
 

  

SKARPEID 

 

SLEKTSHISTORIE 

 
VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE 

 

DEL 1 

 

FRA KLEVELAND  

I FINSLAND  

TIL SKARPEID  

I SØGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Av Karl Arnt Skarpeid 
 



 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Sats og layout: Karl Arnt Skarpeid,  

4640 Søgne. 

 
Sats: 11 punkt 

Times New Roman. 

 
Billedmateriell: Karl Arnt Skarpeid,  

4640 Søgne. 

 

Innbinding: Karl Arnt Skarpeid,  
4640 Søgne. 

 

© Karl Arnt Skarpeid,  
Røsstadveien 294, 4640 Søgne. 

Telefon 38 16 92 50/97 09 34 27 

 
Opplag: 20 

 

 

 

Sats og layout: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 

Sats og layout: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 
 

Sats: 11 punkt Times New Roman. 

 
Billedmateriell: Karl Arnt Skarpeid, 4640 

Søgne. 

 

Innbinding: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 
 

Sats: 11 punkt Times New Roman. 

 
Billedmateriell: Karl Arnt Skarpeid, 4640 

Søgne. 

 

Innbinding: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 
 



 

  

 

INNHOLD 
Forord.....................................................................................................................     5 

Fra Kleveland i Finsland til Skarpeid i Søgne  ....................................................     7 - 17 

- Fra Gaut Kleveland (1597) i Finsland til  
  Rasmus Christiansen Aasene (1754) i Søgne . .......................................................     7 - 8 

- Fra Rasmus Christiansen Aasene (1754) i Søgne til 

  Christian Rasmussen Åsene (1797) i Søgne  ..........................................................     8 - 9 

- Fra Christian Rasmussen Åsene (1797) i Søgne til  
  Christian Rasmussen Skarpeid (1854) i Søgne  ......................................................     9 - 11 

- Fra Christian Rasmussen Skarpeid (1854) i Søgne til  

  Kristian Kristiansen Skarpeid (1887) i Søgne  .......................................................   11 - 13 
- Fra Kristian Kristiansen Skarpeid (1887) i Søgne til  

  Karl Torbjørn Skarpeid (1912) i Søgne  .................................................................   13 - 14 

- Karl Torbjørn Skarpeid .........................................................................................   14 - 16 
  Slektslinjen Kleveland - Skarpeid ..........................................................................   17 

  Sluttnote ...............................................................................................................   18 - 19 

  Kilder  ..................................................................................................................   20 

 



 

  

FORORD 
 

I 25 år har undertegnede forsket på Skarpeid-slektens forfedre. Det er på tide å få dette ned på papiret i 

en ny og revidert utgave. Takket være dataens tidsalder er det nå mulig å utføre atskillig mer 

forsknings- og oppdateringsarbeid hjemmefra. Ved å sette sammen innhentede skriftlige opplysninger 
med det som man finner i forskjellige databaser blir det mulig å nærmest gjenskape datiden med 

nåtiden. Ett tastetrykk og med ett kommer folketellinger og gårdsopplysninger frem på skjermen; det 

er helt utrolig hva man kan bruke datateknologien til også på dette området. Men også for oss som er 

vant med å fordype oss i skriftlige manuelle ikke elektroniske kilder gjøres det stadig fremskritt. 
Arkivenes og bibliotekenes litteraturoversikt er blitt bedre og på mange måter lettere tilgjengelig. Her 

kan man også benytte en kombinasjon av data- og egenkunnskap. På Internett kan man søke på 

boktitler og på biblioteket kan man bestille dem. Ja, tiden går fremover.  
For 200 år siden slet våre forfedre med manuelt jord- og skogbruk. Det var ofte en daglig kamp for å 

få mat nok til seg og sine. I dag går vi i forretningene og handler; mat både til oss selv og til våre 

”husdyr”. I gammel tid fikk husdyrene, enten det var griser, sauer eller hunder og katter den mat som 
ble til overs, og som det kunne finnes en matrest eller to på. På de fleste gårdene var det vanlig helt 

frem til i forrige århundre at det gjerne var husdyr; enten kyr, sauer eller griser, som om høsten ble 

slaktet og var en del av gårdens matforsyning utover vinteren. På de større gårdene hadde man råd til 

flere husdyr, men på de mindre brukene, særlig her langs kysten, var det mange ganger ikke mer enn ei 
ku eller en gris. Kua kunne ikke slaktes, for den gav melk så lenge den orket, men som oftest ble 

grisen slaktet om høsten og en ny gris måtte skaffes når snøen smeltet og vårsola blinket i 

bakkehellingene.  
Har dette noe med slektshistorie å gjøre? Ja, absolutt, for gjennom å lese slektens historie gjennom 

tidenes løp oppdager man fort at det kunne være både små og store begivenheter i hverdagen som man 

gjerne så på med litt andre øyne den gang da våre forfedre levde, enn det vi gjør i dag. Hvordan levde 

de egentlig på oldefars tid? Hvor mange personer bodde det ”i det gamle huset” og hva levde familien 
av? Spørsmålene er mange, og ofte kan de bli flere og mere grundigere jo mer man leser, og ofte 

finner man svar på de spørsmål man leter etter, men ikke altid slik man hadde håpet eller ventet.  

Uansett så håper jeg at denne slektshistorien vil være med på å øke interessen for vår slekts fortid og 
bidra til at hver og en av oss tar godt vare på det dere vet om ”våre forfedres historie”, både i tekst og 

bilder. I vår tid med all teknologi tilgjengelig er dette ingen umulighet. 

Dette er det første hefte i denne serien om ”våre forfedres historie”, og går alt etter planen vil mitt 
innsamlede materiell med opplysninger om Skarpeid-slektens forfedre være  ajour innen 10 år. 

  

Ettertrykk tillates ikke. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED VENNLIG HILSEN 

 

KARL ARNT SKARPEID 

 

 

SKARPEID I SØGNE, 08.11.2001 14:24:33 
 



001. Gaut Kleveland
1
. Født cirka 1597 i Finsland. Død etter 1633 på Nedre Kleveland i Finsland. Han 

var gift med Liv Ormsdatter, som er nevnt i 1624.  

Gaut Kleveland kan ikke ha vært blant sønnene til Osu Kleveland og hustru Barbro på Øvre Kleveland. 

De hadde riktignok en sønn ved navn Gaut, som skal ha bodd på gården i 1660.  

Gaut på Nedre Kleveland må ha vært død før denne tid, for enken, Liv Ormsdatter, giftet seg senere 

med Vodgje Fidland og de fikk datteren Tone.  

Gaut Kleveland var gårdbruker og oppsitter. Familien bodde i Neregården på Nedre Kleveland i 

Finsland sogn
2
.  

 

002. Somund Gautsen Kleveland. Født 1624 på Nedre Kleveland i Finsland. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Somund er nevnt som lagrettemann i 1684. Han bodde i Neregården på Nedre Kleveland. Men dette 

bruket gikk etter hvert over til "Gisleætten" på Nedre Kleveland, og alt før 1700 hadde sønn til Rasmus 

Gislesen, Anders Rasmussen, overtatt. I 1711 er det gitt avkallsbrev av "Goud Sobmundsen Omdal af 

Froland sogn, Torgius Olsen, Kristiansand, samt Torgjus Rasmussen Strædet af Løvdahls sogn, paa 

samtlige sal. Ommund Sobmundsens Arvingers vegne".  

"Gautætten" hadde fra nå av bosted på Øvre Kleveland i Finsland sogn og Strædet i Laudal sogn. Alt 

fra 1677 hadde Somund Gautsens sønn, Gaut Somundsen, vært eier av et gårdsbruk på over 1 gsk. på 

Øvre Kleveland. 

 

003. Gaut Somundsen Øvre Kleveland. Født cirka 1652 på Nedre Kleveland i Finsland. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent.  

Gaut Somundsen var gårdbruker og selveier. Familien bodde på Øvre Kleveland i Finsland sogn. 

