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FORORD 
 
Den 9. april 2005 ble det markert at det var 65 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland. Det 

norske folk ble under den tyske okkupasjonen oppdelt i to politiske ideologier. En liten del av 

befolkningen støttet nazilederen Quisling, som noen måneder før det tyske angrepet på Norge hadde 
bedt Adolf Hitler om å sende tyske troppeenheter til Norge for å verne nordmennene mot britisk 

okkupasjon. Størsteparten av den norske befolkningen, som også inkluderte rundt 90 % av Søgnes 

befolkning, var patrioter og støttet opp om kong Haakon og den norske eksilregjeringen i London.  

Flere yngre søgnefolk, både kvinner og menn, deltok i krigen på forskjellig vis på de alliertes side. 
Kvinnene gjorde sin krigsinnsats ved å reise til Kristiansand med matvarer og bytte dette bort i 

forbruksvarer, og samtidig foretok de observasjoner av de tyske flåtebevegelser i byhavna og hadde 

oversikt over hvor det var satt ut tyske kontrollposter på riksveien mellom Søgne og Kristiansand. I 
tillegg til dette viste noen av bygdas kvinner det aller største mot ved at de gav matvarer til sovjetiske 

krigsfanger, som tyskerne brukte til tvangsarbeid på veianlegg og festningsanlegg. Gestapo og 

nazilensmannen hadde utlovet ”skuddpremie” på disse kvinnene, men ingen søgnefolk var store nok 
forrædere til å innløse denne dusøren, selv ikke nazisympatisører som visste hvem disse menneskene 

var. I mai 1945 unnslapp nazilensmannen så vidt selv å bli kidnappet og henrettet av norske patrioter, 

men en av ektemennene til de sistnevnte kvinnene klarte i siste liten å overtale de andre patriotene til å 

la nazilensmannen få leve, og å la en lovlig rettergang få avgjøre hans skjebne. 
Mennene i bygda som var i mot den tyske okkupasjonene kjempet på forskjellige måter i mot de 

norske nazistene og den tyske krigsmakten. Noen i aktiv krigstjeneste ute på slagmarken, noen som 

sjøfolk i alliert fart, noen som agenter og lokalt kontaktnett og noen som produserte ekstra forsyninger 
av matvarer lokalt. Det var også de av bygdas menn som på forhånd ble tatt ut som gisler og som 

skulle henrettes dersom det ble gjennomført sabotasjehandlinger mot bygdas infrastruktur. Noen av de 

av bygdas menn som deltok i aktiv krigstjeneste eller som sjøfolk mistet livet, og disse var: Bjarne 

Hævåger, Johan Fredrik Jakobsen, Adler Røsstad, Toralf Kristensen, Peder Sigurd Govertsen, Andor 
J. Olsen og Peder Magnus Åros. Det er reist en minnestein over disse tapre menn ved Søgne 

hovedkirke på Lunde. I herværende oppsett kommer jeg ikke til å fokusere så mye på selve krigens 

gang. Jeg vil derimot trekke frem et par av disse personene for å se nærmere på deres krigshistorie og 
slektstilknytning til Søgne. For å få en viss geografisk fordeling av slektene som disse tilhørte, har jeg 

i denne del A valgt å se på slektshistoriene vedrørende Bjarne Hævåger og Peder Magnus Åros. 

 
 

Karl Arnt Skarpeid 
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SLEKTSLINJE 001 

 

001. Peder Clausen Friis. Født 01.04.1545 i Eigersund. Død 15.10.1614 på prestegården i Søndre 
Undal. Han var gift, og hustruens fornavn var trolig Valborg. 

Peder Claussøn Friis var prest og prost i Valle kirkesokn i Søndre Undal herred. I tillegg til dette yrket 

var Peder også historiker, og blant hans nedtegnelser er en systematisk oversikt over handelen mellom 
Mandalsdistriktet og Nord-Tyskland. Friis skrev at laks fra Halse sammen med andre varer som trelast 

ble eksportert til Lübeck, og at det til Halse ble innført sølv, kobber, klær, lærreder, stål, jern, tinn, 

korn, mel, malt, brød, humle, hamp og øl som innbyggerne der trengte. Friis har i sine notater skrevet 

at det på ett år rundt 1555 ble eksportert 100 lester saltet og tørket laks fra Mandal. Disse 
opplysningene må han enten ha hørt muntlig eller fra ”bøkene” til de som hadde nedtegnet det. 

 

002. Margrethe Pedersdatter Friis. Hun var gift med Didrik Ulfartsen Årnes. N.- 1583-1617 som 
oppsitter i Lyngdal i Lister amt, men nevnes også med navns nevnelse i 1640. 

Didrik Ulfartsen var blant utsendingene til hyllingen av Christian IV. i Christiania i 1591. 

