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FORORD 
 

Dette er en direkte fortsettelse av slektshistorien om våre eldste forfedre fra Bayern til Rosseland. I dette 

tilfellet finner man den dypeste roten i Bayeren som knytter til seg røtter fra alle Europas kanter før treet 

Rosseland gror til og sender ut tusenvis av nye skudd via sine enorme greiner. 

Fra treet Rosseland følges nå den hovedgreina som først går til Søgne Gamle Prestegård; den gang da 

prestene bodde der, før greina blir tynnere og ender opp på Trysnes og til sist på Ormestad. 

Historien begynner med de mektige preste- og lensmannsslektene i Greipstad og Søgne. Danske prester 

kom til bygda og ble gift med bygdas rikeste døtre. Deres døtre måtte ikke gifte seg dårligere og dermed 

ble det lensmannen på Trysnes som stod høyest i kurs. Han tilhørte datidens lensmannsdynasti med en 

makt og rikdom som hans etterkommere nok bare kan drømme om. Hjemme på Trysnes bygde han et 

eget fengsel hvor han plasserte kjeltringer og urokråker. Det var vel best å ha de i nærhete slik at 

lensmannen visste at de til en hver tid satt trygt forvart bak lås og slå.  

Men for nokså nøyaktig 260 år siden, da neste generasjon hadde overtatt rikdommen på Trysnes, 

skjedde katastrofen – gården brant. Alt gikk opp i ild og røyk og i løpet av minutter forvandles bygdas 

rikeste dynasti til småkårlig fattigdom, for ingenting er igjen på den en gang så stolte rikmannsgården. 

Familien klarte ikke å bygge rikdommen opp igjen og gården deles nå mellom brødrer. Selv om 

tragedien var et faktum måtte livet gå videre og eldstedattera giftet seg med odelsbonden på Ormestad; 

en ikke så altfor fjern slektning. Lensmannen selv hadde sine røtter på Ormestad og på 1600-tallet 

hersket Ormestadgodseieren over sine naboer både på Vige, Trysnes og Skarpeid. 

Slekten føres videre på Ormestad helt frem til i dag. Det må tas med at en av døtrene fra bondeslekten 

på Ormestad ble gift med stiftamtmann Mathias Bille Kjørboe i Kristiansand, og dermed må det vel sies 

at ”standen” var intakt. 

Historien ender med Olga Tobine Jakobsen Ormestad som var gift med Kristian Kristiansen Skarpeid, 

og nå er man inne på den tidligere omtalte slekten som kunne føre sine røtter tilbake til Kleveland i 

Finsland. 

Igjen ser man nok et bevis på hvor nære slektslinjer det egentlig er mellom de tre sognene Finsland, 

Greipstad og Søgne, men ikke direkte mellom Greipstad og Finsland; man må gjennom Søgne. 

 

Med vennlig hilsen  

Slektsforsker Karl Arnt Skarpeid 

 

Mars 2002 



  

 

064. Sissel Nilsdatter Faaborg. Dsk. 11.12.07.1713 på Rosseland
1
 i Greipstad

2
. Hun var gift med 

Morten Torjussen Rosseland. Født ca. 1614. Dsk. 1678 på Rosseland i Greipstad. Han var sønn til 

Torjus Olavsen Rosseland født ca. 1580 på Hamre i Tveit, død 1663 på Rosseland i Greipstad. 

Sissel Nilsdatter arvet farens store bibel fra 1589 og har selv skrevet på første blad: "Denne bog er mig 

underschrefne og min søn, Olle Mortensen - efter min død - af min Høy ærvedrige hæderlige kjære 

fader, Herr Niels Olufsøn Fåborg, foræret. Citzele Nielsdatter". Sønnen Olle Mortensen Kjelland arvet 

bibelen etter sin mor. Bibelen var på 1950-tallet fremdeles i familiens eie, og tilhørte da Gunnar 

Fredriksen Stray.  

Morten Torjussen var i 1647 på Nodeland
3
 i Greipstad. Så bodde familien en kort periode på Berge i 

Søgne. Der var Morten Torjussen forpakter (gårdbruker). Familien flyttet så til Rosseland i Greipstad, 

og der bosatte de seg på arvegodset til Morten Torjussen. Han arvet 1½ hud i Nedre Rosseland, og i 

tillegg til dette arvet han ½ hud i Kjellingneset
4
 og Brennåsen

5
 under Rosseland, 1/3 hud i Hortemo

6
 i 

Greipstad, ½ hud i Østre Foss i Tveit, og pantegods i 1½ hud i Grindland i Finsland. Morten Torjussen 

var bonde, forpakter, oppsitter, odelsgodseier og pantegodseier. Han satt i 1681 også som eier av ½ hud 

i Bustøl og 1 gsk. i Brennåsen.  

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Franken i Bayern til Rosseland i 

Greipstad. 

 

065. Susanne Mortensdatter Rosseland. Hun var gift med Henrik Markussen Reimer. Født 1633. 

Død 1713. Henrik Markussen Reimer ble født i Køge på Sjælland i Danmark. Han kom til Jelsa i 

Ryfylke, hvor han var kapellan. Henrik kom til Søgne
7
 i 1681, og fra da av og frem til 1699 var han 

kapellan i Søgne. Henrik ble i 1699 utnevnt til sogneprest i Søgne, og satt i dette embetet frem til sin 

død i 1713.  

 

066. Sille Marie Henriksdatter Reimer. Født ca. 1688, i Søgne. Død 1771, på Trysnes i Søgne. Hun 

var gift med Besse Jonsen Trysnes
8
. Født ca. 1665, på Trysnes i Søgne. Død 1713 på Trysnes i Søgne, 

dsk. 13.07.1713 på Trysnes i Søgne. Han var sønn til Jon Bessesen Trysnes. (ca. 1620-1686) og hustru 

Tora Marcusdatter Sangvik
9
 (dsk. 08.06.1705 på Trysnes).  

Besse Jonsen Trysnes var lensmann i Høllen
10

 tingsted fra 1698, og frem til sin død i 1713. Han var en 

rik og mektig odelsgodseier, og hadde stor innflytelse i bygda.  

Ved skiftet etter Besse Jonsen Trysnes ble det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: Hendrik, 7 år. 

Joen, 5 år. Marcus, 2 år og Susanne, 17 uker. Videre opplyses det at enkens svoger var Torgjus Olsen 

på Østre Eid
11

. Mannens bror var lensmann Bendt Joensen på Watne og hans søskenbarn var lensmann 

Ommund Olsen på Kjelland
12

. Jordegodset var på 1½ hud i gården Trysnes i Søgne. Familien bodde på 

Trysnes, løpenr. 128 og 129, gnr. 37, bnr. 1 og 4, i Søgne. 

 

067. Henrik Bessesen Trysnes. Født 1706, på Trysnes i Søgne. Død i august 1787, på Trysnes i 

Søgne. Gravlagt 14.08.1787. Han var gift med 1. Karen Pedersdatter Holst. Død 1734 på Trysnes i 

Søgne, dsk. 09.06.1734 på Trysnes i Søgne. Hun var datter av Peder Jensen Holst (1669-1725) og 

hustru Johanne Johansdatter Snig (1665-1746). 

Henrik Bessesen Trysnes var nå enkemann og ble gift på nytt i 1735 med Wivecke Larsdatter 

Trysnes. Død 1786 på Trysnes, dsk. 02.12.1786 på Trysnes.  

Henrik Bessesen Trysnes var en velstående mann, slik som sine forfedre. Men en gang må jo dessverre 

ulykken komme. Den 19.03.1742 skjedde katastrofen på Trysnes. Da brøt det ut en kraftig brann, som 

raserte hele gården. Alt ble lagt i ruiner, både hus, inventar, redskaper og matvarelagre ble flammenes 

rov. Den samme våren herjet det også en stygg sykdom på gården, og flere av gårdens beboere var 

sengeliggende da den fryktelige brannen rammet dem. Henrik Bessesen Trysnes klarte ikke å få gården 

på fote igjen. Det førte til at han ved første anledning overlot jordegodset til de to sønnene sine, Besse 

Henriksen Trysnes og Lars Henriksen Trysnes.  

Ved skiftet etter Wivecke Larsdatter Trysnes ble det opplyst at mannens barn i første ekteskap med 

Karen Pedersdatter var: Askild, myndig. Henrik, gift og bor i Hellesund. Besse, 20 år, bor på Trysnes. 

Johanne gift med Peder Taraldsen Oftenes
13

. Sille Marie (død) var gift med Jakob Simonsen 



  

 

Ormestad
14

. Simond, myndig, bor på Ormestad og Catarina. Familien bodde på Trysnes, løpenr. 128 og 

129, gnr. 37, bnr. 1 og 4, i Søgne. 

 

068. Sille Marie Henriksdatter Trysnes. Født 1733 på Trysnes i Søgne. Død i juli 1773 på Ormestad 

i Søgne, 40 år gammel, gravlagt 22.07.1773, dsk. 08.10.1773 på Ormestad i Søgne. Hun giftet seg i 

1755 med Jakob Simonsen Ormestad. Født 1725 på Ormestad i Søgne. Død i januar 1776 på 

Ormestad i Søgne, 51 år gammel, gravlagt 21.01.1776, dsk. 16.02.1776 på Ormestad i Søgne. Han var 

sønn til Simon Hansen Klepland
15

 (1690-1742) og hustru Siri Torjusdatter Ormestad (døpt 18.10.1705 i 

Søgne). 

Jakob Simonsen Ormestad var en velstående odelsgodsbonde på Ormestad i Søgne, og lånte i tillegg ut 

penger til folk i bygda. Han var på en måte en av forløperne til dagens bankvirksomhet. Blant de som 

lånte penger hos ham var gårdbruker Ole Knudsen på Tofte
16

. 

Ved skiftet etter Jakob Simonsen ble det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: Simon, 20 år og gift. 

Hendrich, 19 år og ugift. Catrine, 16 år og ugift. Sille Johanne, 11 år og Pernille, 8 år. Videre opplyses 

det at mannens søsters mann var Knud Nilsen Tangvall
17

 og konas søsters mann var Peder Taraldsen 

Oftenes. I boet var et stort jordegods (3¼ geiteskinn) i gården Ormestad. Det blir bygd uthus med fjøs, 

stall og låve i ca. 1750. 

Mandal Skifteprotokoll viser at det ble avholdt dødsskifte den 25.01.1785 etter Hendrich Jacobsen 

Ormestad. Samtlige av hans søsken levde og det er anført at broren, Simon Jacobsen, var myndig. 

Familien bodde på Ormestad, løpenr. 122, gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. 

 

069. Simon Jakobsen Ormestad. Født 1756 på Ormestad i Søgne. Død 1790 på Ormestad i Søgne, 

dsk. 05.01.1791 på Ormestad i Søgne. Han giftet seg den 12.06.1775 med Berte Jørgensdatter 

Hallandvik
18

. Født 1743 på Hallandvik i Søgne. Død 15.08.1790 på Ormestad i Søgne, dsk. 

15.01.1791 på Ormestad i Søgne. Hun var datter av Jørgen Bertelsen Ormestad (1713-1779) og hustru 

Torborg Nilsdatter Hallandvik (1721-1780).  

Simon Jakobsen Ormestad var odelsbonde og selveier på Ormestad fra 1776. Han kjøpte i 1785 en part 

i gården Klepland, som han i 1788 makeskiftet mot en part i gården Trysnes.  

