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SLEKTSLINJE 001 

 

001. Vikar Haraldsson. Konge i Agder og 

Rogaland på 680-tallet, og med sete på 

Tromøy. I følge Landnåmas 

(Landnamsbokens) håndskrifter fra Island var 

Vikar, konge av Agder og Rogaland, sønn av 

Harald som var konge på Agder.  

Folk fra Agdersiden (augandzi) nevnes første 

gang omkring år 530. "De lange" egdene som 

holdt til på Agder; i strøket mellom 

Gjernestangen (Rygjarbit) mot Grenland i øst 

og Åna Sira mot Rogaland i vest. Noe senere 

ble grensen satt til området ved Lindesnes.  

Starkad Storvirksson eide Tromøy, og for flere 

hundre år siden ble det nedskrevet at han 

hadde hatt en skipsflåte i Alvekilen. Sagn er 

knyttet til Starkad, til hans fosterfar Harald 

Egdekonge og til Haralds sønn og ettermann, 

kong Vikar, som utenom Agder og Jæren la 

under seg Hordaland, Telemark og 

Opplandene, og som hver sommer lå i hærferd 

i Viken i Gautland.  

 

 
Gårdsanlegg fra Leksaren i Varhaug i Rogaland, 

utgravd sommeren 1938 av museumsdirektør Jan 

Petersen. Gården omfattet totalt 15 hus, og enkelte 

av bygningene har vært opptil 16 meter lange. 

Stedet var sannsynligvis bebodd frem til utpå 500-

tallet. En slik stormannsgård fra denne tiden kan 

gjerne ha tilhørt ætten rundt kong Vikar, som også 

underla seg Rogaland, eller den kan ha vært en del 

av forsvaret mot inntrengerne fra Agder – og da 

blitt lagt øde.  

 

002. Vatnar Vikarsson. Konge av Agder og 

Hordaland på slutten av 600-tallet og 

begynnelsen av 700-tallet. Vatnar nevnes i 

Landnåmas håndskrifter som sønn av Vikar, 

konge på Agder. Vatnar skal ha blitt gravlagt i 

Vatnarshaugen sør for Håkonhellen ikke langt 

fra Bergen.  

003. Hjall Vatnarsson. Han var gift med 

Hervor Torgerdsdatter. Hun var datter av 

Torgerd Eylaugsdatter, fra Sogn.  

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

tallet, nevnes i de islandske annaler som 

sønnesønn av Agderkongen Vikar, samt at han 

hadde broren Snjall. Brødrene var sjøkonger, 

og de endte sine dager i krig mot Aale den 

frøkne.  

 

004. Vedrar-Grim Hjallson. Han var høvding 

i Sogn på slutten av 700-tallet.  

 

005. Bjørn Buna Grimsson. Født ca. 775, 

høvding i Sogn. Han var gift med Velaug 

Vikingsdatter.  

De fleste slekter på Island stammer fra ham. 

De antas at han og hans slekt hadde tilhold i 

Ytre Sogn i nærheten av Kirkebø og Maaren.  

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

Sogn. 

 

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

Sogn. 

 
En ”blæstrehole” – et sted som har vært brukt 

under utvinning av jern i jernalderen og senere.  

 

008. Heyangrs-Bjørn Helgesson. Født ca. 

865, høvding i Sogn. I de islandske annaler 

omtales han som oldebarn av Bjørn Buna. 

Heyangrs-Bjørn ser ut til å ha vært den eneste 

av ætten som ble tilbake i Norge etter at resten 

av slekten hadde reist til Island. Han bodde et 

sted ved Høyangerfjorden derav kommer 

navnet Heyangrs-Bjørn.  

 

009. Gnupa-Bård Bjørnsson. Født ca. 895,  
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Landnåmsmann på Island. 

 

010. Nevstein Bårdsson. Født ca. 925. Han 

var gift med Rannveig Tordsdatter. Født ca. 

935. Hun var datter av Tord Brynjulvsson 

(905-), som bodde på Aurland. 

011. Halldor sygnske Rannveigsson. Født ca. 

960, n.- 1005. 

 

012. Brynjulv Ulvalde Halldorsson den 

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

Skee i Bohuslän.  

 

013. Halldor Brynjulvsson. Født ca. 1010. 

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

etter 25.9.1066. Han var blant kongsmennene 

(hirden) til kong Olav Haraldsson. Kong Olav 

og hæren hans hadde reist fra Viken sjøveien 

sørover langs kysten av Agder og videre 

nordvestover til Eigersund. Der ble de 

liggende å vente på bør. I Eigersund fikk 

kongen høre at Erling Skjalgsson og jærbuene 

sammen med ham lå i samling og hadde en 

hær av folk. 

 

 
 
Fra Egersund på begynnelsen av 1900-tallet. 

 

Det var en dag da kongsmennene snakket 

sammen om været, om det var sønnavær eller 

sørvest, og om været var slik at en kunne seile 

om Jæren med det eller ikke. De fleste sa det 

ville ikke la seg gjøre å seile. Halldor 

Brynjulvsson mente at været var godt nok til å 

seile om Jæren. Kongen hørte på ham, og 

befalte at de skulle stikke til havs. Seilasen 

gikk bra og de passerte Jæren samme dag, og 

om kvelden la de til ved Kvitsøy. 

Etter at Olav Haraldsson falt på Stiklestad 

29.7.1030 sluttet Halldor Brynjulvsson seg til 

kong Harald Sigurdsson Hardråde. Halldor 

omtales på 1060-tallet som en klok mann og en 

stor høvding. Etter at kong Harald hadde falt i 

slaget ved Stamford Bru i England uttalte 

Halldor at han hadde vært i tjeneste hos begge 

halvbrødrene, både kong Olav og kong Harald, 

og at det var godt vennskap mellom dem. 

Halldor kjente lynnet til dem begge meget 

godt, og han hadde aldri truffet to menn som 

var likere i sinn. I følge Halldor Brynjulvsson 

var både Olav og Harald svært kloke og 

våpendjerve menn; de ville gjerne ha rikdom 

og makt, de var stolte personer, ikke folkelige; 

de ville gjerne styre og de var strenge til å 

refse. I den videre omtalen av de to kom 

Halldor inn på Olav var en rettferdig konge 

som tvang nordmennene til kristendom, og at 

kongen straffet dem hardt som ikke ville la seg 

kristne. Landshøvdingene aksepterte ikke at 

kongen dømte rettferdig og likt for alle. Derfor 

samlet disse lederne en bondehær mot kongen 

og felte ham på hans grunn, og derfor ble kong 

Olav hellig. 

Halldor Brynjulvsson omtalte Harald Hardråde 

som en atskillig mer krigersk leder enn 

halvbroren Olav. Harald herjet rundt om i 

Europa for å få ære og makt og tvang under 

seg alt det folket han kunne, og han falt på 

andre kongers grunn.  

 

014. Brynjulv Ulvalde Halldorsson. N.- 

1090. Han var gift med Tora Arnesdatter 

(mor til kong Magnus Barfot). 

 

015. Bård Standale Brynjulvsson. Født ca. 

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

 

016. Brynjulf Bårdsson. Født ca. 1140. Han  

var gift med Sigrid Petersdatter Byrdasvein. 

 

017. Peter Brynjulvsson Husastad. Født ca. 

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

Sigurdsdatter Austråt.  

 

018. Bård Petersson Hesbö. Født ca. 1205.  
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N.- 1239-1263. Han var gift med ………  

Ogmundsdatter Sponheim. Hun var datter av 

ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim i 

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

krigen mot muslimene (hedningene) i 

Jerusalem
1
.  

 

019. Peter Bårdsson Sponheim. Født ca. 

1230. Død 1310. Han var gift med ……… 

Torgeirsdatter, fra Island. Hun var datter av 

Torgeir Ingemundsson (1200-) og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent. 

 

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

på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 

Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang 

i Hardanger. Skifte på gården Byre den 

05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 

Ogmund Byre og fru Ragnhild. Arvinger var 

sønnen Arnbjørn Ogmundsson Byre og hans 

brødre Peter og Olaf sine barn. 

Ogmund Petersson Byre er også ane nr. 033 

på slektslinje 002. 

Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 

kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 

kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

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

henhold til kong Magnus sitt testamente.  

 

021. Arnbjørn Ogmundsson Byre. Født ca. 

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

biskop Erik i Stavanger med flere bevitner at 

Peter Petersson solgte sitt søskenbarn 

Arnbjørn Ogmundsson sin odel i gårdene Byre 

og Sandanger (Hjelmeland) for tre mark. 

Arnbjørn nevnes og i årene 1331-1346. Han 

flyttet til Aga ca. 1340. 

 

022. Amund Arnbjørnsson Aga. Født ca. 

1305 på Nedretunet på Aga i Ullensvang. Han 

var gift med Sigrid Arnesdatter Aga, fra 

Øvretunet på Aga. 

Amund Arnbjørnsson n.- 4.9.1362 da kong  

Haakon Magnusson stadfester to eldre brev 

angående gården Byre. Kongen forbyr dermed 

med denne stadfestelse at noen hindrer 

brødrene Bjørn Arnbjørnsson på Byre og 

Amund Arnbjørnsson på Aga i å bruken 

gården i henhold til loven.  

 

023. Arne Amundsson Aga. Født ca. 1340 på 

Aga i Ullensvang. 

024. Bergulv Arnesson Aga. Født ca. 1370. 

N.- 1423. Han var gift med Jorunn 

……….datter. 

Bergulv Arnesson er nevnt i D.N. XXI nr. 297, 

datert Hesby i Finnøy 1423, hvor Gard 

Toresson, lagmann i Ryfylke, Guttorm 

Eivindsson, sysselmann på Lista og 

lagrettemenn kunngjør et forlik mellom 

ridderen Eindrid Erlendsson, på vegne av Finn 

Torgeirsson, og Bergulf Arnesson, på hans 

hustru Joruns vegne, om gården Aske i Aske 

sogn i Bru skipreide i Ryfylke. 

 

025. Toralde Bergulvsson Aga. Født ca. 1400 

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

jordgodseier. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

Toralde Bergulvsson er nevnt i D.N. VI nr. 

463, datert Ullensvang 21.3.1436, hvor han 

byttet jordegods med Viking Finson, bla. Aske 

i Bru skipreide mot Aga i Ullensvang. 

Han er også nevnt i D.N. X nr. 187, datert 

Elgestraum, Kvinesdal 11.7.1446, hvor han 

bekrefter at han har gitt biskop Gunnar i 

Stavanger et månedsmatbol i Skartveit i Fister, 

sammen med avgiften som tilkommer for 11 

år. 

Toralde satt som eier av gården Øvre Egeland i 

Kvinesdal. Dertil eide han jord i gårdene Aga 

og Kambestad i Ullensvang i Hardanger, 

nordre Tveit i Kinsarvik og Skartveit i Fister i 

Ryfylke.  

Toralde satt altså som stor godseier mindre 

enn 100 år etter at Svartedauden hadde lagt 

store deler av Sør- og Vestlandet øde. Han var 

gift, men hustruens navn og hvor hun kom fra 

er ikke kjent. Dermed er det også usikkert om 

Egelandsgodset i Kvinesdal kom til Toralde 

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

Toralde hadde to døtre som begge ble gift; den 

ene med Svein Nilsson og den andre med 

Gunsten Torgilsson fra Valle i Setesdal. 

Døtrene hans arvet gårdene Øvre Egeland i 

Kvinesdal og Ask på Mosterøy, men sistnevnte 

gård hadde Toralde byttet til seg mot annet 

jordegods.  

 

026. Ingeborg Toraldesdatter Øvre  
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Egeland. Hun var gift med Svein (Svend) 

Njellsson Egeland
2
, men ekteskapet ble 

oppløst i 1491. Familien bodde frem til 1491 

på Øvre Egeland i Kvinesdal sogn. Etter 

skilsmissen flyttet Ingeborg Toraldesdatter til 

Valle i Setesdal og bosatte seg hos søsteren og 

svogeren. Toralde Bergulvssons døtre må ha 

delt Egelandsgården mellom seg, for i 1521 

satt datteren til Ingeborg og Svein, Gjellaug 

Sveinsdatter, som eier av halve Øvre Egeland. 

Svein Nilsson ble etter skilsmissen mest 

sannsynlig boende på Øvre Egeland i 

Kvinesdal. 

 

027. Gjellaug (Gitlaug) Sveinsdatter Øvre 

Egeland
3
. Død etter 1557. Hun var gift med  

Are Markussen Vestre Fidja
4
. Død før 1554.  

Gjellaug Sveinsdatter var i følge lagmann Bent 

Henningsens dom av 13.3.1521 den rette 

odelshaver til halvparten i gårdene Ask på 

Mosterøy og Øvre Egeland i Kvinesdal. Det 

var fogden på Lista, Peder Kørning, som førte 

saken for henne og hennes mann Are 

Markussen. De ble tildømt bruksrettighetene 

til hele Ask for de neste 30 årene da motparten 

Gunstein Torgilsson og hans slekt hadde brukt 

gården i de foregående 30 år. Samme året ble 

Gjellaug Sveinsdatter og hennes etterkommere 

tildømt odelsrettighetene i gården Ask i 

Moster sogn i Ryfylke gjennom lagmann Bent 

Henningsens dom, mens Gro Gunsteinsdatter 

og hennes etterkommere ble tildømt den andre 

halvparten. Denne dommen er medtatt i et 

domsbrev utstedt 2.6.1558 i Stavanger. Det 

sistnevnte dokumentet sier at Sigmund 

Tollefsen og Peder Reiulfsen overfor 

motparten, Svein på Bjerkreim, fikk dom på at 

Gjellaug og Gros med sine rettmessige 

arvinger fortsatt skulle følge odelen i Ask med 

mindre ikke Svein på Bjerkreim skaffet bedre 

beviser for sin kvinnes rettighet der. I 

saksdokumentene lå der og et brev fra 1436, 

som opplyste at Ask var byttet mot gården Aga 

i Hardanger. 

Gjellaug Sveinsdatter fikk i 1537 et dokument 

på at gårdene Vaula og Ask, begge beliggende 

i Ask skipreide i Ryfylke var hennes odel og 

skulle nytes og eies av henne. Det var biskop 

Hoskuld i Stavanger som kunngjorde dette, 

ettersom han i en periode hadde hatt dette 

godset i besittelse. Gjellaug Sveinsdatter 

svigersønn Sigmund Tollefsen ble ved en dom 

av 05.06.1554 tildømt retten til å innløse 

gården Vaula i Ask sogn og skipreide av 

Arnbjørn på Jill for 12 bugilde mark i sølv. 

Arnbjørns bror herr Truls, som var kannik i 

Stavanger, hadde i sin tid kjøpt gården av 

Gjellaug Sveinsdatters ektemann Are 

Markussen, selv om det var hennes egen odel.  

Are Markussen og broren Audun inngikk den 

17.9.1523 en overenskomst med Gunnar på 

Årnes i Lyngdal om fiskeriet i elva mellom de 

to gårdene Fidja og Årnes. Are Markussen var 

godseier og oppsitter. Familien bodde på  

Vestre Fidja i Lyngdal sogn. 

 

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

var gift med Peder Reiulfsen (Reidulvsen) 

Skoland
5
.  

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

seg på Skoland i Lyngdal hadde han visstnok 

bodd i  

Mandals len. Peder gav den 1.5.1558 på et 

dokument som er underskrevet på Å prestegård 

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

vitnesbyrd om at Tjodgeir Gunnarsen hadde 

plettfri vandel overfor dem. 

Peder Reiulfsen og Simon (Sigmund) 

Tollefsen ble den 2.6.1558 tildømt halve 

gården Ask i Moster i Ryfylke, som ifølge en 

lagmannsdom av 1521 hadde blitt tildømt 

Gjellaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter. 

