midbø og Nåstad gikk det en 3,2 meter bred vei 

til Øydneskleiv. I tillegg til disse nevnte amts- og kommuneveger var det også flere private kjørbare 

gårdsveien innen Bjelland og blant disse kan nevnes forbindelsen mellom Manflåvannet og gården 
Østre Haraldstad og strekningen mellom Glåbeveien og gårdene Apaasæ og Moland. Men i 1902 var 

det fremdeles gårder i Bjelland som ikke hadde kjøreveiforbindelse, men kun rideveier, og blant disse 

kan nevnes rideveien mellom Breilien og Valebrokken og mellom Eivindstad og Kalland i Hornnes.  

I perioden mellom 1900 og 1908 ble det også foretatt en total omlegging av Glåbeveien, og i årene 
1918-23 ble det foretatt en ombygging og oppgradering av Kolandsveien.  

 

Bjelldøler var blant pionerene i rutebildriften på Agder, for en septembersøndag i 1911 startet sjåfør 
Theodor Apesland, født i Laudal men bosatt i Bjelland, opp i Mandal med den første turen med rutebil 

gjennom Agder. Bussen tilhørte Mandal og Oplands Automobilselskap, og var av merket Opel med en 

motor på 24 hestekrefter og med plass til 10 passasjerer. Med seg på turen hadde Apesland fintfolk 
som politimesteren i Mandal, advokat Lohne, formannen i Mandals kjøpmannsforening og 

redaktørene i byens lokalaviser. Turen gikk fra Mandal nordover gjennom Øyslebø og Laudal til 

Bjelland hvor det var en kortere pause. Derfra fortsatte busen til Sveindal hvor det ver en to-times 

matpause, og fra Sveindal dro gikk turen tilbake til Bjelland før sjåføren svingte av fra hovedveien og 
tok fatt på Glåbeveien vestover mot Audnedalen, og fra Audnedalen gikk turen sørover mot Vigeland 

og derfra østover mot Mandal. Det som i hovedtrekk gjorde at Bjelland ble utgangspunktet for 

rutebildriften i Agder var at sjåføren bodde i bygda, og rutetraseen ble dermed lagt opp med Bjelland 
som stasjoneringssted for den første bussen til selskapet Mandals og Oplands Automobilselskap. 

Mandag, Onsdag og Fredag gikk bussen fra Bjelland klokken 06.00 om morgen, og turen gikk over 

Glåbedalsvegen til Audnedalen og derfra videre til Vigeland og Mandal, og med retur fra Mandal kl. 

16.00 i samme trasee til Bjelland. Tirsdag og Lørdag gikk bussen fra Bjelland via Laudal og Øyslebø 



til Mandal, og med retur i samme trasee. Ruten ble opprettholdt frem til i desember samme år, for da 

ble den midlertidig innstilt som følge av tekniske problemer, men ruten var igjen i drift våren 1912.  

 
 

 
”Bjellandsruta” var den første bussen som gikk i ordinær rutetrafikk i Vest-Agder. Rutene Bjelland – Konsmo – 

Mandal og Bjelland – Øyslebø – Mandal startet opp i 1911med en 24 hestekrefters Opel. I bussen var det plass 

til 10 personer og vognenes første sjåfør var laudølen Theodor Apesland. Bak busselskapet stod aksjeselskapet 

Mandal og Oplands Automobilselskap med hovedkontor i Mandal. 

 
 

Det neste fremskrittet innen kommunikasjon kom til Bjelland i 1912 da kommunen fikk 

rikstelefonforbindelse med omverdenen. Det ble anlagt fem telefonsentraler og telefonen ble i de 

kommende årene det viktigste kommunikasjonsmiddelet mellom bygdas gårder. På denne tiden fikk 
bjelldølene også bedre postforbindelse, noe som i første rekke hang sammen med bussruteforbindelsen 

til både Kristiansand og Mandal. Bjelland var rundt 1914 ikke lenger en utkant i Midt-Agder, for 

bygda var blitt et kommunikasjonssentrum i forbindelsen mellom kystbyene og det indre av Agder.  
 

 

 
I 1912 fikk Bjelland egne telefonsentraler og rikstelefonforbindelse med omverdenen. Telefonen ble fra da av et 

kjært inventar i mang et hjem i bygda. 