Ved skiftene etter ekteparet ble det opplyst at de hadde følgende barn: Jacob, 15 år. Sille Marie, 9 år og 

Torbor, 7 år. Videre opplyses det at den ene av mannens søstre (Sille Johanne) var gift med Bertel 

Jørgensen Hallandvik, og en annen søster (Catrine) var gift med Askild Bessesen Trysnes.  

Mannen hadde et søskenbarn ved navn Besse Larsen. Konas søsters mann var Simon Christiansen 

Trysnes. I boet var det et stort jordegods (3¼ geiteskinn) i gården Ormestad og en part (½ hud) i gården 

Trysnes. Familien bodde på Ormestad, løpenr. 122, gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. 

 

070. Jakob Simonsen Ormestad. Født i november 1776 på Ormestad i Søgne, døpt 08.12.1776 i 

Søgne. Død 13.09.1858 på Ormestad i Søgne, 81 3/4 år gammel, gravlagt 20.09.1858. Han giftet seg 

den 13.01.1802 med Mette Marie Nicolaisdatter Trysnes. Født i juli 1772 på Trysnes i Søgne, døpt 

25.07.1772 i Søgne. Død 24.06.1864 på Ormestad i Søgne, 92 år gammel, gravlagt 30.06.1864. 

Hun var datter av Nicolai Jansen Langfeldt (1747-1790) og hustru Guri Askildsdatter Ås (1738-1828). 

Jakob Simonsen Ormestad overtok odelsgården på Ormestad etter foreldrene. Han var bonde, selveier 

fra 1791 på Ormestad, løpenr. 122, gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. 

Den 09.10.1806 blir følgende dokument tinglest: "Avkald hvorefter Jakob Simonsen har indfriet denne 

Gaardpart paa Skiftet etter Simon Jakobsen og Hustru 14de Marts, tingl. 17de juni 1793, dat 20de juni 

1804, thingl. 9de oktober 1806".  

Familien på Ormestad fikk stor sosial anseelse da dattera Berte Jessine giftet seg med advokaten 

Mathias Bille Kjørboe. Kjørboe ble senere stiftamtmann i Christiansand og amtmann i Lister og Mandal 

Amt. Gamle Jakob Simonsen fikk dermed landsdelens øverste embetsmann som sin svigersønn. 

Barn: I. Simon Jakobsen Ormestad, født i oktober 1802 på Ormestad, døpt 16.10.1802. Faddere ved 

dåpen: Askild Bessesen Trysnes, Johan (Jan Nikolai) Langfeldt Trysnes, Katrine Jakobsdatter Trysnes, 

Sille Marie Simonsdatter Trysnes og Sille Johanne Jakobsdatter Trysnes. 

II. Berte Jessine Jakobsdatter Ormestad, født i september 1804 på Ormestad, døpt 19.09.1804.  



  

 

Faddere ved dåpen: Askild Bessesen Trysnes, Torje Nilsen Trysnes, Katrine Jakobsdatter Trysnes,  

Sille Marie Simonsdatter Trysnes og Sille Johanne Jakobsdatter Trysnes. 

III. Grete Jakobsdatter Ormestad, født i mai 1806 på Ormestad, døpt 01.06.1806, konfirmert høsten 

1822. I inntegnelsen til konfirmasjonen er anført i kirkeboken at hun er døpt 26.12.1807. Faddere ved 

dåpen: Askild Bessesen Trysnes, Jens Jørgensen Trysnes, Jakob Simonsen Ormestad (barnets far), 

Berte Marie Tomasdatter Wige
19

, Sille Marie Simonsdatter Trysnes og Gurine (Guri Askildsdatter 

Trysnes). 

IV. Nikolai Jakobsen Ormestad, født i februar 1809 på Ormestad, døpt 21.02.1809. Faddere ved 

dåpen: Jakob Simonsen Ormestad (barnets far), Askild Bessesen Trysnes, Jens Jørgensen Trysnes, 

Katrine Jakobsdatter Trysnes, Torborg Simonsdatter Trysnes og Berte Marie Tomasdatter Wige. 

 

Folketellingen 1801: 

 

Amt Prestegjeld Sokn Gård Bruk Årstall 

Lister og 

Mandal 

Søgne Søgne Ormestad Lnr. 122 1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Status Alder Sivilstand Yrke Kjønn 

Jacob  Simonsen Husbonde 25 Ugift Bonde og 

gård- 

bruker 

M 

Sille Marie Simonsdatter Tjenestefolk 19 Ugift  K 

Knud  Thorosen Tjenestefolk 20   M 

Trine  Torjusdatter Tjenestefolk 30   K 

 

071.I. Simon Jakobsen Ormestad. Født i oktober 1802 på Ormestad i Søgne, døpt 16.10.1802. Død 

24.10.1870 på Ormestad i Søgne, gravlagt 01.11.1870. Han giftet seg den 12.12.1836 med Berte 

Gurine Bentsdatter Kilen
20

. Født 18.09.1812 i Kilen i Søgne. Død 02.04.1898, av alderdom, på 

Ormestad i Søgne, gravlagt 09.04.1898. Hun var datter av Bent Jonsen Kilen (1776-1861) og hustru 

Gurine Rasmusdatter Åros
21

. (1773-1837). Simon Jakobsen Ormestad var odelsbonde og selveier. 

Familien bodde på Ormestad, løpenr. 122, i Søgne. Etter Simon Jakobsens død i 1870 ble det inngått en 

avtale, tinglest  08.06.1870, om oppdeling av gården. Her ble det avtalt at sønnen, Jakob Simonsen, 

skulle beholde hovedbruket, som heretter blir løpenr. 122.a. Farens bror, Nikolai Jakobsen, skulle få en 

egen part av gården - noe mindre enn hovedbruket, som heretter blir løpenr. 122.b. Dattera på 

hovedgårdsbruket, Anne Gurine som var gift med Aanon Guttormsen Lunde
22

, skulle også ha en egen 

part av gården som heretter blir løpenr. 122.c. 

I matrikkelen over selveiere fra 1838 står brødrene Simon og Nicolai Jacobsen oppført som likeverdige 

eiere av løpenr. 122 på Ormestad, for gården var egentlig delt allerede før 1838, men dokumentet ble 

ikke tinglest før i 1870. Det foreligger en attest datert 01.08.1876 om hvem Simon Jakobsens eneste og 

myndige arvinger er. Det spørs om ikke "stiftamtmannen" hadde en finger med i spillet ved delingen av 

gården på 1830-tallet. 

Barn: I. Jakob Simonsen Ormestad, født 23.12.1837 på Ormestad, døpt 01.01.1838, konfirmert 

17.10.1852. Faddere ved dåpen: Jakob Simonsen Ormestad, Nicolai Jakobsen Ormestad, Lars 

Torjussen Ormestad, Maren Jakobsdatter Ormestad og Grethe Jakobsdatter Stokkeland
23

. 

II. Anne Gurine Simonsdatter Ormestad, født 07.10.1841 på Ormestad, døpt 10.10.1841, konfirmert 

08.10.1856. Faddere ved dåpen: Niels Larsen Stokkeland, Nicolai Jakobsen Ormestad, Torgjus Larsen 

Ormestad, Karen Nielsdatter Ormestad og Elen Marie Tomasdatter Ormestad. 

 

Fra Folketellingen 1865: 

 

 Tellingsår: 1865  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018 



  

 

 Navn på bosted: Ormestad  

Antall personer registrert på bostedet: 6.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Simon 

Jacobsen 

Husfader Gift Gårdbruker 

og selveier  

1802 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Birte G. 

Bentsdatter 

Hans kone Gift  1812 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Anne Gurine 

Simonsdatter 

Deres datter Ugift  1841 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Jacob 

Simonsen 

Deres sønn 

Logerende 

Gift Matros 1837 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Tobine 

Taraldsdatter 

Hans kone Gift  1836 Holme 

Prestegjeld 

Norsk 

Johan S. 

Jakobsen 

Deres sønn Ugift  1864 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

 

072.I. Jakob Simonsen Ormestad. Født 23.12.1837 på Ormestad i Søgne. Død 13.12.1907, av tæring 

(tuberkulose) - lege var blitt tilkalt i sykdomsperioden, på Ormestad i Søgne, gravlagt 20.12.1907. Han 

giftet seg den 06.05.1864 med Tobine Ovidia Taraldsdatter Systad. Født 29.09.1836 på Systad i 

Holme prestegjeld. Død 27.08.1894, av slag, på Ormestad i Søgne, gravlagt 03.09.1894. Hun var datter 

av Tarald Toresen Systad (1792-1864) og hustru Olu Nilsdatter Røyseland (1797-1875).  

 

 
Jakob Simonsen Ormestad (1837-1907) var matros på 1860-tallet, men senere overtok han hjemmebruket og 

ble gårdbruker og selveier.   

 

Jakob Simonsen Ormestad var odelsbonde og selveier fra 01.08.1876. I 1879 ble det bygd nytt hus på 

gården. Familien bodde på Ormestad løpenr. 122.a., gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. Den 01.08.1876 blir det 

tinglest skjøte fra Simon Jakobsens enke og eneste og myndige arvinger til Jakob Simonsen på denne 



  

 

eiendom mot at utstede folloug. Det ble avholdt utskiftning av fellesskapet på gården Ormestad som ble 

tinglest 15.05.1879. 

Barn: I. Johan Severin Jakobsen Ormestad, født 01.09.1864 på Ormestad, døpt 18.09.1864, 

konfirmert 06.10.1878. Faddere ved dåpen: Simon Jacobsen Ormestad, Lars Torjussen Ormestad, Niels 

Nicolaisen Ormestad, Rakel Torjussen Ormestad og Milla Marie Nicolaisdatter Ormestad. 

II. Teodor Jakobsen Ormestad, født 11.09.1866 på Ormestad, døpt 16.09.1866, konfirmert 

10.10.1880. Faddere ved dåpen: Simon Jacobsen Ormestad, Nicolai Jacobsen Ormestad, Jacob Reinert 

Tønnessen Ormestad, Caroline Beintsdatter Ormestad og Anne Gurine Simonsdatter Ormestad.  

III. Jakobine Jakobsdatter Ormestad, født 14.10.1870 på Ormestad, døpt 16.10.1870, død 

01.11.1874, gravlagt 09.11.1874. Faddere ved dåpen: Simon Jacobsen Ormestad, Aanen Guttormsen 

Ormestad, Niels Theodor Nicolaisen, Anne Gurine Simonsdatter Ormestad og Milla Marie 

Nicolaisdatter Ormestad. 

IV. Ottilia Jakobsdatter Ormestad, født 22.08.1874 på Ormestad, døpt 06.09.1874, konfirmert 

30.09.1888. Faddere ved dåpen: Nicolai Jacobsen Ormestad, Aanen Guttormsen Ormestad, Jacob 

Maselius Henriksen Ormestad, Anne Gurine Simonsdatter Ormestad og Marie Henriksdatter Ormestad. 

V. Karl Gustav Jakobsen Ormestad, født 06.01.1879 på Ormestad, døpt 12.01.1879, konfirmert 

01.10.1893. Faddere ved dåpen: Theodor Nicolaisen Ormestad, Teodor Larsen Ormestad, Bent 

Henriksen Ormestad, Anne Gurine Simonsdatter Ormestad og Jacobine Nicolaisdatter Ormestad. 