På vegne av Peder og Sigmund opptrådte herr 

Jon Guttormsen, kannik i Stavanger, mens 

motparten Svein på Bjerkreim opptrådte på 

vegne av sin kone. Dokumentet er skrevet i 

Stavanger. 

Peder var jordgodseier og oppsitter. Familien 

bodde på Skoland i Lyngdal sogn. 

Han er også omtalt i et dokument fra 1567 

vedrørende noe jordegods i gården Oftedal; 

den vidløftige saken om gården Oftedal som 

ble fremlagt på Herredagen i Bergen den 

31.7.1622.  

Fra langt tilbake på 1500-tallet hadde det vært 

strid om gården Oftedal i Lyngdal sogn. 

Sakens kjerne var egentlig den at Peder 

Reiulfsen (Reidulvsen), som bosatt i Mandals 

len, i 1538 hadde kjøpt denne eiendommen av 

en person som omkring 1542 ble dømt fredløs 

som straff for en eller annen alvorlig 

forbrytelse. Jordegodset på Oftedal ble dermed 

konfiskert av kongen i København. Men en 10-

mannsdom av 1544 gav Peder rett til 

jordegodset som var konfiskert av kronen, mot 

at han betalte 4 lodd sølv til fogden Nils 
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Svenske og svarte vanlig landskyld til kongen. 

Denne dommen i seg selv skapte stor tvil om 

Peder virkelig hadde kjøpt eiendommen i 

1538; dette kunne være en tilbakeført dato. Det 

mest sannsynlige er vel at kjøpet hadde funnet 

sted etter at eiendommen var konfiskert, men 

at dato og år var tilbakeført for å sikre at 

eieren, den da fredløse, skulle få salgsinntekter 

av eiendommen. Selv for Herredagen i Bergen 

ville det vel være usannsynlig å konfiskere en 

annen manns eiendom; en uskyldig sitt gods.  

 

029. Torborg Pedersdatter Skoland. Hun var 

gift med Gammel Olsen Austad
6
. N.- 1568-

1605 på gården Austad i Austad sogn. Han var 

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

vedrørende gården Dydland i Kvås.  

I forbindelse med den langvarige og vidløftige 

tvisten om gården Oftedal i Lyngdal gikk det 

frem at Gammel Olsen og Somund Arnesen 

inntil videre ble tilkjent 6 månedsmatsbol i 

Oftedal ved to lagmannsdommer i 1568 og 

1578. Ved en lagmannsdom av 1593 ble 

Gammel, på vegne av hustruen og hennes 

medarvinger, tilkjent halve Oftedal, men ved 

en dom i 1594 ble det fastslått at Gammel 

Olsen med sine brødre bare tilkom 

fjerdeparten av gården. Gammel Olsen Austad 

og Peder Skoland hadde i 1599 stevnet Oluf 

Drange i Herad sogn inn for Herredagen i 

Bergen i en tvist om gården Drange med 

underliggende ødegård, men saksøkerne vant 

ikke frem med kravet sitt. 

Gammel Olsen er nevnt som lagrettemann i 

forbindelse med kongehyllingen i 1591, og han 

skattet av en fullgård i 1594 og 1600, men en 

halvgård i 1604. Gammel er registrert i 

skattelistene under kategorien odelsbønder og  

leilendinger i årene 1611-12. 

I 1604/05 ble Gammel Olsen bøtelagt for å ha 

skjelt ut kona til Giødell skomaker med mange 

skjellsord som han ikke kunne bevise. 

Gammel Olsen Austad var bonde og oppsitter. 

Familien bodde på Austad i Austad sogn.  

 

030. ………. Gammelsdatter Austad. Født i 

Austad sokn. N.- 1621. Hun var gift med 

Stenu Bjørnsen Vatland. N.- 1591-1627. 

Skifte 1634 på Austad i Austad sogn. Han var 

sønn til Bjørn Stenusen Vatland (-1623) og 

hustru Audbjør Olufsdatter Austad.  

Bjørn Stenusen Vatland var den første kjente 

oppsitter på gården Vatland i Kvås sogn. Han 

og hustruen, Audbjør Olufsdatter, hadde også 

datteren Todne (død før 1623). og blant hennes 

arvinger var Erik Torkildsen Frøysland på 

Frøysland i Søgne. Erik overtok 

Frøyslandsgården i 1612 og satt med denne 

frem til sin død i 1622. Han var sønn av 

Torkild Frøssland og Signe ……….datter. Erik 

Torkildsen var annen gang gift med Anne 

Bertelsdatter Røsstad, hvis mor var Johanne 

Didriksdatter Årnes fra Lyngdal.  

Bjørn Stenusen er nevnt i et skiftebrev av 1574  

som blant annet omhandler gården Kvås. Han  

skattet av en fullgård på Vatland i årene 1594, 

1600 og 1604. 

I 1603 skjøtet Bjørn Stenusen i hud i gården 

Fjellskår i Spangereid sogn til Ånen 

Hesteland, men både kjøper og selger hadde 

begge odel til Fjellskår. Dermed kan det tydes 

dit hen at Ånen overtok Bjørns eller hans  

hustrus del av odelsgodset. 

Ved skiftet etter Bjørn Stenusen i 1623 eide 

boet blant annet 6 eng. i gården Stypstad i 

Holum sogn. I 1963 ble Stypstad overført fra 

Holum til Søgne. Ved en rettssak fra 1690 på 

Stypstad ble det lagt frem et skiftebrev fra 

1623 hvor det sto oppført at søstrene Gro 

Bjørnsdatter og Todne Bjørnsdatter hver arvet 

3 eng. i gården Stypstad. Gru Bjørnsdatter var 

gift med Ulf Espeland i Konsmo sogn.  

Stenu Bjørnsen Vatland flyttet til gården 

Austad i Austad sogn hvor han ble gift med en 

datter av Gammel Olsen Austad.  

Det var deres datter, Audbjør Stenusdatter og 

hennes ektemann Brynjel Tollaksen, som rundt 

1609 overtok slektsgården på Vatland. 

Stenu Bjørnsen skattet av en halvgård i 1594 

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

27 er han registrert i skattelistene under  

odelsbønder og leilendinger.  

I 1607/08 ble Stenu bøtelagt for tre forhold. 

Han hadde hatt leiermål med hustruen før de 

var viet i kirken; han hadde slått Tjøl Belland 

som var et brudd på deres innbyrdes kontrakt, 

og han hadde skåret Torje Askeland i aksla 

med en kniv. Det sistnevnte forholdet hadde 

nok en viss sammenheng med at Torje 

samtidig ble bøtelagt for å ha knivstukket 

Stenu i låret under et bryllup på Helvig. Sju år 

senere havner Stenu igjen i trøbbel; han blir da 

bøtelagt for å ha slått Kirsten Bergsaker fem 

slag i hodet med ei kanne. 

 

031. Audbjør Stenusdatter Austad. Født på  
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Vatland i Kvås sokn
7
. Hun var gift med 

Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 1590 på 

Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på Vatland i 

Kvås. Han var sønn til Tollak Rolfsen Skår 

og hustru på Skår i Lund. Tollaks hustrus navn 

er ikke kjent. 

Brynjel Tollaksen Skår er ane nr. 003 på 

slektslinje 003. 

Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 

sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 

nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 

1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En  

liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 

Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 

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

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

Skår i Lund sogn. I henhold til en 

makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 

Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 

sammenheng er det mest trolig at hele familien 

flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 

skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 

hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 

sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 

 

032. Tollak Brynjelsen Lundevoll Nebdal. 

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

Nebdal i Kvås sokn. Han var gift med 

Ingeborg Anstensdatter Oftenes. Født på 

Store Oftenes i Lyngdal sokn. Død 1695 på 

Nebdal i Kvås sokn.. Hun var datter av Ansten 

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

hennes navn er ikke kjent. 

Tollak Brynjelsen Lundevoll Nebdal sin  

husstand bodde i den første tiden på gården 

Store Oftenes i Lyngdal sokn. I 1661 satt 

Tollak som eier av jordgodset på Nebdal, men 

han var også gårdbruker på gården Vatland. 

Ved skifte i 1695 etter Ingeborg satt boet med 

4½ eng. i gården Lundevoll og 8 eng. 

odelsgods i gården Nebdal
8
. 

 

033. Gunhild Tollaksdatter Nebdal. Født ca. 

1642 på gården Store Oftenes i Lyngdal sokn. 

Hun var gift med Ommund Sigbjørnsen 

Kvås. Født 1636 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Skifte 1702 på Lundevoll i Kvås sokn. Han var 

sønn til Sigbjørn Knudsen Kvås (1613-1694) 

og hustru Berte Sigmundsdatter (-1669) 

Ommund Sigbjørnsen Kvås er ane nr. 004 

på slektslinje 004. 

Ommund Sigbjørnsen flyttet til hustruens 

gårdsbruk på Lundevoll, hvor han satt som 

gårdbruker og oppsitter. I manntallet fra 1664 

og 1666 er Ommund registrert som oppsitter 

på gården Vatland, men ved disse tellingene 

var husstandene på Lundevoll registrert under 

gården Vatland. Det var i 1668 at gården 

Lundevoll ble fradelt fra hovedgården Vatland 

og skyldsatt som egen gård på ½ hud
9
.  

 

034. Ole Omundsen Kvås. Født 1678 på 

Lundevoll i Kvås sokn. Død 1749. Han var gift 

to ganger. Første gang med Åse Vrålsdatter 

Øysteinsland. Født ca. 1680 på Øysteinsland i 

Kvås sokn. Død 1721. Hun var datter av Vrål 

Anbjørnsen Øysteinsland (1624-1700) og 

hustru Astri Tollaksdatter Skrelia (-1683). 

Ole Omundsens husstand var først bosatt på 

Vestre Bringsjord i Aa sokn,  i 1700. Familien 

bodde der frem til rundt 1721 Åse 

Vråldsdatters død. Ole Omundsen giftet seg på 

nytt og flyttet med deler av husstanden til 

Årnes i samme sokn. Sønnen Omund Olsen 

Bringsjord overtok farens jordegods på 

hjemmegården Bringsjord
10

.  

 

035. Berte (Bergitte) Olsdatter Bringsjord. 

Født 1718 på Vestre Bringsjord i Aa sokn. 

Død 1788 på Lene i Aa sokn. Hun giftet seg i 

1737 med Daniel Pedersen Lene. Født 1712 

på Lene i Aa sokn. Død 1797 på Lene i Aa 

sokn. Han var sønn til Peder Pedersen d.y 

Lene (1674-1744) og hustru Torborg 

Christensdatter Eigeland (1784-1764). 

Daniel Pedersen Lene er ane nr. 004 på 

slektslinje 005. 

Daniel Perdersen Lene overtok hjemmebruket 

Lenegården etter sine foreldre, og husstanden 

bodde på Lenegården frem til 1753. Daniel 

fikk i 1753 bygselbrev fra biskopen på 

fjerdeparten av gården Årnes i Aa sokn.  

Familien flyttet da til Årnes i samme sokn, 

hvor de er registrert frem til 1767 da Peder 

overlot dette bygselbruket på Årnes til Knud 

Torjesen Årnes. Peders husstand flyttet 

deretter tilbake til hans opprinnelige 

hjemmebruk på Lene. I årene 1762-1766 hadde 

Berte og Peders datter Åses husstand bodd på 
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Lenegården, men de flyttet derfra da hennes 

foreldre igjen bosatte seg på bruket
11

. 

 

036. Peder Danielsen Lene. Født 1753 på 

Lene i Aa sokn. Død 1809 på Øvre Lohne i 

Valle sokn i Søndre Undal. Han giftet seg i 

1776 med Tale Margrethe Vrålsdatter 

Herdalen
12

. Født 1752 på gården Herdalen i 

Aa sokn. Død 1844 i Søndre Undal herred. 

Hun var datter av Vrål Joensen Herdalen 

(1700-1775) og hustru Ingrid 

Christensdatter Oftedal (1710-1792). 

Tale Margrethe Vrålsdatter Herdalen er 

ane nr. 005 på slektslinje 006. 

Peder Danielsen overtok i 1788 hjemmegården 

på Lene mot å ha faren i folloug. Ti år senere 

kjøpte Peder Danielsen et gårdsbruk på gården 

Lohne i Valle sokn i Søndre Undal og 

husstanden flyttet dit. To av Peders svogre 

overtok familiebruket på Lene. Men Peders 

barn sa ikke fra seg odelen til eiendommen, og 

i 1803 ble gårdsbruket på Lene innløst av 

Peders sønn Villum Kristian Pedersen
13

.  

Villum Kristian var i 1803 bosatt på Svinøy i 

Søndre Undal, og eiendommen på gården Lene 

solgte han samme året videre til Nils Aanensen 

Bringsjord. Ved to anledninger, i 1809 og 

1810, ble denne eiendommen på Lene tatt 

tilbake på odel av de rettmessige odelshavere, 

men begge ganger kjøpte Nils gården igjen
14

. 

Barn: I. Willum Christian Pedersen Lene, 

født 1776 på Lene i Aa sokn, n.- 28 år gammel 

ved folketellingen i 1801, død 27.3.1861. Han 

var gift to ganger; første gang med Torborg 

Haagensdatter, født 1763, n.- 38 år gammel 

ved folketellingen i 1801, død 1814. Etter 

Torborgs død giftet Willum seg med Kristine 

Corneliusdatter Njerve, født rundt 15.3.1789 

på Øvre Njerve i Spangereid sokn, døpt 

22.3.1789, datter av Cornelius (Cornelis) 

Jensen Grønsfjord (6.11.1759-) og Gunhild 

(Gunel) Haagensdatter Njerve (1747-). 

Willum Christian Pedersen reiste som ung til 

Risør, hvor han tok utdanning innen tømmer- 

og snekkerarbeid og ble utlært til skipsbygger. 

Willum Christian Pedersen kom tilbake til 

Søndre Undal og kjøpte seg hus i Svinøy rundt 

1800 og etablerte også et eget skipsverft. Ved 

Willum Christians verft ble det bygd både 

kystfartøy og danmarksslupper, og blant disse 

fartøyene var «Lena», «Familien», «Zewfyr», 

«Garabaldi» og «Forsøget». Kjøperne av disse 

skutene var eneredere og redier på kysten  

mellom Svinør og Kristiansand.  

Det meste av materialene som Willum 

Christians verft nyttet til skipsbygging ble 

kjøpt lokalt i Søndre Undal, og helt lokale trær 

til skipsbyggingen ble skåret på Lohnesaga. I 

vinterhalvåret ble det også utført større og 

mindre reperasjoner av skip fra flere nasjoner 

som hadde søkt havn i Svinør. Ett av skipene 

som kom dampende, ikke seilende som vanlig 

var, inn til verftet var Norges første dampskip 

«Constitutionen», som hadde blitt bygd ved et 

engelsk verft i 1827. På overfarten til Norge 

kom det flunkende nye skipet ut i storm i 

Nordsjøen og fikk noen skader overbords. 

Nermeste havn for reperasjoner var Svinør og 

det var skipsverftseieren Willum Christian 

Pedersen som selv gikk om bord på 

dampskipet for å utbedre skadene
15

.  

I matrikkelen av 1838 er Willum Pedersen 

registrert som eier av løpenr. 613 på gården 

Syrdal i Søndre Undal herred.  

II. Daniel Pedersen Lohne, født 24.11.1778 

på Lene i Lyngdal prestegjeld, død 1836 på 

Lohne i Søndre Undal, gift 26.6.1802 med  

Guline Mikkelsdatter. Daniel Pedersen var 

snekker ved folketellingen i 1801, og i årene 

1802-1807 bodde familien i Svinør i Søndre 

Undal, men før 1810 flyttet husstanden til 

gården Lohne i samme sokn. 