 
 

NÆRINGSLIVET I BJELLAND RUNDT DEN FØRSTE VERDENSKRIG 

Bygdas næringsliv hadde en forholdsvis ujevn utvikling i årene 1900-1920. I perioden frem mot 1914 
var det gode tider for de av gårdbrukerne som drev skogsdrift, for det hadde hele tiden vært en 

forholdsvis jevn stigning i prisen på trelast. Under krigen 1914-18 og frem mot 1920 var prisen på 

trevirke unormal høy, men av ymse årsaker fikk ikke skogeierne i Bjelland særlig større avkastning 
som følge av prisøkningen. Blant grunnene til dette var organiseringa av trevirkesalget gjennom lag 

som Marnar Stavlag og Marnar Skogeigarlag. I utgangspunktet så det ut til at skogeierne skulle tjene 

på salg gjennom lagsvirksomheten, men det var det motsatte som egentlig skjedde. Optimismen blant 



skogeierne mot slutten av 1918 innledet en større hogstperiode, og store mengder med tømmer ble tatt 

ut i Bjellandsskogene. Den største totale leveringa gjennom skogeigarlaget kom i 1921, men samtidig 

var nedgangstider på vei også mot Bjelland. Etterspørselen etter trevirke falt dramatisk, og lagrene 
hopet seg opp. Prisene sank så kraftig i de kommende årene at det ikke lenger var dekning for den 

kostnaden det hadde kostet skogeierne å drive aktiv hogst. Blant trevirket gikk mye til 

stavproduksjonen, og da prisene også falt dramatisk på dette markedet, så medførte det store tap for 
skogeierne i Bjelland. Siden skogen og skogsdriften var en slik viktig del av næringslivet i bygda, så 

fikk konjunktursvingningene dramatiske følger for bygdefolket. Det ene tapet dro det andre med seg, 

og tiårsperioden mellom 1921 og 1931 var økonomisk svært vanskelig for mange bjelldøler. Enkelte 

av bygdas innbyggere søkte om større eller mindre lån i lokalbanken, men det var fånyttes for de fleste 
siden storparten av bankens kapital var låst og ikke kunne brukes til utlån. Den økonomiske krisen 

som rammet Bjelland var en mer eller mindre lik krise som rammet andre skogsdistrikter på Agder 

etter Den første verdenskrigens slutt. Det var ikke lenger så stor etterspørsel ute i Europa etter norsk 
tømmer som i tidligere tider. Fra 1500-tallet og frem til 1914 hadde skogeierne på Agder levert store 

mengder tømmer både til det innenlandske og utenlandske markedet, og ikke minst store leveringer til 

skipsverftene. Dette endret seg dramatisk på begynnelsen av 1900-tallet, for da hadde virkningene av 
den industrielle revolusjonen i Storbritannia i årtier skyllet inn over de fleste europeiske statene. Jern 

og stål hadde overtatt for tre innen skipsbygging, og betong og stål var blitt det nye bygningsmateriale 

innen byutviklingen. Når etterspørselen etter trevirke økte i 1914, så skyldes det i hovedtrekk knapphet 

på jern og stål til sivil produksjon både i Norge og i storparten av det øvrige Nord-Europa. Den første 
verdenskrig forårsaket dermed en midlertidig vekstoppgang i skogbruket i Agderbygdene, og en 

storsatsing for hogst ble igangsatt. Dermed ble Agder ekstra hardt rammet når så etterspørselen etter 

trevirke på verdensmarkedet igjen falt på begynnelsen av 1920-tallet. 
 

Under Den første verdenskrig satt bjelldølene i gang med flere nyinvesteringer utenom skogbruket. I 

1916 ble det satt opp ei større mølle, og dette førte til oppgang av korndyrkingen i bygda, særlig på de 

litt større gårdsbrukene. Flere av bygdas oppsittere kjøpte også aksjeparter og noen investerte penger i 
andeler i rutebilselskapene i distriktet. Jordbruksnæringen ble ytterligere styrket da Bjelland fikk sitt 

eget meieri i 1936. På en måte kan det nok sies at 1921 ble et merkeår i Bjellands historie, for da fikk 

bygda elektrisk kraft og et godt utbygd ledningsnett førte strøm rundt til bygdas gårder. Dette medførte 
at sagbrukseierne gikk over fra å bruke vannkraft til å bruke elektrisk kraft til kutting av så vel stav 

som bord og planker, og som igjen resulterte i økt produksjon av ferdige bord og plank innen bygda.  