Karl Gustav var styrmann, men han utvandret til USA 14.04.1904. Han reiste fra Kristiansand havn 

med et skip fra Thingvallalinjen, og bosatte seg i staten Washington. Karl Gustav døde i USA i 1943, 

men som følge av krigen ble hans bortgang ikke kunngjort i Fædrelandsvennen før 08.03.1945.  

VI. Tora Josefine Jakobsdatter Ormestad, født 04.02.1882 på Ormestad, døpt 28.02.1882, 

konfirmert 04.10.1896 - utvandret til USA i 1905. Faddere ved dåpen: Aanen Guttormsen Ormestad, 

Andreas Tønnessen Ormestad, Theodor Torjussen Ormestad, Anne Gurine Simonsdatter Ormestad og 

Marie Nikolaisdatter Østvigen. 

 

Gårdsmatrikkelen fra 1886 gir følgende informasjon om gården Ormestad: 

Fylke:      Vest-Agder. 

Kommune:     Søgne. 

Sogn:      Søgne. 

Gårdsnummer:     34. 

Gammelt matrikkelnummer:    33. 

Navn på gård:      Ormestad. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  7. 

 

Bruksnr. Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Skyld i mark og øre 

Daler-Ort-Skilling 

1 121 Ormestad Henrik Jakobsens Enke 4.80 2.4.4 

2 122a Ormestad Jakob Simonsen 2.30 1.1.6 

3 122b Ormestad Nils Teodor Nikolaisen 1.20 0.3.7 

4 122c Ormestad Aanon Guttormsen 0.39 0.1.2 

5 123a Ormestad Torjus Jakobsen 1.91 1.0.7 

6 123b Ormestad Tønnes Jakobsen 1.93 1.0.8 

7 124 Ormestad Theodor Larsen 2.30 1.2.15 

 

073.I. Johan Severin Jakobsen Ormestad. Født  01.09.1864 på Ormestad i Søgne. Død 30.11.1928, 

av nerveslappelse - lege var blitt tilkalt ved siste sykdomsanfall, på Ormestad i Søgne, gravlagt 

06.12.1928. Han ble gift den 05.01.1893 med Ida Somine Olaisdatter Okse
24

. Født 24.08.1866 på 

Okse i Søgne. Død 19.04.1908, av tæring (tuberkulose) på Ormestad i Søgne, gravlagt 25.04.1908. 

Lege var blitt tilkalt i sykdomsperioden. Hun var datter av Olai Olsen Okse (1834-1867) og hustru 

Bolette Marie Hansdatter Lunde (1842-1935).  



  

 

Johan Severin Jakobsen var styrmann, skipper fra 1892. I flere år førte han Langfeldts skonnert 

"Gazelle", for det meste i Nordsjøfart. Den 11.07.1903 ble det utstedt "skjøte og føderådskontrakt 

hvorved Jakob Simonsen til sønnen Johan Severin Jakobsen overdrager denne eiendom" for kr. 2.400,-. 

Familien bodde på Ormestad, gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. Det er skylddeling på gårdsbruket som tingleses 

03.04.1925, hvor det ble delt fra to parter, hvorpå den ene ble kalt Kistemyra bnr. 13, og overdradd til 

sønnen Hjalmar Jakobsen. Den andre parten som fradeles ble kalt Myrvoll bnr. 14, og overdradd til 

naboen Ragna Knibe.  

Barn: I. Olga Tobine Jakobsen, født 02.02.1894 i Lian på Ormestad, døpt 18.02.1894, konfirmert 

04.10.1908. Faddere ved dåpen: Jakob Simonsen Ormestad, Julius Jørgensen Okse, Karl Jakobsen 

Ormestad, Tobine Ovidia Simonsen Ormestad og Ottilia Simonsen Ormestad. 

II. Hjalmar Jakobsen, født 29.07.1900 i Lian på Ormestad, døpt 05.08.1900. Emigrerte til USA - via 

Kristiansand havn - den 09.09.1927. Faddere ved dåpen: Jakob Simonsen Ormestad, Ludvig Larsen 

Ormestad, Teodor Jakobsen Systad, Cecilie Jakobsen Systad og Tora Simonsen Ormestad. 

 
Ida Somine Olaisdatter Okse (1866-1908) med barna Olga Tobine (1894-1986) og Hjalmar (1904-). Bildet er 

tatt i 1904.  



  

 

 

Fra Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018  

 Navn på bosted: Ormestad  

Antall personer registrert på bostedet: 8.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Jakob 

Simonsen 

Husfader Gift Gårdbruker  1837 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Otilie 

Jakobsdatter 

Datter  Ugift Husholderske 1874 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Karl Jakobsen Sønn  Ugift Styrmann; for 

tiden ukjent 

oppholdssted. 

1879 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Tora 

Jakobsdatter 

Datter Ugift Sysselsatt i  

huset 

1882 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Severin 

Jakobsen 

Husfader; sønn 

til Jakob 

Simonsen 

Gift Styrmann 1864 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Ida Olaisdatter Husmoder Gift Styrmanns- 

kone 

1866 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Olga 

Severinsdatter 

(Jakobsen) 

Deres datter Ugift  1894 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Hjalmar 

Severinssen 

(Jakobsen) 

Deres sønn Ugift  1900 Søgne Prestegjeld 

i Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

 

074.I. Olga Tobine Jakobsen Ormestad. Født 02.02.1894 i Lian på Ormestad i Søgne. Død 

27.02.1986, gravlagt 06.03.1986 på kirkegården til Søgne hovedkirke. Hun giftet seg den 06.09.1911 

med Kristian Kristiansen Skarpeid
25

. 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 var sønn til Kristian 

Rasmussen Skarpeid (født 1854) og hustru Katrine Henrichsdatter Blom (1861-1931).  

Kristian Kristiansen var fisker, gårdbruker og selveier. I 1910 var han mannskap på kvasen "Olga 

Elisabeth" som transporterte levende fisk fra fiskemottaket på Ålo
26

 til markedet i Oslo. Etter at han 

giftet seg ble det fisket og driften av småbruket som ble den viktigste næringen. Kristian overtok etter 

hvert hjemmebruket på Skarpeid, gnr. 35, bnr. 3, og familien bodde der frem til 1928, men da flyttet de 

til Olgas hjemmebruk i Lian på Ormestad.  



  

 

 

 
Kristian Kristiansen Skarpeid og sønnen Ernst Rolf Skarpeid anskaffet seg i 1939 en lastebil. Ernst Rolf var 

sjåfør og lastebilen gikk i fast melkerutekjøring fra hjemmebruket på Ormestad, via Hallandvik, Hummersmyra 

og Hestefidjan før de fortsatte mot Oftenes og Leire. De siste stoppet for henting av melk var like før meieriet 

ved Meieribakken. Bilen ble konfiskert av de tyske okkupantene under krigen og de fikk den aldri tilbake. Etter 

krigen anskaffet Ernst Rolf seg en ny bil og fortsatte med melkekjøringen frem til 1953; da ble meieriet i Søgne 

nedlagt og melkekjøringen ble overtatt av Søgneruta. 

 

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

var en besetning på 1 hest, 3 kuer og noen sauer. Etter at Kristian døde ble gårdsdriften delvis trappet 

ned og husdyrholdet opphørt helt på begynnelsen av 1970-tallet. På midten av 1960-tallet fikk barna til 

Kristian og Olga tildelt seg hver sin strandtomt ved Neverkilen; fra Ormestadstranda i øst til 

Røyrkjerrbakken i vest. De fleste av dem har gjennom de siste 10-årene bygd seg både hytte og sjøbod i 

området. 

 

 
Kristian Kristiansen Skarpeid fotografert i New York cirka 1908. 



  

 

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
27

, 

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
28

, 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. 

 

 
Familien Kristian Kristiansen Skarpeid. Bak fra venstre: Karl Torbjørn (1912-1999), Olaf Bernhard (1918-

1999), Ernst Rolf (1921-) og Kåre Ditlef (1916-). Foran fra venstre: Ester Marny (1924-2002), Olga Tobine  

(1894-1986), Kristian Kristiansen (1887-1963) og Ida Synnøve (1914-). Bildet er tatt da datteren Ester, foran  

til venstre, giftet seg med Morten Salthaug (1924-1999) i 1947. 



  

 

Matrikkelutkastet fra 1950 gir følgende informasjon om gården Ormestad: 

Fylke:      Vest-Agder. 

Herred:      Søgne. 

Sogn:      Søgne. 

Gårdsnummer:     34. 

Navn på gård:      Ormestad. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  18. 
 

34 Ormestad  

1 Ormestad 2 mark 17 øre  Henrik Jakobsen  

2 Ormestad 2 mark 02 øre  Kristian K. Skarpeid  

3 Ormestad 1 mark 15 øre  Kåre Skarpeid  

4 Ormestad 0 mark 39 øre  Karl G. Ånensen  

5 Ormestad 1 mark 91 øre  Gunnar Thomassen  

6 Ormestad 1 mark 93 øre  Jens Ormestad  

7 Ormestad 1 mark 38 øre  Gurine Larsen Enok Kristiansen (overstrøket) 

8 Lindeberg 0 mark 03 øre  Søgne kommune  

9 Ormestad 2 mark 40 øre  Henrik Berntsen  

10 Solheim 0 mark 05 øre  John Skarpeid  

11 Storemyr 0 mark 23 øre  Jens Ormestad  

12 Hjemly 0 mark 35 øre  Lars Ludvigsen  

13 Kistemyr 0 mark 15 øre  Kristian K. Skarpeid  

14    Sammenføyd med gnr. 52 bnr. 3 

15 Sørhei 0 mark 01 øre  Søgne kommune  

16 Trekanten 0 mark 01 øre  Søgne kommune  

17 Indrestykket 0 mark 42 øre  Georg Ormestad  

18 Kveldsro 0 mark 12 øre  Lars Ludvigsen m/ fl. (overstrøket) 

 

 

KILDER* 
 

- Alb. Cammermeyer Forlag: Illustrert Verdenshistorie 1878, bind 2. 

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

- Aschehougs Konversasjons Leksikon, 1920. 

- Aschehougs Norgeshistorie, 1995, bind 1 – 3. 

- Aschehougs Verdenshistorie, 1983-1984, bind 3 – 5. 

- Bjørn Slettan: Holum Gårdshistorie. 

- Digitalarkivet: Folketellinger fra 1801, 1865 og 1900 

- Digitalarkivet:. Utvandringsprotokoller. 

- Gyldendal Norsk Forlag: Snorres Konge Sagaer, Oslo 1943. 

- H. Aschehoug & co. (W. Nygaard): Vårt Folks Historie, 1962, bind 1 – 3. 

- Johan Tveite: Slekter i Tveit. 

- Kjell Bråstad: Søgneboka bind 1 og 2. 

- Lutherstiftelsen: Kirkens Historie, bind 1. 

- Marit Ljøstad Mørck: Greipstad gård og slekt, bind 1. 

- Nordens Historie, 1987. 

- Norges Bebyggelse: Vest Agder, østre del. 

- Norges land og folk: Lister og Mandals amt, 1903. 

- Norsk Biografisk Leksikon. 

- Norsk Slektshistorisk Tidsskrift: Diverse utgaver. 

- O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912) 



  

 

- Odelsmanntallet for Agder 1624. 

- Salmonsens Konversations Leksikon, dansk original utgave. 

- Skandinavisk Historisk Bureau: Skandinavisk Slektshistorie – Agder, 1995. 