III. Berthe Pedersdatter, født 1781, døpt 

16.01.1781 i Lyngdal, gift 1805 i Mandal med 

Hans Christian Kleven.  

IV. Inger Marie Pedersdatter, født 1783, 

døpt 25.04.1783, død 26.03.1807 i Mandal av 

forråtnelsesfeber (spedalskhet?), . Hun giftet 

seg med Baard Nielsen, 1804 i Mandal, født 

1784 i Mandal, døpt 28.03.1784. 

V. Aase Lene Pedersdatter, født 1787. 

VI. Christian Didrik Pedersen, født 1789 på 

Lene i Lyngdal, død 20.03.1846 i Svinør i Sør-

Audnedal. bosted 1812 i Svinør, Sør-

Audnedal, gift 1811 med Gulene Olsdatter 

Lohne. 

VII. Elisabet Kathrine Pedersdatter, født 

1792, død 1807. 

 

037. II. Daniel Pedersen Lohne. Født 

24.11.1778 på Lene i  Lyngdal prestegjeld. 

Død 1836 på Lohne i Søndre Undal. Han giftet 

seg 26.06.1802 i Valle kirke med Guline 

Mikkelsdatter Åvik. Født 1777 på Åvik i 

Valle sokn. Død 9.4.1862 på Svinør i Valle 

sokn i Søndre Undal herred. Hun var datter av 



DANIELSEN-ULRIKSEN SLEKTEN I SØR-AUDNEDAL 

 

 
 

8 

Mikkel Torkildsen Åvik (1726-) og hustru 

Gunluf Tomasdatter (1733-).  

Daniel Pedersen Lohne var i 1801 snekker av 

yrke. Familien bodde da på Lohne i Søndre 

Undal. I årene 1802 - 1807 bodde familien på 

Svinør i Søndre Undal, men før 1810 hadde 

husstanden på nytt bosatt seg på Lohne i Valle 

sokn. (Sør-Audnedal).  

Barn: I. Michael Danielsen, født 28.3.1803 i 

Svinør, død 1808.  

II. Peder Danielsen, født 27.7.1804 i Svinør, 

død rundt 10.9.1817 på Lohne, gravlagt 

17.9.1817. 

III. Gabriel Tobias Danielsen, født 23.4.1806 

i Svinør, død i september 1806 i Svinør.  

IV. Gabriel Tobias Danielsen, født 

06.07.1807 i Svinør, død ca 1871, gift 1837 

med Gurine Willumsdatter, født 02.11.1816 i 

Valle sokn. Husstanden bodde der tollboden 

nå er og de drev gjestegiveri. Av yrke var 

Gabriel Tobias gårdbruker, huseier, gjestgiver 

og skipsreder. Han kontraherte sluppen 

"Brødrene". Ved folketellingen i 1865 bodde 

familien på Svinør i Valle sokn. 

V. Michael Danielsen, født 18.03.1810 på 

Lohne i Valle sokn, død 21.04.1871, gift 

25.02.1858 med Sille Marthea Larsen 

Molandstvedt, født 03.03.1824 på 

Molandstveit i Valle sokn, død 06.12.1892 på 

Lohne i Valle sokn i Søndre Undal herred. 

Michael Danielsen overtok gården på Lohne. 

VI. Bernt Elias Danielsen, født 1812 på 

Lohne i Valle sokn, navn i folketelling Elias 

Danielsen og skulle være født 1811, gift to 

ganger; første gang med Berthea 

Ariansdatter, født 1816, død 1854. Etter 

hennes død giftet Bernt Elias seg med Sara 

Christensdatter, død etter 1894. Familien 

bodde ved folketellingen i 1865 på Holmen 

ved Svinør i Valle sokn. Bernt Elias var i 1865 

skipstømmermann og huseier, og han drev 

skipsverft på Holmen ved Svinør.  

VII. Gunhild Dorthea Danielsdatter, født 

1817 på Lohne i ,død 1840.   

VIII. Thale Gurine Danielsdatter.  

IX. Peter Danielsen, døpt 17.10.1819 i 

Spangereid kirke i Spangereid sokn i Audnedal 

prestegjeld, død 29.1.1820 på Lohne i Valle 

sokn i Audnedal prestegjeld, gravlagt 5.2.1820 

på Valle kirkegård.  

X. Peter Danielsen,også kjent som Petter  

Danielsen Hammerøen, født 15.06.1821 på 

Lohne i Valle sokn, døpt 24.06.1821 i Valle 

kirke, gift 9.11.1843 i Valle kirke i Valle sokn 

med Gunhild Marie Rolfsdatter,også kjent 

som Guline, også kjent som Guline Marie. 

 

038.X. Peter Danielsen Hammerøen, også 

kjent som Petter Danielsen Hammerøen. 

Født 15.6.1821 på Lohne i Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld, døpt 24.6.1821 i Valle 

kirke
16

, konfirmert 18.10.1835 i Valle kirke. 

Han giftet seg 9.11.1843 i Valle kirke i Valle 

sokn med Gunhild Marie Rolfsdatter 

Syrdal,også kjent som Guline, også kjent som 

Guline Marie. Født 11.1.1818 på Syrdal i 

Valle sokn. Død 12.11.1882 på Hammerø i 

Valle sokn i Søndre Undal herred. Hun var 

datter av Rolf Olsen Steinsland (5.10.1788-

24.5.1878) og hustru Aase Sveinusdatter 

(Svenningsdatter) Lunde (1.2.1784-

10.10.1860). 

Gunhild Marie Rolfsdatter Syrdal er ane 

nr. 013 på slektslinje 013. 

I 1843 bodde Peter og hustruen Gunhild Marie 

på Hammerø ved Svinør i Søndre Undal 

herred, og Peter var da skipper av yrke. I 1851 

var han i utenriksfart med dekksbåten 

«Familien». Folketellingen av 1865 viser at 

husstanden bodde på Svinør, og Peter var da 

gård- og huseier samt skipperborger og 

skipsreder. Om Peter Danielsen står det i 

folketellingen fra 1865 at han da var 44 år og 

født i Søndre Undal. I 1868 overtok Peter 

Danielsen som eneeier av sluppen «Brødrene», 

og sønnen i familien Christian Danielsen var 

skipper på fartøyet i en alder av 18 år. Sluppen 

"Brødrene" var et sterkt fartøy som i 

utgangspunktet tålte hard seiling, men på turen 

til Jylland denn høsten ble grunnbråttene 

utenfor Thyborøn ved innløpei til Limfjorden 

en for hard påkjenning for «Brødrene». Skipet 

forliste der like utenfor Jyllandskysten, men 

heldigvis ble mannskapet reddet av losbåten. 

Denne jyske losbåten lå like innenfor 

grunnbråttene og kjempet hardt mot været, 

mens «Brødrene» ble knust mot sjøbunnen.  

Peter Danielsen fortsatte sine investeringer i 

skipstonnasje, og i 1882 kjøpte han sluppen 

"Enigheden"
17

.  

Peter Danielsen var trelasthandler og skipet 

mye last til Danmark og langs kysten av 

Norge. Trelasthandel til Skottland, Færøyene 

og Island var ikke ukjent på denne tiden, og 

det ser ut som Peter Danielsen også ville prøve 

denne mulighet til mere Nordsjøfart. I 1865 
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satt Peter Danielsen med eiendommene med 

løpenr. 607b, 614 og 615 under gården Svinør  

i Søndre Undal herred. 

Barn: I. Daniel Petersen, født 3.2.1845 på 

Hammerø ved Svinør i Søndre Undal herred, 

døpt 2.3.1845 i Spangereid kirke, n.- 21 år i 

1865, var da styrmann av yrke, overtok 

morsgården på Syrdal, død 15.12.1892 på 

Syrdal, gravlagt 22.12.1892 nær Valle kirke. 

II. Søverine Åsea Pedersdatter, født 

27.8.1847 på Hammerø ved Svinør, n.- 19 år 

gammel i 1865. 

III. Kristian Otto Petersen, født 27.4.1849 

på Hammerø ved Svinør, n.- 17 år i 1865, var 

da matros av yrke. 

IV. Gurine Dorthea Petersdatter, født 

6.3.1852 på Hammerø ved Svinør, n.- 14 år i 

1865. 

V. Rudolf Petersen, født 15.4.1854 på 

Hammerø ved Svinør, død 2.8.1854 på Svinør, 

gravlagt 7.8.1854. 

VI. Regine Petersdatter, født 27.11.1855 på 

Hammerø ved Svinør i Søndre Undal herred, 

n.- 11 år i 1865, gift med Otto Rudolf 

Ulriksen, født 21.10.1853 på Åvik i Søndre 

Undal herred.    

VII. Peter Martinius Petersen, født 

27.4.1858 på Syrdal i Søndre Undal herred, 

døpt 30.5.1858 i Valle kirke i Søndre Undal, 

n.- 8 år i 1865, gift 5.1.1893 med Thora 

Syvertsdatter Vige, født 1869 på Vige i 

Søgne sokn, datter av Syvert Jørgensen Vige 

(1832-1926) og hustru Kristine Torkildsdatter 

Eid (1838-1910). 

VIII. Caroline Petersdatter, født 2.12.1860 

på Hammerø ved Svinør i Søndre Undal 

herred, døpt 16.1.1861 i Valle kirke, n.- 6 år i 

1801.  

   

039. VI. Regine Petersdatter Hammerø. 

Født 27.11.1855 på Hammerø ved Svinør i 

Søndre Undal herred, n.- 11 år i 1865. Hun var 

gift med  Otto Rudolf Ulriksen Svinør. Født 

21.10.1853 på Åvik i Søndre Undal herred. 

Han var sønn til Hans Christian Ulriksen 

(9.9.1813-1860) og hustru Elisabeth Martine 

Olsdatter Lohne (3.2.1828-29.12.1912). 

Elisabeth Martine Olsdatter  Lohne var datter 

av Ole Danielsen Lohne (24.12.1794-

23.6.1871) og hustru Randi Olsdatter Lohne 

(16.1.1802-8.4.1878).   

Otto Rudolf Ulriksen Svinør er ane nr. 010 

på slektslinje 007.  

I folketellingen av 1865 var Otto Rodolf 

Ulriksen registrert som født i 1853 i Søndre 

Undal herred og han bodde i 

barndomshjemmet i Svinør. I folketellingen av 

1900 var Otto Rudolf registrert som født i 

1853 i Spangereid sokn, husfader og av yrke 

vae han skipsfører (kaptein). Hustruen Regine, 

som i folketellingen av 1900 var registrert som 

Regine Ulriksen, var født i Søndre Undal sokn 

og av yrke huskjerring. I folketellingen av 

1910 var Otto Rudolf registrert som født 

21.10.1853, husfader, og av yrke var han 

skipper. Hustruen Regine var registrert som 

født 27.11.1855, husmoder, og av yrke var hun 

skipperkone. Familien bodde i Svinør i Søndre 

Undal (Sør-Audnedal) herred.  

Registrerte barn
18

: I. Marthine Elisabeth 

Ulriksen, født 6.1.1882 i Svinør i Søndre 

Undal herred, døpt 22.1.1882 i Valle kirke. 

Faddere ved dåpen: Daniel Danielsen, Herman 

Ulriksen, Peter K. Danielsen, Martine E. 

Larsen og Karoline Danielsen.  

II. Petter Danielsen Ulriksen, født 30.1.1884 

i Svinør i Søndre Undal herred, døpt 10.2.1884 

i Valle kirke. Faddere ved dåpen: Peter 

Danielsen Svinør, Daniel Danielsen Syrdal, 

August Ulriksen Aavik, Dorthea Aaberg 

Svinør og Larsen Svinør. 

III. Rudolf Reginald Ulriksen, født 

18.2.1886 i Svinør i Søndre Undal herred, døpt 

28.3.1886 i Spangereid kirke.Faddere ved 

dåpen: Peter A. Kristoffersen Svinør, Kristian 

Danielsen Svinør, Tarald Jakobsen Svinør, 

Marie Kristoffersen Svinør og Laura Marie 

Larsen Svinør. 

IV. Hermana Gabrielle (Ella) Ulriksen, født 

2.4.1888 i Svinør Søndre Undal herred, døpt 

15.4.1888, konfirmert 5.10.1902 i Valle kirke.  

I 1910 var Ella Ulriksen tjenestejente i 

husstanden til Thorbjør Albert i 

Gyldenløvesgate 5 i Kristiansand.  

V. Einar Ulriksen, født 11.4.1890 i Svinør i 

Søndre Undal herred, døpt 4.5.1890 i Valle 

kirke. Faddere ved dåpen: Andreas Olsen 

Svinør, Kristian Danielsen Svinør, Bent T. 

Bentsen Syrdal, Severine Syrdal og A. 

Danielsen Syrdal.   

VI. Dagny Amalie Ulriksen, født 19.1.1894 i 

Svinør i Søndre Undal herred, døpt 4.2.1894 i 

Valle kirke. Faddere ved dåpen: Herman 

Ulriksen, Tom Danielsen Syrdal, Peter 

Jakobsen Svinør, Karoline Karlsen Svinør og 

Hulda Ulriksen Svinør .  
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040. I. Marthine Elisabeth Ulriksen. Født 

6.1.1882 på Svinør i Søndre Undal herred, 

døpt 22.1.1882 i Valle kirke. Konfirmert 

11.10.1896 i Valle kirke. Død 29.5.1955, 

gravlagt 2.6.1955 på Søgne kirkegård. Hun 

giftet seg 28.12.1905 i Valle kirke med Jakob 

Andreas Johansen Skarpeid. Født 6.9.1878 

på Holmen i Søgne, døpt 8.9.1878 i Søgne 

kirke
19

. Død 18.11.1960, gravlagt 23.11.1960 

på Søgne kirkegård. Han var sønn til Johan 

August Jakobsen Try
20

 (3.2.1852-1929) og 

hustru Henrikke Pedersdatter Holmen 

(4.6.1851-1931). 

Marthine Elisabeth Ulriksen var i 1900 

tjenestejente i husstanden til tollbetjent A. 

Davidsen i Svinør i Søndre Undal herred.  

Johan August Jakobsens husstand bodde fra 

rundt 1876 til 1890 på et bruk under gården 

Holmen i Søgne. Han overtok farens bruk i 

Sønninga i 1890 hvor han bygde seg hus. 

Johan August hadde ett allsidig yrkesliv og var 

både gårdbruker, landhandler, snekker og 

ferjemann. Det var han som hadde ansvaret for 

at ferjetilbudet mellom Sønninga og Nesheim 

på Røsstad-siden av fjorden fungerte.  

Samme dag som Marthine Elisabeth og Jakob 

Andreas giftet seg, giftet også Marthines bror 

Petter Danielsen Ulriksen seg med Jakobs 

søster Aasine Theodora Johansdatter. 

Dermed var det et dobbeltbryllup som ble 

feiret i Svinør denne fjerde siste dagen i 

desember 1904.  

Ved folketellingen i 1900 var Jakob Andreas 

Johansen Skarpeid i lære som skreddersvenn 

med oppholdssted i Lillesand.  Da Jakob 

Andreas giftet seg i 1904 var han skredder av 

yrke og bodde i foreldrenes husstand på bruket 

Sønninga. Folketellingen av 1910 viser at det i 

bolighuset i Sønninga var to husstander. I den 

ene husstanden bodde Johan August 

Jakobsen Skarpeid, hans hustru Henrikke 

Skarpeid og deres barn Arne Johansen 

Skarpeid, født 23.8.1891 og Hans Johansen 

Skarpeid, født 5.4.1894. Johan Skarpeid var 

da gårdbruker, snekker og fisker av yrke. 

Henrikke Skarpeid var gårdmannshustru 

(gårdbrukerkone)  av yrke. Arne var fisker av 

yrke og Hans var gårdsarbeider av yrke.      