 
 

NÆRINGSLIVET I BJELLAND ETTER 1945 

Etter Den andre verdenskrig har det vært en gradvis modernisering av skogbruket i Bjelland, og mange 

skogeiere gikk over til å bruke motorsag. Frem mot ut på 1950-tallet var hesten ennå den vanligste 
trekkraften når tømmeret skulle ut av skogen og til lasteplassene er rett til sagbrukene. Hesten hadde 

mange fordeler fremfor traktoren og beltevogn der hvor terrenget var svært kuppert. I 1955 var verdien 

av den totale stav- og tømmerproduksjonen avslått til 800.000 kroner. Til brennved ble det på denne 
tiden tatt ut cirka 1000 mål i året, men det var den totale tømmerhogsten som var bærekraften i 

skogsdriften. Fra sagbrukene ble det også levert noe spesialtømmer som blant annet finértømmer og 

gjerdepåler. Overgangen fra hest til traktor i skogbruket krevde også utbygging av skogsveger, og i 
den forbindelse ble det lagt ned store investeringer. På 1950-tallet nevnes Monan sagbruk og høvleri 

som ett av de store sagbrukene i Bjelland med produksjon av høvla og uhøvla bygningsmateriale. Den 

store hogsten i Bjellandsskogene krevde også nyplanting, og i 1954 vedtok Bjelland kommunestyre at 

det skulle settes i verk en større beplantning i hogstområdene. Etter denne planen skulle det utplantes  
rundt 150 000 vekster i året i 40 år fordelt på cirka 300 dekar i året.  

 

Når det gjelder annet næringsliv i Bjelland foruten skogsdriften, så er det verdt å nevne at Bjelland 
meieri i 1956 tok imot leveranser av melk og fløte fra bønder i Bjelland, Grindheim og Åseral. 

Meieriet sysselsatte seks personer på helårsbasis.  

 

På 1950-tallet var det fire landhandlere i Bjelland inkludert et samvirkelag. Det var landhandel på 
Ågedal, Homme og i Bjelland sentrum, hvor også samvirkelaget hadde tilhold.  



 

 

BANK OG FORSIKRINGSINSTITUSJONER 
Bjelland og Grindheim sparebank ble opprettet i 1864, og banken har gjennom årenes løpe vært en 

viktig faktor for næringsutviklingen og ellers i bygdelivet. På 1950-tallet hadde banken to kontorer, ett 

i Bjelland og ett i Grindheim. 
 

 

BJELLAND SENTRUM PÅ 1900-TALLET 

Bjelland kirke fra 1793 tronet nærmest som landemerke i Bjelland sentrum gjennom flere tiår, og de 
eneste bebodde husene var presteboligen og forpakterboligen. Kommunehuset ble bygd i 1909, og i 

dette bygget ble det også etablert telefonsentral og den første landhandelen. Poståpner O. K. Koland 

bygde i 1927 nytt hus som huset både poståpneri og landhandel, og fru Apesland som tidligere hadde 
drevet telefonsentralen og landhandel i kommunehuset, bygde nytt hus i 1935 og landhandelen ble da 

flyttet til det nye huset. Senere på slutten av 1940-tallet, ble forretningen overtatt av drosjeeier 

Alexander Skeibrok. Bjelland samvirkelag etablerte seg med eget forretningsbygg i 1954, og meieriet 
som siden starten i 1936 hadde hatt tilhold i kjelleren på kommunehuset etablerte seg i nye lokaler i 

1948. På midten av 1950-tallet var det utenom prestegården 15 bebodde hus i Bjelland sentrum, og på 

slutten av 1950-tallet ble det utarbeidet en reguleringsplan over deler av sentrumsområdet med 

inndelte tomtearealer til blant annet næringsvirksomhet og boligbebyggelse. 
 