 

004. Somund Gautsen Øvre Kleveland. Født cirka 1679 på Øvre Kleveland. Død etter 1727 i 

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

Somund Gautsen overtok gårdsbruket på Øvre Kleveland. Eiendommen var pantsatt til Rasmus 

Gislesen for 67½ rd. av faren Gaut Somundsen i 1677, men Somund klarte å løse inn pantet i 1714 og 

dokumentet ble bekreftet ved tinglesing. Familien bodde på Øvre Kleveland i Finsland sogn. 

 

005. Jonas Somundsen Øvre Kleveland. Født cirka 1703 på Øvre Kleveland. Han var gift med Inger 

Christiansdatter Kruse. Død før oktober 1746, dsk. 11.10.1746 på Øvre Kleveland. Hun var datter av 

sølvsmed Christian Johansen Kruse Finsland og hustru Gjellu Joensdatter. Ved skiftet etter Inger 

Christiansdatter ble det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: Rasmus, myndig, gift og bor på 

gården. Christian, 20 år og Gjeluf. I boet var det 2½ gsk. i gården Øvre Kleveland.  

Jonas Somundsen var gårdbruker og selveier. Familien bodde på Øvre Kleveland i Finsland sogn. 

 

006. Christian Jonassen Kimestad
3
. Født 1726 på Øvre Kleveland. Død 28.05.1802 på Røyseland i 

Harkmark. Han var gift med Anne Larsdatter Skålenes
4
. Født 1733 på Skålenes i Finsland. Død etter 

1802. Hun var datter av Lars Skålenes på Skålenes i Finsland.  

Christian Jonassen var gårdbruker og selveier, men i 1751 makebyttet han gårdsbruket på Øvre 

Kleveland med Guttorm Andersen Øvre Kleveland og fikk som bytte et gårdsbruk på Kimestad i samme 

sogn. Familien bodde på Kimestad frem til 1782, men da solgte de eiendommen til Bent Rasmussen 

Kleveland. 

Om familien bodde på Kimestad da eiendommen ble solgt er noe uvisst, men alle barna deres skal være 

født på denne gården. Ekteparet flyttet nå for godt fra Finsland og bosatte seg først i en kort periode 

utenbygds (i Søgne sogn). Siden kom familien til Røyseland
5
 i Harkmark

6
 sogn, hvor de bodde på 

begynnelsen av 1800-tallet.  

 

Folketellingen 1801: 

 

Amt Prestegjeld Sokn Gård Bruk Årstall 



 

Lister og Mandal Mandal Harkmark Røyseland  1801 

Nr. Fornavn Mellomnavn Etternavn Status Alder Sivilstand Yrke Kjønn 

3166 Christian  Jonæsen Mann 76 1ste 

ekteskap 

Gård

bruk 

er 

M 

3167 Anne  Larsdatter Hans kone 68 1ste 

ekteskap 

 K 

3168 Rasmus  Christiansen Mann 46 2det 

ekteskap 

Gård

bruk 

er 

M 

3169 Anne Kristine Tjøstelsdatter Hans kone 36 1ste 

ekteskap 

 K 

3170 Gunder  Rasmussen Deres barn 9   M 

3171 Tarjer  Rasmusdatter Deres barn 8   K 

3172 Christian  Rasmussen Deres barn 4   M 

3173 Anne  Rasmusdatter Deres barn 1   K 

 

007. Rasmus Christiansen Aasene
7
. Født 1754 på Kimestad i Finsland. Død 20.05.1825 i Aasene i 

Søgne
8
, dsk. 10.10.1825. Han giftet seg den 07.12.1791 med Anne Kristine Tjøstelsdatter Fjellet

9
. 

Født 1767 i Holum sogn. Dsk. 08.06.1830 i Aasene. Hun var datter av Tjøstel Evensen Fjellet (1743-

1811) og hustru Gunhild Kristensdatter (1746-1774).  

Rasmus Christiansen flyttet med foreldrene fra Finsland. Han bodde en tid på Hævåger i Søgne, og ble i 

1787 gift med Tarjer Jonsdatter Hævåger (1749-1787), som døde kort tid etter vielsen.  

Rasmus bodde på Hævåger til sist i 1780-årene. Etter at han hadde giftet seg på nytt bodde familien i et 

kortere tidsrom på Harkmark i Harkmark sogn, men i 1792 flyttet familien til Røyseland i samme sogn, 

hvor de bodde ved folketellingen i 1801. På Røyseland drev Rasmus som gårdbruker, men han var også 

husmann eller leilending.  

Familien flyttet på nytt, og for en kort periode bodde de først på Tråne i Søgne sogn før de i 1805 kjøpte 

gårdsbruket Åsene (Øvre Skarpeid beliggende i Trysnes
10

 utmark) i samme sogn og bosatte seg der.  

Rasmus Christiansen var nå gårdbruker og selveier. Den 02.12.1805 ble det utstedt følgende dokument: 

”Skjøte. Askild Bessesen og Jens Jørgensen, Trysnes, Søgne. Solgt til Rasmus Christiansen, plassen 

Aasane ū Trysnes for 320 rd”. 

Det kostet altså familien 320 daler å kjøpe gårdsbruket i Åsene. Størstepartene av kjøpesummen lånte 

Rasmus av Ole Gunbjørnsen Åstøl. Den 07.01.1806 ble det utstedt følgende dokument: 

”Panteobligasjon. Rasmus Christiansen, Aasene, har lånt av Ole Gundbjørnsen, Aarstøl, 200 rd, og 

pantsetter plassen Aasane ū Trysnes”. Rasmus måtte arbeide hardt for å klare seg økonomisk. 

Møysommelig klarte han å betale pengene tilbake, men nødsår (1807-1814) og matmangel tvang 

familien til å ta opp nye lån.  

Da Rasmus døde i 1825 var gjelda på 150 spesidaler. Hele gårdsbruket i Åsene var taksert til 200 

spesidaler, og verdien av innbo og løsøre utgjorde 28 spesidaler. Det var ikke lett for noen av barna og 

overta et slikt "gjeldsbruk" og attpå til ha moren i follog. Elstesønnen, Gunder Rasmussen (1792-) ville 

ikke overta. Han var dessuten blitt enkemann, så det var ikke så lett for ham. Det ble da til at Christian 

Rasmussen skulle overta, men han omkom samme året på sjøen. Da falt valget naturlig på at 

yngstesønnen Knud Rasmussen (1803-1872) måtte overta, og det gjorde han i 1830.  

Barn. I. Gunder Rasmussen, født i juli 1792 på Harkmark, døpt 22.07.1792. Faddere ved dåpen: 

Tjøstel Evensen, Even Tjøstelsen, Jens Tjøstelsen, Torbor Jensdatter, Marte Siversdatter og Gundvor 

Christiansdatter. 

II. Tarjer Rasmusdatter, født 1793 på Røyseland, konfirmert 1808. 

III. Christian Rasmussen, født i juni 1797 på Røyseland, døpt 21.06.1797. Faddere ved dåpen: Knud 

Hartmark, Thomas Røyseland, Torkild Hævager, Signe Hævager, Inger Valtersdatter Røyseland og 

Inger Christiansdatter Røyseland. 



 

IV. Anne Rasmusdatter, født i oktober 1800 på Røyseland, døpt 26.10.1800. Faddere ved dåpen: 

Peder Frydenes, Niels Pedersen Frydenes, Ole Taraldsen Ormestrengen, Inger Røyseland, Gundvor 

Christiansadatter Røyseland og Signe Marie Røyseland. 

V. Knud Rasmussen, født i desember 1803 på Tråne, døpt 26.12.1803. Faddere ved dåpen: Peder og 

Torje Traane, Christian Hævager, hustru Ane Torjusdatter Hævager og Allo Traane. 

VI. Johannes Rasmussen, født i juli 1810 i Åsene, døpt 05.08.1810, konfirmert 02.04.1826. Faddere 

ved dåpen: Jonas Lundelj, Torjus Lundelj, Even Nøding, Catrine Trysnes, Sille Trysnes og Tarjer 

Aasan. Ved dåpen er det anført at Johannes Rasmussen var tvilling. 