I den andre husstanden bodde Jakob Andreas 

Johansen Skarpeid, hans hustru Marthine 

Skarpeid og deres barn Hulda Skarpeid, født 

26.8.1905 og John Herman Skarpeid, født 

27.7.1908. Jakob Andreas Johansen Skarpeid 

var skredder av yrke og Marthine Skarpeid var 

hustru av yrke. Familien bodde på bruket 

Sønninga
21

, bnr. 5, under gården Trysnes, gnr. 

37, i Søgne herred. I kirkeboka for Søgne 

prestegjeld er denne familien registrert med 

bostedsadresse Skarpeid vedrørende fødested 

for barna. Ut fra den stedsidentifikasjonen ble 

bruket Sønninga under Trysnes sett på som en 

del av det geografiske området Skarpeid. 

Barn: I. Hulda Skarpeid, født 26.8.1905 på 

Skarpeid i Søgne herred, døpt 1.10.1905 i 

Søgne kirke. Faddere ved dåpen: Johan 

Jakobsen Skarpeid, Nils Hansen Frøysland, 

Peder Ulriksen Svinør, Henrikke Jakobsen 

Skarpeid og Josefine Jakobsen Skarpeid.  

II. John Herman Skarpeid, født 27.7.1908 på 

Skarpeid i Søgne herred, døpt 9.8.1908 i Søgne 

kirke. Faddere ved dåpen: Johan Jakobsen 

Skarpeid, Nils Hansen Frøysland, Arne 

Johansen Skarpeid, Henrikke Jakobsen 

Skarpeid og Theodora Ulriksen Skarpeid. John 

Herman døde 6.12.1984, gravlagt 11.12.1984 

på Søgne kirkegård.  

III. Rudolf Skarpeid, født 31.1.1911 på 

Skarpeid, hjemmedøpt 2.2.1911. 

Hjemmedåpen forettet av Johan Jakobsen 

Skarpeid i nærvær av barnets fader og kone 

Henrikke Skarpeid, død 6.2.1911 av krampe på 

Skarpeid i Søgne.  

IV. Rolf Reidar Skarpeid, født 31.8.1912 på 

Skarpeid i Søgne herred, døpt 22.9.1912 i 

Søgne kirke. Faddere ved dåpen: Nils Hansen 

Frøysland, Jørgen Jørgensen Frøysland, Hans 

Johansen Skarpeid, Henrikke Jakobsen 

Skarpeid og Elisabeth Jørgensen Frøysland. 

Rolf Reidar døde 11.12.1980, gravlagt 

18.12.1980 på Bekkestranda kirkegård i Sande 

kommune. 

V. Arna Margot Skarpeid, født 22.8.1916 på 

Skarpeid i Søgne herred, døpt 17.9.1916 i 

Søgne kirke. Faddere ved dåpen: Johan 

Jakobsen Skarpeid, Nils Hansen Frøysland, 

Hans Johansen Skarpeid, Josefine Hansen 

Skarpeid og Karen Frøysland. 

VI. Jørgen Skarpeid, født 28.8.1918 på 

Skarpeid i Søgne, døpt 22.9.1918 i Søgne 

kirke. Faddere ved dåpen: Johan Jakobsen 

Skarpeid, Henrik Johansen Skarpeid, Arne 

Johansen Skarpeid, Josefine Hansen Skarpeid 

og Dagny Ulriksen Skarpeid. Jørgen døde 

4.4.1986, gravlagt 11.4.1986 på Søgne 

kirkegård. 

VII. Marie Skarpeid, født 4.7.1921 på  
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Skarpeid i Søgne, døpt 31.7.1921 i Søgne 

kirke. Faddere ved dåpen: Gårdbruker Johan J. 

Skarpeid, lærer Henrik Skarpeid, byggmester 

Arne Skarpeid, fru Johanne Skarpeid og frøken 

Hulda Skarpeid. Marie døde 9.3.2007, gravlagt 

14.3.2007. 

VIII. Øivind Skarpeid, født 25.11.1923 på 

Skarpeid i Søgne, døpt 1.1.1924 i Søgne kirke. 

Faddere ved dåpen: Johan J. Skarpeid, Arne 

Skarpeid, John Skarpeid, Gurine Henriksen og 

Marie Græsbøll. Øivind døde i juli 1939, 

gravlagt 13.7.1939 på Søgne kirkegård. 

IX. Erling Skarpeid, født 17.11.1926 på 

Ormestad i Søgne, døpt 25.12.1926 i Søgne 

kirke. Faddere ved dåpen: Arne Skarpeid, John 

Skarpeid, Reidar Skarpeid, fru Sigrid Skarpeid 

og frøken Tora Ormestad. Erling døde 

9.9.2002, gravlagt 13.9.2002 på Søgne 

kirkegård. 

 

 

SLEKTSLINJE 002 

 

001. Budle Vålesson. Født ca. 190 etter 

Kristus. Han nevnes i sagastykket "Hversu 

Noregr bygdist" - "Hvordan Norge ble 

befolket" - men der nevnes han som en av 

sønnene til Skjoldungen Halvan og bror til 

blant andre Lovde eller Lodve og Sigar. Det er 

ikke denne Budle, men hans ætling som 

nevnes i sagasyklusen om Volsungene og hos 

den danske kronikøren Saxo Grammaticus. Det 

er opplagt han var en Skjoldung og faren kan 

neppe være andre enn Våle, sønn av Balder 

eller Bel-Dag - også kalt Volund smed. Budles 

mor het visst også Bodvid og var datter av den 

svenskfødte kong Hodd Ring i Danmark, sønn 

av Uppsalakongen Visbur Hodbrodd (ca. 72-

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

eller Egil. Hos Snorre kalles brødrene Gisl og 

Ondur.  

På grunn av navnene i etterslekten, kan vi 

slutte at Budle var konge i Ranrike - altså 

Bohuslän - som tilhørte Norge inntil 1600-

tallet. 

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

ætling i 7. ledd av Odins sønn Skjold, og 

farfaren hadde blant annet vært konge over 

Vestfold og Østfold. Vi vet ikke navnet på 

Budles hustru - ei heller på hennes far, som var 

født midt på 100-tallet, men Budles svigerfar 

var nok Athisles sønn. 

 

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

etter Kristus. Han er da oppkalt etter sin  

morfars far. Selvom Adils, Hods bror, var hans 

oldefars bror og han kunne vært oppkalt 

indirekte, var ikke dette vanlig praksis, mens 

det derimot var et utbredt inngifte mellom 

nære slektninger i den tiden. Det er tydelig 

Adils Budlesson Saxo omtaler i syklusen om 

Vermund og Uffe, stamfedrene til kongene av 

Mercia i England. 

Adils overvant kong Frovin Frøygeirsson,  

svigerfar til Uffe. Frovin skal ha vært Slesvigs 

konge, mens Uffe hersket i Angeln. Imidlertid 

ble Adils selv felt av Frovinssønnene Kette 

(Ketil?) og Uvigg (Ufeig). 

En venn av kong Adils var kong Godgejst 

Håvardsson (ca. 230-310), som var 8. 

generasjon av Håløygkongenes slekt. Hvorvidt 

kong Godgjest hersket i Nord-Norge, vet vi 

ikke. Det er mer sannsynlig at han hadde 

kongedømme i Jylland i Danmark. Hos Snorre 

hører vi at Godgjest ble drept da han prøvde en 

hest han hadde fått av kong Adils. Men da 

Snorre formoder at Adils overlevde 

Godgjest, må Adils ha vært eldgammel da han 

- etter 310 - ble drept av Ufeig og Ketil. 

Utenkelig er det ikke - for vi ser at 

oppkallingen i Budlungenes slekt går direkte 

fra tippoldefar til tippoldebarn ved iallfall to 

anledninger. Dette kan også bety at 

Budlungenes fiender ikke våget å hevne seg 

før Budlungene var eldgamle, og at kongene i 

Bohuslän var meget mektige, er det svært 

meget som tyder på. 

 

003. Vivil Adilsson. Han var konge av 

Bohuslän - Ranrike. Født ca. 260. Denne 

sagakongen har samme fornavn som 

svigerfaren til kong Ring på Ringerike (født 

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

Ellers kjennes han kun fra "Hversu Noregr 

bygdist". Det er mulig at Vivil hadde broren 

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

  

004. Læfve (Leidulv?) Vivilsson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca 300. Også han 

kjennes bare ved navn fra "Hversu Noregr 

bygdist". Har faren hatt en bror ved navn 

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

dennes datter - sin kusine - og det var skikk i 

landet i den tiden. Mangelen på saga om 

Læfve eller Leidulv Vivilsson, indikerer at 

hans regjeringstid har forløpt fredelig. 
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005. Sigurd Læfvesson. Han var konge av 

Ranrike. Født ca. 340. Denne nevnes ikke i 

"Hversu Noregr bygdist". Det gjør derimot 

hans yngre bror Budle, som kanskje er oppkalt 

etter sin morfar. I Volsungenes beretninger, 

hører vi også at Budle var far til Brynhild og 

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

andre Budle i sin tur har hatt en sønn ved navn 

Adils som var den tredje Budles svigerfar. Det 

var denne tredje Budle som skal ha vært 

svigerfar til burgunderkongen Gundahar 

Gibikasson, og det omtales også hos Saxo 

Grammaticus.  

Avstandene i Europa var i de dager likevel 

ikke større enn at det var hyppig trafikk 

mellom Skandinavia og traktene helt ned til 

Svartehavet. 

På de trakter - i det Bosporanske Riket - hadde 

nå goterne - Ostrogoterne - overtatt makten, 

men legitimert sine krav ved å gifte seg inn i 

de gamle bosporanske kongenes ætt, ætlingene 

til romere, persere og makedonere. Likesom 

vestgoterne fikk kongenavnet Alarik inn i 

slekten fra Uppsala - er det mer utviltsomt at 

Ranrikeskongen Sigurd Læfvesson har vært 

svigersønn av ostrogoterkongen Hermanarik, 

som levde ca. 300-375. 

Den tyske historiker Wilfried Fischer antar at 

Hermanariks hustru, som ble født ca. 318, var 

datter av den bosporanske kongen Tiberius 

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

Denne Tiberius var den 10. generasjonen som 

bar navnet Tiberius Julius av de bosporanske 

kongenes ætt, fra og med Tiberius Julius 

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

sønnesønn av den Gepaipyris, som var 

datterdatters datterdatter av den romerske 

triomviren Marcus Antonius. 

Sannsynligvis var Sigurds mor av Götalands - 

det vil si Västergøtalands - kongeslekt, og 

morfaren må ha vært Svipdag Sigarsson. Av 

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

kamp mot fetteren kong Sigvald eller Sibald 

Sigarsson, men at han falt i kamp mot dennes 

stattholder Sigmund Volsung, som imidlertid 

selv døde i kampen. 

 

006. Jormunrek Sigurdsson. Født ca. 375. 

Han var senere konge av Ranrike, var oppkalt 

etter sin mektige morfar i Syd-Russland. Den 

danske historikeren Saxo sier uttrykkelig at 

han var livlig på ferde nær Bosporos - i 

Hellesponten, og hans annen hustru - Svanhild 

- skal ha vært søster til fire mektige 

hellespontinske brødre. Saxo forteller at 

Jormunrek og dennes fosterbror Gunnar først 

var fanger hos den "slaviske" kongen Ismer - 

utvilsomt den gotiske høvdingen Withimir 

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

Ermanarichs sønn Hunimund (født ca. 338). 

Da Jormunrek ble fri og kom tilbake til 

Skandinavia, fikk han kongeriket etter onkelen 

Budle, som hadde styrt etter Sigurds død. 

Jormunrek eller Jarmerik skal ha erobret kong  

Gøtars rike, det vil si riket til kong Sinfjotle 

Siggeirsson. Det er vel all grunn til å tro at 

Jarmerik bekreftet sitt krav ved å gifte seg med 

Sinfjotles søster. Hennes mor, Signe, var 

søster til den Sigmund Volsung som kjempet 

mot Jormunreks far Sigurd. 

Av beretningen hos Saxo, får vi det inntrykk at 

Jormunrek falt i slag mot de fire brødrene til 

Svanhild fra Hellespont. 

 

007. Randve Jormunreksson. Han var konge 

over Ranrike. Født ca. 410. Hos Saxo kalles 

han "Broder". "Broder blev sin Faders 

Eftermand, men hvad han duede til, derom tier 

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

visstnok ble etterstrebet av stemoren Svanhild 

og dermed ufrivillig ble årsak til hennes død. 

Hans hustru må ha vært Aslaug, datter av 

Sigurd Sigmundsson fra søndre Østfold. 

 

008. Sigvald (Sigurd) Randvesson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca. 450. Også han 

nevnes kun med navn hos Saxo. 

 

009. "Snie" Sigvaldsson, gir oss derimot mer 

kjøtt på benene. Når Saxo omtaler "den 

merkverdige elskovshandel" som var mellom 

ham, og den gøtiske kongsdatteren, er det vel 

neppe tvil om at vi her har å gjøre med den 

første Ragnar Lodbrok. Denne var i tilfelle 

født ca. 480. I sagaen om Ragnar Lodbrok, 

kalles hans hustru Tora Borgarhjort, og hennes 

far var jarlen Herrød i Götaland. Dermed var 

Toras søster Hygd gift med kong Hugleik av 

Götaland, som omtales i Beowulfeposet fra det 

7. århundre. Om Hygds mann Hugleik eller 

Chocialicus, vet vi fra frankiske annaler at han 

falt i Friesland i 521. 

 

010. Sigurd Ragnarsson, må ha vært navnet 

på neste generasjon, og Sigurd ble i tilfelle 

født ca. 520. En datter ble nok gift med kong 
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Yngvar av Uppsala og ble mor til Braut-Anund 

og dennes bror Sigurd. 

 

011. Ragnar Sigurdsson, var så neste 

generasjon og født ca. 560. Om ham finnes  

heller ingen spesiell saga, og dermed var det  

vel fredelig i Bohus i hans tid. 

 

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

Gardarike, det vil si Russland. Som nevnt - var  

det hyppig forbindelse mellom Nord og Sør i 

de tider, og de gamle norske historikere Storm, 

Munch og flere med dem fremhevet disse 

forbindelser, men i våre dager er man - vel litt 

for lettvint - tilbøyelige til å avfeie dem. 

Navnet Rådbard er veldig interessant: Det er 

det samme som det senere så ofte brukte 

"Robert". 

Da den danske kongen Rørek Halvdansson ble 

drept med svik, forårsaket av broren Helge den 

kvasse og av svigerfaren Ivar Vidfamne 

Haraldsson, ble enken Aud Ivarsdatter gift 

med kong Rådbard. Dette ekteskapet skulle bli 

skjebnesvangert. 

 

 
Kostbare skandinaviske smykker og ringer fra 500-

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

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

013. Randve Rådbarsson. Født omkring 640, 

antagelig død ca. 715. Han levde i fred og 

fordragelighet med den eldre halvbroren 

Harald Røreksson med tilnavnet Hildetann (ca. 

638-718), som hadde temmelig utstrakte riker i 

både Danmark, Sverige og Norge. 

På den annen side, har nok Randve hatt visse 

ambisjoner. Han giftet seg nemlig med Åsa, 

datter av kong Harald Alreksson på Agder, og 

hun nedstammet fra den romerske keiseren  

Claudius. 

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

Han var konge av Västergøtland, Uppsala og 

flere svenske kongedømmer, bl.a. Skåne, 

Sjælland, storparten av det øvrige Danmark, 

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

Vestfold, deler av Telemark og Agder, etc.   

Sigurd Ring var gift med Alvhild  

Gandalvsadatter fra Alvheim i Tune, Østfold, 

datter av kong Gandalv Alvgeirsson (født ca. 