Følgende eiendommer var registrert under gården Bjelland, gnr. 58, i 1955: Bjelland kirke, kirkebygg 

oppført 1793, modernisert 1942. Eier: Bjelland kommune. Bjelland prestegård, bnr. 1 – hovedbruket 
med et areal på 95 dekar dyrket mark, 60 dekar beitemark og havnegang samt og 140 dekar produktiv 

skog. Hovedbygning oppført 1807. Eier: Den norske stat ved opplysningsvesenets fond. Bjelland 

skole, bnr. 1 – leietomt, skolebygning oppført 1955. Eier: Bjelland kommune. Bjelland gjestgiveri, 

bnr. 1 – leietomt, hovedbygning med 11 rom, kjøkken og kjeller oppført 1933. Eier: Distriktsjordmor 
Asborg Aspeland. Bjelland meieri, bnr. 1 – parsell – med et areal på 4 dekar. Bedriften oppført 1948. 

Eier: Bjelland Meieri. Bjørketun, bnr. 1 – parsell – med et areal på 3 dekar. Bolighus oppført 1951. 

Eier: Gustav Bjørkelid, født 08.02.1900 i Laudal sogn. Bjelland, bnr. 1 Der ute – parsell V – med et 
areal på 2 dekar. Bolighus oppført 1939. Eier: Gårdbruker Sigurd Foss, født 03.02.1899 i Bjelland 

sogn. Skeibrok, bnr. 1 – parsell av prestegården – med et areal på 2,5 dekar. Bolighus oppført 1948. 

Eier: Drosjeeier og forretningsmann Bernhard Alexander Skeibrok, født 28.09.1911 i USA. Skogsmo, 
bnr. 1 – parsell – med et areal på 1,8 dekar. Bolighus oppført 1947. Eier: Smed Olav Kleiven, født 

18.12.1911 i Grindheim sogn. Sørmo, bnr. 1 – parsell – med et areal på 3 dekar. Hovedbygning med 

postkontor oppført 1927. Eier: Poståpner Ola K. Koland, født 08.05.1891 i Bjelland sogn. Bjelland, 

bnr. 2 – parsell – med et areal på 0,5 dekar. Hovedbygning med bakeri og bakeriutsalg oppført 1953. 
Eier: Baker Paul Backstrøm, født 04.07.1895 i Sverige. Bjelland herredshus, Nordmo, bnr. 2 med et 

areal på 3 dekar. Hovedbygning med kommuneadministrasjonskontorer oppført 1909. Eier: Bjelland 

kommune. Nordheim under bruket Bergan, bnr. 3 – leietomt – uten eget areal. Bolighus oppført 
1929. Eier: Maler Magnus Bergan, født 31.01.04 i Bjelland sogn. Bergan, bnr. 3 med et areal på 125 

dekar, derav 15 dekar dyrkbar mark og 100 dekar produktiv skog. Hovedbygning oppført 1942. Eier: 

Småbruker Knut Bergan, født 1900 i Bjelland sogn. Hefteli, bnr. 4 med et areal på 11 dekar dyrket 
merk og 130 dekar produktiv skog. Hovedbygning oppført 1952. Eier: Gårdbruker Olav E. Trygsland, 

født 04.03.1900 i Bjelland sogn. Monan, bnr. 5 med et areal på 23 dekar dyrket mark og 270 dekar 

fjell og myrområde samt 900 dekar produktiv skog. Hovedbygning oppført 1931. Sagbruk og høvleri 

oppført 1933. Eier: Sagbrukseier og gårdbruker Rudolf Roland, født 27.04.1900 i Bjelland sogn. 
Solkrok, bnr. 6 med et areal på 1 dekar. Bolighus oppført 1946. Eier Tømmermann Trygve Roland, 

født 1908 i Bjelland sogn. 

 
 

LOKALPOLITIKK OG POLITISK AKTIVITET 

Da Bjelland sogn ble eget herred i 1902 ble O. K. Foss valgt til kommunens første ordfører. Han satt 

frem til 1929 da han ble etterfulgt av Knut Homme, som kun satt frem til 1931, for i 1932 overtok 
Andreas Haugland som ordfører. 



 

Ved kommunevalget i 1955 skulle det i henhold til den nye kommunevalgloven velges 13 

representanter til Bjelland kommunestyre og med et formannskap på 3 medlemmer. For perioden 
1956-1959 ble det innvalgt 7 representanter fra Bondepartiet, 4 fra Venstre og 2 fra Arbeiderpartiet.  