Dokumenterte opplysninger om Didrik Ulfartsen: N.- 1583, han leide da gården Årnes i Lyngdal av 
Stavanger Domkapitle. N.- 1591, vedrørende kongehyllingsbrevet. N.- 1607, han er da blitt oppnevnt 

til bondelensmann. N.- 1608, han fungerte da som bondelensmann. N.- 1610, vedrørende 

prinsehyllingen. N.- før 1614 som både lensmann og toller, og med ansvar for kontroll av 

skipstrafikken i Lenefjorden og Lyngdalsfjorden. N.- 1614, han fikk da avskjed som lensmann og 
toller, for fra da av skulle den nye fogden, Peder Johansen, selv stå for innkrevingen av toll og 

avgifter. N.- 1617, han er da eier av halve gården Støle. 

 
003. Johanne Didriksdatter Årnes. N.- 1604. Hun var gift med Bertel Mikkelsen Røsstad. Død før 

1634 på Røsstad i Søgne. Han var sønn til Mikkel Ro, på gården Ro i Halse sogn. 

Bertel Mikkelsen kom i 1598 til Røsstad i Søgne, da han kjøpte ¼ av gården av Helge Taraldsen 

Oftenes. Bertel var en rik odelsgodsbonde, og satt med jordgods på gårdene Røsstad, Nedre Tufteland, 
Føre og Oftenes i Søgne. Bertel Mikkelsen ble i 1610 valgt som Søgnes utsending til prinsehyllingen i 

Oslo. Familien bodde på Røsstad, gnr. 47, i Søgne.   

 
004. Marte Bertelsdatter Røsstad. N.- 1616-1640 på Trysnes i Søgne. Hun var gift med Besse 

Jonsen Trysnes. Død før 1642 på Trysnes i Søgne sogn. Han var sønn til Jon Ormestad og hustru 

Gunnild på Ormestad i Søgne. 
Besse Jonsen var en velstående godseier, og grunnlaget for hans velstand ble lagt da han arvet 

Trysnesgården etter foreldrene ved skiftet i 1615. Besse  nevnes i 1642 da broren, Ulf Jonsen, mente at 

han hadde fått for lite gods i arv etter foreldrene. Familien bodde på Trysnes, gnr. 37, i Søgne. 

Besse Jonsen Trysnes er ane nr. 002 på slektslinjen: Fra Ormestad i Søgne til Skeie i Harkmark. 

Besse Jonsen Trysnes er ane nr. 002 på slektslinjen: Fra Trysnes i Søgne til Harkmark og Vestre 

Eid i Harkmark. 
Barn: I. Mikael Bessesen Trysnes, født ca. 1616 på Trysnes i Søgne. 
II. Jon Bessesen Trysnes, født ca. 1620 på Trysnes i Søgne; han overtok hjemmebruket på Trysnes. 

III. Christen Bessesen Trysnes, født ca. 1626 på Trysnes i Søgne. 

IV. Gunhild Bessesdatter Trysnes, født ca. 1629 på Trysnes i Søgne. 
V. Bertel Bessesen Trysnes, født 1633 på Trysnes i Søgne. 

VI. Peder Bessesen Trysnes, født 1636 på Trysnes i Søgne. 

VII. Didrik Bessesen Trysnes, født 1638 på Trysnes i Søgne. 

VIII. Jens Bessesen Trysnes, født 1640 på Trysnes i Søgne. 
 

005. II. Jon Bessesen Trysnes. Født ca. 1620 på Trysnes i Søgne. Død før 1686 på Trysnes i Søgne. 

Dsk. 08.06.1705 på Trysnes i Søgne. Han var gift med Tora Marcusdatter Sangvig. Dsk. 08.06.1705 
på Trysnes i Søgne. Hun var datter av Marchus Jachobsen Sangvik (1604-1670) og hustru Berte 

Simonsdatter, fra Høllen i Søgne (-1685). 

Jon Bessesen overtok hjemmebruket på Trysnes:; han var odelsgodseier og oppsitter. Jon drev 

nærmest sin egen bankvirksomhet på Trysnes med hovedvekt på pengeutlån, og i tillegg var han 
lensmann i Høllen tingsted. Ved skifte i 1705 var boet på 5 gsk. i gården Føreid, 5 gsk. i gården Vestre 



Eig, 1½ gsk, i gården Åstøl, 1 gsk. i gården Ålo og 1 gsk ¼ eng. i gården Ausviga. Familien bodde på 

Trysnes, gnr. 37, i Søgne. 

Jon Bessesen Trysnes er ane nr. 003 på slektslinjen: Fra Ormestad i Søgne til Skeie i Harkmark.  
 

006. Bent Jonsen Trysnes. Født 1655 på Trysnes i Søgne. Død 1731 på Østre Vatne i Holme (Holum) 

sogn. Han var gift to ganger; første gang med Torborg Sigmundsdatter Vatne, fra Vatne i Holum, 
død 1709. Hun var datter av Sigmund Larsen Ormestad (-1715) i Halse og Siri Olsdatter Vestre 

Skogsfjord. Etter Torborgs død giftet Bent seg opp att med Ellen Tomasdatter Sodeland, fra 

Sodeland i Holum, død 1757 på Røsstad i Søgne. Hun var datter av Tomas Andersen Sodeland (1658-) 

og hustru Karen Torkelsdatter (-1745). 
Bent Jonsen overtok Røsstadgården etter at mora hadde ført en omfattende rettssak om eiendomsretten 

til gården. Motparten var avdøde Bent Jonsen sine slektninger som mente at de hadde større rett til 

Røsstadgården enn Bents slekt. Røsstadfolkene tapte saken og flyttet fra gården. Bent Jonsen hadde i 
sine yngre år flyttet til Holum og trådt inn i embetet som lensmann i Holum og Øyslebø. Gården på 

Røsstad leide han ut frem til sin død, man da overtok enken Ellen Tomasdatter bruket, og hun flyttet til 

Røsstad hvor hun bodde frem til sin død i 1757. 
 