650). Gandalv var sønnesønn av kong Alv, 

som var født ca. 580 og visstnok var den tiende 

konge på Alvum som bar dette navnet.  

Sigurd Ring utfordret Harald Hildetand, sin 

fars halvbror, til å møte ham til slag på 

Bråvollene, ved Bråviken nær Norrköping i 

Sverige, for å finne ut hvem av dem som var 

den tapreste og mektigste. Kong Harald 

Hildetand tok imot denne utfordringen. De 

brukte syv år på å bygge opp hærstyrken av 

dyktige og kraftige menn og kvinner. Da hæren 

var klar marsjerte kong Harald Hildetand i 

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

Sjælland til Skanør. Straks hærene møttes 

løper kjemper og skjoldmøyer fra begge sider 

frem og hugger til å begynne med blodige 

gater gjennom fiendens rekker. Kong Harald 

Hildetand ble felt av sin egen høvedsmann 

Brune, som slo den gamle kongen i hodet med 

ei klubbe. Kong Sigurd Ring tar nå makten 

både i Danmark og Sverige, og skal ha hersket 

lenge. På sin eldre dager fridde han til Alvsol 

av Vendsyssel, men hun nektet å gifte seg med 

ham. Kong Sigurd Ring gikk da til kamp mot 

hennes brødre, hvor begge falt. I mellomtiden 

hadde Alvsol tatt gift - for ikke å falle i 

fiendens hender. Når kong Sigurd Ring fikk 

vite om dette begikk han selvmord - ved å 

spidde seg på et sverd - ombord på et skip, 

lastet med alle de omkomne fra slaget, som så 

ble satt i brann. 

 

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

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

Sigurdsdatter, fra Spangereid ved Lindesnes. 

Hun var egentlig datter av kong Sigurd 

Fåvnesbane og hustru Brynhild 

Budlesdatter, men etter deres død flyktet 

fosterfaren kong Heime i Lymdalene med 

henne til Spangereid.  

Den høyættede Åslaug vokste opp hos Åke og 

hustruen Grima på Spangereid. De behandlet 

henne som en trell, og hun ble satt til hardt 

arbeid og til å gjete dyrene ute i marka. Årene 
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gikk, og jenta vokste seg penere og penere, og 

for at ingen skulle se hvor vakker hun var  

hadde Grima nektet henne å vaske seg og å  

stelle håret. 

Navnet "Kråka" skal hun ha fått da hun en  

sommer det var svært tørt påkalte en flokk 

kråker som til sist dekket hele himmelen, og da 

kråkene fløy bort begynte det å regne. Hun 

visste at hun var av kongelig ætt og drømte 

ofte om å komme bort fra fattigdommen på 

Spangereid og fra trellekårene hos Åke og 

Grima.  En dag mens hun satt slik å drømte 

fikk hun se at det var kommet mange store skip 

inn til land like i nærheten av gården hvor hun 

bodde. Det hun så var flåten til en av datidens 

mektigste konger i Europa, nemlig kong 

Ragnar Lodbrok av Danmark. Han var egentlig 

på vei til England, men hadde lagt turen innom 

Spangereid på å besøke slektninger på Agder. 

Åslaug skyndte seg hjem og vasket seg godt å  

kjemmet håret uten å bry seg om Grimas 

forbud. Og med det gylne håret om seg som en 

kappe gikk hun mot huset. Mens Åslaug var på 

vei hjem hadde kong Ragnar sendt 

matsveinene sine på land for å bake brød. De 

gikk inn på gården og traff Grima, som fortalte 

dem at hun hadde en datter som kunne hjelpe 

dem med å bake brød. Men sveinene ble så 

forvirret av den vakre jenta at de glemte hele 

bakingen og dermed ble alle brødene brent. Da 

de kom tilbake til skipene spurte kongen om 

hvorfor alle brødene var blitt brent, og de 

unnskyldte seg med at de hadde fått hjelp av ei 

bondejente som var så fager at de ikke hadde 

maktet å ta øynene fra henne. Kongen, som var 

enkemann, ville se nærmere på jenta og var 

hun som sveinene hadde sagt kunne han nok 

tenke seg å ha henne til dronning. Kongen 

kalte til seg noen av de gjeveste mennene sine 

og ba dem å gå opp til gården med bud til 

jenta. Men han ville også finne ut om hun var 

like klok som fager, og derfor skulle hun løse 

denne gåten: "Hun skal komme til meg 

hverken naken eller kledd, verken fastende 

eller mett og verken alene eller i følge med noe 

menneske". Sendemennene gikk opp til gården 

og overbrakte budskapet til Kråka. Hun løste 

gåten med det samme, og ba de ta med seg 

beskjed tilbake til kongen om at hun om 

morgenen dagen etter skulle komme til skipet 

til kong Ragnar slik han ønsket.  

Tidlig neste morgen stod Åslaug opp og gjorde 

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

som hun svøpte rundt seg, og lot det lange 

gylne håret falle over garnet. Så var hun 

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

var hun verken fastende eller mett. Hun lot den 

store bukken følge seg så var hun verken alene 

eller i følge med noe menneske. Da hun 

nærmet seg skipene ropte kongen til henne og 

ville straks ha henne ombord. Men først etter 

at å ha blitt lovet full trygghet, lot Åslaug seg 

ro ut til "kongeskipet". Hun kom vel ombord 

og Ragnar talte lenge med henne og undret seg 

dypt over hennes høviske tale og kloke svar. 

Han ble kjær i henne og ba henne følge med på 

reisen til England, men Åslaug takket nei. 

Hun svarte kongen at han måtte dra til England 

uten henne, og at det da kunne hende at han 

fikk andre tanker. Men dersom han ikke skiftet 

mening kunne han komme tilbake og sende 

bud etter henne. 

Kong Ragnar seilte nå fra Spangereid med 

kurs for England, men jenta i fiskegarn glemte 

han ikke. På hjemturen fra England ble på ny 

kursen satt mot norskekysten og den lille 

havna ved Spangereid. Åslaug hadde lenge gått 

og ventet på at skipene til Ragnar skulle dukke 

opp igjen. En dag gikk ønsket hennes i 

oppfyllelse, for da stevnet den mest staselige 

flåten som noen gang har besøkt Spangereid 

inn mot land. Fremst i rekken seilte Ragnars 

eget høvdingeskip. Med mange drageskip 

hadde Ragnar forlatt Spangereid, men med 

atskillig flere og større skip vendte han tilbake 

til den lille havna, der han hadde lært Åslaug å 

kjenne. Samme kveld sendte kongen bud og 

hilste til henne at hun nå skulle følge med han 

for godt. Men Åslaug svarte at hun ikke ville  

dra før neste morgen, og slik ble det. 

Neste dag sto hun tidlig opp og fant frem 

harpen med arvegodset sitt, og til Åke og 

Grima fortalte hun at nå ville hun reise bort fra 

dem. Hun fortalte dem at hun visste at de 

hadde drept fosterfaren hennes, men hun ville 

ikke hevne seg på dem. Så tok Åslaug harpen, 

forlot huset, og gikk til skipene. Der ble hun 

vel mottatt, og først nå fortalte hun kong 

Ragnar hvem hun egentlig var.  

Samme dag forlot den danske flåten 

Spangereid og med god bør satte de kursen 

sørover til Danmark. Ferden gikk godt, og 

cirka ett døgn senere ankret de opp i Ragnars 

hjemland. Der ble det feiret hjemkomst og 

bryllup med et kostelig gjestebud som varte i 

tre dager. Åslaug og Ragnar levde sammen i 

mange år og holdt mye av hverandre. De hadde  

sønnene Sigurd (Sivat) Orm-i-øye, Bjørn  
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Jernside, Hvitserk og Ivar Benløs (han hadde 

visstnok ikke ben, men brusk i kroppen).  

Ragnar Lodbrok rustet på sine eldre dager ut to 

krigsskip, for vikingtokt til England. Åslaug 

hadde på forhånd advart ham at han ikke burde 

dra avsted med en så liten flåte, men Ragnar 

svarte at jo færre skip, dess større ære. Men 

det gikk ikke så bra, for skipene forliste på 

Northumberlands kyst. Det lyktes allikevel 

Ragnar og hans menn å redde seg i land, men 

der kom de i kamp med den angelsaksiske 

kongen Ella.  

 

 

Illustrasjonsfoto. Ragnar Lodbroks hær var godt 

rustet med sverd, spyd og økser på toktet til 

England, men overmakten ble for stor for den 

skipbrudne hæren til engang Nord-Europas 

mektigste konge. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

Det ble en lang og bitter kamp - hvor Ragnar 

fikk alle sine menn drept, og tilsist var bare 

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

Ella og kastet i en ormegård, en gruve med 

slanger, og der døde kong Ragnar. 

 

016. Bjørn Jernside Ragnarsson
22

. Ca. 745- 

803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble 

såret i en kamp Ragnar og tre sønner holdt mot 

berserken Skarde og 7 sønner. De siste ble  

overvunnet.  

Ved delingen av Ragnars rike, fikk Bjørn 

Uppsala, Svitjod, Øster- og Västergøtland med 

tilgrensende områder. Det er grunn til å tro at 

navnet på hans svigerfar eller dennes far var 

Anund, da dette også var navnet på en sønn og 

sønnesønn. Det er mulig Bjørn også hersket  

over nordre Vestfold i Norge, da en sønn  

havnet i Telemark. I Svearike etterfulgtes han  

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

de senere svenske konger. 

 

 

Det var den 8. juni 793 at norske vikinger herjet 

Guds kirke i Lindisfarne på Northumberlands kyst. 

Til minne om denne udåd, som innledet 

vikingtogene, reiste befolkningen noen år senere en 

minnestein. Figurene som her er fremstilt, er 

tydeligvis de norske vikinger som går i land med 

øks og sverd. Om dette første vikingtog var en 

direkte hevn for kong Ragnar Lodbroks nederlag 

vites ikke, men skal nok ikke utelukkes. 

 

017. Anund av Svearike, Donstad i 

Morgedal, Drotning i Rauland. Født ca. 780. 

Han omtales i sagn fra Vinje og Rauland og 

det skal ha stått "Aanund av Svealand" på 

sølvbeltet hans. I bygdesagnet kalles han 

"Prins Dond". Hans eksistens bekreftes av en 

slektsrekke i den islandske Landnåmabok og 

av andre tradisjoner fra Vinje og Rauland. 

Riktignok nevnes han ikke i Landnåmabok, 

men hans utvilsomme etterslekt nevnes. Han 

var vennesæl og godt likt av alle, sier 

tradisjonen. Kona hans var Gudbjørg. Hun 

var datter av kong Bjørn på Drotning og 

søster av Hake Bjørnsson. Faren til Bjørn 

Drotning skal ha hett Jon, men dette kan ikke 

stemme, da Jon er et kristent navn. Derimot er 

det vel mulig at Bjørn hadde brødrene Knut, 

Aslak og Kalv. Navnene Hake og Kalv i ætten 

peker mot avstamning fra den gamle 

kongeslekten på Hadeland, og vi vet at en 

ætling av denne slekten, Romund Greipsson, 

tilhørte samme generasjon som Bjørn 
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Drotning. Dog kjenner vi navnene på Romunds 

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

Anganty, Loge, Helge og Hrok, og det er 

fristende å gjette på at bygdetradisjonen har 

sammenblandet "Prins Dond"s svigerfar og 

faren og at han, når han etterfulgte Hake på 

Drotning, var svigersønn av Hake Greipsson. 

Det er også en viss likhet mellom navnet - 

Gunnbjørg - på Anunds hustru og Gunnhild, 

som var navnet på Romund Greipssons mor. 

 

018. Aslak Anundsson i Telemark. Født ca.  

805. Heller ikke han nevnes i ættetavlen i 

Sturlubok som nevner hans sønn etter Bjørn 

Jernside. Derimot finner vi ham både i 

Hauksbok, i Landnåma og i Eirik Raudes saga, 

hvor han gjøres til sønn av Bjørn Jernside. 

Navnet Aslak har han fått fra morsslekten, da 

vi ser moren Gunnbjørg skal ha hatt farbroren 

Aslak. 

 

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

en person vi kjenner godt.  

I Heimskringla hører vi at han kjempet mot 

kong Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord i 

872, sammen med broren Hadd den hårde. 

Navnene Roald og Hadd stammet begge fra 

Hadelandskongenes ætt, så det er grunn til å 

tro at deres far Aslak også hentet seg kone 

derfra. I bygdetradisjonene i Vinje og Rauland 

kalles de to brødrene Raud Rauland og Hadd 

Haddeland. De nevnes ikke blant de falne ved 

Hafrsfjord, så Roald har nok levd i en rekke år 

etter 872. I tradisjonen fra Heddal i Telemark 

kjennes han som Raud Rygin og skal ha eiet 

gården Ryen i den bygden. Det må også være 

ham som i kapitel 206 og 219 av Sturlubok og 

i kapitlene 173 og 185 av Hauksbok i 

Landnåma kalles Raud ruggu i Numedal. 

Tradisjonen i den dalen taler også om en kong 

Rollag av Rollag, som kanskje er samme 

person. 

I Landnåma fortelles det at han hadde sønnen 

Torstein svarfader, visstnok bosatt på 

Svarfaderstadir eller Svarstad i Lardal i 

Vestfold, og datteren Ingebjørg som var gift 

med vestfoldingen Sigmund, trolig på 

Schjerven i Lardal. Det er grunn til å tro at 

Sigmunds etterslekt fremdeles sitter på 

Schjerven. 

 

020. Bjørn byrdusmør Roaldsson. Født ca.  

855, kjenner vi også fra Landnåmabok. I  

Melarbok i Landnåma kalles han "Roarsson". 

Kanskje var kona datter av en Roar, for en 

sønnesønn fikk det navnet. Dermed var hun 

nok datter av Roar og Groa Herfinnsdatter, 

som var foreldre til landnåmsmannen Sleitu-

Bjørn, hvis sønn Arnbjørn var gift med et av 

Bjørn byrdusmørs barnebarn. Bjørn 

byrdusmørs hustru må være født ca. 870 og 

hennes far Herfinn Torgilsson ca. 845, Torgils 

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

800. Hun var datter av kong Erik Bjørnsson av 

Uppsala, og som var sønn av Bjørn Jernside 

Ragnarsson, som er ane nr. 016 på denne 

slektslinje.  

 

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

Tord var en høyættet mann, skriver Hauk 

Erlendsson. Han fór til Island og tok 

Hovdastrand i Skagafjord mellom Unadalså og 

Hrolleifsdalså og bodde på Hovde. Tord var 

gift med Torgerd (eller Fridgerd), datter av 

Tore hima og av Fridgerd, datter av Kjarval 

irekonge. Kong Cearbalh av Ossory i Leinster 

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

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

var ætling i 32. ledd av den berømte irske 

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

Torgerd hadde nitten barn, elleve sønner og 

åtte døtre. Sønnene var Bjørn, Torgeir, Snorre, 

Torvald, Bård, Saxolv, Torbjørn, Roar, 

Tormod, Knorr, Tormod og Stein. Døtrene var 

Torlaug, Herdis, Torgrima, Arnbjørg, Arnleiv, 

Åsgerd, Turid og Fridgerd. En sønnesønn av 

den sistnevnte datteren var Tord Folesson (død 

1030 i slaget på Stiklestad).  

 

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

Han nevnes i Landnåma som den tredje sønnen 

til Hovda-Tord. Kona hans var Torhild rypa 

av den berømte Hvammslekten, datter av Tord 

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

var datter av Midtfjord-Skjegge av Skutætten 

fra Lyngdal i Vest-Agder. Midtfjord-Skjegge 

var en av de mektigste høvdingene på Agder. 