 

 

STORTINGSREPRESENTANTEN, FN-DELEGATEN OG STATSRÅDEN FRA BJELLAND 

Jens Haugland, fremtredende Arbeiderpartipolitiker i Norge under Den kalde krigen, ble født i 1910 i 

Bjelland sogn. Allrede i ungdommen var Haugland politisk engasjert, og 20 år gammel ble han valgt 

til formann i Bjelland Arbeiderparti. 25 år senere var han blitt en aktiv rikspolitiker og representerte 
Vest-Agder Arbeiderparti på Stortinget. På begynnelsen av 1960-tallet var Haugland i en perioden 

leder for den norske delegasjonen i FN, og deretter satt han i to statsrådsposter under regjeringen 

Gerhardsen. Hvem var denne rikspolitikeren, og hvilken ætt hadde fostret denne mannen? 
Statsråd Haugland hadde sine røtter godt plantet i Bjellandsbygda, men også med røtter fra Finsland, 

Hægeland og Åseral. For å få en bedre oversikt over statsrådens forfedre følges ætten gjennom et 

slektsoppsett som har sitt opphav på gårdene Koland og Ask i Bjelland og Heddan i Finsland sogn.  
 

 

SLEKTSLINJE 001 

 
001. Sigmund Svendsen Koland. N.- 30 år gammel i 1664, og var da oppsitter på Koland i Bjelland 

sogn. Han var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Sigmund Svendsen var gårdbruker, oppsitter, leilending og selveier. Han bygslet til sammen 1 hud i 
gården Koland og var selveier av 3 kalvskinn i samme gård. Eierne av bygselbruket som Sigmund 

brukte av Torgius Haalevik i Øyestad sogn og Knud Bjørnsen Espeland i Kvinesdal. 

 

002. Oslu Sigmundsdatter Koland Ask. N.- 1699 som enke på Ask i Bjelland sogn. Hun var gift 
med Aanen Pedersen Heddan Ask. Født 1645 på Heddan (Helland) i Finsland sogn. Dsk. 1699 på 

Ask i Bjelland sogn. Han var sønn til Peder Andersen Heddan (1614-1693) og hustru Guro Joensdatter 

Heddan, som var datter av Joen Heddan, n.- 1620, 1645 og 1648 på Heddan i Finsland sogn. 
Aanen Pedersen satt som eier av 7 eng. odelsgods i gården Heddan og 2 eng. odelsgods i gården Ask. 

Ved dsk. etter Aanen Pedersen ble det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: I. John Aanensen. II. 

Svend Aanensen. III. Anders Aanensen. Sønnene fikk hånd om familiens odelsgods på Heddan i 
Finsland og enka overtok odelsgodset i gårdene Ask og Koland. Det var følgende besetning på bruket: 

1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 4 geiter og 4 sauer. Det at Oslu ble sittende med odelsgods i Kolandsgården 

kan dermed ikke tyde på annet enn at hun var datter av Sigmund Svendsen Koland.  

Aanen Pedersen var gårdbruker, oppsitter og selveier, samt lagrettemann. Han nevnes siste gang som 
lagrettemann ved fremmøte på tinget den 15. mars 1699. Familien bodde på Ask i Bjelland sogn. 

 

003. I. John Aanensen Asch. N.- 1712-1755 på Ask i Bjelland sogn. Han var gift med Joran 

Schodrifsdatter. N.- 1712-1755 på Ask i Bjelland sogn. 

John Aanensen fikk skjøte på Askbruket rundt 1712 av Osmund Lieslet og Jens Folqversen for 40 rdl., 

og i 1731 ble John sin eierpart i Askgården utvidet da han fikk skjøte på ½ hud jordgods for 85 rdl. og 
1 ort. Når det var andre jordeiere på Ask rundt 1700, så kan det ha sin sammenheng med at John sin 

mor i 1704 hadde vært i sak mot jordeier Jens Haugland på gården Haugland om hvem som hadde best 

odel til Askgården.  

Det ble avholdt oppgjørsskifte etter John Aanensen og hustru i 1755. Jordgodset, som da var på 1 hud i 
Ask, ble overtatt av sønnesønnen Sigmund Aanensen Ask for 160 rdl.  