007. Jon Bentsen Røsstad. Født 1712 på Østre Vatne i Holme sogn. Død 1788 på Røsstad i Søgne 

sogn. Han ble i 1743 gift med Pernille Svendsdatter Tråne. Født 1723 på Tråne i Søgne. Død 1795 

på Røsstad i Søgne. Hun var datter av Svend Torbjørnsen Tråne (1684-) og hustru Anne Torkelsdatter 
Tråne (1695-1773).  

Jon Bentsen overtok familiegården på Røsstad på 1740-tallet; han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Røsstad, gnr. 47, i Søgne. I familien var det sju barn og derav sju sønner, 
men disse døde alle før foreldrene. Sønnen Svend Jonsen var sjømann, og i 1781 reiste han med 

handelsfregatten ”St. Thomas” mellom København og Øst-India (Tranqebar). To år senere, mest 

sannsynlig på seilasen fra Øst-India til Danmark, ble han febersyk og døde. Skipet gikk inn til havn på 

St. Helena i Sør-Atlanteren hvor Svend ble gravlagt.  
 

008. Engel Jonsdatter Røsstad. Født 1758 på Røsstad i Søgne sogn. Død 1840 på Røsstad i Søgne. 

Hun var gift med Bent Tomassen Smeland. Født 1763 i Holme sogn. Død 1842 på Røsstad i Søgne. 
Bent Tommassen overtok hustruens hjemmebruk på Røsstad i 1788. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. For å overta bruket måtte Bent ut med 400 rdl. til hustruens søsters ektemann Gullov 

Gundersen på Skogsfjord i Halse sogn. Etter Jon Bentsens død i 1788 hadde det oppstått strid om 
hvem som skulle overta gårdsbruket og om en eventuell todeling av eiendommen. Like før sin død 

hadde Jon ment at gården var stor nok til å fø to familier, og at den derfor kunne bli delt mellom Engel 

og søsteren Torborg. Torborg var eldst og det var hun som var gift med Gullov Gundersen. Etter hvert 

kom Bent Tommassen og Gullov Gundersen til enighet om at det var Bent og Engel som skulle overta.  
 

009. Ellen Birgitte Bentsdatter Røsstad. Født 1803 på Røsstad i Søgne sogn. Død 1865 på Hævåger 

i Søgne. Hun ble i 1824 gift med John Torkildsen Frøysland. Født 1803 på Frøysland i Søgne. Død 
1893 på Hævåger i Søgne. Han var sønn til Torkild Jonsen Hævåger (1788-1864) og Johanne Marie 

Tønnesdatter Frøysland (1780-1860). 

John Torkildsen sin far Torkild Jonsen var opprinnelig fra gården Hævåger. I 1812 hadde han overtatt 
svigerforeldrenes gårdsbruk på Frøysland, men han hadde ikke fraskrevet seg de juridiske rettigheter 

vedrørende odels- og eiendomsretten til eget hjemmebruk på Hævåger. Bruket på Hævåger ble i årene 

1805-1825 bortleid, blant annet til Are Torsen Øyslebø og Gunvor Nilsdatter Tråne. 

John Torkildsen overtok familiebruket på Hævåger i 1825. Det var rundt ett år etter at han hadde giftet 
seg. John var gårdbruker, oppsitter og selveier, men i 1855 overlot han eiendommen til sønnen Bent 

Johnsen Hævåger. Familien bodde på Hævåger, gnr. 44, bnr.4, løpenr. 144, i Søgne.   

Ellen Birgitte Bentsdatter hadde en svært tragisk barndom, for hun opplevde den forferdelige 
drukningsulykken som rammet Røsstadfamilien i 1807. En februardag i 1807 var det stort gjestebud 

på Røsstad. Det var mange folk på gården, både fra nabogårdene og fra gårder i Holum. Det var en dag 

med kaldt og fint vær, og isen lå blank på Trysfjorden. Noen av ungdommene fikk tak i en slede og 

fikk den ideen at de ville ut på isen. Noen gikk foran og dro, og andre satt på sleden. Det var tre gutter 
og to jenter fra Frøysland, fire av søsknene til Ellen Birgitte Bentsdatter og to ungdommer fra Holum. 