VII. Rakel Kristine Rasmusdatter, født i juli 1810 i Åsene, døpt 05.08.1810, konfirmert 02.04.1826. 

Faddere ved dåpen: Torje Trysnes, Jacob Ormestad, Syver Wige og kone, Johanne Skarpeid og 

Christine Lundelj. Ved dåpen er det anført at Rakel Kristine Rasmusdatter var tvilling. 

 

008. Christian Rasmussen Åsene. Født i juni 1797 på Røyseland i Harkmark. Død ved drukning i 

1825. Han giftet seg den 28.12.1822 med Allette (Ales) Olsdatter Eig
11

. Født 1801 på Eig i Søgne. 

Død etter 1865 på Skarpeid i Søgne. Hun var datter av Ole Gislesen Tangvall (1761-1844) og hustru 

Inger Jørgensdatter Eig (1763-1821). Christian Rasmussen var sjømann, men han omkom under et 

dramatisk forlis i Skagerrak. I kirkeboken av 12.08.1827 står følgende notat: ”Forsvunnet da fartøiet 

forliste på vei til Danmark i 1825”. Ved dåpen til parets to barn er moren oppført i kirkeboken med 

navnet Ales. Om dette er en skrivefeil fra prestens side eller om hun hadde dette navnet som et kallenavn 

eller mellomnavn vites ikke.  

Barn: I. Rasmus Christiansen, født 06.10.1823 i Åsene, døpt 12.10.1823. Faddere ved dåpen: Torjus 

Lundeli, Gunder og Ane Aasene, Ole og Gorine Eeg. 

II. Inger Jørgine Christiansdatter, født 04.05.1825 i Høllen, hjemmedøpt 07.05.1825, konfirmert 

06.10.1839, 14½ år gammel, og hun bodde da på Eig i Søgne. Faddere ved dåpen: Ole Gislesen Eeg, 

Alv Høllen, Ole Jørgensen Eeg, Inger Gurine Eeg og Sille Marie Osmundsdatter Sangvik. 

Hjemmedåpen forrettet ved bemeldt Alv Høllen. Inger Jørgine må ha blitt født før faren forsvant eller 

ble meldt savnet på sjøen, for i kirkeboken er hun oppført som datter av Christian Rasmussen Høllen og 

hustru Ales Olsdatter.   

 

009.I.  Rasmus Christiansen Skarpeid
12

. Født 06.10.1823 i Åsene i Søgne. Død 03.09.1902, av 

blodpropp og lungebetennelse, på Skarpeid, gravlagt 08.09.1902. Han giftet seg den 20.07.1854 med 

Rachel Elisabeth Hansdatter Eig. Født 29.06.1828 på Eig i Søgne. Død 09.05.1902, av 

lungebetennelse, på Skarpeid i Søgne, gravlagt 15.05.1902. Hun var datter av Hans Simonsen Eig 

(1794-1871) og hustru Inger Aasille Rasmusdatter Frøysland (1796-1868). 

Rasmus Christiansen Skarpeid var skipsverftseier, fartøybygger, tømmermann, gårdbruker og selveier. 

Han bygde flere Søgneslupper som gikk på Danmark og en del mindre småbåter (rosjekter).  

Skipsverftet til Rasmus lå på Verven ved Trysfjorden under gården Åsene, og plassen var eid av 

søskenbarnet Rasmus Knudsen Åsene.  

Det er mye som tyder på at forholdet mellom slektningene på Skarpeid og i Åsene ikke var av det beste 

rundt århundreskiftet, for Rasmus Knudsen fikk visstnok umiddelbart fjernet det  

som var igjen av skipsverftet da Rasmus Christiansen døde.  

Rasmus Christiansen kjøpte på begynnelsen av 1850-tallet Skarpeidbruket av Ånen Ånensen Valand 

(1811-1875). Han bygde om huset fra å stå øst/vest-vendt til nærmest å stå  nord/sør-vendt.   

Rasmus Christiansen skal ha bygd flere andre hus i Søgne, blant annet huset til naboen Ole Olsen 

Skarpeid (1815-1905).  

Barn: I. Christian Rasmussen, født 02.12.1854 på Skarpeid, døpt 10.12.1854, konfirmert 03.10.1869. 

Faddere ved dåpen: Knud Rasmussen Åsene, Hans Simonsen Eig, Simon Hansen Eig, Inger Jørgine 

Christiansdatter Ormestad og Rakel Kristine Olsdatter Skarpeid. 

II. Hans Rasmussen, født 26.03.1857 på Ormestad, døpt 29.03.1857, konfirmert 01.10.1871. 

Faddere ved dåpen: Hans Simonsen Eig, Reinert Hansen Eig, Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, 

Søverine Hansdatter Lunde og Anne Kirstine Knudsdatter Aasene. 



 

III. Johan Søverin Rasmussen, født 28.07.1859 på Skarpeid, døpt 08.08.1859, konfirmert 

05.10.1873. Faddere ved dåpen: Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, Simon Hansen Eig, Rasmus 

Knudsen Åsene, Elen Gurine Christophersdatter Skarpeid og Rakel Kristine Olsdatter Skarpeid. 

IV. Andreas Rasmussen, født 18.10.1861 på Skarpeid, døpt 27.10.1861, konfirmert 01.10.1876.  

Faddere ved dåpen: Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, Simon Hansen Eig, Reinert Hansen Eig, Inger 

Jørgine Christiansdatter Ormestad og Jette Marie Knudsdatter Åsene. 

V. Elisabeth Amalie Rasmusdatter, født 22.01.1864 på Skarpeid, døpt 24.01.1864, konfirmert 

06.10.1878. Faddere ved dåpen: Rasmus Knudsen Åsene, Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, Hans 

Simonsen Eig, Elen Gurine Christophersdatter Skarpeid og Anne Kirstine Knudsdatter Åsene. 

VI. Reinert Emil Rasmussen, født 29.07.1866 på Skarpeid, døpt 12.08.1866, konfirmert 10.10.1880, 

død 25.03.1886 av tæring på Skarpeid, gravlagt 01.04.1886. Faddere ved dåpen: Tønnes Andreas 

Jacobsen Ormestad, Reinert Hansen Eig, Berginius Jørgensen Vige, Ellen Gurine Christophersdatter 

Skarpeid og Anne Marie Syvertsdatter Lohne. 

VII. Adine Rasmusdatter, født 27.03.1869 på Skarpeid, døpt 04.04.1869, konfirmert 07.10.1883. 

Faddere ved dåpen: Hans Simonsen Eig, Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, Hans Syvertsen Lohne, 

Anne M. Syvertsdatter Lohne og Abel Marie Jahnsdatter Åsene. 

VIII. Salomon Rasmussen, født 24.11.1872 på Skarpeid, døpt 08.12.1872, død 09.12.1885 ved 

drukning i Trysfjorden, gravlagt 15.12.1885. Faddere ved dåpen: Tønnes Andreas Jacobsen Ormestad, 

Reinert Hansen Eig, Hans Simonsen Eig, Henrikke Marie Jørgensdatter Eig og Anne Kristine 

Syvertsdatter Lohne. 

 

Fra Folketellingen 1865: 

 

 Tellingsår: 1865  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018  

 Navn på bosted: Skarpeid  

Antall personer registrert på bostedet: 8.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Rasmus 

Kristiansen 

Husfader Gift Gårdbruker, 

selveier og 

skibsmester 

1823 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Rakel 

Hansdatter 

Hans kone Gift  1828 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Kristian 

Rasmussen 

Deres sønn Ugift  1854 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Hans 

Rasmussen 

Deres sønn Ugift  1857 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Joh. Sevrin 

Rasmussen 

Deres sønn Ugift  1859 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Andreas 

Rasmussen 

Deres sønn Ugift  1861 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Elisebet 

Rasmusdatter 

Deres datter Ugift  1864 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Alette 

Olsdatter 

Hans mor 

Logerende 

Enke  1802 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

 

Gårdsmatrikkelen fra 1886 gir følgende informasjon om gården Skarpeid. 

Fylke:      Vest-Agder. 

Kommune:     Søgne. 