 

004. Aanen Johnsen Asch. Død før 1755 på Ask i Bjelland sogn. Han var gift med Karen 

Andersdatter Sundbø. Død 1764 på Ask i Bjelland. 

Aanen Johnsen var død da foreldrene avholdt oppgjørsskifte på hjemmebruket, og dermed var det 

Karen Andersdatter som måtte ta svigerforeldrene sine i folloug. Familien bodde på Ask, gnr. 76, i 

Bjelland sogn. 
 



005. Sigmund Aanensen Asch. Født 1744 på Ask i Bjelland sogn. N.- 1793 på Ask i Bjelland. Han 

var gift to ganger; første gang 13.11.1764 med Siri Johnsdatter Moland. Dsk. 1776 på Ask i 

Bjelland. Etter hennes død giftet Sigmund Aanensen seg opp att 26.06.1777 med Gunvor 

Osmundsdatter Lisletta. N.- 1793 på Ask i Bjelland sogn. 

Selv om Sigmund Aanensen i realiteten hadde overtatt besteforeldrenes jordgods på hjemmebruket, så 

krevde svogeren Nils Eriksen Ask halvparten av eiendommen. Dette kravet gikk Sigmunds mor Karen 
Andersdatter med på, og dermed ble bruket delt likt mellom Sigmund Aanensen og Nils Eriksen.  

Sigmund Aanensen var gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien bodde på Ask i Bjelland sogn. 

 

006. Karen Sigmundsdatter Ask. Født 1771 på Ask i Bjelland sogn. Død i mars 1811, 40 år gammel, 
på Ask i Bjelland, gravlagt 30.03.1811. Hun var gift med Jens Simonsen Sandtveit. Født 1766 på 

Sandtveit i Hægeland sogn. Død 04.04.1852, 85 år gammel, i Bjelland sogn. Etter Karens død giftet 

Jens seg opp att 16.04.1813 med Kari Sørensdatter Kielland. Død 06.12.1858, 85 år gammel, i 
Bjelland sogn. Jens Simonsen var sønn til Simon Pedersen Gunstveit (1721-1808) og hustru Elen 

Aanensdatter Sandtveit (1738-1819).  

Jens Simonsen overtok i 1793 hustruens hjemmebruk på Ask. Han var gårdbruker, oppsitter og 
selveier. I folketellingen av 1801 er følgende barn registrert: I. Elen Jensdatter, 8 år gammel. II. Siri 

Jensdatter, 5 år gammel. III. Gunvor Jensdatter, 3 år gammel. IV. Aase Jensdatter, 1 år gammel. 

Med sin andre hustru arvet Jens jordgods i gården Kielland, men dette byttet han bort til Jon Nilsen 

Ask mot Jon sitt jordgods i Ask som utgjorde 6½ eng. Familien bodde på Ask i Bjelland sogn.  
 

007. I. Elen Jensdatter Ask. Født 1793 på Ask i Bjelland sogn. Hun ble i 1811, 18 år gammel, gift 

med Torjus Aanensen Haugland. Født 1781 i Bjelland sogn. Død 1832 på Haugland i Bjelland. Han 
var sønn til Aanen Aanensen Gunstveit (1750-) og hustru Guri Torjusdatter Haugland (1747-). 

Torjus Aanensen overtok hjemmebruket på Haugland ved skjøte av 05.12.1814. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på Haugland, gnr. 71, løpenr. 206, i Bjelland sogn. 

Barn: I. Guri Torjusdatter, født 18.06.1815 på Haugland. 
II. Kari Torjusdatter, født 16.08.1818 på Haugland, død 24.06.1838. 

III. Aanen Torjussen, født 13.07.1820 på Haugland. 

IV. Gunvor Torjusdatter, født 16.12.1823 på Haugland. 
V. Jens Torjussen, født 14.01.1826 på Haugland, død 21.01.1826 på Haugland. 