Ellen Birgitte var nok for liten til at noen av de større barna ville ta ansvar for henne der ute og derfor 

var hun nok blant de mindre barna som var innendørs denne skjebnesvangre dagen. Hun var for ung til 

å registrere hvordan de andre moret seg der ute på isen. Helt plutselig gav isen etter og alle barna og 
ungdommene forsvant under. De druknet alle sammen, 11 gutter og jenter i alderen åtte til 30 år. 

Denne hendelsen gjorde et sterkt inntrykk i hele bygda og nabobygda Holum, og ikke minst på de som 

så hva som hendte, eller på de som i ettertid fikk fortalt om hendelsen. 
Seks år senere rammet en ny tragedie Røsstadfamilien. Svend Bentsen, som var eldstebroren til Ellen 

Birgitte, var under Napoleonskrigen med i den farefulle transporten av varer over Skagerrak mellom 

Norge og Danmark. Vinteren 1813 var han skipper om bord på sluppen ”Min Datter” av Kristiansand, 

som på en eller annen måte forliste i Skagerrak mellom Jylland og Kristiansand. Om forliset skyldes 
trefninger med engelske krigsskip eller uvær vites ikke, men man hørte ikke noe mer til skipper 

Bentsen. 

 
 

 
Illustrasjonsbilde: Det var en farefull ferd som sjøfolkene fra Søgne utsatte seg for mellom Nord-Jylland og 

Agderkysten under Napoleonskrigen. Plutselig kunne det dukke opp ett eller flere britiske krigsskip som senket 

frakteskipet, og ofte tok britene nordmennene med seg som fanger og internerte dem om bord på skip i 

Storbritannia.  

 

 
010. Bent Johnsen Hævåger. Født 1827 på Hævåger i Søgne sogn. Død 1900 på Hævåger i Søgne. 

Han ble i 1855 gift med Abel Cesilia Andreasdatter Trysnes. Født 1824 på Trysnes i Søgne. Hun 

var datter av Andreas Markussen Ormestad (1791-1885) og Sille Marie Simonsdatter Ormestad (1782-
1862). 

Sille Marie Simonsdatter Ormestad er ane nr. 008 på slektslinjen: Fra Ormestad i Søgne til 

Skeie i Harkmark. 

Bent Johnsen overtok hjemmebruket på Hævåger i 1855, men på betingelse av at foreldrene skulle ha 
folloug. Han var gårdbruker, oppsitter og selveier, og i 1865 var det følgende besetning på bruket: 1 

hest, 6 kyr og 8 sauer. Familien bodde på Hævåger, gnr. 44, bnr.4, løpenr. 144, i Søgne. 

 
 

Folketellingen 1865: 

 

 Tellingsår: 1865.  

 Kommune: Søgne.  

 Kommunenummer: 1018.  

 Navn på bosted: Hæfaker (Hævåger). 

 Antall personer registrert på bostedet: 9. 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Bent Johnsen Husfader Gift Gårdbruker 

og selveier 

1827 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Abel Cesilia 

Andreasdatter 

Hans hustru Gift Husmoder 1824 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 



Susanne Marie 

Bentsdatter 

Deres datter Ugift  1856 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Ellen Birgitte 

Bentsdatter 

Deres datter Ugift  1857 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Markus Albert 

Bentsen 

Deres sønn Ugift  1859 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Sille Marie 

Bentsdatter 

Deres datter Ugift  1861 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

John 

Torkildsen 

Husfader sin far Enkemann Follougsmann 1803 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Sofie M. 

Syvertsdatter 

Pleiebarn Ugift  1864 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Bernhardine 
Tønnesdatter 

 Ugift Tjenestepige 1851 Søgne 
Prestegjeld 

Norsk 

 

 

011. Markus Albert Bentsen. Født 1859 på Hævåger i Søgne. Død 1948 på Hævåger i Søgne. Han 
var gift med Anna Tomasdatter Røysland. Født 1876 på Røysland i Harkmark sogn. Død 1945 på 

Hævåger i Søgne. Hun var datter av Tomas Ingebrigtsen Røysland (1830-) og Rakel Sveinulfsdatter 

(1840-). 

Markus Albert Bentsen overtok hjemmebruket på Hævåger etter farens død i 1900. I sin ungdom var 
Markus Albert sjømann, og seilte på norske seilskuter frem til 1888 da han utvandret til Nord-

Amerika. Der jobbet han også som sjømann og fikk bedre hyre enn på de norske seilskutene. Markus 

Albert må ha kommet hjem til Norge igjen mot slutten av 1890-tallet, for ved folketellingen i 
desember 1900 var han bosatt på hjemmebruket. Han var da gårdbruker og selveier. Familien bodde på 

Hævåger, gnr. 44, bnr.4, løpenr. 144, i Søgne. 

Barn: I. Bjarne Hævaker, født 02.03.1905 på Hævåger i Søgne. 
II. Tomas Hævaker, født 1907 på Hævåger i Søgne, død 1938. 

III. Sigrid Hævaker, født 1911 på Hævåger i Søgne, død 1981 på Leire i Søgne. Hun var gift med 

Tomas Leire, til Hævåger og Leire.  
 
 

Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900.  

 Kommune: Søgne.  

 Kommunenummer: 1018.  