Tord Gjelle Olavsson var sønnesønn av 

Torstein Røde, sønn av kong Olav Hvite av 

Dublin. Torsteins kone Turid Øyvindsdatter 

var datter av Øyvind austmann Bjørnsson fra 

Agder og av Rafertach (Rafarta), datter av 

kong Cearbalh. 

 

023. Tord hesthovdi Snorresson. Født ca.  

945. N.- i Landnåma og i Sagaen om Eirik  
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Raude, hvor også kona Torunn nevnes. 

Kronologisk må han være far til Torfinn. 

 

024. Torfinn Karlsevne Tordsson. Født ca. 

970. Han var en stor kjøpmann, og en sommer  

seilte han til Grønland, med 40 mann om bord. 

På Grønland ble de hjertelig mottatt av Eirik  

Raude som inviterte dem til vinteropphold på 

Brattalid. Men da julen kom, var Eirik meget 

bedrøvet og klaget over at de hadde så lite øl å 

tilby de tørste vikingene. "Spiller ingen rolle", 

sa Torfinn, "vi har både korn og malt på 

skipet". Dermed ble det en jul så storslagen 

som en neppe hadde sett i det fattige 

grønlandske samfunnet. Så populær ble 

Torfinn at Brattalidsbonden samtykte i at han 

giftet seg med Gudrid, enken etter hans sønn 

Torstein. Hun var datter av islendingen 

Torbjørn Vivilsson. Hun fulgte mannen og 

dennes følgesvenner på ferden vestover da de 

aktet å kolonisere "det fagre Vinland" som 

først ble oppdaget av Bjarne Herjolvsson i 986 

og så av Leiv Eiriksson i 1001. De kom iallfall 

så langt syd i Nord-Amerika som til Rhode 

Island og noen mener de nådde helt til Georgia 

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

Meadows på Newfoundland og bodde der til 

1013. Da råket de uklar med indianerne og 

vendte tilbake til Grønland etter kamp med de 

innfødte. I 1014 dro Torfinn og Gudrid til 

Island, hvor de bosatte seg på Reynines. 

 

 
"Det fagre Vinland" ble oppdaget av Bjarne 

Herjolvsson i 986 og så av Leiv Eiriksson i 1001. 

Oppdagerne kom iallfall så langt syd i Nord-

Amerika som til Rhode Island og noen mener de 

nådde helt til Georgia eller Florida. 

 

025. Snorre Torfinnsson. Født 1011. Dette er  

den første europeer som ble født i Nord-

Amerika. Det finnes mange og motstridende 

opplysninger om hans etterslekt, men så 

foreligger det også mange unøyaktigheter og 

ikke minst sammenblandinger i sagaene og i 

Landnåmabok. Men i Sagaen om 

Grønlendingene hører vi at: "Da Karlsevne var 

død, tok Gudrid styret på gården sammen med 

Snorre, sønnen som var født i Vinland. Og da 

Snorre hadde giftet seg, reiste Gudrid ut og 

gikk sørpå og kom hjem igjen til gården til 

Snorre, sønnen sin. Og da hadde han latt bygge 

en kirke på Glaumbø. Siden ble Gudrid nonne 

og eneseteskone og bodde der så lenge hun 

levde". 

Snorres datter Hallfrid var mor til biskop 

Torlak Runolvsson (1085-1133). 

 

026. Torgeir Snorresson på Vidimyr. Født 

ca. 1040.  Hans datter Yngvil skal ha vært mor 

til biskop Brand Sæmundsson, som døde i 

1201, men da må det ha vært drøye 

generasjoner. Vidimyr ligger inn for 

Skagafjord på Nord-Island, syd for Ulvljots 

landnåm og nord for Alvgeirs. 

 

027. Turid Torgeirsdatter fra Vidimyr. Født 

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

1080-1150. Halls farfar Isleiv Gissursson 

(1006-1080) var den første biskop i Skålholt 

og ble viet som sådan i Bremen. Hall ble prest 

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

utnevntes Hall til biskop i Skålholt, men han 

døde i Utrecht i Holland før han kunne tiltre 

sitt embete. 

 

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

var lagmann på Island 1181-1200 og prest 

likesom faren. Først bodde han på 

Biskopstunga i Haukadal, men siden flyttet 

han til Skålholt. Han ble regnet for å være 

meget kunnskapsrik og veltalende. I sine yngre 

dager, var han stallare hos kong Sigurd Munn. 

Han var ofte utenlands og kom helt til Rom. 

Han skrev en reisebeskrivelse som kaltes "Flos 

peregrinationis", som nu ikke lenger er bevart. 

Kona hans, Alfheid, var datter av Torvald den 

rike Gudmundsson. 

 

029. Turid Gissursdatter. Hun var gift med 

Tume Kolbeinsson, død 1184. Han var 

godordsmann på Ås på Hegranes og var sønn 

av Kolbein Arnorsson (død 1166). Tume var 

først gift med Gudrun Toresdatter og hadde 

med henne datteren Sigrid, gift med Sigurd 

Ormsson. Med Turid hadde han Kolbein og 

Arnor og Halldora, som var gift med Sigvat 
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Sturlasson, og Alfheid. Utenom ekteskap, 

hadde Tume barna Torstein og Arndis. 

 

030. Alfheid (Alfhild) Tumesdatter. Hun var 

gift med Ingemund Grimsson, født ca. 1169. 

Han var sønn av Grim Snorresson (død 1196) 

og Torny Torgeirsdatter. Tornys foreldre var 

Torgeir Hallesson (død 1169) og Hallbera 

Einarsdatter fra Reykholar. Presten Ingemund 

Torgeirsson (død 1189) var Tornys bror
23

. 

 

 
To geistlige islendinger bærer et helgenskrin. Etter 

en tegning i et gammelt islandsk bibelhåndskrift.  

 

 

Barnestøvel fra 1200-tallet. 

 

031. Torgeir Ingemundsson. Født ca. 1200. 

Han kjennes kun for så vidt som han må være 

far til den Ingemund Torgeirsson som i 1252 

var en av følgesvennene til Torgils Skarde  

Bodvarsson, sønnesønn til Tord Sturlasson. 

 

032. .......... Torgeirsdatter. Hun var gift med  

Peter Bårdsson Sponheim.  Født ca. 1230. 

Død ca. 1310. Han var sønn til Bård 

Petersson Hesbö (1205-12639) og hustru 

……… Ogmundsdatter Sponheim. 

 

 
Tøyhandel omkring 1300. Etter tidens skikk betaler 

kunden tøyet med en ring. Bildet er utsnitt av en 

initial fra ”Kaupabolken” i kong Magnus 

Lagabøters lovbok. 

 

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

på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 

Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang 

i Hardanger. Skifte på gården Byre den 

05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 

Ogmund Byre og fru Ragnhild.  

Ogmund Petersson Byre er også ane nr. 020 

på slektslinje 001. 

Arvinger er sønnen Arnbjørn Ogmundsson 

Byre og hans brødre Peter og Olaf sine barn.  

Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 
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kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 

kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

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

henhold til kong Magnus sitt testamente
24

.  

 

 

SLEKTSLINJE 003 

 

001. Rolleiv Stålesen Øksendal. Nevnt 1559- 

1575 på Øksendal i Bakke. Skifte 6.10.1605 på 

Øksendal i Bakke. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Rolleiv Stålesen satt med eiendommen 

Øksendal i Bakke som også omfattet 

underbrukene Haughom, Jødestøl og Listøl, 

samt gårdene Lindland og Skår i Lund. Dette 

gir et inntrykk av at Rolleiv var en svært rik og 

velstående mann, noe som blir stadfestet 

gjennom senere oppgjørsskifter i familien. Det 

som i følge kildene virker mest troverdig er at 

hans fedres slektsgård var Øksendal, og at de 

øvrige gårdseiendommer var kommet til 

slekten enten ved oppkjøp, som pantegods 

eller ved giftemål. Det er også en viss 

usikkerhet om faren het Ståle. I bygdeboken 

for Sirdal IV hevdes det med bakgrunn i et 

skiftebrev fra 1572 at far til Rolleiv het Ståle, 

og at det som fremkommer i bygdeboken for 

Lund om at sannsynligheten for at Rolleivs far 

het Tollak er feil. De to eldste sønnene til 

Rolleiv het Ståle og Tollak. I henhold til 

datidens skikk om valg av barns navn må det 

derfor antas at Rolleivs far het Ståle og at hans 

svigerfar med en viss sikkerhet het Tollak. På 

1500-tallet finner en flere personer med  

fornavnet Tollak i deler av Setesdalen, og det 

må ikke utelukkes at det er et eventuelt  

slektskap mellom gårder i Lund, Bakke og  

Setesdalen på denne tiden.   

 

002. Tollak Rolleivsen Skår. Død før 

6.10.1605 på Skår i Lund. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Tollak Rolleivsen Skår døde før skifte etter 

faren, men det tyder på at det var han som 

overtok og drev gården Skår i Lund. Tollaks to 

sønner, Ansten og Brynjel, arvet ved skifte 

etter bestefaren i 1605 hver sin halvdel i 

Skårgården. I tillegg arvet brødrene sammen 

en teig med furu- og eikeskog i gården 

Øksendal, samt en sagbrukstomt på Linland.  

Tollak Rolleivsen overtok hele Skår i 1631  

ettersom broren hadde satt sin gårdsdel i pant 

og ikke klarte å løse ut panten.  

 

003. Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 1590 

på Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på Vatland i 

Kvås. Han var gift med Audbjør 

Stenusdatter Austad. Hun var datter av Stenu 

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

Gammelsdatter Austad.  

Audbjør Stenusdatter Austad er ane nr. 031 

på slektslinje 001. 

Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 

sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 

nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 

1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En 

liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 

Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 

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

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

Skår i Lund sogn. I henhold til en 

makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 

Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 

sammenheng er det mest trolig at hele familien 

flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 

skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 

hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 

sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 

 

 

SLEKTSLINJE 004 

 

001. Omund Kvås. Nevnt 1594 på gården 

Ytre Kvås i Kvås sokn i Aa prestegjeld. Han 

var gift, men hennes navn er ukjent. 

Ommund Kvås satt som medeier av 5 huder 

jordegods i gården Kvås
25

. Noe av Ommund 

Kvås sitt jordgods kan også være kommet fra 

svigerforeldrene, for medeierskapet til noe av 

jordgodset kan han ha delt med sine svogre.  

 

002. Dorte Omundsdatter Kvås. Hun var gift 

med Knud Kristensen Lande. N.- 1612-1617 

på gården Kvås.  
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Knud Kristensen Lande var i 1612 registrert 

som tjenestedreng på Kvås Ytre. I årene 1613-

1617 nevnes han som husmann på samme 

gård. Etter den tid bodde husstanden i en 

periode på Lande, trolig i Feda sokn, men i 

1647 satt Knud som selveier på gården 

Myglestøl i Kvås. Det ble nok et kort opphold 

der, for i 1645 bodde husstanden på Sæveland 

i Herad sokn
26

.  

 

003. Sigbjørn Knudsen Kvås. Født 1613 på 

gården Kvås Ytre i Kvås sokn. Skifte 1694 på 

Kvås Ytre i Kvås. Han var gift to ganger; 

første gang  med Berte Sigmundsdatter. 

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

hennes død giftet han seg med Audbjør 

Helgesdatter Myglestøl, som etter Sigbjørns 

død giftet seg med Torjus Olsen Dydland.  

Sigbjørn Knudsen overtok hjemmebruket på 

Kvås Ytre. Han var gårdbruker, oppsitter og 

jordgodseier. Han satt i 1693 med 12½ eng. i 

Kvåsbruket, ½ eng. Kvåsneset og 5½ eng. i 

Myglestøl
27

. 

 

004. Ommund Sigbjørnsen Kvås. Født 1636 

på Kvås Ytre i Kvås sokn. Skifte 1702 på 

Lundevoll i Kvås sokn. Han var gift med 

Gunhild Tollaksdatter Nebdal. Født på 

gården Store Oftenes i Lyngdal sokn. Hun var 

datter av Tollak Brynjelsen Lundevoll 

Nebdal (1609-1701) og hustru Ingeborg 

Anstensdatter Oftenes (-1695). 

Gunhild Tollaksdatter Nebdal er ane nr. 

033 på slektslinje 001. 

Ommund Sigbjørnsen satt som gårdbruker på 

gården Lundevoll i Kvås sokn
28

. 

 

 

SLEKTSLINJE 005 

 

001. Peder Povelsen Skåning. Født 1579 i 

Skåne, Sverige. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent. 

Peder bygslet hele Lene av kronen i 1614 og 

1615. Tilnavnet hans tyder på at han 

opprinnelig var fra Skåne i Sør-Sverige. Lene 

var på denne tida "ganske ringe på åker og 

eng", og Peder la fram for kongen hvordan han 

aktet å opprydde gården så den på lengre sikt 

kunne forbedres. Et kongebrev fra 1635 

innvilget hans søknad om at han selv, hans 

hustru, barn og etterkommere måtte 

"bekomme, nyde og beholde" krongodset foor 

deres livstid, såfremt de holdt gården vedlike 

og betalte landskyld og andre avgifter
29

.  

 

002. Peder Pedersen d.e. Lene. Født 1634 på 

Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Skifte 

1706 på Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Han var gift med Adlu Jonsdatter Augland. 

Født på gården Augland i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Død på Lene i Aa sokn. Hun var 

datter av Jon Sveinungsen Augland (1614-

1695) og hustru Ingri Øyusdatter Kvelland. 

Peder Pedersen Lene var gårdbruker på gården 

Kvelland i 1666, men til gården Lene da Kruse 

flyttet derfra
30

.  

 

003. Peder Pedersen Lene. Født 1674 på 

Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1744 på Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Han var gift med Torborg Kristensdatter 

Eigeland. Født 1684 på Østre Eigeland i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 1764 på Lene 

i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Hun var datter 

av Kristen Iversen Eigeland (1651-1713) og 

hustru Maren Kristensdatter Rosfjord (-

1710). 

Peder Pedersen var innrullert som matros, og 

som så mange andre fryktet han å bli innkalt til 

kongens tjeneste under den store nordiske 

krigen. I håp om å bli fritatt fra tjenesten fikk 

han på sommertingen 1715 fire menn til å 

bekrefte sine mange grunner til å slippe fri. I 

tingsvitnet heter det at Peder Pedersen Lene 

hadde huset fullt av små barn og dessuten ei 

gammel mor å forsørge. Han bodde midt i 

allfarveien og måtte skysse og føre mange 

reisende til lands og vanns både natt og dag. I 

tillegg var han beheftet med en del besværlige 

ombud og brukte ialt 1,5 hud på to steder 

(Lene og østre Eigeland), hvilket krevde hans 

stadige tilstedeværelse. Sist vinter holdt han 

ellers på å miste live da han falt utfor ei 

fjellstups, og han var ennå ikke helt frisk
31

. 

 

004. Daniel Pedersen Lene. Født ca. 1712 på 

Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1797 på Lene i Aa sokn. Han giftet seg 

05.07.1737
32

 med Berte (Bergitte) Olsdatter 

Bringsjord. Død 1788 på Lene i Aa sokn. Hun 

var datter av Ole Omundsen Kvås (1678-

1749) og hustru Åse Vrålsdatter 

Øysteinsland (-1721). 

Berte (Bergitte) Olsdatter Bringsjord er ane 

nr. 035 på slektslinje 001. 
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Daniel Perdersen Lene overtok hjemmebruket 

Lenegården etter sine foreldre, og husstanden 

bodde på Lenegården frem til 1753. Daniel 

fikk i 1753 bygselbrev fra biskopen på 

fjerdeparten av gården Årnes i Aa sokn.  