Sogn:      Søgne. 



 

Gårdsnummer:     35. 

Gammelt matrikkelnummer:    37. 

Navn på gård:      Skarpeid. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  3. 

 

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

1* 127b* Skarpeid Rasmus Kristiansen 0,56 0.1.10 

2 131 Skarpeid Ole Olsen 2,75 1.2.11 

3* 132* Skarpeid Adolf Jørgensen 0,65 0.1.10 

 

* Eierne av bruksnr. 1 og 3 er byttet rundt i denne registreringen. Det riktige skal være at Adolf 

Jørgensen var eier av bruksnr. 1, løpenr. 127b og at Rasmus Skarpeid var eier av bruksnr. 3, løpenr. 

132. 

 

010.I. Christian Rasmussen Skarpeid. Født 02.12.1854 på Skarpeid i Søgne. Død etter 1908 i USA 

Han bli gift i 1883 (i Brooklyn) med Katrine Dorthea Henrichsdatter Blom. Født 07.08.1861 i 

Hannover i Tyskland. Død 12.02.1931, av hjertefeil, på Skarpeid i Søgne, gravlagt 19.02.1931. Hun 

var datter av Henrich Blom og hustru i Hannover i Tyskland. 

Christian og Katrine Dorthea traff hverandre i USA, og familien bodde i Brooklyn frem til 1890 da de 

reiste til Norge for å bosette seg på Christians hjemmebruk på Skarpeid.  

Det varte ikke lenge før det kom til motsetninger i familien, for Christian ville bygge på huset slik at den 

etterhvert store familie på tre generasjoner skulle få bedre plass. I familietradisjonen heter det at det var 

et uinnredet rom på baksiden av huset som var årsaken til konflikten. De gamle, med moren i spissen, 

ville at huset skulle være som det var. Det er tydelig at det var nok ikke bare forholdet mellom Christian 

og foreldrene som var anspent, men ekteskapet med Katrine må også ha vært slitsom for ham. Det må 

nok ha vært mer enn en årsak til at han reiste fra hjemmet og familien. Christian forlot derfor Norge 

igjen, via Kristiansand havn den 21.04.1893, og reiste alene tilbake til USA, hvor han hadde 

hjemstedsadresse i New York. Av yrke var han hustømmermann. Ingen hjemme på Skarpeid hørte 

visstnok noe mere fra ham, men han skal ha blitt sett i New York i 1908 av sin eldste sønn Kristian 

Kristiansen. 

Katrine Dorthea overtok Skarpeidbruket av svigerforeldrene, og i skjøtedokumentet kom det tydelig 

frem at dersom Christian Rasmussen kom tilbake til Skarpeid skulle han ingen rettigheter ha til 

gårdsbruket. Han var dermed skjøvet helt ut av familien for godt.  

Barn: I. Regine Adine Kristiansdatter Skarpeid, født 19.07.1885 i Brooklyn, døpt 10.08.1885, 

konfirmert 01.10.1899.  

II. Kristian Kristiansen Skarpeid, født 16.04.1887 i Brooklyn, døpt 07.05.1887, konfirmert 

06.10.1901. 

III. Augusta Kristiansdatter Skarpeid, født 16.05.1889 i Brooklyn, døpt 07.08.1889, konfirmert 

04.10.1903.  

IV. Reinhardt Martinius Kristiansen Skarpeid, født 01.10.1891 på Eig i Søgne, døpt 18.10.1891, 

konfirmert 01.10.1905. Faddere ved dåpen: Rasmus Christiansen Skarpeid, Reinert Hansen Eig, 

Andreas Reinertsen Eig, Anne Søverine Olsdatter Eig og Adine Rasmusdatter Skarpeid. 

 

Fra Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018  

 Navn på bosted: Skarpeid  

Antall personer registrert på bostedet: 7.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 



 

Rasmus 

Kristiansen 

Husfader Gift Gårdbruker 

og skibstøm-

mermann 

1823 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Rakel 

Hensdatter 

Husmor, hans 

kone 

Gift  1828 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Kristian 

Rasmussen 

Husfader Gift Styrmann og 

tømmermann 

1854 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Katrine 

Henriksdatter 

Husmor Gift Arbeidskone, 

(forskjelligt) 

1861 Hannover Tysk 

Kristian 

Kristiansen 

Deres sønn Ugift  1887 Brooklyn i 

staten New 

York 

Amerikansk 

Augusta 

Kristiansdatter 

Deres datter Ugift  1889 Brooklyn i 

staten New 

York 

Amerikansk 

Reinhart 

Kristiansen 

Deres sønn Ugift  1891 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

 

Eldstedattera i familien, Regine Adine Kristiansdatter Skarpeid, bodde ikke lenger hjemme på gården. 

Hun hadde flyttet til nabogården Trysnes, hvor hun var i tjeneste hos gårdbruker og fisker Henrik 

Abrahamsen (1837-1919) og hustru Petra Teresia Olsdatter (1839-1922) 

 

Regine Adine 

Kristiansdatter 

Skarpeid 

Tjenestejente Ugift Arbeider med 

hus- og fjøs-

stell 

1885 Brooklyn i 

staten New 

York 

Amerikansk 

 

011.II. Kristian Kristiansen Skarpeid. Født 16.04.1887 i Brooklyn i USA Død 26.10.1963 i Lian på  

Ormestad i Søgne, gravlagt 31.10.1963 på kirkegården til Søgne hovedkirke. Han giftet seg den 

06.09.1911 med Olga Tobine Jakobsen Ormestad
13

. Født 02.02.1894 i Lian på Ormestad i Søgne. 

Død 27.02.1986, gravlagt 06.03.1986 på kirkegården til Søgne hovedkirke. Hun var datter av Johan 

Severin Jakobsen Ormestad (1864-1928) og hustru Ida Somine Olaisdatter Okse (1866-1908).  

Kristian Kristiansen var sjømann i sin ungdom. Den 23.02.1906 reiste han ut fra Kristiansand og over 

til USA. Av yrke var da  Kristian oppført som matros. På denne turen til Amerika hadde han reisefølge 

med en annen jevnaldrende ungdom fra Søgne, Lars M. Bendixen fra nabogården Trysnes.  

Kristian ble sannsynligvis i Amerika i to – tre år, for fire år senere er han tilbake i Søgne og er nå med 

blant mannskapet  på kvasen "Olga Elisabeth", som transporterte levende fisk fra fiskemottaket på Ålo 

til markedet i Oslo.  

Etter at Kristian giftet seg ble det kyst- og fjordfiske samt driften av hjemmebruket som ble den viktigste 

næringen for familien.  

Han overtok bruket på Skarpeid (gnr. 35, bnr. 3) i 1918, og her bodde familien frem til 1929, men da 

flyttet de til Olgas hjemmebruk i Lian (bnr. 2) på Ormestad.  

I slutten av 1950-årene var Ormestadbruket på 300 mål produktiv skog og 27 mål dyrket mark. Det var 

en besetning på 1 hest, 3 kuer og noen sauer. Da Kristian døde ble gårdsdriften trappet betraktelig ned, 

men Olga fortsatte med saue- og hønsehold frem til på slutten av 1960-tallet. 



 

Barn: I. Karl Torbjørn Skarpeid, født 23.01.1912 på Skarpeid, døpt 18.02.1912, konfirmert 

03.10.1926. Faddere ved dåpen: Severin Jakobsen Ormestad, Gustav Olsen Skarpeid, Tonning 

Henriksen Trysnes, Katrine Rasmussen Skarpeid og Ingeborg Olsen Skarpeid. 

II. Ida Synnøve Skarpeid, født 03.02.1914 på Skarpeid, døpt 01.03.1914, konfirmert 23.09.1928.  

Faddere ved dåpen: Severin Jakobsen Ormestad, Ludvig Larsen Ormestad, Knud Rasmussen Åsene, 

Gurine Larsen Ormestad og Hermana Henriksen Ormestad. 