 Navn på bosted: Hævåger.  

 Antall personer registrert på bostedet: 5. 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested 

Markus 

Bentsen 

Husfader Ugift Gårdbruker og 

selveier 

1859 Søgne  

Abel 

Andreasdatter 

Husfader sin mor Enke Rentenist 1824 Søgne  

Ellen Birgitte 
Bentsdatter 

Husfader sin søster Ugift Rentenist 1857 Søgne  

Anna Bendine 

Bentsdatter 

Husfader sin søster Ugift Rentenist 1867 Søgne  

Tora Johanne 

Bentsdatter  

Husfader sin niese Ugift Midlertidig bosatt på 

gården. Foreldrene bor 
på Salthaug i Søgne. 

1890 Søgne  

 

 



Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900.  

 Kommune: Halse og Harkmark.  

 Kommunenummer: 1019.  

 Navn på bosted: Røiseland.  

 Antall personer registrert på bostedet: 8. 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested 

Tomas 

Ingebrigtsen 

Husfader Gift Gårdbruker og selveier 1830 Halse og 

Harkmark 

Rakel 

Sveinulfsdatter 

Hans hustru Gift Gårdbrukerkone 1840 Øyslebø 

Edmund 
Tomassen 

Deres sønn Ugift Sjømann 1865 Halse og 
Harkmark 

Regine 

Tomasdatter 

Deres datter Ugift Syerske 1873 Halse og 

Harkmark 

Anna 

Tomasdatter 

Deres datter Ugift Husarbeid og fjøsstell 1876 Halse og 

Harkmark 

Ellevine 

Tomasdatter 

Deres datter Ugift Husarbeid og fjøsstell 1882 Halse og 

Harkmark 

Theodora 
Tomasdatter 

Deres datter Ugift Husarbeid og fjøsstell 1884 Halse og 
Harkmark 

Villem Olsen  Enkemann Follougsmann 1808 Øyslebø 

 

 

012. I. Bjarne Hævaker. Født 02.03.1905 på Hævåger i Søgne. Død 20.08.1943 i Sachenhausen. Som 
ungdom reiste han til USA, hvor han bodde og hadde sitt arbeid gjennom ni år. På 1930-tallet kom han 

tilbake til hjemmegården på Hævåger og han drev dette bruket da krigen kom til Norge i april 1940. 

Som motstander av nazismen var det derfor et naturlig valg får Bjarne Hævaker å slutte seg til major 
Laudals motstandsgruppe. 

Våren 1941 flyttet major Arne Laudal, født og oppvokst på gården Laudal i Laudal sogn, fra Østlandet 

og tilbake til Agder hvor han begynte på sitt farefulle arbeid med oppbyggingen av Milorg, som skulle 

bli en aktiv hjemmefront mot den tyske okkupasjons makt og deres nazistiske norske sympatisører. 
Milorg skulle også være klar til innsats ved en britisk invasjon på Agder, samt å hjelpe norske og 

engelske agenter og sabotører i deres nålestikkoperasjoner mot  tyskerne.  

Dessverre så endte Arne Laudals organisasjon i en tragedie. Største delen av nettverket ble avslørt i 
begynnelsen av desember 1942 og over 300 mennesker på Agder ble arrestert. Lederne ble skutt på 

Trandum, men de fleste av organisasjonens medlemmer ble fengslet for kortere eller lengre tid. Noen 

av disse satt på Grini, mens andre ble sendt til de tyske konsentrasjonsleirene. 
 

 

 
For flere egder, blant dem mange fra Laudals motstandsgruppe, ble oppholdet i fangeleiren Grini kun ett 

midlertidig opphold før den videre transporten til de tyske utryddelsesleirene.  



 

Opprullingen av motstandsgruppen til major Laudal i 1942 førte til at Bjarne ble arrestert like før jul, 

og han ble ført til det tyske gestapohovedkvarteret på Statsarkivet i Kristiansand. Det er ikke kjent hva 
slags type forhør og tortur Bjarne Hævaker gjennomgikk, men det er lite trolig at han fikk noen 

mildere behandling enn mange av de øvrige av gruppens medlemmer. I januar 1943 ble Bjarne 

Hævaker sammen med flere av sine kamerater sendt til fangeleiren Grini , og ved pinsetider ble 150 av 
Grinifangene, som også inkluderte Bjarne, sendt med fangeskipet ”Monterosa” til Tyskland. Bjarne 

Hævaker havnet i konsentrasjonsleiren Sachenhausen, hvor han døde den 20.08.1943. 

Blant andre egder som var med i Laudals motstandsgruppe og som ble arrestert av tyskerne var 

setesdølen Osmund Faremo. Faremo har i boken ”Takk for livet Emil” beskrevet en del av det helvete 
som de arresterte motstandsmennene fra Agder gjennomgikk; både på Statsarkivet, Grini  og senere i 

tyske konsentrasjonsleirer. 