- Skandinavisk Historisk Bureau: Skandinavisk Historisk Magazin nr. 1 - 1995. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Folketellinger fra 1801, 1865 og 1900. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Kirkebøker for Søgne. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Matrikkeloversikter for Søgne. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Odelsmanntallet for 1624, for Søgne. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Panteregistre for Søgne. 

- Statsarkivet i Kristiansand: Skifteprotokoller for Søgne. 

- Universitetet i Bergen: 1801-prosjektet. 
 

* Denne kildeoversikten gjelder for hele slektshistorien: ”Fra Bayern til Rosseland/Ormestad”.  
 

 

Slektsforsker: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 

Billedmateriell: Karl Arnt Skarpeid, 4640 Søgne. 

© Karl Arnt Skarpeid, 

Røsstadveien 294, 4640 Søgne. 

Telefon 38 16 92 50/97 09 34 27 

Internettversjonen 



  

 

 
                                                        
1 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 75. Rosseland. Udt. rå`sselann. -- Røsβelandt 

1601. Røβeland, Roβeland nordre og søndre 1604.1/1, 1/1. Røβeland 1630. Roseland, Roβeland St. S. 288. 

Øvre Røsseland med Kiellingsnæs og Nedre R. 1668. Øvre og Nedre Rosseland 1723. 

*Rossaland; af ross (hross) n., Hest. Dette Navn forekommer adskillige Gange fra Nedenes til S. Bergenhus 

Amt. Gaarden ligger ved Nordenden af Rossevand, hvilket Navn vel er en forkortet Dannelse for 

Rosselandsvand. 

 
2 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 78. Greipstad. Udt. grei`psta. -- Se 

Oplysningerne om Sognets Navn. -- Grebstadt 1601. 1604 (østre og vestre).1/1, 1/1. 1630. Øster og Vester 

Grebstad 1668. 1723. Greipsstaðir; sms. med det i MA. alm. brugte Mandsnavn Greipr, som findes indgaaet i 

mange Stedsnavne. Se PnSt. S. 93. 

 
3 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 110. Naadeland. Udt. nå`delann. -- Nødelannd 

1601. 1604 (søndre og nordre).1/1, 1/1. St. S. 288. Nøddeland 1630. Søndre Nodeland med Busteensdallen og 

Smoeraas og Nordre Nodeland med Kringlemoen 1668. Sønder og Nordre Nodeland (Pl. Skindermoenen) 

1723.  

Den rigtige Forklaring af dette Navn er visselig given af Magnus Olsen efter en Antydning af O. R.; se Bd. XI 

S. 124: "Navnet forekommer i flere, lidt afvigende Former (Notland, Noteland, Nodland, Nodeland, 

Noddeland) 

oftere paa Strækningen fra Nedenes til Søndhordland, saaledes t. Ex. i Avaldsnes, hvor det er skr. Notuland 

DN. IV 669, 1449 Forledet Notu- tør sammenstilles med 1ste Led i Nøtsæter i Bremanger, skr. i Notusætre BK. 

9 a, der er samme Navn som Notsæter i Sogndal i Sogn; af *Notusetr" ere kanske ogsaa flere andre Navne at 

forklare. "Det er lidet rimeligt at søge et Elvenavn Not- eller Nat- i den hyppige Sammensætning Notuland 

(Notland osv.), saaledes som forsøgt i NE. S. 175. Heller ikke kan Notu- paa Grund af Endelsen komme af not 

(hnot) f., Nød, og sigte til Rigdom paa Hassel; desuden har man paa Vestlandet et andet alm. Ord for 'Sted, 

bevoxet med Hassel', som ofte forekommer som Gaardnavn, nemlig Hesliland. Notu- synes da at maatte 

forstaaes som Nọtu-, Gen. af Plantenavnet *nata f., Folkesprogets Brennenata, Nesle (urtica)". "Umuligt er det 

dog ikke, at Notland i enkelte Tilfælde kan være direkte sms. med not f., Nød (NE. S. 328)". "Den her givne 

Forklaring af Notuland synes ogsaa O. R. at have fundet mulig, idet han efter sine Bemærkninger til [Nottveit,] 

Fane GN. 88 med Blyant har tilføiet: "nata, Nesle". Naar en saadan Mængde Stedsnavne synes at være sms. 

med et Ord for "Nesle", bør dette utvivlsomt sees i Sammenhæng med Neslens Anvendelse som Nytteplante. Af 

Trevlerne af Storneslen (urtica dioica L.) spandt man i flere Egne af Landet endnu i 18de Aarh. et grovt, stærkt 

Garn, hvoraf der forarbeidedes tykt Lærred og Strie; se Schübeler, Viridarium Norvegicum. I S. 541 f." -- Om 

"Busteensdallen" jfr. GN. 113; Stedet er nu Brugs No. 23. Om "Smoeraas" jfr. Under "Forsvundne Navne" 

ndfr. "Kringlemoen" er sms. med kringla f., Kreds, Ring, som i Stedsnavne sigter til noget afrundet ved Stedets 

Situation (Indl. S. 62). "Skindermoenen" er GN. 103. 

 
4 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 75,11. Kjellingnes. -- Underbrug 1668; se under 

Gaards-No.  

*Kerlingarnes; sms. med kerling f., gift Kvinde. Ordet udtales i Egnens Dialekt Kjelling. Som 1ste Led i 

Gaardnavne maa det sigte til, at Gaarden en Tid har været i en Enkes Eie. Samme Navn Hitterø GN. 4. 

 
5 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 76. Brennaasen. Udt. bræ`nnåsen. -- Brendaasen 

1668. 1723.  

*Brennuáss; af brenna f., Brænding, i Stedsnavne ofte om Jord, ryddet ved Brænding (Indl. S. 45). Da Stedet 

ligger under en høi Aas af samme Navn, sigter Navnet maaske her til Skovbrand. 

 
6 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 104. Hortemo. Udt. hó`rtemó. -- Hortemo 1601. 

1604 (øvre og nedre).1/1, 1/1. 1610. 1630. Øvre Hortemoe med Skaarland og Nedre Hortemoe med Egeland 

1668. Øvre Hortemo og Nedre Hortemo med Eegeland eller Morassen (Pl. Moenen og Roehejen) 1723.  

Gaarden ligger paa en Flade ved en Bæk, som gaar til Søgneelven. Navnet er NE. S. 108 afledet af et Elvenavn, 

som er kjendt andensteds fra (Horta i Sogn). Der findes mange Stedsnavne i Landet, som synes at indeholde 

samme Stamme: Horten i Lom, Horten og Hortum, Pladsnavne sydligere i Gudbrandsdalen (ved intet af disse 

Steder har Udtalen været kjendt af O. R.), Horten i Skiaaker (udt. Holten med lukt o og "tykt" l samt 

Enstavelsestone, dog ogsaa med aa), Horta, to Fjelde i Stor-Elvedalen, Horten, Skovstrækning i Gjerpen 

(Udtalen forskjellig opgiven og usikker), Horten By (udt. med aa og "tykt" l samt Tostavelsestone), Horten, 

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IV&SIDE=669&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on


  

 

                                                                                                                                                                             

Gaard i Aurland i Sogn (tidligere alm. skr. Horken), Horten, Fiskevær i Leka i Namdalen (udt. Holta med lukt 

o og "tykt" l samt Enstavelsestone) og endel Fjeldnavne i den sydvestlige Del af Landet, nemlig Horten i Aardal 

i Ryfylke (udt. med lukt o og Enstavelsestone), Aurehorten i Bykle i Sætersdalen, Moltehorten i Hjelmeland 

(lukt o), Hortfjeldet i Fyresdal og Hortenuten i Saude i Ryfylke. Ved enkelte af disse Navne har O. R. tænkt paa 

en Lydforandring af Ordet hølkn, helkn n., stenig Grund, Klippegrund, der bl. a. i Flertalsform (*Helknar) 

findes som Gaardnavn paa fl. St. i Nutidsformerne Hektner, Heltne, Hekninne. Ved de øvrige Navne formoder 

han (Bd. IV, 1 S. 34) Sammenhæng med det af Ross anførte Hort m. (med lukt o), den haarde, knudrede ydre 

Bark paa ældre Træer, især Asp og Furu (brugt i det Nordenfjeldske). Dette Ord sætter S. B. (Bd. IV, 2 S. 4) i 

Forbindelse med det nyislandske hörtl n., Ujævnhed paa frossen Is; han formoder saaledes, at Stedsnavnet 

Horten, hvor det udtales med lukt o og Enstavelsestone, forudsætter et gammelt *họrt f., og Hort m. et gammelt 

họrtr m. (jfr. Folkesproget Kort, med lukt o, ved Siden af Kart). Disse Ord have efter hans Formodning 

betegnet Ujevnhed, Knude overhoved, hvoraf Ordenes Brug i Stedsnavne er at forklare. Se Bd. VI S. 128. 

 
7 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Sognets Navn: Søgne. Udt. sø`ngne. Ældre 

Navneformer: Sygnu s. DN. I 232, 1344 Sognodaal DN. II 679, 1481 Sognedall DN. II 819, 1532 Sseygne s., 

Soognedal DN. VIII 838, 1548 Søgndals Prestegield St. S. Sognet benævnt efter det gamle Navn paa GN. 1, det 

opr. Kirkested. -- Egen Præst nævnt DN. I 232, 1344 Senere hørte Søgne under Oddernes, indtil det udskiltes 

som eget Præstegjeld ved Reskr. af 10/7 1604 (Norske RigsRegistr. IV S. 54). Søgne Kirke var derefter 

Hovedkirke, indtil i 1861 ny Hovedkirke blev opført paa Gaarden Lunde (GN. 71), hvorefter Søgne Kirke blev 

reduceret til Kapel. Gaardenes Navne:  

 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 1. Præstegaarden. Se Oplysningerne om Sognets 

Navn. -- a Syghnu, [Midhuus, til Miðhusa,] i Midhusum i Sygnu bø DN. I 231. 232, 1344. Sseygne DN. VIII 

838, 1548. Søgnne 1601. 1630. Underbrug: Lundelij, Versdall, Kierckennes, Bygdens Eng, Smidelij Ødegaard 

og den gamle Ødegaard samt de 2 Udøer Helløer i Hellesund St. S. Søgne Præstegaard med Midhus, Berge og 

Sandwigen 1668. Underbrug Midhuus øde og Sangwigdahlen 1723. Sygna f., egentlig Navn paa Bygdens 

Hovedelv, Søgneelven, nær hvis Udløb Gaarden ligger. Om dette Navn se under GN. 91. -- Af Underbrugenes 

Navne er Midhus bevaret i Brugs-No. 3, Mehusmark. Om "Sangwigdahlen" jfr. GN. 23. "Versdall" kan være 

gammelt *Dvergsdalr; jfr. Randøsund GN. 96. De to Helløer ere Helløen ved Ny-Hellesund og GN. 1,2. Hellø 

kan være opr. *Helluøy, sms. med hella f., Helle, fladt Berg, hvilket Ord kunde sigte til en Landingsplads af en 

saadan Beskaffenhed (jfr. Laðhella). Saaledes er Helleøen ved Gamle-Hellesund i Høvaag forklaret (Bd. VIII S. 