III. Kåre Ditlef Skarpeid, født 15.06.1916 på Skarpeid, døpt 09.07.1916, konfirmert 05.10.1930. 

Faddere ved dåpen: Kristian Kristiansen Skarpeid (barnets far), Thomas Pedersen Borø, Hjalmar 

Jakobsen Ormestad, Katrine Rasmussen Skarpeid og Severine Pedersen Borø. 

IV. Olaf Bernhard Skarpeid, født 22.02.1918 på Skarpeid, døpt 31.03.1918. Faddere ved dåpen: 

Ludvig Larsen Ormestad, Hjalmar Jakobsen Ormestad, Gustav Olsen Skarpeid, Gurine Larsen 

Ormestad og Marie Græsbøll Skarpeid. 

V. Ernst Rolf Skarpeid, født 03.05.1921 på Skarpeid, døpt 26.06.1921. Faddere ved dåpen: Severin 

Larsen Ormestad*, Tomas Tomassen Hallandvik, Georg Larsen Ormestad, Augusta Henriksen Trysnes 

og Rakel Larsen Ormestad. 

* I kirkeboken står Severin Larsen oppført som fadder til Ernst Rolf Skarpeid. Det må være en 

skrivefeil fra prestens side, for det er ikke funnet noen personer med dette navnet på Ormestad på den 

tiden. Det kan være en skrivefeil for navnet Ludvig Larsen Ormestad eller for navnet Severin Jakobsen 

Ormestad (barnets morfar). 

VI. Ester Marny Skarpeid, født 01.09.1924 på Skarpeid, døpt 26.10.1924. Faddere ved dåpen: Josias 

Berentsen Trysnes, Kristian Kristiansen Skarpeid (barnets far), Hjalmar Jakobsen Ormestad, Augusta 

Henriksen Trysnes og Kamilla Trysnes.  

 

012.I. Karl Torbjørn Skarpeid. Født 23.01.1912 på Skarpeid i Søgne. Død 02.06.1999 klokken 09.15 

av hjerteinfarkt, 87 år gammel, på Vest-Agder Sentralsykehus, gravlagt 09.06.1999 på kirkegården ved 

Søgne gamle kirke. Han giftet seg den 21.04.1945, i Samfundets kirke i Kristiansand, med Thora 

Birkeland, født 26.03.1913 i Egersund. Død 07.11.1988 klokken 15.05 av feil medisinering, 75 år 

gammel, på Vest-Agder Sentralsykehus, gravlagt 11.11.1988 på Samfundets kirkegård i Søgne. Hun 

var datter av Martinius Tønnessen Glypstad (1872-1926) og hustru Theodora Torgersen Gjeiterås 

(1876-1962).  

Karl Torbjørn valgte tidlig å bli sjømann. Han var kun 16 år gammel da han første gang reiste til sjøs, 

og det var med frakteskuta ”Farvel” , en dramatisk tur som endte med forlis. Christiansands Tidende har 

i sin utgave fredag 29. juni 1928 følgende meddelelse: "Flekkerø radio melder at det danske skib 

"Rohne" telegraferte at det har passert et drivende vrak, som viste seg å være sluppen "Farvel" av 

Kristiansand (Søgne) kl. 9 i går formiddag. Vraket pasertes på 57,41 n.b. og 9,37 ø.l. 

Mannskapet, 3 mann ble opptatt av "Rohne". Vraket ligger farlig til for skibsfarten. Såvidt vites var 

sluppen lastet med eikelast på vei til Danmark. Fartøiet førtes av Emanuel Haagensen Hallandvik, 

Søgne. Det reddede manskap er landsatt på Skagen. Besetningen bestod for uten av føreren av Karl 

Skarpeid og Lars Ludvigsen Ormestad, begge fra Søgne". 

I årene som fulgte jobbet Karl Torbjørn ombord på forskjellige skip og av yrke var han fyrbøter.  

Militærtjenesten ble utført i marinen og han var stasjonert i Stavern og Horten. Etter endt tjeneste reiste 

han igjen til sjøs.  

I en periode seilte han på et skip som nærmest gikk i fast rute mellom Island og Portugal. Av og til gikk 

turen også til Spania. De fraktet frukt og grønnsaker til Island, og returnerte med klippfisk til Portugal. 

Fra 1936 til 15. september 1939 var Karl Torbjørn ombord på D/S "Heien" som tilhørte rederiet H. 

Heitmann & Sønn i Oslo. I sommermånedene seilte de i trelastfart på østkysten av det nordlige USA og 

Canada, og  vinterstid seilte de i europeiske farvann, som Østersjøen og Middelhavet. De var blant 

annet innom havner i Russland, Polen, Tyskland, Danmark, England og Spania. Da den andre 

verdenskrig brøt ut 01. september 1939 hadde skipet med Karl Torbjørn ombord akkurat ankommet 

engelsk havn med last fra Tyskland. 

Karl Torbjørn reiste hjem til Søgne og hjalp til med gårdsdriften på hjemmebruket. Men han kunne ikke 

holde seg borte fra sjøen, det var det som var livet hans. 



 

 

 
Karl Torbjørn jobbet som fyrbøter på midten av 1930-tallet om bord på DS ”Braemar” av Oslo. Her er de 

innom en spansk havneby. 

 

Da Norge ble angrepet av Tyskland 09. april 1940 befant han seg ombord på frakteskuten ”Pilen” 

tilhørende Hjalmar Sverre Jensen (1893-1944) på Trysnes i Søgne. Denne skjebnesvangre dagen befant 

”Pilen” seg  like uten for kysten av Jæren. De tyske bombe- og transportflyene som var på vei til Sola 

lufthavn fløy like over mastetoppen på skuta. Hjalmar Sverre mente det var tryggest å komme inn til 

land så fort det lot seg gjøre, men de hadde fått melding av et forbipasserende skip at tyskerne allerede 

hadde besatt Egersund, så inn dit ville de ikke gå. Hjalmar Sverre valgte dermed å fortsette sørøstover 

til de hadde passert Flekkefjord, og deretter la han kursen inn Fedafjorden hvor de ankrer opp. Der kom 

de i kontakt med beboerne langs fjorden, som fortalte dem at tyskerne hadde inntatt Kristiansand og at 

festningen på Odderøya var falt.  

Usikkerheten økte og Hjalmar Sverre og Karl Torbjørn var noe i tvil om hva de nå skulle gjøre, men til 

sist fant de ut at det nok var tryggest å la skuta ligge igjen i Fedafjorden og å ta landeveien hjem til 

Søgne. De forlot ”Pilen”, som en av beboerne i området skulle passe på, og gikk opp til riksveien for å 

legge ut på den lange turen østover mot hjembygda. Men de hadde ikke gått mange meterne før en tom 

rutebuss stoppet like ved siden av dem og sjåføren, med et kjent fjes, åpnet døren og lurte fælt på 

hvorfor to av hans sambygdinger gikk å tuslet langs veien helt der borte i Kvinesdal og på en dag som 

denne. Hjalmar Sverre og Karl Torbjørn ble like forundret som sjåføren over dette merkelige 

sammentreffet, for bak rattet i bussen satt Trygve Olsen på Leire, en mann som de kjente meget godt. 

Trygve fortalte at han hadde vært i Flekkefjord med norske soldater fra Odderøya, og nå var 

han på vei hjem til Søgne igjen. Han syntes mest at han måtte stoppe da han oppdaget at kjentfolk gikk å 

vandret langs veien så langt hjemmefra. Et velsignet godt sammentreff, for nå slapp "sjømennene" å 

traske langs riksveien helt hjem til Søgne.  

Siden foreldrene til Karl Torbjørn hadde flyttet til bruket Lian under gården Ormestad på slutten av 

1920-tallet var det naturlig at Karl Torbjørn, som eldste sønn i familien, overtok småbruket på 

Skarpeid. Skjøte på overdragelsen er datert Søgne 8. juli 1942 og har følgende ordlyd: "Undertegnede 

Kristian Kristiansen Skarpeid, født 16/4 1887 skjøter og overdrar herved til min søn Karl Skarpeid, født 



 

23/1 1912 min eiendom gnr. 35 Skarpeid bnr. 3 av skyld m. 0,40 i Søgne, med alle bygninger og de på 

eiendommen tilhørende rettigheter og herligheter tillikemed forpliktelser som jeg har eiet den. 