Familien flyttet da til Årnes i samme sokn, 

hvor de er registrert frem til 1767 da Peder 

overlot dette bygselbruket på Årnes til Knud 

Torjesen Årnes. Peders husstand flyttet 

deretter tilbake til hans opprinnelige 

hjemmebruk på Lene. I årene 1762-1766 hadde 

Berte og Peders datter Åses husstand bodd på 

Lenegården, men de flyttet derfra da hennes 

foreldre igjen bosatte seg på bruket
33

. 

Barn: I. Peder Danielsen, født 1738.. 

II. Aase Danielsdatter, født 1740 i Aa sokn, 

død kort tid etter at hun ble født.   

III. Aase Danielsdatter, født 1741 i Aa sokn, 

død 1769 på Åmland i Spangereid sokn. 

Dødsårsaken var at hun ble slått i hjel av et 

fjellras på Åmland. Hun var gift med Christen 

Olsen Åmland.  

IV. Anne Helene Danielsdatter, født 1744  i 

Aa sokn, gift Peder Johnsen Lene, bosatt på 

Lehne i Aa sokn.  

V. Torbor Danielsdatter, født 1747 i Aa 

sokn, til Kinnungsland i Aa sokn, gift med 

Tolla Wraalsen Kinnungsland. 

VI. Peder Danielsen Lene, født 1751/ 1753 

på Lene i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld
34

. Gift 

1776  med Tale Margrete Vrålsdatter 

Herdalen, født 1752 på Herdalen i Aa sokn, 

død 1844 på Lohne i Valle sokn i Søndre 

Undal herred. 

VII. Olea Marie Danielsdatter, født 1757 på 

Lene i Aa sokn, til Kinnungsland i Aa sokn, 

gift med Abraham Wraalsen Kinnungsland.  

 

 

SLEKTSLINJE 006 

 

001. Tommes Davidsen Nenningsland. N.- 

1604-1622 på Store Nenningsland i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Han var gift med Turi 

Bjørnsdatter Ramsland. Hun var datter av 

Bjørn ………. sen Ramsland og Karen 

Ljølsdatter Ramsland.  

Tommes Davidsens husstand bodde i årene 

1604-1622 på Store Nenningsland i Aa sokn, 

men de flyttet til gården Indre Ramsland hvor 

Tommes Davidsen nevnes som oppsitter i 

1625
35

. 

 

002. Henrik Tommesen Nenningsland. Født 

1614 på Store Nenningsland i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Skifte 1679 på Store 

Nenningsland i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Han var gift med Bergitte Kristensdatter 

Nenningsland. N.- 1645-1660 på Store 

Nenningsland i Aa sokn. Død på Store 

Nenningsland i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Henrik Tommesen nevnes i 1645 som oppsitter 

og gårdbruker på Store Nenningsland i Aa 

sokn. På 1650-tallet var han sammen med 

svogeren Nils Kristensen bruker av 2/3 hud 

jordegods i hjemmegården. Før skifte i 1679 

hadde Henrik Tommesen overtatt som eier av 

¾ hud, som utgjorde halvparten av hele gården 

Store Nenningsland
36

.  

 

003. Ingeborg Henriksdatter Nenningsland. 

Født på Store Nenningsland i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Skifte 1725 på Herdalen i 

Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Hun var gift 

med enkemann Jon Vrålsen Herdalen. Født 

1659 på Herdalen i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Død 1735 på Herdalen i Aa sokn. 

Han var sønn til Vrål Torbjørnsen Bergsager 

(1628-) og hustru ………. Jonsdatter 

Herdalen.  

Jon Vrålsen Herdalen overtok på 1680-tallet 

en del av farens gårdsbruk på Herdalen. Dette 

jordgodset utgjorde 7½ eng. i 1735. I Jon 

Vrålens første ekteskap med Otlu 

Reiersdatter Stautland, fra Spind, bodde 

husstanden hans i Gauksåsen, hvor det også 

ble holdt skifte etter Otlu Reiersdatter i 1683.    

 

004. Vrål Joensen Herdalen. Født 1700 på 

Herdalen i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1775 på Herdalen i Aa sokn. Han giftet seg i 

1734 med Ingrid Christensdatter Oftedal. 

Født 1710 i Aa sokn. Død 1792 på Herdalen i 

Aa sokn. Hun var datter av Kristen Toresen 

Oftedal (1674-1756) og hustru Marta 

Gjestsdatter Fardal, fra Sør-Audnedal (1694-

1764). 

Vrål Joensen Herdalen overtok halve 

hjemmegården på Herdalen mens faren levde, 

og etter farens død overtok han resten. Vrål var 

registrert som land legdsoldat i ungdommen. I 

den forbindelse slet han med å få bøndene 

innen legdet til å betale den lønna han hadde 

rett på. Denne saken havnet i retten i 1725 og 

endte med at bøndene ble dømt til å betale 

både Vrål og andre legdsoldater det de hadde 
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rett på. Etter endt soldattjeneste drev Vrål 

gårdsbruket i sin helhet frem til 1767, men da 

overtok eldstesønnen Jon Vrålsen både deler 

av gården og av gårdsdriften.  Familien bodde 

på Herdalen i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld
37

.  

 

005. Tale Margrethe Vrålsdatter Herdalen. 

Født 1752 på gården Herdalen i Aa sokn. Død 

1844 i Søndre Undal herred. Hun giftet seg i 

1776 med Peder Danielsen Lene. Født 1753 

på Lene i Aa sokn. Død 1809 på Øvre Lohne i 

Valle sokn i Søndre Undal. Han var sønn til 

Daniel Pedersen Lene (1712-1797) og hustru 

Berte (Bergitte) Olsdatter Bringsjord (1718-

1788). 

Peder Danielsen Lene er ane nr. 036 på 

slektslinje 001. 

Peder Danielsen overtok i 1788 hjemmegården 

på Lene mot å ha faren i folloug. Ti år senere 

kjøpte Peder Danielsen et gårdsbruk på gården 

Lohne i Valle sokn i Søndre Undal og 

husstanden flyttet dit. To av Peders svogre 

overtok familiebruket på Lene. Men Peders 

barn sa ikke fra seg odelen til eiendommen, og 

i 1803 ble gårdsbruket på Lene innløst av 

Peders sønn Villum Kristian Pedersen
38

.  

Villum Kristian var i 1803 bosatt på Svinøy i 

Søndre Undal, og eiendommen på gården Lene 

solgte han samme året videre til Nils Aanensen 

Bringsjord. Ved to anledninger, i 1809 og 

1810, ble denne eiendommen på Lene tatt 

tilbake på odel av de rettmessige odelshavere, 

men begge ganger kjøpte Nils gården igjen. 

 

 

SLEKTSLINJE 007 

 

001. Sigmund Gjeideland
39

. N.- 1610, 1615 

og 1628 i lensregnskapene som oppsitter på 

gården Geideland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

Familien bodde på Gjeideland i Valle sokn
40

. 

 

002. Rasmus Sigmundsen Gjeideland. Født 

1605 på Gjeideland i Valle sokn. N.- 60 år i 

1665. Han var gift, for i 1645 nevnes at 

Rasmus og hustruen hans bodde på gården.  

Rasmus Sigmundsen satt som oppsitter og 

bruker av et bruk  på 2 huder i 1665 på gården 

Gjeideland. I årene 1648-1649 utgjorde hele 

gården Gjeideland ei samla skyld på 4 huder, 

og ble derfor klassifisert som en fullgård
41

. 

Barn: I. Bjørn Rasmussen Gjeideland, født 

1629 på Gjeideland i Valle sokn, n.- 36 år i 

1665, til hjemmegården på Gjeideland. 

II. Ingebrekt Rasmussen Gjeideland, skifte 

1717 på Gjeideland i Valle sokn, gift med 

Bergitte Rasmusdatter Oftenes, skifte 

30.1.1693 på Gjeideland, fra Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. I 1693 var Ingebrekts 

jordgods 19 eng. i gården Gjeideland i Valle 

sokn og 6 eng. i gården Oftenes i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. 

 

003. I. Bjørn Rasmussen Gjeideland. Født 

1629 på Gjeideland i Valle sokn. N.- 36 år i 

1665. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Bjørn Rasmussen satt med 1/3 part av 

hjemmebruket på Gjeideland. Husstanden 

bodde på Gjeideland i Valle sokn
42

. 

Barn: I. Magnhild Bjørnsdatter, død 1751, 

85 år, gift med Knud Jensen. 

II. Sigmund Bjørnsen, født 1657 på 

Gjeideland. 

III. Olav Bjørnsen, født 1659 på Gjeideland, 

gift med Asgerd Jonsdatter, skifte 1728. 

 

004. III. Olav Bjørnsen Gjeideland. Født 

1659 på Gjeideland i Valle sokn. Skifte 

24.10.1712 på Gjeideland i Valle sokn. Han 

var gift med Asgerd Jonsdatter. Skifte 

1.10.1728 på Gjeideland i Valle sokn
43

. 

Olav Bjørnsen var gårdbruker og oppsitter. 

Husstanden bodde på hans hjemmebruk på 

Gjeideland i Valle sokn. 

 

005. Sigmund Olsen Gjeideland. Død før 

april 1742, skifte  11.4.1742 på Gjeideland i 

Valle sokn. Han var gift med Randi 

Olsdatter. Død før september 1766 på 

Gjeideland i Valle sokn, skifte 25.9.1766 på 

Gjeideland i Valle sokn..  

Sigmund Olsen Gjeideland var gårdbruker og 

oppsitter på Gjeideland i Valle sokn.  

Barn: I. Ole d.e Sigmundsen, n.- 13½ år i ved 

skifte etter faren i 1742, nevnes ikke i 1766. 

II. Ole d.y Sigmundsen, n.- 9 år i ved skifte 

etter faren i 1742, n.- myndig i 1766. 

III. Daniel Sigmundsen, n.- 7 år ved skifte 

etter faren i 1742, død 1748 på Gjeideland. 

IV. Oudbjør Sigmundsdatter, n.- ugift i 

1766. 

V. Aschier Sigmundsdatter, n.- 1742, var da 

gift med Aanen Pedersen Tjøm. 
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VI. Malene Sigmundsdatter, n.- 1742, var da 

gift og bodde i Holland. 

VII. Randi Sigmundsdatter, født 1731 på 

Gjeideland, n.- ugift ved skifte i 1766. 

VIII. Gunnild Sigmundsdatter, født 1731,  

n.- ved skifte i 1766 og var da gift med 

Jonannes Hansen  Strøm i Kolbjørnsvik i 

Nedenes. 

 

006. II. Ole Sigbjørnsen d.y. Gjeideland 
44

. 

Født 1733 på Gjeideland i Valle sokn. Død 

19.4.1812 på Lohne i Valle sokn. Han giftet 

seg i 1755 med Randi Aanensdatter Lohne. 

Født 1735 på Lohne i Valle sokn. Død rundt 

1.2.1801 på Gjeideland i Valle sokn, 66 år, 

gravlagt 6.2.1801. Hun var datter av Aanen 

Baardsen Lohne (-1786) og hustru Ingeborg 

Halkildsdatter Lohne (-1740). 

Randi Aanensdatter Lohne er ane nr. 004. 

II.  på slektslinje 008. 

Ole Sigbjørnsen Gjeideland er i folketellingen 

fra 1801 registrert som husbonde, enkemann 

etter første ekteskap og som bonde
45

. Familien 

bodde på Gjeideland (Giedeland) i Valle sokn 

i Undal (Audnedal) prestegjeld. Ole 

Sigbjørnsen hadde inngått en kontrakt om 

gården Lohne i Valle sokn med hustruens slekt 

på Lohnegården. Kontrakten sikret at Ole og 

Randis sønn Daniel overtok etter hennes 

foreldre på Lohne
46

.   

 

007. Daniel Olsen Gjeideland. Født 

1.11.1758 på Gjeideland i Valle sokn. Død 

20.5.1829 på Lohne i Valle sokn, 71 år, 

gravlagt 24.5.1829 . Han var gift med Ranni 

Olsdatter Rømteland. Født 30.5.1762 på 

Rømteland i Valle sokn. Død 14.11.1828 på 

Lohne i Valle sokn, 67 år, gravlagt 22.11.1828. 

Hun var datter av Ole Eriksen Rømteland 

(1733-1798) og hustru Anne Lykkesdatter 

Rømteland (1730-17.4.1810). 

Ranni Olsdatter Rømteland er ane nr. 004 

på slektslinje 009. 

Daniel Olsen Gjeideland er i folketellingen fra 

1801 nevnt som husbonde, klokkerdreng og 

bruker av gård på Lohne i Valle sokn. Han satt 

med eiendommen på Lohne, bnr. 1, frem til 

1828 da den ble skjøtet over til sønnen Simon 

Danielsen (1807-1876) for 250 spd.   

Barn
47

: I. Anne Rebecha Danielsdatter, n.- 

15 år og ugift i 1801, gift 1810 med Nils 

Andersen Røydland. 

II. Aaselina Danielsdatter, n.- 12 år i 1801. 

III. Ingebor Danielsdatter, n.- 10 år i 1801. 

IV. Ole Danielsen, født 24.12.1794, døpt 

28.12.1794, n.- 7 år i 1801, gift 1822 med 

Randi Olsdatter Lohne. 

V. Elisabeth Danielsdatter, n.- 4 år i 1801. 

VI. Olina Johanna Danielsdatter, n.- 1 år i 

1801. 

Barn født etter 1801
48

: VII. Daniel Danielsen, 

født 1804, død ved drukning i «Tarvandet» ved 

Lohne 9.4.1815,11 år,  gravlagt 18.4.1815. 

VIII. Simon Danielsen, født 24.1.1807, døpt 

2.2.1807, død 1876, gift 1829 med Johanne 

Rebekka Simonsdatter Rødberg, døpt 

3.11.1805, død 1848. 

IX. Rachel Dorthea Danielsdatter, født rundt 

13.4.1812, døpt 19.4.1812, konfirmert 

30.9.1827. 

 

008. IV. Ole Danielsen Lohne. Født 

24.12.1794 på Lohne i Valle sokn, døpt 

28.12.1794. Død 23.6.1871 på Svinør i Valle 

sokn, 76 år gammel, gravlagt 29.6.1871. Han 

giftet seg 2.7.1822 med Randi Olsdatter 

Lohne. Født 16.1.1802 på Lohne i Valle sokn. 

Død 8.4.1878 på Svinør i Valle sokn, 76 år 

gammel, gravlagt 17.4.1878. Hun var datter av 

Ole Jensen Lohne (28.7.1750-2.12.1835) og 

hustru Inger Marie Ouensdatter Haugenes 

(1760-26.6.1856) 

Randi Olsdatter Lohne er ane nr. 005. VI. 

på slektslinje 010. 

Ole Danielsen Lohne fikk i 1822 skjøte på 

løpenr. 587b (bnr. 2) på hjemmegården Lohne 

fra faren for 250 spd. Han satt med denne 

eiendommen frem til 1855, da den ble skjøtet 

over til sønnen Daniel Olsen Lohne for 500 

daler. Ole Danielsen var sjømann og styrmann 

av yrke mens husstanden bodde på Lohne
49

.  I 

matrikkelen av 1838 er Ole Danielsen 

registrert som eier av løpenr. 587b på gården 

Lohne i Søndre Undal herred. Familien flyttet 

til Svinør i samme sokn, og i folketellingen fra 

1865 er Ole Danielsen Lohne registrert som 

tollbetjent av yrke og han var også gårdeier 
50

. 

 

009. Elisabeth Martine Olsdatter Lohne. 

Født 3.2.1828 på Lohne i Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld, døpt 17.2.1828 i Valle 

kirke. Død 1912. Hun var gift to ganger; første 

gang i 1850 med Hans Christian Ulriksen 

Svinør. Født 9.9.1813. Død 1860 ved 

drukning. Han var sønn til Ulrik Syvertsen og 

hustru Hanne Kristine Hansdatter. 
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Hans Christian Ulriksen Svinør er ane nr. 