154). Da imidlertid en af disse to bekjendte Havne maa svare til den i to Sagaer nævnte Havn Helgasund 

(Fornm. s. VIII 328. 331. IX 38), b.9,s.47 turde Hell(e)øen, ialfald paa et af Stederne, være opstaaet af *Helgøy, 

den hellige Ø. En saadan Antagelse finder maaske for Ny-Hellesunds Vedkommende en Støtte i Meddelelsen 

om, at der paa GN. 1,2 skal have staaet et Kapel (se under "Nedlagt Kirke" ved Herredets Slutning); Kirker 

bleve jo ofte bygget paa Steder, som havde været Sæde for hedensk Gudsdyrkelse. Hellesund af Helgasund kan 

sammenlignes med Hellebost af Helgibólstaðr (rigtignok fra en anden Kant af Landet, N. Bergenhus og 

Romsdals Amter). For Helgøy skulde man vel nærmest vente en Nutidsform Helgøi; men Udtalen kan være 

paavirket af Navnet Hellesund. Peder Claussøn skriver Heliesund, Helliesund (Saml. Skrifter. Udg. af G. 

Storm. S. 307. 447); men denne Skrivemaade beror dog vel kun paa, at Forfatteren identificerer Ny-Hellesund 

med det gamle Helgasund ; den ikke meget yngre St. S. skriver Hellesund, Helløer. 

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

1604.1/2. 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).  

 
9 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 23. Songvig. Udt. så`ngvíg. -- [Sangvig ASt. 87]. 

Sanguig 1601. S. østre, midtre og vestre 1604.1/1, 1/1, 1/1. 1610. 1630. Sangvig (Øster S., Wdhuus S. og 

Wester S. med halve Scharpøen og b.9,s.50 Høelen) 1668. Sangwig (Øster S. med 1/4 Skarpøe og 1/2 Høllen, 

Udhuus S. og Wester S. med 1/4 Skarpøe og 1/2 Høllen) 1723. I NE. S. 240 anført under Elvenavnet Songa, 

med den Bemærkning, at Gaarden ligger "ved den vestlige Elv (ikke Hovedvasdraget)". Herved maa vel sigtes 

til Lundeelven; men Angivelsen er da ikke rigtig, da Gaarden ligger ved en Vik i den Bugt, hvori Søgneelven 
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løber ud (Høllenfjorden). Lundeelven synes desuden i gammel Tid at have havt et andet Navn (se ved GN. 31). 

Dette Gaardnavn synes at maatte indeholde Søgneelvens Navn og at være et opr. *Sygnuvík. Men Udtalen med 

å bliver da paafaldende; jfr. under GN. 91. -- I Matrikelen af 1905 skr. Songvik. 

 
10 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 23,7. Høllen. Udt. hø´llen. -- Se under Gaards-

No. Et Strandsted paa Neset ved den vestlige Side af Søgneelvens Udløb. Samme Navn i Spangereid (GN. 

152,4). Er oldn. hylr m., nu Hyl, Høl: dyb Hulning i Elv, men ogsaa Vandpyt, dyb Vandsamling. 

 
11 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 42. Eid østre. Udt. ei. -- Øffre Eidt 1604.1/1. 

Øster Eid 1668. 1723.  

*Eið n., Eid. "Eidet" gaar fra Kumlefjorden til Hartmarksfjorden. Eid vestre hører til Hartmark Sogn. 

 
12 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 70. Kjelland. Udt. Kæ`llann. -- Kieldlannd 

1601. Kieldland 1604.1/1. Kielland 1610. 1630. 1668. Kjelland 1723.  

*Kelduland; sms. med kelda f., Kilde, Brønd, Vandhentningssted. Ligger ved Udløbet af en Bæk i Lundeelven. 

 
13 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 31. Oftenes. Udt. å`fftenes. -- Offtenes 1601. 

1604.1/1. 1630. Østenæs (!) 1668. Oftenæs 1723.  

*Alptarnes? Antages i NE. S. 177 at indeholde et Elvenavn som 1ste Led. Ligger paa et Nes yderst ved 

Torvefjorden. Ved Gaarden falder en liden Bæk ud. Det kan dog neppe være denne, hvortil Navnet sigter; dette 

maa være den inde i den lille Fjord udmundende Lundeelv. Dennes gamle Navn har formodentlig været Alpt, 

egentlig Fuglenavnet alpt f., Svane, der synes at være brugt som Elvenavn; Ofta heder nu et Tilløb til 

Lærdalselven, og i dette Amt findes flere sikre Spor af det samme Elvenavn (se Lyngdal GN. 203. 214, Herred 

GN. 34, Bakke GN. 44).  

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

ASt. 87]. Orinngstadt 1611. Øringstad 1604.1/1. 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. b.9,s.52  

 
15 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 73. Klepland. Udt. klæ`pplann. -- (Tingsted i 

15de og 16de Aarh.). Klepland DN. X 117, 1428 VIII 838, 1548. VI 777, 1539. [Klepelandt, Kleppelandt ASt. 

87]. Kleplandt 1601. Kleplandt østre, vestre og midtre 1604.1/1, 1/1, 1/1. Kleplandt 1610. 1630. Klepland 

østre, vestre og Midhus 1668. Klepland Wester, Midhuus og Øster 1723. Kleppland; af kleppr m., egentlig: 

Klump, overført: Fjeldknat (Indl. S. 60). 

 
16 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 55. Tufte. Udt. tu`ffte (ogsaa opg. tu`pte). -- 

Toffte 1601. 1604.1/2. 1630. Tofte 1668. 1723.  

*Tuptir, Flt. af tupt f.; se Indl. S. 82. 

 
17 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 72. Tangvall. Udt. ta`ngvall. -- Tanguolld 1601. 

Tangeuolld 1604.1/1. Tanguold 1610. 1630. 1668. Tangvold 1723. Navnet findes andensteds i flg. Former: 

Tangvall (i Bamle), Tangevold (i Laardal), Tangvold (i Klæbu og i Hegre).  

Opr. *Tangavọllr; af tangi m., Tange, som her vel sigter til et af de Nes, som dannes af Elvens Krumninger, og 

vọllr m., Vold, Græsvold (Indl. S. 87). Formen -vall maa være opstaaet under Indflydelse af Gen. Ent. vallar. 

 
18 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 32. Hallandvig. Udt. ha`llanví. -- Jfr. Halleland 

DN. VI 811, 1553 Hallenuig 1601. Haldenuig 1604.1/1. 1610. 1630. Hallenvig 1668. 1723. Det nuv. Navn er 

sms. med et gammelt Gaardnavn, som er bevaret i DN. VI 811 *Hallaland, vel sms. med Adj. hallr, heldende, 

skraanende. Jfr. under Vennesla GN. 4. 5, Øvrebø GN. 9. I Matrikelen af 1905 skr. Hallandvik. 

 
19 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 33.  Vige. Udt. ví`ge. -- Wiige med Scharpæid 

1668. Wiige 1723.  

*Víkar, Flt. (senere Form for víkr) af vík f. (Indl. S. 85); her er flere Smaaviker. I Matrikelen af 1905 skr. Vike. 
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20 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 12. Kilen. Udt. Kí1len. -- Kiilen 1668. 1723. Se 

Indl. S. 60 

 
21 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 20. Aaros. Udt. å´rús. -- Aaros DN. I 232, 1344 

Orhus DN. X 757, 1536 [Aaroes ASt. 87]. Aaraaβ 1601. Aarraxs 1604.1/1. Aaraaβ 1610. 1630. Aaraas med 

halve Scharpøen 1668. Aaraas med halve Skarpøe 1723. -róss, Aamundingen (óss m., se Indl. S. 69). Ligger 

ved Søgneelvens Udløb. -- "Scharpøen" er GN. 22. 

 
22 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 71. Lunde. Udt. lu`nne. -- Lunde 1601. Lunde 

østre og vestre 1604.1/1, 1/1. Lunde 1630. Øster og Vester Lunde, hver med b.9,s.57 1/2 Haffuelien 1668. Øster 

Lunde med 1/2 Hagelie og Wester Lunde med 1/2 Hagelie og 1/2 Oxen 1723. *Lundar, Flt. af lundr m., Lund 

(Indl. S. 66), eller maaske  

*Lundi, Dat. Ent. af samme Ord. -- Oxen er GN. 26. 

 
23 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 17. Stokkeland. Udt. stå`kkelann. -- 

[Stockelandt, Stokelandt ASt. 87]. Stockelannd 1601. 1604.1/1. 1630. Stockeland med Herøe 1668. Stokkeland 

(Pl. Sæwig) 1723.  

*Stokkaland. Dette Gaardnavn forekommer hovedsagelig i dette Amt, foruden her ogsaa i Greipstad S. i dette 

Herred, i Laudal og i Liknes. 1ste Led er Gen. Flt. af stokkr m., Stok, som forekommer i mange Navne, vistnok 

i forskjellige Betydninger(Indl. S. 79). K. Rygh antager, at Stokkaland er at forstaa i samme Betydning som det 

i det gamle Lovsprog forekommende stokkland n., opryddet Jordstykke i Skov (NgL. V, 2 S. 610); se Bd. XIII 

S. 217. Mulig kan dog vel i Navnet Stokka- sigte mere til Tømmerhugsten end til Rydningsarbeidet. 

 
24 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 26. Okse. Udt. å`kkse. -- Oxøen 1668. Oxse 

1723 (paa begge Steder Underbrug til GN. 24). Se Oddernes GN. 1,10. I Nærheden ligger Kuholmen.  

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

Scharpæid 1668. Skarpejd 1723.  

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

 
26 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 38. Aalo. Udt. å:`ló. -- Alaa 1601. Aallo 

1604.1/1. Aalaff 1610. Aalouff 1630. Aalouf 1668. Aaloug (Pl. Ladstæd) 1723. Bd. I S. 315 siger O. R. om 

dette Navn: "Det er visselig et sammensat Navn, men det er neppe muligt sikkert at angive dets Bestanddele". 

Da Stedet ligger ved en liden Bæk, tør man dog vel i 1ste Led se á f., Aa; sidste Led tør være ló f., som paa 

enkelte Steder bruges om lavtliggende Engsletter ved en Vandbred (se Aasen og Ross; Indl. S. 67).  

I en hel Del Stedsnavne synes dog en saadan Betydning ikke at passe, da Stederne hverken ligge lavt eller ved 

Vand. Efter Falk und Torp, Norweg.-dän. etymolog. Wörterb. I S. 659 er Ordet ló identisk med angelsachsisk 

léah f., Engmark (engelsk lea), og har Grundbetydningen: Lysning (i Skov). Her er Skov; men forøvrigt kan 

den først angivne Betydning af Ordet passe meget godt til Beliggenheden. Navnets ældre Form kan være *-rló 

(som Aadalen af -rdalr) eller maaske -ló (jfr. Gaardnavnet -bœr, -býr). 

 
27 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. 

 

 
28 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 1912). Gnr. 25. Børøen med Bastholmen. Udt. bø`røia. 

ba`ssthålmen. -- Berøen 1668. 1723. Efter de ældre Kilder kan Navnet Børøen være sms. enten med Adj. berr, 

bar, eller med et af Substantiverne ber n., Bær, og *beri m., Bjørn 

(kun kjendt fra Sammensætninger, som berfjall, Bjørnehud). Andre Navne, der i MA. er skr. Berøy, Bærøy, har 

nu paa fl. St. Udtalen Bør-, saasom Berø i Skaatø, Børøen i Finnaas; jfr. Bd. XI S. 121.  