Kjøpesummen kr. 4.000,- -fire tusen kroner- er ordnet på omforenet måte". Hustruen Olga Kristiansen 

Skarpeid samtykket i overdragelsen, og Ernst R. Skarpeid og Robert Einan hadde undertegnet som 

vitner til dokumentets innhold.  

I begynnelsen av januar 1943 jobbet Karl Torbjørn som skogsarbeider på gården til Håkon Frøysland i 

Søgne. Han hogde først 4,5 mål eikeved i Frøyslandsstranda, og lønna var 15 kroner for målet. Senere 

hogde han blant annet 4 mål bjerkeved i Sjøbudalen. Denne vinteren hogde Karl Torbjørn i alt 10 mål 

ved på Frøyslandsgården. Utpå våren og sommeren kjørte han frem til sammen 39¼ mål ved på 

Frøysland. Veden ble stablet i sjøkanten, og derfra skulle den transporteres videre med båt. 

Året etter var Karl Torbjørn igjen på Frøysland og jobbet. Den 03. juli begynte han med høyonningen, 

og 21 dager senere var han ferdig. Den 09. oktober begynte hummerfiske, og han hadde ni teiner som 

han satt ute ved Udvaar. Fangsten var svært god, og i løpet av måneden fikk han 184 hummer, og 

leverte 152 ( til fiskemottaket på Ålo). 

I fredsåret 1945 ble Karl Torbjørn på nytt innkalt til militærtjeneste med tjenestested Odderøya, og 

tjenesten varte frem til 27. april 1946. I denne perioden bodde han på Sjømannshjemmet i Kristiansand. 

Fra da av og frem til 1963 tjenestegjorde Karl Torbjørn i sjøheimevernet og han ble innkalt til øvelser 1-

3 ganger i året. 

Torsdag 23. januar 1947 fylte Karl Torbjørn 35 år, og to dager senere ble begivenheten feiret på 

Skarpeid. I selskaper var det 11 gjester. Til middag spiste de komper og lapskaus. Senere på kvelden ble 

det servert kaffe, og det hyggelige selskapet varte frem til to timer over midnatt. 

Samme vinteren jobbet Karl Torbjørn med vedhogst for svogeren Arnljot Lund i Lohneskogen. Arnljot 

hadde denne sesongen en stor veddrift  på hele 150 mål, som han hadde kjøpt av Hans Skarpeid. Karl 

Torbjørn fikk 20 kroner målet for hoggingen.  

Den 24. februar 1947 begynte Karl Torbjørn, sammen med fem andre mann fra Søgne, som 

vedlikeholdsarbeidere i Vegvesenet. De jobbet med utbedringsarbeider i Ofteneskleiva, en jobb som 

varte frem til 12. april samme år. I de neste to månedene ble det mye løsarbeid, men den 12. juni 1947 

var Karl Torbjørn beskjeftiget med malerarbeid frem til midten av desember, og fra da av  jobbet han 

med vedhogst. 

I 1948, 1949 og 1950 jobbet Karl Torbjørn for det meste i Vegvesenet. Han var blant annet med på 

byggingen av ny bru over Søgneelva ved Søgne gamle kirke. 

Det ble mindre å gjøre på "veien" i 1951 og derfor måtte han se seg om etter et annet yrke, og han jobbet 

blant annet som renovatør, småbruker og fisker. I juni fikk han ny jobb, og begynte da som maler hos 

Brødrene Repstad Karosserifabrikk. Der hadde Karl Torbjørn sin arbeidsplass inntil han gikk av på 

pensjon i juli 1979, 67 år gammel.  

Karl Torbjørn var en svært aktiv pensjonist. Hans største hobby var fiske og sjøen. Om våren og høsten 

var det garnfiske etter torsk, lyr, sei og sild. Når han hørte at makrellen var kommet var han ikke sen 

med å komme ut med garnet, og da gikk det i ett nesten døgnet rundt. For å få oppleve noe av sjølivet 

igjen reiste han flere turer i året over Skagerrak, som oftest var det dagsturer, og gjevest var det å reise 

når det blåste vest/nordvestlig kuling og bølgene kom opp mot 4-6 meter.  

Karl Torbjørn likte også å arbeide i skogen og med jorda. Om vinteren hogde han ved, og om våren og 

sommeren stelte han i kjøkkenhagen og i blomsterbetene. 

Det var svært tungvint å bruke det gamle huset på Skarpeid til helårsbolig, uten innlagt vann og med 

ordnede sanitærforhold som toalett og bad. Derfor flyttet Karl Torbjørn og Thora i 1947 til Leire som 

leieboere hos hennes svoger Arnljot Lund, hvor familien bodde frem til 1966 da de igjen flyttet 

midlertidig til Skarpeid. De hadde planer om å bygge seg nytt hus på Leire, og den 13. mai 1966 kjøpte 

de boligtomten "Leireheia IV", senere Mjåbakken 4, av Rolf Wigemyr og Trygve Govertsen. Den nye 

boligen sto ferdig sommeren 1968, og der bodde familien frem til 1984. I alle disse årene ble småbruket 

på Skarpeid flittig benyttet som sommerbolig.  

I 1984 flyttet Karl Torbjørn og Thora inn i nytt hus på Skarpeid. Hennes helse hadde i løpet av få år 

sviktet; hun var blitt skral til beins og avhengig av stokk som hjelpemiddel. Derfor var det svært 

praktisk for henne å flytte inn i et stort romslig hus med både stue, kjøkken og bad i første etasje.  



 

De to trivdes godt i deres nye hjem. Karl Torbjørn var fremdeles så sprek i helsa at han kunne drive 

småbruket; det var helst i skogen han jobbet med hogging av trær og kløyving av ved. Men det meste av 

tiden, spesielt om våren og høsten, bruket han til fiske, og ikke minst var det stor glede for ham når 

været tillot garnsetting. Det var ikke alltid at fangsten var like stor, men som regel fikk Thora nok til en 

middag eller to. Det hendte også at det kunne bli rikelig med fisk, og da reiste Karl Torbjørn til 

fiskemottaket på Ålo for å levere. 

Karl Torbjørn ble rammet av  hjerteinfarkt i 1987, og det reduserte sterkt hans muligheter til blant annet 

å drive med fiske. Julaften to år senere ble han rammet av et "drypp", og det reduserte ham ytterligere. 

Han kom på fote igjen tross hjerteinfarkt og "drypp", og som den muntre, livsglade og  

omgjengelige personen han var, likte han å være mye ute blant folk.  

Karl Torbjørn flyttet sommeren 1991 til Eikeheia, og januar året etter flyttet han inn i eldrebolig på 

Stausland hvor han bodde frem til sin død.  

Karl Torbjørn trivdes godt i sine nye omgivelser på Stausland. En bytur ble det fremdeles tid til, men 

det var slutt på ”Danmarksfarten”. Han likte å være med på arrangementer og sammenkomster, og ikke 

minst var turene sammen med venner og kjente til Åseral et godt eksempel på dette. Hjemme i Søgne var 

det først og fremt gammeldansen på Søgneheimen som var gjevest, og der var Karl Torbjørn blant de 

mest trofaste som møtte opp. Ikke så rent sjeldent ble han arrangementets midtpunkt med sin evne til å 

skape hygge og trivsel i sine omgivelser. 

 
Karl Torbjørn fyller 85 år. Feiringen foregikk på Søgneheimen hvor både slekt og venner var møtt frem. Her er 

fire av søsknene Skarpeid samlet. Fra venstre: Ernst Rolf, Ester Marny, Ida Synnøve og helt til høyre 

jubilanten selv. Foto Karl Arnt Skarpeid.  

 



 

SLEKTSLINJEN KLEVELAND – SKARPEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001. GAUT 

KLEVELAND 

(1597-1633) 

GIFT MED 

LIV ORMSDATTER 

002. SOMUND 

GAUTSEN 

KLEVELAND 

(1624-?) 