VI. Jens Torjussen, født 17.01.1827 på Haugland. 

VII. Torbør Torjusdatter, født 30.08.1829 på Haugland. 
 

008. VI. Jens Torjussen Haugland. Født 17.01.1827 i på Haugland i Bjelland sogn. Han giftet seg, 

40 år gammel, 03.05.1867 med Anna Ommundsdatter Bredli, 42 år gammel. Født 1825 på Breilid i 

Bjelland sogn. Død 25.10.1869 på Breilid i Bjelland sogn. Etter hennes død giftet han seg opp att i 
1873 med Randi Nilsdatter Urdalen. Født 24.01.1849. Hun var datter av Nils Jacobsen Urdalen 

(1816-11.06.1849) og hustru Anna Olsdatter (1818-). 

Jens Torjussen flyttet til gården Breilid i Bjelland, men den 02.02.1875 solgte han denne eiendommen 
til Aanen Torkildsen Foss for 750 spd. Jens flyttet tilbake til hjemmegården Haugland hvor han i 1887 

overtok bruket Bjønnevollen for 1.800 kroner av Syvert Salvesen Koland. Jens Torjussen var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien bodde på 1860-tallet og begynnelsen av 1870-tallet på 
Breilid i Bjelland sogn, men før 1875 flyttet de til gården Haugland, løpenr. 207, i samme sogn.  

 

 

Fra Folketellingen 1865: 
 

 Tellingsår: 1865.  

 Kommune: Bjelland.  

 Kommunenummer: 1024.  

 Navn på bosted: Bredli.  

Antall personer registrert på bostedet: 5.  

 



Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Jens Torjussen Husfader Ugift Gårdbruker 

og selveier 

1827 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Anna 

Ommundsdatter 

 Ugift Tjenestepike 1825 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Torkel 

Torkelsen 

Hennes sønn Ugift  1852 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Anna Olsdatter Logerende 

Husmoder 

Enke  1818 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Randi 

Nilsdatter 

Hennes datter Ugift  1849 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

 

 

 
Randi Nilsdatter Urdal ble i 1873 gift med den 22 år eldre enkemannen Jens Torjussen Haugland.  

 
 

Fra Folketellingen 1875: 

 

 Tellingsår: 1875.  

 Kommune: Bjelland.  

 Kommunenummer: 1024.  

 Navn på bosted: Haugland.  

Antall personer registrert på bostedet: 5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Jens Torjussen Husfader Gift Gårdbruker 

og selveier 

1827 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Randi 

Nilsdatter 

Hans hustru Ugift Husmoder 1849 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Torjus Jensen Deres sønn Ugift  1874 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

Anna Olsdatter Husmoder sin 
mor 

Enke Logerende. 
Husmoder og 

syerske. 

1818 Bjelland 
Prestegjeld 

Norsk 

Kristian 

Aanensen 

 Ugift Logerende 

arbeider 

1856 Bjelland 

Prestegjeld 

Norsk 

 

 

Fra Folketellingen 1900: 
 

 Tellingsår: 1900.  



 Kommune: Bjelland.  

 Kommunenummer: 1024.  

 Navn på bosted: Haugland.  

Antall personer registrert på bostedet: 5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Jens Haugland Husfader Gift Gårdbruker 

og selveier.  

1824 Bjelland og 

Grindheim 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Randi 

Nilsdatter 

Husmoder Gift Gårdbruker 

kone 

1848 Bjelland og 

Grindheim 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Nils Jensen 

Haugland 

Deres sønn Ugift Gårdsarbeider 1879 Bjelland og 

Grindheim 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Anna Olsdatter Husmoder sin 
mor 

Enke Lever av 
oppspart kapital 

1818 Bjelland og 
Grindheim 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Ingeborg Roland  Ugift Sypike 1873 Bjelland og 
Grindheim 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

 
 

009. Nils Jensen Haugland. Født 14.02.1879 på Haugland i Bjelland sogn. Han var gift med Anna 

Tomasdatter Mjåland. Født 01.12.1887 på Haugland i Bjelland sogn. Hun var datter av Thomas 
Sørensen Mjåland (1858-1917) og hustru Asgjerd Ellingsdatter Mjåland (1854-1898), som opprinnelig 

kom fra Åseral men de var fra 1887 bosatt på bruket Bjønnejordet på gården Haugland i Bjelland. 

Nils Haugland overtok i 1914 bruket Bjønnevollen på Haugland. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier, og i tillegg til bruket på Haugland satt han også med gården Eivindstad, gnr. 69, bnr. 11. 
Både Nils og hustruen var svært aktive i kommunepolitikken og begge hadde hatt sete i herredsstyret. 