Ved denne Ø er 1ste Led vel berr, bar; det kan sigte til Træbarhed, i Modsætning til GN. 27. "Berøe er god 

Græsøe" (Topograph. Journal III. H. 11 S. 31). – Navnet Bastholmen forekommer paa fl. St. En hel Del 

Gaardnavne begynde med Bast-, Baste- og antages Bd. I S. 244 o. fl. St. at være sms. med bast n., Bast, den 

inderste seige Hinde af Træernes Bark; Bast anvendtes i ældre Tid langt mere end nn til Taugværk.  
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075.V. Ernst Rolf Skarpeid. Født 03.05.1921 på Skarpeid i Søgne. Han giftet seg den 15.05.1948 

med Anna Sofie Coward Bøhn. Født 30.08.1924 på Kjevik i Tveit sogn. Hun er datter av Albert 

Knutsen Bøhn (1887-1952) og Jenny Kristiansdatter Coward (1895-1972). 

Ernst Rolf hadde sine første barneår på Skarpeid, men i 1928, da han var sju år gammel, flyttet 
familien til morens hjemmebruk i Lian (gnr. 34, bnr. 2) på Ormestad. Skoledagen tilbrakte Ernst Rolf 

på grendeskolen på Ormestad, og skoleveien ble også atskillig kortere for ham og hans søsken ved at 

de flyttet fra Skarpeid til Ormestad. Fra hjemmet i Lian til skolehuset var det bare noen få hundremeter 
å gå. 

 

 
Ernst Rolf Skarpeid 17 år gammel. 
 
Ernst Rolf fikk tidlig interesse for korsang og humanitært arbeid, og det sistnevnte medførte at han i 

tidlig ungdom kom med i speideren.  

Sangen var hans andre store hobby, og ikke minst det å synge i kor. Ernst Rolf begynte i yngres 
musikkor i 14 års alderen og han kom med i ungdomsforeningens blanda kor samt mannskor under 

ledelse av Normann Grindland. Han var også med i mannskoret og bygdas blanda kor. Lederen for 

dette koret var den tidligere naboen Hans Kerlef Skarpeid (1894-1960), fra Sønninga. Koret var 

sammensatt av folk fra Borøya, Hunskilen, Lastad, Ormestad, Trysnes og Ålo. De sang og underholdt 
ved basarer og på julefester, blant annet på Borøya, Lastad, Lunde, Ormestad, Try og Tånevig. 

At Ernst Rolf likte å synge var kanskje ikke så rart siden han var oppkalt etter den kjente svenske 

sangeren med samme navn; da gjaldt det å holde tradisjonen vedlike. Moren til Ernst Rolf var en stor 
beundrer av den svenske sangeren Ernst Rolf; noe som visstnok var allment kjent. Den nyfødte sønnen 

var den femte i rekken av barna i familien, og i farten hadde foreldrene ikke noe navn for hånden. Da 

skal moren, ifølge familietradisjonen, ha kommet på tanken om hvorfor ikke kalle opp guttebarnet 
etter den store svenske sangeren, og dermed var saken avgjort. Far i huset skal ha svart at det var et 

godt navn til gutten, men han skal visstnok ha savnet at ingen av guttebarna i familien var oppkalt etter 

bestefaren hans – Rasmus, eller etter han selv – Kristian. 

Ute i Europa mørkner skyene stadig tettere til og samme året som Hitler krysset den Polske grensen 
anskaffet Ernst Rolf sammen med sin far seg en lastebil, men denne ble senere beslaglagt av de tyske 

okkupantene.  

Samme året, i 1939, meldte Ernst Rolf seg i Søgne Røde Kors Hjelpekorps. Hans interesse for og 
arbeid i Hjelpekorpset  begynte med at herredets daværende distriktslege, dr. Øverland og Erling 

Kvåle var svært opptatt av at bygda måtte ha et hjelpekorps. De samme to herrene fryktet utviklingen 

ute i Europa, og mente videre at søgnefolk måtte forberede seg på alle eventualiteter som kunne oppstå 

i bygda dersom krigens redsler og plager skulle ramme Norge. Det var viktig å være forberedt, slik at 
hjelp kunne ytes umiddelbart i en gitt situasjon. I første rekke skulle det legges opp til at korpset skulle 

kunne hjelpe lokalbefolkningen; det kunne fort skje at folk ble skadet og at gårder i bygda ble isolert 

dersom det kom til krigshandlinger på norsk jord. Det ble satt i gang forberedelser til 
førstehjelpsstasjon med tilhold i sløydsalen på Lunde gamle skole. Ernst Rolf og resten av 



  

 

 

korpsmedlemmene jobbet raskt og effektivt med å sikre området. De fikk klargjort åtte oppredde 

sykesenger og utenfor vinduene ble det plassert store sandsekker til beskyttelse mot angrep. Det ble 

opprettet flere bårelag som skulle ha ansvaret for å bringe de skadde frem til sykestua og dr. Øverland 

hadde ansvaret for undervisningen av førstehjelp.  
 

 
På Ormestad ble det dannet et lag på fire personer bestående av til venstre: Sverre Hallandvik, Telma Olsen, 

Gerda Hallandvik og Ernst Rolf Skarpeid, som også var lagfører for Ormestadlaget. 

 

På Ormestad ble det dannet et lag på fire personer bestående av Sverre Hallandvik, Telma Olsen, 
Gerda Hallandvik og Ernst Rolf Skarpeid, som også var lagfører for Ormestadlaget. Korpsarbeidet 

utvikler seg raskt og Ernst Rolf ble etter hvert sjef for 2. tropp og senere Hjelpekorpssjef og formann i 

styret for korpset. Ernst Rolf ble også den første formannen for Ungdommens Røde Kors i Søgne og 
senere var han formann i hovedforeningen for Søgne krets av Norges Røde Kors. 

 

 

Samme året som tyskerne overfalt polakkene anskaffet Kristian Kristiansen og Ernst Rolf Skarpeid seg en 

lastebil som ble brukt til melkekjøring i Søgne. Ikke lenge etter at tyskerne okkuperte Norge ble bilen beslaglagt 

og Skarpeid fikk den aldri igjen. 



  

 

 

Lastebilen som Ernst Rolf og faren anskaffet seg i 1939 ble brukt som melkerute. Ruta startet fra 

hjemmebruket på i Lian og de var innom de andre gårdene på Ormestad før turen gikk videre mot 

Lunde via Hallandvik, Hestefidjan, Hummersmyra, Stølen, Oftenes og Leire. Det siste stoppet hadde 

melkeruta like før meieriet, som på den tiden lå i Meieribakken. Det var kun melk de kjørte – ingen 
passasjerer. Da tyskerene beslagla melkebilen ble den samme ruta kjørt med hest og kjerre. I 1945 fikk 

Ernst Rolf tak i en annen lastebil og han fortsatte med melkekjøringa frem til 1953, for det året ble 

meieriet nedlagt og kjøringen overtatt av Søgneruta. 
 

 
Ernst Rolf klargjør for smøring av motoren på lastebilen; det var viktig at den fikk sitt nødvendige stell. Det var 

ikke like lett den gangen som i dag å skaffe nye deler hvis noe gikk i stykker. Da måtte man som oftest være sin 

egen verksmester. 

 
Året er 1941 og krigen raser på alle fronter. I Norge har tyskerne og deres medløpere opprettet leirer 

for arbeidstjeneste, og en av disse AT-leirene lå på Hønemyr i Finsland sogn. Ernst Rolf ble dette året 

innkalt til Arbeidstjeneste, men først måtte han møte på sesjon på Rosseland. På sesjonen fikk han 

ordre om å møte opp på jernbanestasjonen i Kristiansand. Der ble de fremmøtte kommandert om bord 
i busser og ferden gikk til Hønemyr i Finsland. Det var mest folk fra nærdistriktet, men også noen litt 

langveisfarende helt fra Flekkefjordskanten.  

 

 
Ernst Rolf ble i 1941 innkalt til Arbeidstjeneste, men først måtte han møte på sesjon på Rosseland. På sesjonen 

fikk han ordre om å møte opp på jernbanestasjonen i Kristiansand. Der ble de fremmøtte kommandert om bord i 

busser og ferden gikk til Hønemyr i Finsland hvor tjenesten ble utført. 



  

 

 

På Hønemyr ble arbeidsgjengen satt til skoghogst og oppholdet varte i tre måneder. Nå fikk Ernst Rolf 

igjen bruk for sin sang- og korinteresse, for i AT-leiren dannet de sitt eget sangkor og teater til stor 

underholdning for både de utkommanderte og befalet. Mot slutten av tjenesteperioden verserte det 

rykter om at ungguttene i leiren skulle sendes til krigstjeneste i Finland, men det ble skrinlagt. 
Etter endt arbeidstjeneste reiste Ernst Rolf hjem igjen til Lian, og nå var det gårdsarbeidet som ventet. 

De fleste av de eldre søskenene hans var flyttet ut og dermed falt mye av gårdsarbeidet på 

yngstesønnen i familien. På gården ble det også oppbevart en del våpen og ammunisjon til vanlig jakt, 
men også noen eldre munnladninger fra forfedrenes tid. De våpnene som kunne nyttes måtte for all del 

skjules for omverdenen, men samtidig måtte man være sikker på at de virket slik de skulle den dagen 

de skulle brukes. Ernst Rolf tok derfor på seg ansvaret for familien jaktgeværer og han oppbevarte 
dem i en solid kasse godt gjemt for de som ikke burde finne dem. Så var det testingen da som nok 

kunne være noe risikabel, for man visste ikke hvem som tuslet rundt i skogen og kunne høre skudd. 

Dermed måtte Ernst Rolf finne en måte å løse dette problemet på; noe som endte opp med jakt på tiur 

og andre skogsfugl, og dermed var middagen reddet i samme slengen. Heldigvis var det ingen som 
reagerte på skuddene i Lianskogen, men Ernst Rolf hørte også andre som der ute i skogen brøt 

stillheten. 

Ernst Rolf fikk en økende interesse for Røde Kors sitt arbeid under krigen. Han var aktivt med i 
foreningsarbeidet i hjembygda, og nå var det særs viktig at alt fungerte dersom en større eller mindre 

katastrofe skulle skje. Søgne Røde Kors fikk god drahjelp i krigsårene blant bygdefolket. 

Hjelpekorpset måtte ha flere bårer og dermed stilte søgnebedriften Brødrene Repstad Karosserifabrikk 
opp og laget bårer til korpset. Bedriften tok kun betaling for materiellet men ikke for arbeidet. For å få 

inn litt ekstra penger holdt hjelpekorpset basar, og pengene ble brukt anskaffelse av medisinsk utstyr.  

Det er spesielt en episode fra krigens dramatikk som har festet seg hos Ernst Rolf, og det var da det 

kom en familie fra det utbrente Finnmark til Søgne. Finnmarkingene ble hentet av Røde Kors 
personell på Lunde og fraktet ut til Røyrkjerret hvor de hadde stelt i stand med mat, lys og varme; en 

enorm overgang for flyktningene fra vår nordligste landsdel.  