003. GAUT 

SOMUNDSEN ØVRE 

KLEVELAND 

(1652-?) 

004. SOMUND 

GAUTSEN ØVRE 

KLEVELAND 

(1679-?) 

005. JONAS 

SOMUNDSEN ØVRE 

KLEVELAND 

(1703-?) 

GIFT MED  

INGER 

CHRISTIANSDATTER 

KRUSE 

006. CHRISTIAN 

JONASSEN 

KIMESTAD 

(1726-1802) 

GIFT MED ANNE 

LARSDATTER 

SKÅLENES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007. RASMUS 

CHRISTIANSEN AASENE 

(1754-1825) 

GIFT MED 

ANNE KRISTINE 

TJØSTELSDATTER 

FJELLET 

008. CHRISTIAN 

RASMUSSEN ÅSENE 

(1797-1825) 

GIFT MED  

ALETTE OLSDATTER EIG 

009.I. RASMUS 

CHRISTIANSEN 

SKARPEID 

(1823-1902) 

GIFT MED  

RACHEL ELISABETH 

HANSDATTER EIG 

 

010.I. CHRISTIAN 

RASMUSSEN SKARPEID 

(1854-?) 

GIFT MED  

KATRINE DORTHEA 

HENRICHSDATTER BLOM 

011.II. KRISTIAN 

KRISTIANSEN SKARPEID 

(1887-1963) 

GIFT MED 

OLGA TOBINE JAKOBSEN 

ORMESTAD 

012.I. KARL TORBJØRN 

SKARPEID 

(1912-1999) 

GIFT MED  

THORA BIRKELAND 



 

 
                                                        
1 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 42. 43. Kleveland øvre og nedre. Udt. 

klæ`vlann.  

-- Kløfflandt 1601. 1604 (nedre og øvre). ¹/ı, ½. Kløuffland 1610. Kløffland, Kleffueland 1630. Øver og Neder 

Kleffueland 1668. Øver og Neder Kleveland 1723. 

*Klefaland. 1ste Led er klefi m., Kammer, men her vel i den Betydning, som anføres af Ross: "Indelukke 

mellem Bjergsider eller bratte Bakker; et cirkusformet Landskabsparti = Kove, mere afstængt end Homm. 

Forekommer maaske kun som Egennavn for flere (mindst 4) Steder: Kle`ven, og i Gaardnavnet Kleveland" (se 

Ross S. 402 f.). Hvor dette Ord forekommer, lyder kleif f. (hvoraf findes dannet Navnet Kleifaland) nu Kleiv, 

ogsaa i Egennavne. Ved Kleveland i Evje (udt. kle`ve-) antager A. B. Larsen (Bd. VIII S. 195), at klefi har 

Betydningen "Kammer". 

 
2 Slik beskrives herredene i Norge få år før unionsoppløsningen i 1905: Finsland, herred i Lister og Mandals 

amt, beliggende nord for Mandal mellom Mandalen og Torridalen. Herredet er på 114.15 km.2 med 771 

innbyggere og utgjør Finsland sogn av Bjelland prestegjeld. Bygda er et innlandsskogsdistrikt med flere små 

dalfører og vassdrag i forskjellige retninger. Skogåsene er avrundede og ikke særlig høye, for den nøyaktige 

høydeangivelse for bygda er vanskelig å fastslå da det ikke er foretatt nøyaktige høydemålinger i området. Av 

bygdas areal er 4,7 km.2  åker og eng, 70 km.2 er furuskog og det resterende arealet utgjør utmark, snaufjell, 

myrer og ferskvann. Skogen, som eies av bygdas egne innbyggere, er av svært høy kvalitet og gir grunnlag for 

den viktigste næringsveien i bygda som er skogbruket. I Finsland finner man flere mindre sagbruk som for det 

meste produserer tønnestav av høy kvalitet. Jordbruket er også en viktig næring i bygda, og her er det fedrift 

som ansees som den viktigste og gir grunnlag for bygdas eget meieri som ligger like i nærheten av Finsland 

kirke. 

Mandalselva, som renner gjennom de vestligste delene av bygda, gir grunnlaget for et svært godt laksefiske, og 

er med på å gi bøndene i denne delen av bygda en mer allsidig næringsvei.  

Innen herredet er det god veiforbindelse mellom utkantsgårdene og de mer sentrale deler av bygda med blant 

annet hovedveiforbinnelsen Brennåsen-Laudal som skjærer seg gjennom bygda. Det er gjort flere oldfunn i 

Finsland, hvor to av disse kan henføres til steinalderen. 

 
3 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 44. Kimestad. Udt. kĵé ̀mesta. -- Kimmestad 

1668. 1723. 

Paa Grund af Udtalen synes man ikke at kunne tillægge dette Navn samme Oprindelse, som er antaget ved 

Kimmestad i Søgne (GN. 61). Her er 1ste Led formodentlig det af Ross anførte Kime (paa Lister udt. med langt 

e): smalt Stykke Land, som stikker nesformigt ind i Omgivelser af anden Art, t. Ex. om England, der stikker 

ind i Skov. Navnet maa isaafald vel være et forholdsvis sent dannet Navn paa  -stad (jfr. Indl. S. 78). 

 
4 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 41. Skaaleneset. Udt. skå l̀enese. -- Schaalnæs 

1668. Skaalenæs 1723. Af skáli m.; jfr. Oddernes GN. 2. 

 
5 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 4. Røiseland. Udt. røi`selann. -- Røsseland 

1610. 1668. Røiseland 1723.  

*Røysaland, ofte forekommende Navn fra Kristianiafjorden til Søndhordland, sms. med Gen. af røysar f. Flt. 

(Ent. røysi n.; Indl. S. 72). 

 
6 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 2. Hartmark. Udt. ha´rkmark (nu høres ogsaa 

ha´rtmark). -- [Harcmark, Harckmark, Harkmark, Harkmard (!) DN. XIII 670-673,1534]. [Harckmarck ASt. 

87. 88]. Harpmarck 1601. 1604. ¹/ı. Harchmarck 1610. Harckmarck St. S. 296. 297. 1630. Hartmark med 

Riswog og Globen 1668. Hartmarck (Pl. Riisvig og Glube) 1723.  

Hart- er vel, da Formen fra først af kun synes at tilhøre skrevne Kilder, blot en Misforstaaelse af Hark-; men om 

dette er den opr. Form, eller omdannet af et ældre Harp-, kan med de nu tilgjængelige Kilder ikke afgjøres. Det 

kan være, at Harp- fra c. 1600 kan bero paa endnu ældre Kilder end Formen Hark- fra 1534; thi i Topograph. 

Journal. III. H. 12 S. 6 oplyses, at Navnet er skr. Harpmark "i gamle Breve", -- hvor gamle, siges desværre 

ikke. Om en tredie Mulighed se under "Forsvundne Navne" ved Herredets Slutning. I NE. S. 92 antages Navnet 

at indeholde et Elvenavn, helst af  Stammen Hark- (se under "Forsvundne Navne"). Bd. III S. 215 tænkes paa 

Elvenavnstammen Harp-, som maaske staar i Forbindelse med islandsk harpa, knibe sammen (se Falk u. Torp, 

Norweg. dän. etymolog. Wörterb. I S. 433 under Hurpe), neppe med det af Fritzner (I S. 239) anførte harpr, 

Navn paa en Ferskvandsfisk, mulig Harr, Horr (thymallus vulgaris, se Aasen). Gaarden ligger ved den korte 



 

                                                                                                                                                                             

Strøm, som gaar fra Djubovandet til Hartmarksfjorden. Paa en af Shetlandsøerne findes Harpadal som Navn 

paa en Elvedal (J. Jakobsen, Aarb. f. nord. Oldkynd. 1901 S. 202). -- 2det Led b.9, s.66 er mọrk f., Skov (Indl. 

S. 68); her er Skov. -- "Riswog" eller "Riisvig" kommer af rís (hrís) n., Ris, Kratskov. "Globen" eller "Glube" 

kan være Glup m., Gab, Bergkløft, eller Glopa f., Kløft, Svælg. 