Barn: I. Jens Haugland, født 1910 på Haugland.  

II. Randi Haugland, født 1911 på Haugland. 
III. Thomas Haugland, født 1914 på Haugland. 

IV. Asgjerd Haugland, født 1917 på Hugland. 

V. Torbjørn Haugland, født 1920 på Haugland. 
VI. Sigfrid Haugland, født 1924 på Haugland. 

VII. Erna Haugland, født 1928 på Haugland. 

 

010. I. Jens Haugland. Født 1910 på Haugland i Bjelland sogn. Han overtok hjemmebruket 
Bjønnevollen på gården Haugland ved tinglest skjøte av 24. juni 1957, samme året som kong Haakon 

døde. Haugland hadde hatt sete i kongens råd som justisminister fra 1. november 1955. 

Allrede i barneårene hadde Jens Haugland vist interesse for politikk og for å holde seg oppdatert om 
den politiske hverdagen hjemme og ute fant han mye aktuelt lesestoff i avisbunkene til venstremannen 

og læreren på nabobruket. Haugland var inspirert av den norske sjøhelten Tordenskiold og han ville bli 

offiser i en tid da kommunismen og nasjonalsosialismen var på fremmarsj i Europa. Samtidig var det 

harde økonomiske tider i Bjellandsbygda og folk mistet gård og grunn, og Haugland undret seg over at 
Venstre ikke grep hardere inn for å hjelpe de nødlidende. I dette bildet satt også Haugland inn en egen 

oppfatning av gudsfrykt, kristendom og nestekjærlighet, for i helhetsbildet av den virkelige situasjonen 

ute på landsbygda var det noe som ikke stemte helt; det var så mange som seilte under falskt flagg. 



I ungdomsårene økte Jens Haugland sin apetitt på lesing og læring. 19 år gammel kom han inn på det 

nye landsgymnasiet på Hornnes, og i 1932 tok han artium. Ved en tilfeldighet kom Haugland bort i 

fagområdet juss, for en av hans fettere studerte juss og lånte siden bøkene videre til Haugland. Høsten 
1936 avla Jens Haugland juridisk embetseksamen, og han fikk få måneder senere arbeid hos 

høyesterettsadvokat Cappelen i Stavanger. Deretter var Haugland sekretær hos finansrådmannen i 

Stavanger og i ett år var han dommerfullmektig i Ryfylke.  
 

Krigen i Norge var inne i sitt tredje år da Jens Haugland etablerte seg som sakfører i Kristiansand i 

1943. Haugland engasjerte seg i motstandsarbeidet på Sørvestlandet, og det medførte at han i 1944 

måtte flykte til Sverige hvor han også oppholdt seg ved krigsslutt våren 1945. Haugland fikk 
sommeren 1945 tilbud om å overta stillingen som finansrådmann i Stavanger, men takket nei og slo 

seg ned i Kristiansand hvor han startet eget advokatforretning samme høst. 

 
Jens Haugland var medlem av bystyre og formannskapet i Kristiansand i periodene 1945-54, og han 

var medlem av styret for Kristiansand Arbeiderparti i årene 1950-54, samt juridisk rådgiver for Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag i årene 1954-55. Haugland kom inn på Stortinget i 1954, hvor han hadde sete 
frem til 1973 med unntak for de periodene som han enten satt i statsråd eller var ved FN i New York. 

Haugland var Justisminister i tiden 1. november 1955 til 28. august 1963 og Kommunal- og 

arbeidsminister i tiden 25. september 1963 til 12. oktober 1965. Han var leder for den norske 

delegasjonen til Generalforsamlingen i FN i 1961 og 1962. 
 

 

 
Jens Haugland var leder for den norske delegasjonen til Generalforsamlingen i FN i 1961 og 1962. 

 
Mens Jens Haugland satt som stortingsrepresentant tiltrådte han også stillingen som Sorenskriver i 

Setesdal, en stilling som han hadde i årene 1968-1980. I 1973 flyttet Haugland tilbake til Bjelland og 

slo seg ned på hjemmegården, hvor han etablerte egen praksis som høyesterettsadvokat i 1980, og i 
tillegg drev han gården og var bonde. 

 

 