Søgne Røde Kors var også en foregangsforening på mer enn en måte. Fra andre deler av Sørlandet 
kom det forespørsler om laget i Søgne kunne være behjelpelig med å danne lokale Hjelpekorps. Det 

svarte Søgnekorpset ja til, og det første korpset som ble dannet var i Greipstad. På Valand i Holum 

ville de og ha hjelp; ikke til å danne korps, men for å lære seg de nødvendige kunnskaper om hvordan 

de skulle takle en gitt situasjon. I Spangereid ble det dannet korps etter hjelp fra Søgnekorpset, og 
Spangereidkorpset ble ett av de største korpsene som Søgne Hjelpekorps stod bak. Ernst Rolf skrev det 

herved gjengitte referatet fra eksamen ved Spangereid Hjelpekorps den 9. april 1945. 

”Det var ikke mer enn at jeg fra Valand var kommet hjem, så ringer Solhøy og sier ’nå må du på an 
igjen‘. Hvor hen da sier jeg, jo denne gangen går turen til Spangereid. Jeg fikk aldri tid til å tenke meg 

om, før søndagen var omme og mandagen kom. Ja, ja tenkte jeg det får stå sin prøve, jeg får håpe jeg 

ikke lager en forskrekkelig røre. Jeg tenkte på noe Solhøy hadde sagt før jeg reiste, at blant 
medlemmene var der en flink sykepleierske. Skal jeg nå sie noe galt der henne, så begynner hun vel 

kanskje å skjenne, og sier nei det er galt min gode mann, hvad vil du her som ingenting kan. 

Men allting gikk fint og flott, og kurset ble lykkelig overstått. Den første treningsøvelse mellom furu 

og graner, gikk så fint at men skulle tro det var veteraner. Men så lir det mot eksamensdagen og da blir 
det verre, de blir ikke til å tale til, men skjeller og smeller. Er det ikke nok med dere to, hvorfor skal 

fru Haugland hen å sitte å glo. Men timen kommer og fru Haugland med, og de begynner så smått og 

rusler av sted. En kommer og spør skjelvende og bleik, hvad blir vi hørt i, si det vær ikke feig. Jeg bare 
trøster og sier så, ta det med ro det skal nok gå. Jeg er ikke selv høy i hatten, for de sier at sensoren 

skal ikke være for katten. Hadde hun noe å kikke på, ville jeg få skylden det var jeg sikker på. 

Jeg tok mot til meg og gikk inn i løvens hule, tre par øyne mot meg skulte. Fru Hauglands 
strikkepinner gikk som besatt, og Solhøy satt fornøyd å malte som en katt, men midt på gulvet stod 

offeret med bøyed hode, for meg hørtes det ut som om hun snakket i kode. Men fri ble hun til slutt, og 

så tumlet hun ut. 

Gjennom døren kunne vi høre mumlende stemmer ’er det sant jeg kan ikke ett ord om benbygning, 
blodomløp, nerver eller lemmer‘. Fru Qvale ville gni en 3.grads forfrysning med sne, for blemmer og 

sår det var det ikke så nøye med det. Marit Rasmussen fikk om blodomløpet og frydet seg såre, for i 

underkroppen sa hun der er det ikke en eneste åre. Troppsfører Njerve la i vei så det suste, Solhøy satt 
med åpen munn og glemte reint å puste. Hvor han har lært alt dette skjønner jeg ikke engang i denne  



  

 

 

stund selv ikke engang fru Haugland kunne få stoppet hans munn. 

Johan Gabrielsen skulle legge en forbinding men skalv så han ristet, gasbindrullen i gulvet minst fire 

ganger han mistet.  

Mally ville stikke fingeren rett i såret, for det gjelder jo å få stoppet den blødende pulsåre. Da Anna 
Fardal ble hørt sa hun bare ’dessverre, jeg har i grunnen aldri hørt om det derre‘. 

Vågsvoll frydet seg visst også herlig, så, så, så sa han først og på ett blunk var han ferdig. Erik Jahr la 

ut i det vie og breie, ja han kunne sine ting det skal jeg seie. Helt til slutt kom Siss med langsomme og 
skjelvende skritt, ja hadde ikke Erik fått henne med inn, hadde hun snudd det er sikkert og visst. Men 

da hun først kom i gang gikk det rent i fei, Solhøy sa sett deg litt her hos meg. Jeg og fru Haugland satt 

og spisset øre, men vi kunne dessverre ingenting høre.  
Så var eksamen vel overstått, og fru Haugland sa det gikk riktig flott. Og når vi nå alle drar hver til 

sitt, så håper jeg dere tenker på oss fra Søgne litt. For det er bånd som binner oss sammen og gjør oss 

sterke; det er barmhjertighetens Røde Kors merke. Til slutt vil jeg takke dere alle sammen, for alt 

endte jo bare i fryd og gammen. Ernst R. Skarpeid”. 
Etter den vellykkede eksamen ble det stor fest i Spangereid, og i den anledning hadde to av deltakerne, 

Arnt og Martin, skrevet denne sangen med tone fra: Ner paa Youngstorvets basar.  

”Den frukt fru Hauglands tale bar, et korps som alltid vil stå klar med sin førstehjelp ved alle skader 
benbrudd, blødning, blodforgift, forfrysning, drukning, huggormbitt samt forbrendinger av diverse 

grader. Solhøy det er noe til mann, alle ting vi synes han kan men alle ting må være nøye ja så nøye. 

Ingen unnasluntring her hver en liten feil han ser. Der fins ingenting som unngår Solhøys øye. 
Skarpeid han er knabba grei blunker lurt til korpsets kei med sine bårer er han vel blitt kjent av alle. 

Tenk en slik sjarmør å få til vårt Spangereid trist og grå i hans timer kan humøret aldri falle. 

Jahr har lært oss fyselogi og frk Danielsen oss litt kjemi og om fremmed legemer i øye, hals og nese, 

forbinding, spjelking, stanse blod ja det erke til å tro, at hele tida har vi knapt behøvd å lese. 
Aller sist så må vi si at vi i nær fremtid gjerne så at flere meldte seg til korpset. Unge kvinner unge 

menn hjelp og trygg ditt folk og hjem barmhjertighetssymbolet er det røde korset”.  

Krigen var slutt og nå skulle landet gjenreises og gjenoppbygges, men det var de ute i Europa som 
hadde det langt verre en nordmennene. Europahjelpen ble organisert. Det var kvekere på Vestlandet 

som hadde tatt initiativet til denne hjelpen og de ville sende av sted en bilkolonne med hjelpesending 

til Tyskland. Da kolonnen kom til Søgne ble blant annet Ernst Rolf, som representant for Søgne Røde 

Kors, med dem videre. Søgne Røde Kors hadde i forveien hatt innsamling til dette formålet, og nå ble 
materiellet lesset om bord i lastebilen til Bjarne Repstad og Ernst Rolf fikk ansvaret for at bilen og 

hjelpesendingen fra Søgne kom trygt frem til de nødlidende i Nord-Tyskland.  Kontrastene var store 

og ikke minst den dagen da de kjørte gjennom Sverige; det var på Luciadagen den 13. desember og  
svenske barn feiret dagen med sang og levende lys. Da de kom til Tyskland møtte de ett land og ett 

folk som var bombet sønder og sammen og hele byer lå i store ruinhauger. Opp fra ruinene stek det 

røyk og Ernst Rolf fikk da se og oppleve ett folk som bodde i rykende ruinhauger; det var deres hjem 
og den eneste plassen innbyggerne kunne søke ly.  

 

 
Ernst Rolf som militær sjåfør på Gimlemoen. 

 



  

 

 

Like etter krigsslutt, i årene 1945-46, var Ernst Rolf i vaktbataljon II-DKS  på Gimlemoen. De hadde 

vakttjeneste på alle tidligere tyske militære anlegg i tilhørende distrikt, og staben hadde tre biler til 

disposisjon. 

Ernst Rolf hadde ansvaret for det første norske hjelpekorpset som besøkte Danmark etter krigen – 
sommeren 1946 og korpset var Søgne Hjelpekorps. De hadde fellesøvelse i Nord-Jylland sammen med 

det danske FALK redningskorps. Øvelsen ble en stor suksess for Søgnekorpset, og de fikk mye skryt 

av danskene, men den danske korpsledelsen var ikke helt fornøyd med egne rekker. 
Fra en jysk avis er dette klippet sakset: ” Stor norsk-dansk Samariterøvelse. I Gaar kom 40 norske 

Samariter med eget Skib til Hirtshals. Søgne Røde Kors Hjelpekorps, som forrige Fredag var paa Vej 

til Hirtshals i et Skib, der var lejet til reisen, men maate vende om paa Grund af Storm, har vist, at det 
ikke giver op for en Smule Modgang. I Gaar Morges ved 3½-Tiden afsejlede 40 Samariter fra Søgnes 

lokale Havn, Høllen, med Motorskibet ’Sabb‘ af Flekkerø, og ved 14-Tiden ankom de Hirtshals efter 

en usædvanlig god Rejse i straalende Solskin. De ble modtaget af Formanden for Hirtshals Røde Kors, 

Journalist Vaslev, og et Bestyrelsesmedlem fra Hirtshals Samariterforening, Chr. Nielsen. Damerne 
blev indkvarteret i Skoleherberget og Herrerne paa Vandrehjemmet. 

 

 
Medlemmer av Søgne Røde Kors på besøk ved Aalborgtårnet den 3. August 1946. 

 
De norske Samariter vil blive her i fire Dage for at lære Landet paa denne Side af Skagerak at kende. I 

Dag er de med Chr. Nielsen som Fører paa Udflugt til Aalborg. Søndagen tilbringes i Hirtshals, hvor 

de for en enkelt Dag skal nyde Badelivets Glæder, og paa Mandag skal de besøge Hjøring. Mandag 
Aften arrangeres der en stor norsk-dansk Samariterøvelse paa Stranden i Hirtshals, og heri deltager 

Samariter fra Uggerby, Mygdal, Bjergby, Tornby og Hirtshals. Det sluttes med en 

Afskedssammenkomst paa Hotel Skagerak”. 

Øvelsen bestod først og fremst av en redningsøvelse hvor svømmere reddet to druknede og gav dem 
kunstig åndedrett inntil ambulansen kom frem. Deretter ble det gjennomført en øvelse om hvordan 

man skal gå frem ved de ulykker som kan skje ved en badestrand. Til sist gjennomførte Søgnekorpset 

en egen øvelse som danskene ble svært imponert over. Denne gikk blant annet ut på å hurtig få 
avsperret det område hvor ulykken hadde skjedd og å holde ”uvedkomne” på avstand.  

Etter øvelsen samlet alle seg på ovennevnte hotel til kaffebord. Først takket journalist Vaslev gjestene 

fra Søgne for at de var kommet og ikke hadde gitt opp da de måtte gjøre vendereis. 
Deretter takket Ernst Rolf på vegne av Søgne Hjelpekorps for gjestfriheten og han sa blant annet at 

turen hadde gått over all forventning.  

Før avreise til Søgne fulgte alle de danske deltagerne nordmennene til båten. Ved avskjeden hørtes det 

overalt ”på gjensyn i Norge”. Da motorskipet ”SABB” gled ut fra kaien, lød først den norske og 
deretter den danske nasjonalsang ut i den stille sommernatt.  

Tre år etter krigsslutt ble Ernst Rolf beskikket som sanitetssjef med fenriks grad i Heimevernet. Han 

fikk nå muligheten til å være sammen med resten av hjembygdas hjelpekorps ved at han brukte 
korpsmedlemmer fra Søgne Hjelpekorps som sanitetsmannskap i Heimevernet.  