 
7 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 36. Aasene. Udt. å`sann.  

Merknad av undertegnede: Aasene, før 1805 kalt ”Øvre Skarpeid beliggende i Trysnes utmark”. Selve 

bebyggelsen på gården ligger på en ås, et høydedrag, mellom Skarpeid, bnr. 2, og bruket Myran under Trysnes. 

Gårdene Aasene har og en teig beliggende på Trysnes-Trollnes, like nord for bruket Sønninga, som ble utskilt 

fra Trysnesgården, men sistnevnte bruk ble utskilt så sent som i 1864 fra bnr. 4 på Trysnes. 

 
8 Slik beskrives herredene i Norge få år før unionsoppløsningen i 1905: Søgne, herred i Lister og Mandals amt, 

239.83 km.2 med 3297 innbyggere og utgjør Søgne prestegjeld med Søgne og Greipstad sogne. Herredet ligger 

ved kysten mellom Kristiansand og Mandal, og kystlandskapet er sterkt innskåret av flere fjorder som 

Torvefjorden og Trysfjorden. I Trysfjorden var det på 1800-tallet flere skipsverft, og ved verftet på Røsstad ble 

det i løpet av 1890- årene bygd flere store skonnertskip; det kan nevnes Balder og Trysfjord. Utenfor kysten 

finner man flere bebodde øyer som Okse og Borøya. Av arealet utgjør 15,09 km.2 åker og eng, 185,24 km.2 er 

skog hvor furu og eik er blant de tresortene med størst utbredelse, 8,29 km.2 er ferskvann og resten av arealet 

består av øyer, fjell og myrer. De viktigste næringsveiene i bygda er jordbruk og fiskeri, og innen jordbruket er 

frugtavl og husdyrhold de viktigste. I herredet ligger Lister og Mandals amts landbrugsskole og en 

husmorskole. I Høllen, sydøst for bygdesenteret Lunde, finner man et lite bygdesenter med 92 innbyggere, hvor 

virksomheter innen skipsfart med rederier og skipsverft sysselsetter de fleste. I herredet ligger det flere sag- og 

møllebrug, en dør- og vindusfabrikk og ett meieri. Søgne sogn har svært gode kommunikasjonsmuligheter med 

nabodistriktene via dampskipsforbindelse og hovedveiforbindelse "den sørlandske kysthovedvei" til 

Kristiansand og Mandal, samt sideveiforbindelse til Øyslebø, Harkmark og Holum. 

 
9 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 66. Fjeldet. Udt. fje´lle. -- Fielldt 1601. Field 

1604. ¼. 1630. 1668. Fjeld 1723. Ligger ved Høiden Mynteheia. 

 
10 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 37. Trysnes. Udt. trý´ssnes. -- Tryβnes 1601. 

1604. ½. 1630. Trysnæs 1668. 1723. Se under GN. 50. 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 50. Try. Udt. trý. -- Try DN. VIII 838, 1548 Trye 

1601. Trye vestre og østre 1604. ¹/ı, ¹/ı. Try 1630. Trye vestre og østre 1668. 1723.  

Ligger inderst inde i den lange og smale Trysfjord ved Udløbet af en Elv. Navne, som kunne sammenlignes 

med dette, ere: Gaardnavnene Trydal i Gjerstad Sogn og Trydal i Bykle Sogn, Nedenes Amt, samt Tryland, 

Vigmostad GN. 74, alle tre Gaarde ved Elv, -- Elvenavnet Trya i Stor-Elvedalen (Udløb ved Gaarden Trønnes) 

samt Trybækken i Østerdalen, -- og mulig Bygdenavnet Tryssil (Trysilar NgL. II 491). Man tør efter dette 

antage, at der i de sms. Navne stikker et Elvenavn. Med Undtagelse af  Tryssil forekommer dog intet af disse 

Navne i en saa gammel Form, at det med fuld Sikkerhed kan siges, om de have begyndt med T- eller Þ-, selv 

om det første er sandsynligst. Isaafald har Elvenavnets gamle Form været Trýja, hvilket S. B. antager for en 

Afledning af tré n., Træ, gotisk triu, urnordisk *trewa. O. R. har (i "Sproglig-hist. Studier tilegnede Prof. 

Unger" S. 50) antaget, at Gaarden Try har Navn efter den ved Gaarden udfaldende Elv; Navnet maa isaafald 

være Dativformen *Trýju. Da der ved Fjordens Munding findes en Gaard Trysnes (se GN. 37 foran), antager 

han videre, at der har existeret et af Elvens Navn afledet Fjordnavn *Trý(j)ir, som er bevaret i dette Gaardnavn, 

der opr. kan have havt Formen *Trý(j)isnes. S. B. Har pegt paa, at Gaardnavnet Try ogsaa kan være Dat. af 

dette Fjordnavn, for *Trý(j)i; Gaarde, som bære en Fjords Navn, ligge i Regelen ved dennes Bund. Navnet 

Trysfjorden kan være en senere Sammensætning af Trý(j)ir med fjọrðr (jfr. Hvinir og Hvinisfjọrðr); men det 

kan dog være af endnu senere Oprindelse og ligefrem være sms. Med Gaardnavnet Try i dettes nuværende 

Form. Se Bd. III S. 329. NE. S. 276. 338. Egnen omkring Trysfjorden og Dalen ovenfor den er eller har været 

Skogland (Furu og Eg). I Sverige haves et Indsønavn Tryen (i Södermanland), som Hellquist ligeledes afleder 

af Ordet for "Træ", gammelsvensk træ (Studier öfver de svenska sjönamnen, d. e. Bidrag till kännedom om de 

svenska landsmålen. XX S. 647 ff.). 

 
11 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 28. Eig. Udt. eig. -- [Egh ASt. 167]. Eeg 1601. 

Eeg østre og vestre 1604. ¹/ı, ¹/ı. Eig 1610. Eg 1630. Vester og Øster Egh 1668. Wester og Øster Eeg (under 

begge Underbruget Torwe) 1723.  

*Eik f., Trænavnet, brugt som Gaardnavn (Indl. S. 48). I Matrikelen af 1905 skr. Eik. 

http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/cesoS/diplom_soek.prl?BIND=VIII&SIDE=838&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on


 

                                                                                                                                                                             

 
12 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 35. Skarpeid. Udt. ska`rpei. -- Skarpeidt 1630. 

Scharpæid 1668. Skarpejd 1723.  

*Skarpeið; sms. med Adj. skarpr, tør, ufrugtbar. Eidet forbinder en Halvø i Trysfjorden med Fastlandet.  

 
13 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 34. Ormestad. Udt. ø`rmesta. -- [Øringstadt 

ASt. 87]. Orinngstadt 1611. Øringstad 1604. ¹/ı. Ørringstad 1610. Øringstad 1630. Ørumstad 1668. Ørumbstad 

1723. *Ormarsstaðir. PnSt. S. 191 opført under det gamle Mandsnavn Ormarr, der findes nogle Gange som 

norsk Mandsnavn, tidligst i 9de Aarh., i den senere MA. i Bratsberg Amt og i Sætersdalen. Paafaldende er den 

gjentagne ældre Skrivemaade med Øring-.  Samme Gaardnavn i dette Amt Halsaa GN. 50. 
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KILDER 
 

Trykte kilder: 

- Anetavler for Karl Arnt Skarpeid, del 1. Med tillegg Skarpeid Gårdshistorie. 

- Digitalarkivet: Utvandringsprotokoller. 
- Folketellinger fra 1801, 1865 og 1900. 

- Kjell Bråstad: Søgneboka bind 1 og 2. 

- Kristen Lauvsland: Finsland ætt og gard. 

- Norges Bebyggelse: Vest Agder, østre del. 
- Statsarkivet i Kristiansand: Matrikkeloversikter. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Odelsmanntallet for 1624. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Panteregistre. 
- Statsarkivet i Kristiansand: Skifteprotokoller. 

 

Muntlige kilder: 
- Karl Torbjørn Skarpeid (1912-1999). 

- Olga Tobine Skarpeid (1894-1986). 
 