Når det gjelder årsaken eller årsakene til den forholdsvis raske opprullingen av Laudals gruppe på 
Agder har det vært mange sprikende teorier. Når det spesifikt gjelder forholdet omkring Bjarne 

Hævaker, er det tre teorier som fremkom lokalt i Søgne på slutten av 1940-tallet. Den første teorien, 

som jeg selv har hørt flere ganger på 1970- og 80-tallet, er at Hævaker ble angitt av naboer eller 
bekjente som sympatiserte med tyskerne, eller som var aktive medlemmer av NS. Den andre teorien er 

at Hævaker ble navngitt av andre av gruppens lokale medlemmer under tortur på Statsarkivet. Den 

tredje teorien er at Hævaker skulle bygge opp en egen celle i Søgne og vervet ”feil” person, som så 

angav ham til nazilensmannen. Det siste teorien kan dermed være med på å fremme påstanden om at 
det var en del søgnefolk og egder generelt som støttet nazistene uten at de av en eller flere grunner 

ikke ville registrere seg som medlemmer i NS.  

Av personer i Søgne som var med i illegalt arbeid mot den tyske okkupasjonsmakten, og som unngikk 
arrestasjon, er det i ettertid blitt hevdet at de få av bygdas nazister og ikke minst de mange ”stribete” 

gjorde større skade mot eget bygdefolk enn det de flere hundre aktive NS-sympatisører i Finsland 

gjorde mot sine naboer. Det er velkjent fra andre deler av Søgnebygda, blant annet fra Leire, at de 

mange ”stribete” var en større risiko overfor naboer og bekjente enn det aktive NS-medlemmene selv 
var. Uten å trekke konklusjoner eller slutninger kan det likevel være enn viss sammenheng i denne 

beskrivelsen mellom de forskjellige ”gruppene” i det norske samfunnet som enten jobbet for eller i 

mot den tyske okkupasjonsmakten. En ting som vites med sikkerhet er at ikke-nazifiserte norske 
politifolk arbeidet til tider aktivt i arrestasjonen av norske jøder. Var det dermed også en mulighet for 

at noen av disse politifolkene kunne arbeide aktivt for å arrestere flest mulig ”samfunnsfiendtlige” 

elementer? Dette og flere andre spørsmål kan fremkomme når man går dypt ned i årsakene til at så 
mange av Laudals gruppe ble arrestert på så kort tid. Noe må ha sviktet, men hva? 

 

 

SLEKTSLINJE 002 
 

006. Anne Rasmusdatter Åros. Født 1695 på Åros i Søgne sogn. Død etter 1734 på Frøysland i 

Søgne. Hun ble i 1720 gift med Torje Andersen Frøysland. Født 1692 på Stypstad i Holme sogn. 
Død 1734 på Åros i Søgne. dsk. 07.06.1734. Han var sønn til Anders Torbjørnsen Stypstad (1664-

1727, dsk. 10.03.1727) og hustru Gunhild Torjesdatter Vatne (-1695). 

Ved dsk. 07.06.1734 nevnes enken Anne Rasmusdatter som gjenlevende, og ekteparet hadde barna: I. 

Nils Torjesen, som var 13 år gammel. II. Jørgen Torjesen, som var 12 år gammel. III. Gunhild 

Torjesdatter, som var 10 år gammel. IV. Kirsten Torjesdatter, som var 3 år gammel. Konas far var 

Rasmus Nilsen Åros. I boet var det et odelsgods på 7¼ eng. i gården Frøysland i Søgne.  

Torje Andersen giftet seg til hustruens hjemmebruk på Åros hvor han var gårdbruker og oppsitter. 
Familien bodde på Åros frem til like etter Torjes død i 1734, men da flyttet enken og barna til 

Frøysland, gnr. 48, bnr. 2, løpenr. 157, i Søgne. Gamle Rasmus Nilsen satt med Årosbruket frem til 

Anne og Torjes eldste sønn Nils Torjesen overtok i 1747. 

Anne Rasmusdatter Åros er ane nr. 006 på slektslinje 008: De eldste kjente slekter i Søgne, del 1. 
 

007. Nils Torjesen Åros. Født 1721 på Åros i Søgne sogn. Død 1766 i Søgne. Han ble i 1752 gift med 

Ragnhild Askildsdatter Toftenes. Født 1728 på Toftenes i Halse sogn. Død 1805 på Åros i Søgne. 
Hun var datter av Askild Jørgensen Toftenes og hustru på Toftenes i Halse. 



Nils Torjesen overtok hjemmebruket på Åros i 1747. Han var gårdbruker, oppsitter, selveier, sjømann 

og los. Han hadde dermed et omfattende yrkesliv som gjorde at hustruen fikk mer arbeid en vanlig på 

gården. Familien bodde på Åros, gnr. 20, bnr. 6, løpenr. 50, i Søgne. 
 

008. Abraham Nilsen Åros. Født 1760 på Åros i Søgne sogn. Død ved drukning i 1787 under losing i 

Skagerrak. Han ble i 1783 gift med kusina Guri Pedersdatter Toftenes. Født 1752 på Toftenes i 
Halse. Død 1800 på Åros i Søgne. Hun var datter av Peder Askildsen og hustru på Toftenes i Halse 

sogn. 