 



  

 

 

 

Søgne Hjelpekorps som sanitetsmannskap i Heimevernet. Bakerste rekke, fra venstre: Harald Sør-Reime, 

Torbjørn Kjær, Helge Andersen, Rolf Vigemyr, Aimar Haugen og Gunnar Lunde. Midterste rekke, fra venstre: 

Ivar Kristiansen, Arthur Kjær, Odd Repstad, Kapt. Kaddan, Leif Lunde, Hans Haugen og Børre Knutsen. 

Fremste rekke, fra venstre: Rolf Kristiansen, Aslaug Harveland, Brita Lunde, Gerd Danielsen og Ernst Rolf 

Skarpeid. 

 
På begynnelsen av 1950-tallet bygde Ernst Rolf og kona Anna Sofie seg hus på Elvebakken, gnr. 18, 

bnr. 65, på Stausland; en parsell utgått fra Anna Sofies hjemmebruk.  

 

 
På begynnelsen av 1950-tallet bygde Ernst Rolf og kona Anna Sofie seg hus på Elvebakken, gnr. 18, bnr. 65, på 

Stausland. På tomten ble det funnet gravhauger som kan antas å være fra perioden fra 4-600 år etter Kristus. 
Dette bildet er tatt vinteren 1981. 

 

Eiendommen måtte planeres og under dette arbeidet ble det i 1953 gjort et interessant oldfunn. Da 

Ernst Rolf skulle planere ut en større forhøyning på tomten rett utenfor husveggen støtte han plutselig 

på en steinsetting. Han mente at denne forhøyningen kunne være en gammel gravhaug og dermed  



  

 

 

ble det opprettet kontakt med Universitets oldsakssamling. Det varte ikke lenge før arkeologen 

Elisabeth Skjelsvik kom og undersøkte stedet og like etter ble det satt i gang med utgravninger. Det 

viste seg at Ernst Rolf hadde rett i sine antagelser, for det ble funnet et firkantet steinsatt gravkammer 

på cirka 1.00 X 0.75 meter. I gravkammeret fant man benrester og forkullete trerester, men det var så 
medtatt av tidens tann at man ikke straks kunne avgjøre om det virkelig var en branngrav som var 

funnet eller om liket var lagt i graven ubrent. For å klare å tidfeste graven ble fragmenter av en 

leirkrukke, som lå i graven, sendt til nærmere undersøkelse. Det samme ble også gjort med saker av 
jern som ble funnet på samme sted. Arkeologene klarte ikke å tidfeste funnet uten at de ting man 

hadde funnet ble nærmere undersøkt, og etter en nøye undersøkelse ble det anslått at denne graven var 

fra 4-600 år etter Kristus. Det ble registrert funn av bein av en voksen kvinne samt bein av svin og 
fugl. 

På den samme eiendommen ble det funnet flere hauger som den som her er omtalt, og dermed kan det 

med sikkerhet fastslås at det ver bosetting på Stauslandsgården for cirka 2000 år siden. Jernalderen i 

Norge regnes frem til cirka 1030, samme året som slaget på Stiklestad, da vikingtiden sluttet. Totalt er 
det i alt funnet 10-12 gravhauger på Stausland. På nabogården Søgne Prestegård er det på 

Tjomsemoen funnet en flintdolk som skal være fra den Yngre Steinalder, altså omtrent 4000 år 

gammel.  
Stauslandsgården er også bostedet til Ernst Rolfs eldste forfedre i Søgne, for etter drapet på lagmann 

Bent Henningsen i Høllen i 1532 ble halvdelen av hele Stauslandsgården, som da var kongens 

eiendom, overført til Ernst Rolfs eldste kjente ættefar i Søgne – Jens Bentsen Stausland. 
Ernst Rolf har gjennom årenes løp vært svært samfunnsengasjert på mange måter, ikke bare innen 

sangkor og Røde Kors sin virksomhet. Han ble også aktivt med i det politiske liv. Ernst Rolf var 

fylkesformann i Senterungdommen og han fremstod i perioder som Senterpartiets formann lokalt. I 

skoledebatten i Søgne på 1960-tallet var Ernst Rolf en ivrig aktør. Han var sterkt imot sentralisering av 
skolene, og han ville opprettholde de gjenværende grendeskolene på Lastad og Tånevig. Ernst Rolf 

fikk gjennomslag for sine synspunkter; noe som resulterte i at de to tidligere skolekretsene i vestbygda 

måtte sees på under ett. Dersom det ikke var skolebarn nok, 7-8 elever til å holde oppe hver av 
skolene, skulle det bli en fellesskole slik at elevene ble samlet på den skolen som hadde størst 

elevgrunnlag i sin  krets. Dette har gått strålene, og takket være en aktiv skolepolitiker fra østbygda, 

Ernst Rolf Skarpeid, kan vestbygda fremdeles rose seg selv at det har egen skolekrets.  

 

 
Anna Sofie Coward Bøhn giftet seg i 1948 med Ernst Rolf Skarpeid. Hun er født på Kjevik i Tveit sogn, men 

familien kom til Søgne på slutten av 1930-tallet da flyplassen på Kjevik ble påbegynt.  



  

 

 

Da det på slutten av 1960-tallet skulle planlegges nytt sentrum i Søgne ble Ernst Rolf med i 

byggekomiteen for nytt rådhus på Tangvall. Han har også vært formann i skolestyret, formann i 

teknisk utvalg, medlem i bygningsrådet og varamann i ligningsnemda, den første formann i den 

kommunale tiltaksnemnda, varamann til kommunestyret, varaformann og kasserer i den kommunale 
flyktningenemnda og ikke minst drev Ernst Rolf aktiv valgkampanje lokalt for  

”Fire nye år med Per Borten” i 1969.  

I 1956 ble Ernst Rolf ansatt som regnskapsmedarbeider i rørleggerfirma W. Egeland i Kristiansand og 
senere ble han regnskapssjef i samme firma. Han ble i denne stillingen frem til han gikk av med 

pensjon i 1988. 

Ernst Rolf er fremdeles en aktiv pensjonist. Hjemme på Stausland skal hus og hjem holdes vedlike og 
likeså hagen og den er ikke av de minste. Om sommeren tilbringer han og kona en stor del av tiden i 

hytta på Blørkilholmen i Neverkilen, hvor han også har bygd seg båthus.  

 

 
Om sommeren tilbringer Ernst Rolf og kona en stor del av tiden i hytta på Blørkilholmen i Neverkilen. Bildet er 

tatt i juli 1994. 

 

Fotografering og filming har alltid vært Ernst Rolfs store hobby, og gjennom flere tiår har han 

foreviget familien på film og bilder. Fotografier fra slutten av 1930-tallet og frem til i  dag er 
systematisk plassert i en stor samling med album. Dette materiellet vil uten tvil vil være til stor kultur- 

og slektshistorisk verdi for de kommende slektsledd.  

Barn: I. Harald Skarpeid, født 30.03.1951 i Kristiansand, døpt 10.06.1951. Faddere ved dåpen: Jenny 
Bøhn, Anna Sofie Coward Skarpeid (barnets mor), Kristian Kristiansen Skarpeid og Ernst Rolf 

Skarpeid (barnets far). 

II. Reidun Skarpeid, født 24.06.1955 i Mandal. Døpt 04.09.1955. Faddere ved dåpen: Gunhild 

Nikoline Bøhn, Leif Gunnufsen, Anna Sofie Coward Skarpeid (barnets mor) og Ernst Rolf Skarpeid 
(barnets far). 

 

076.I. Harald Skarpeid Født 30.03.1951 i Kristiansand. Han hadde sine to første barneår på Lunde, 
men  i 1953 flyttet familien inn i nytt hus på Stausland der Harald vokste opp. Han gikk på Nygård 

skole og Søgne linjedelte ungdomsskole på Tangvall. 

Etter endt ungdomsskole fortsatte Harald på Oddernes Gymnas i Vågsbygd. Han valgte engelsklinja 
og tok eksamen artium i 1971.  

Etter ex. phil. (filosofi, psykologi og logikk) studerte han ved Universitetet i Oslo, Agder 

Distriktshøgskole og Folkeuniversitetet og han har cand. mag. graden (adjunkt med opprykk) med 

fagkretsen: norsk, tysk, engelsk og språkvitenskap samt pedagogisk seminar fra Kristiansand 
Lærerhøgskole. 

Haralds første arbeidssted var som lærer ved Nygård skole i Søgne, og i en periode jobbet han på 

Søgne ungdomsskole på Tangvall.  
Siden 1981 har han vært tilsatt som lærer ved Gimle skule i Fyresdal. I tillegg til ordinær undervisning 

har han i en årrekke hatt norskundervisning for fremmedspråklige og kurser i engelsk og tysk for  

voksne. 



  

 

 

Harald var befal i Sivilforsvaret: først Agder Fjernhjelpkolonne og senere Telemark 

Fjernhjelpkolonne. 

Harald Skarpeid bor i dag like ved sentrum i Fyresdal kommune. 

 
076.II. Reidun Skarpeid. Født 24.06.1955 i Mandal. Hun giftet seg den 04.10.1975 med Arvid Otto 

Olsen. Født 02.11.1949 i Kristiansand. Han er sønn til Olaf Andreas Olsen (1894-1966) og hustru Rut 

Eva Andersen (1909-1963). 
Reidun vokste opp på Stausland og årene i barneskolen tilbrakte hun på Nygård skole. Etter endt 

barneskole gikk Reidun på Søgne ungdomsskole på Tangvall. Hun valgte å gå videre på skole, og 

valgte da Handelsskolen på Gimle Videregående Skole i Kristiansand. Men skoletiden var ennå ikke 
slutt, for Reidun reiste for en periode til Sør-Audnedal hvor hun gikk  

på Husmorskolen og bodde på internat.  

Tilbake til Søgne igjen, men nå var det yrkeslivet som sto for tur. Først jobben Reidun  

på forretningen Musikk og Radio i Kristiansand, og så jobbet hun en periode som butikkekspeditør på 
Langenes Kolonial i Søgne. Men hun fikk ny jobb i Kristiansand, først på forretningen Musikk og 

Film og til sist som ekspeditør på Gehebs Bakeri i Kristiansand. 

Reidun ønsket etter hvert å skifte yrke. Dermed tok hun etterutdanning og utdannet seg til 
skoleassistent og avla eksamen i 1993. Hun har siden 1992 jobbet som skoleassistent på Nygård skole.  

Familien bor i Linnebakken på Stausland. Det er ikke så mange meterne fra der hvor Reiduns eldste 

stamfar på Stausland, Jens Bentsen Stausland, etter all sannsynlighet slo seg ned. 
Barn: I. Elisabeth Skarpeid Olsen, født 22.03.1976 i Kristiansand, døpt 07.06.1976. Faddere ved 

dåpen: Ragnhild Andreassen, Ernst Rolf Skarpeid, Reidun Skarpeid Olsen (barnets mor) og Arvid Otto 

Olsen (barnets far). 

II. Vibeke Skarpeid Olsen, født 10.07.1981 i Kristiansand. Døpt 13.09.1981. Faddere ved dåpen: 
Anna Sofie Coward Skarpeid, Gunhild Nikoline Bøhn, Reidun Skarpeid Olsen, (barnets mor) og Arvid 

Otto Olsen (barnets far). 

 

 
Familien Skarpeid Olsen. Fra venstre: Reidun, Vibeke, Elisabeth og Arvid. Bildet er tatt overhøringssøndagen 

den  21.04.1991.  