Abraham Nilsen var bare seks år gammel  da faren døde, og før 1769 giftet moren seg oppad med 

Tarald Torjussen berge (1732-1787). Tarald flyttet til hustruens bruk på Åros og satt som gårdbruker 
på denne eiendommen frem til 1783 da han flyttet til hjemmebruket på Berge og overlot Årosbruket til 

Abraham Nilsen. Abraham Nilsen var gårdbruker, oppsitter, selveier og los, og det var under losing at 

han omkom en høstdag i 1787. Familien bodde på Åros, gnr. 20, bnr. 6, løpenr. 50, i Søgne. 
 

009. Abraham Abrahamsen Åros. Født 1788, etter farens død, på Åros i Søgne sogn. Død 1829 på 

Åros i Søgne. Han ble i 1811 gift med Pernille Søverine Pettersdatter Sangvik. Født 1787 på 
Sangvik i Søgne. Død 1863 på Åros i Søgne. Hun var datter av Petter Sørensen Oxsendorff (1762-

1787) og hustru Catrine Pedersdatter Toftenes (1761-1840). 

Abraham Abrahamsen vokste opp hos moren og stefaren Svend Andersen, og i 1806 overtok Abraham 

hjemmebruket på Åros. Han var gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien bodde på Åros, gnr. 20, 
bnr. 6, løpenr. 50, i Søgne. 

 

010. Tønnes Abrahamsen Åros. Født 1817 på Åros i Søgne sogn. Død 1883 på Åros i Søgne. Han 
ble i 1850 gift med Anne Kristine Pedersdatter Tufteland. Født 1823 på Tufteland i Søgne. Død 

1902 på Åros i Søgne. Hun var datter av Peder Rasmussen Greipstad (1785-1855) og hustru Ingeborg 

Olsdatter Tufteland (1795-1854). 

Tønnes Abrahamsen overtok hjemmebruket i 1843. Tønnes var gårdbruker, oppsitter og selveier, og i 
1847 utstedte han en festekontrakt til snekker Aanen Christoffersen Kleivset på en teig som lå på 

vestsiden av Nodevigheia. Tønnes Abrahamsen kjøpte i 1863 en part i bnr. 3 på Åros av Jakob 

Jakobsen. Dermed økte Tønnes arealet på eget bruk, og i 1865 var det følgende besetning på gården: 2 
hester, 9 kyr og 11 sauer. Det ble dyrket hvete, rug, bygg og havre samt poteter. I tillegg til å være 

jordeier satt Tønnes Abrahamsen også som part eier i noen skip, og han var dermed skipsreder. 

Familien bodde på Åros, gnr. 20, bnr. 6, løpenr. 50, i Søgne. 
 

 

Folketellingen 1865: 

 

 Tellingsår: 1865.  

 Kommune: Søgne.  

 Kommunenummer: 1018.  

 Navn på bosted: Aaraas. 

 Navn på bosted uttales også som: Åros.  

 Antall personer registrert på bostedet: 11. 

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Tønnes 

Abrahamsen 

Huusfader Gift Gårdbruker 

og selveier 

1817 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Anne Kristine 
Pedersdatter 

Hans hustru Gift Husmoder 1823 Søgne 
Prestegjeld 

Norsk 

Abraham 

Tønnessen 

Deres sønn Ugift  1851 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Peder 

Tønnessen 

Deres sønn Ugift  1853 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Sophie Amalie Deres datter Ugift  1856 Søgne Norsk 



Tønnesdatter Prestegjeld 

Iver August 

Tønnessen 

Deres sønn Ugift  1857 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Tønnes 
Christian 

Tønnessen 

Deres sønn Ugift  1859 Søgne 
Prestegjeld 

Norsk 

Johanne 

Tomine 
Tønnesdatter 

Deres datter Ugift  1862 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Signe 

Christensdatter 

 Ugift Tjenestepike 1834 Holme 

Prestegjeld 

Norsk 

Aselia 
Bertelsdatter 

 Ugift Tjenestepike 1848 Søgne 
Prestegjeld 

Norsk 

Petter 

Abrahamsen 

Husfader sin 

bror 

Ugift Follougsmann 1815 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

 

 
011. Peder Tønnessen Åros. Født 1853 på Åros i Søgne sogn. Død 1930 på Åros i Søgne. Han ble i 

1884 gift med Marta Christensdatter. Født 1861 i Fåberg sogn i Gudbrandsdalen.  

Peder Tønnessen reiste til sjøs som 17-åring, og seilte i en årrekke med skonnerten ”Fremad” og siden 

med galeasen ”Elgen”. I 1885 overtok han hjemmebruket på Åros, og fire år senere ble han ansatt i 
stillingen som kystsignalmann. Familien bodde på Åros, gnr. 20, bnr. 6, løpenr. 50, i Søgne. 

Barn: I. Tønnes Pedersen Aaros, født 23.07.1884 på Åros i Søgne sogn. 

 
012. Tønnes Pedersen Aaros. Født 23.07.1884 på Åros i Søgne sogn. Han ble i 1911 gift med Abella 

Petrowna Jørgine Torkelsdatter Holmen. Født 20.04.1890 på Holmen i Søgne. Hun var datter av 

Torkel Olsen Holmen (1839-1919) og Katinka Jensine Jensen (1853-1930). 
Tønnes Pedersen var gårdbruker, oppsitter og selveier. I en årrekke innehadde han flere kommunale 

verv og har vært formann i styre for Søgne og Greipstad Sparebank. I tillegg var Tønnes Pedersen 

formann for kystvakten på Åros og i årene 1914-1946 var han takstmann for NSB vedrørende 

Sørlandsbanen.  
Tønnes Pedersen overtok hjemmebruket i 1917. Gårdsbruket var i 1950 på 337 dekar, som bestod av 

300 dekar skog og 37 dekar dyrket mark. På bruket var det på den tiden en besetning på 1 hest, 6 kyr 

og 10 høns, samt landbruksmaskiner som blant annet treskeverk. 
Barn: I. Peder Magnus Aaros, født 03.10.1912 på Åros i Søgne. 

II. Torbjørn Aaros, født 31.08.1913 på Åros i Søgne, død 1926. 

III. Ruth Aaros, født 06.09.1916 på Åros i Søgne. 

IV. Frithjof Aaros, født 21.12.1920 på Åros i Søgne. 
V. Martha Aaros, født 04.07.1928 på Åros i Søgne. 

 

013. I. Peder Magnus Aaros. Født 03.10.1912 på Åros i Søgne. Han vokste opp på hjemmegården på 
Åros, men som voksen valgte han sjømannsyrke fremfor gårdsdriften. Peder Magnus gikk på 

styrmanns- og skipperskolen på 1930-tallet, og like før krigsutbruddet i 1940 reiste han til sjøs som 

førstestyrmann på ”Komet”. Peder Magnus var om bord på ”Komet” frem til skipet krigsforliste 
17.06.1940 i Den engelske kanal. Han overlevde forliset og ble brakt inn engelsk havn, men fortsatte 

innen sjømannsyrke. Først som mannskap om bord på ”Lom” av Bergen, som gikk i kystfart på De 

britiske øyene. I mai 1941 mønstret Peder Magnus av og reiste til London hvor hadde kommet inn som 

elev på marinens radioskole. Etter endt utdannelse i desember 1941 reiste han ut som telegrafist og 
tredjestyrmann på tankskipet ”Malmanger” av Bergen, hvor han var om bord da skipet ble torpedert i 

det sørlige Atlanterhavet i august 1942. Størstedelen av besetningen klarte å komme seg om bord i to 

livbåter, og de satt kursen inn mot britisk Gambia på kysten av Vest-Afrika. Livbåtene kom fra 
hverandre, og den ene av båtene nådde gambisk havn etter 15 døgn, mens den andre båten drev lengre 

nordover og kom inn til fransk Vest-Afrika. Peder Magnus var om bord i den sistnevnte livbåten, og 

dermed var han også blant den delen av mannskapet som ble internert. Grunnen til interneringen var at 



denne franske kolonien var styrt av franske nazister, og dermed i krig med Norge og Storbritannia. 

Etter den allierte invasjonen i fransk Nord- og Vest-Afrika opphørte interneringen, og Peder Magnus 

var i januar 1943 tilbake igjen i Storbritannia. Under en måned senere reiste han ut igjen som 
mannskap om bord på ”Måkefjell” av Oslo, som seilte i konvoifart, men som ved den allierte 

invasjonen i Frankrike ble satt inn i oppgaven som forsyningsskip ved det amerikanske brohodet 

Omaha. ”Måkefjell” var stadig under angrep av tyskerne og Peder Magnus var blant de nordmenn som 
ble skadet. Han ble sendt over til Storbritannia og ble liggende tre måneder på sykehus. I oktober 1944 

følte han seg frisk nok til å reise ut igjen og mønstret på ”Corvus” av Bergen som seilte i kystfart på 

De britiske øyer. Peder Magnus var om bord på ”Corvus” da skipet den 27.02.1945 ble torpedert og 

eksploderte mens de var på vei med 1800 tonn kull fra Garston til Plymouth. Peder Magnus var blant 
de av mannskapet som omkom under angrepet, mens andre av mannskapet ble berget av et irsk og et 

svensk skip. 

 
 

 
Dampskipet ”Corvus” tilhørende Det Bergenske Dampskipsselskap ble angrepet og  torpedert av en tysk ubåt 

utenfor kysten av Storbritannia den  27. februar 1945. De omkomne var: 2. styrmann Peder Magnus Aaros, 1. 

maskinist Nicolai Nygjerde, fyrbøter Petris Onzels, fyrbøter Arne Leonhard Hegg, stuert Nordal Kristensen og 

messegutt Tomas Boniface. ”Corvus” var på 1317 bruttoregistertonn og bygd i 1920 ved Københavns Flydedok 

& Skibsværft. Foto: Det Bergenske Dampskipsselskap.  

 