007. II. på slektslinje 012. 

Hans Christian Ulriksen fikk skjøte på bnr. 5 

på gården Syrdal for 50 spesiedaler i 1852. 

Han kjøpte eiendommen av Johanne Olsen. 

Ved skifte etter Hans Christian ble huset på 

eiendommen overført til hustruen Elisabeth i 

1862, og da nevnes også sønnen Otto Rudolf 

Ulriksen. Hans Christian Ulriksen var 

skipperborger og bodde med familien på 

Svinør i Søndre Undal herred. Han omkom i 

1860 under et forlis på Danmarkskysten.  

Etter Hans Christians død giftet Elisabeth 

Martine seg i 1861 med Erik Larsen. Født 

1829. Elisabeth Martine Olsdatter var i 

folketellingen av 1865 nevnt som enke og hun 

var da 38 år gammel. Familien bodde i Svinør i 

Søndre Undal herred.  

 

010. Otto Rudolf Ulriksen Svinør. Født 

21.10.1853 i Søndre Undal herred, døpt 

13.11.1853. Han giftet seg 1876 med Regine 

Petersdatter Hammerø. Født 27.11.1855 i 

Søndre Undal herred, døpt 9.12.1855. Hun var 

datter av skipsfører Peter Danielsen Svinør 

og hustru Gonild Marie Rolfsdatter. 

Regine Petersdatter Hammerø er ane nr. 

039. VI. på slektslinje 001. 

I folketellingen av 1865 var Otto Rodolf 

Ulriksen registrert som født i 1853 og han 

bodde i barndomshjemmet i Svinør. I 

folketellingen av 1900 var Otto Rudolf 

registrert som født i 1853 i Spangereid sokn, 

husfader og av yrke vae han skipsfører 

(Kaptein). Hustruen Regine, som i 

folketellingen av 1900 var registrert som 

Regine Ulriksen, var født i Søndre Undal sokn 

og av yrke huskjerring. I folketellingen av 

1910 var Otto Rudolf registrert som født 

21.10.1853, husfader, og av yrke var han 

skipper. Hustruen Regine var registrert som 

født 27.11.1855, husmoder, og av yrke var hun 

skipperkone. Familien bodde på Svinør i 

Søndre Undal (Sør-Audnedal) herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 008 

 

001. Børu Baardsen Lohne. Født 1607 i 

Audnedal prestegjeld, n.- 58 år i 1665. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

I 1665 satt Børu Baardsen med 18½ eng. i 

gården Lohne i Valle sokn i Audnedal  

prestegjeld
51

. 

 

002. Baard Børusen Lohne. Skifte 1731 på 

Lohne i Valle sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Bård Børusen Lohne er nevnt som oppsitter og 

gårdbruker på Lohne i 1701 og 1723. Han var 

selveier og bruket var på 6 eng. i gården 

Lohne
52

. 

Barn: I. Gjest Baardsen, n.- utenlands i 1731, 

død 1787. 

II. Peder Baardsen, n.- utenlands i 1731, død 

1787. 

III. Aanen Baardsen, til Lohne, død  1786, 

gift med 1. Ingeborg Halkildsdatter, død 

1740, gift med 2. Valborg Gjestsdatter, død 

1779. 

IV. Børu Baardsen, gift 1728 med Jorunn 

Pedersdatter. 

V. Johanna Baardsdatter, n.- 1770 og 1773, 

gift med Jens Mørkesdal. 

 

003. III. Aanen Baardsen Lohne. Død  1786 

på Lohne i Valle sokn. Han var gift to ganger; 

første gang med Ingeborg Halkildsdatter. 

Død 1740 på Lohne i Valle sokn. Etter hennes 

død giftet han seg med Valborg Gjestsdatter. 

Død 1779 på Lohne i Valle sokn.  

Aanen Baardsen Lohne overtok hjemmebruket 

på Lohne etter foreldrene. Ved skifte i 1779 

etter Valborg Gjestsdatter var Lohnebruket til 

Aanen på 17 eng. Etter at Aanen ble enkemann 

var han i folloug hos dattersønnen Daniel 

Olsen, og det var også Daniel Olsen som 

overtok bruket etter bestefaren på Lohne. 

Aanen Baardsen bodde i begge sine ekteskap 

på hjemmebruket på Lohne
53

. 

Barn: I. Baard Aanensen, død 1786 i 

Amsterdam i Holland. 

II. Randi Aanensdatter, født 1735, død 1801, 

til Gjeideland, gift med Ole Sigbjørnsen d.y. 

Gjeideland, født 1733, død 1812. 

III. Børu Aanensen, født etter 1740, død 1789 

i Amsterdam i Holland. 

IV. Ingeborg Aanensdatter, gift med Ole 

Johnsen Skotet. 

V. Torborg Aanensdatter, gift med Bjørn 

Pedersen Svinøy. 

 

004. II. Randi Aanensdatter Lohne. Født 

1735 på Lohne i Valle sokn. Død rundt 

1.2.1801 på Gjeideland i Valle sokn, 66 år, 

gravlagt 6.2.1801. Hun giftet seg i 1755 med 
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Ole Sigbjørnsen d.y. Gjeideland 
54

. Født 

1733 på Gjeideland i Valle sokn. Død 

19.4.1812 på Lohne i Valle sokn. Han var sønn 

til Sigmund Olsen Gjeideland (- 1742) og 

hustru Randi Olsdatter (-1766). 

Ole Sigbjørnsen Gjedeland er ane nr. 006. 

II. på slektslinje 007. 

Ole Sigbjørnsen Gjeideland er i folketellingen 

fra 1801 registrert som husbonde, enkemann 

etter første ekteskap og som bonde
55

. Familien 

bodde på Gjeideland (Giedeland) i Valle sokn 

i Undal (Audnedal) prestegjeld. Ole 

Sigbjørnsen hadde inngått en kontrakt om 

gården Lohne i Valle sokn med hustruens slekt 

på Lohnegården. Kontrakten sikret at Ole og 

Randis sønn Daniel overtok etter hennes 

foreldre på Lohne. 

 

 

SLEKTSLINJE 009 

 

001. Anders Aanensen Rømteland. Død før 

februar 1724 på Rømteland i Valle sokn, dsk. 

4.2.1724 på Rømteland
56

. Han var gift med 

Walborg Jonasdatter. Skifte 8.4.1728 på 

Rømteland i Valle sokn
57

. 

Anders Aanensen Rømteland var gårdbruker 

og oppsitter på Rømteland i Valle sokn. 

Barn: I. Guri d. e. Andersdatter, n.- 1724 og 

1728 på Rømteland. 

II. Ingeborg Andersdatter, n.- 1724 og 1728 

på Rømteland. 

III. Sitzel (Sissel) Andersdatter, n.- 1724 og 

1728 på Rømteland. 

IV. Guri d. y. Andersdatter, n.- 1724 og 

1728 på Rømteland. 

 

002. II. Ingeborg Andersdatter Rømteland. 

N.- 1724 og 1728 på Rømteland i Valle sokn. 

Hun var gift med Lykke Pedersen Røidland. 

N.- 1723 og 8.10.1728 som oppsitter på 

Røidland og n.- 3.10.1760 som oppsitter på 

Rømteland i Valle sokn. Han var sønn til 

Peder Halvorsen Røidland (1629-1689) og 

hustru Anne Olsdatter. 

Lykke Pedersen flyttet fra hjemmebruket på  

Røidland til Rømteland, hvor han var oppsitter 

og gårdbruker på bruket Øygarden
58

. Dette 

bruket må han ha overtatt etter 

svigerforeldrene, for i 1724 var svigerfaren 

død og i 1728 ble det holdt skifte etter 

svigermoren.      

 

003. Anne Lykkesdatter Rømteland. Født 

1730 på Røidland i Valle sokn. Død rundt 

12.4.1810 på Steinsland i Valle sokn, 81 år 

gammel, gravlagt 17.4.1810. Hun var gift med 

Ole Eriksen Rømteland. Født 1733 i Valle 

sokn. Død rundt 15.12.1798 på Rømteland i 

Valle sokn, 65 år gammel, gravlagt 

19.12.1798. Han var sønn til Erik Aanensen 

Steinsland (-1763) og hustru Randi 

Tolleisdatter.  

Ole Eriksen Rømteland overtok bruket på 

Rømteland etter svigerforeldrene. Husstanden 

bodde på Rømteland, bnr. 5, i Valle sokn
59

. 

 

004. Ranni Olsdatter Rømteland. Født 

30.5.1762 på Rømteland i Valle sokn. Død 

14.11.1828 på Lohne i Valle sokn, 67 år, 

gravlagt 22.11.1828. Hun var gift med Daniel 

Olsen Gjeideland. Født 1.11.1758 på 

Gjeideland i Valle sokn. Død 20.5.1829 på 

Lohne i Valle sokn, 71 år, gravlagt 24.5.1829 . 

Han var sønn til Ole Sigbjørnsen d.y. 

Gjeideland (1733-19.4.1812) og hustru Randi 

Aanensdatter Lohne (1735-1.2.1801). 

Daniel Olsen Geideland er ane nr. 007 på 

slektslinje 007. 

Daniel Olsen Gjeideland er i folketellingen fra  

1801 nevnt som husbonde, klokkerdreng og 

bruker av gård på Lohne i Valle sokn. Han satt 

med eiendommen på Lohne, bnr. 1, frem til 

1828 da den ble skjøtet over til sønnen Simon 

Danielsen (1807-1876) for 250 spd.   

 

 

SLEKTSLINJE 010 

 

001. Aanen Anstensen Giskedal. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent
60

. 

Aanen Anstensen Giskedal var i 1728 

leilending på gården Giskedal i Sør-Audnedal. 

 

002. Mali Aanensdatter Giskedal. N.- 1728 

på Giskedal i Valle sokn. Død før mars 1749 

på Haugenes i Valle sokn, dsk. 28.3.1749 på 

Haugenes i Valle sokn. Hun giftet seg 1.1.1729 

med Ole Ouensen Haugenes. N.- 28.3.1749 

som enkemann på Haugenes, død før mai 1751 

på Haugenes i Valle sokn, dsk. 4.5.1751 på 

Haugenes
61

. Han var sønn til Ouen Olsen 

Haugenes og hustru, men hennes navn er ikke 

kjent. 

Ole Ouensen Haugenes var oppsitter og 

leilending på gården Haugenes i Valle sokn.  
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003. Ouen Olsen Haugenes (Høgenæs). Født 

rundt 10.1.1734 på Haugenes i Valle sokn, 

døpt 17.10.1734, n.- 16 år ved skifte i 1751. 

Død rundt 20.1.1808 på Haugenes i Valle 

sokn, gravlagt 26.1.1808
62

. Han giftet seg 

6.7.1750 med Gunnill Nilsdatter Fardal. 

Født rundt 2.7.1726 på Fardal i Valle sokn, 

døpt 9.7.1726. Død 18.10.1822 på Haugenes i 

Valle sokn, 96 år gammel, gravlagt 26.10.1822 

nær Valle kirke. Hun var datter av Nils 

Rolvsen Fardal (1684-1764) og hustru Aasne 

Anundsdatter Stensland (-1745)
63

. 

Gunnill Nilsdatter Fardal er ane nr. 010 på 

slektslinje 013.  

Ouen Olsen Haugenes var oppsitter og 

gårdbruker på Haugenes i Valle sokn. I 

folketellingen av 1801 var Ouen Olsen 

registrert som husbonde og gårdbruker på 66 

år, og hustruen Gunnill Nilsdatter på 75 år var  

registrert som «hans kone». Ingen av deres 

barn bodde på hjemmebruket i 1801, men i 

husstanden deres bodde også den 17 år gamle 

ugifte tjenestejenta  Gunvor Hegiesdatter.  

 

004. Inger Marie Ouensdatter Haugenes. 

Født rundt 27.2.1765 på Haugenes i Valle 

sokn, døpt 3.3.1765. Død 26.6.1856 på Lohne i 

Valle sokn, gravlagt 4.7. 1856. Hun gift seg 

13.10.1784 med Ole Jensen Lohne. Født 

rundt 21.7.1750 på Lohne i Valle sokn, døpt 

28.7.1750 . Død 2.12.1835 på Lohne i Valle 

sokn
64

. Han var sønn til Jens Nilsen 

Lohnestarnd (1735-1795) og hustru Karen 

Jensdatter Opshusstrand. (1722-1795).  

Ole Jensen Lohne er ane nr. 007 på 

slektslinje 011. 

Ole Jensen Lohne var registrert som bonde på 

gården Lohne ved folketellingen i 1801. 

Barn
65

: I. Jens Olsen, n.- 16 år i 1801. 

II. Karen Gulina Olsdatter, n.- 14 år i 1801. 

III. Johanne Maria Olsdatter, n.- 10 år i 

1801. 

IV. Elisabeth Olsdatter, n.- 6 år i 1801. 

V. Gunnil Olsdatter, n.- 3 år i 1801.  

VI. Randi Olsdatter, født 16.1.1802, gift med 

Ole Danielsen Lohne. 

 

005. VI. Randi Olsdatter Lohne. Født 

16.1.1802 på Lohne i Valle sokn. Død 

8.4.1878 på Svinør i Valle sokn, 76 år gammel, 

gravlagt 17.4.1878. Hun giftet seg 2.7.1822 

med Ole Danielsen Lohne. Født 24.12.1794 

på Lohne i Valle sokn, døpt 28.12.1794. Død 

23.6.1871 på Svinør i Valle sokn, 76 år 

gammel, gravlagt 29.6.1871. Han var sønn til 

Daniel Olsen Gjeideland (1.11.1758-

20.5.1829) og hustru Ranni Olsdatter 

Rømteland (30.5.1762-14.11.1828). 

Ole Danielsen Lohne er ane nr. 008. IV. på 

slektslinje 007. 

Ole Danielsen Lohne fikk i 1822 skjøte på 

løpenr. 587b (bnr. 2) på hjemmegården Lohne 

fra faren for 250 spd. Han satt med denne 

eiendommen frem til 1855, da den ble skjøtet 

over til sønnen Daniel Olsen Lohne for 500 

daler. Ole Danielsen var sjømann og styrmann 

av yrke mens husstanden bodde på Lohne
66

.  I 

matrikkelen av 1838 er Ole Danielsen 

registrert som eier av løpenr. 587b på gården 

Lohne i Søndre Undal herred. Familien flyttet 

til Svinør i samme sokn, og i folketellingen fra 

1865 er Ole Danielsen Lohne registrert som 

tollbetjent av yrke og han var også gårdeier. 

 

 

SLEKTSLINJE 011 

 

001. Oukild Lohne. N.- 1594 som skattebonde 

på Lohne i Audnedal prestegjeld. Han var gift., 

men hustruens navn er ukjent.  

Familien bodde på gården Lohne
67

 i Audnedal 

prestegjeld
68

. 

 

002. Aanon Oukildsen Rødberg. N.- 1642 i 

et skiftebrev. Han var gift med Gunlo 

Ommundsdatter.  

Aanon Oukildsen Rødberg satt med 18 eng. i 

gården Lohne. Dette var arv etter foreldrene, 

og denne eiendommen på Lohne ble i 1642 

delt mellom  Aanons tre sønner: Oukild, 

Ommund og Niels med 6 eng. til hver av 

dem
69

. Aanon Oukildsen sin husstand bodde på 

Rødberg i Audnedal prestegjeld. Aanon giftet 

seg til Rødberg, men beholdt jordegodset på 

Lohne. 

 

003. Niels Aanensen Lohne. N.- 1642 som 

eier av 6 eng. jordegods i gården Lohne i 

Audnedal prestegjeld. Død før 1665 på Lohne 

i Audnedal prestegjeld. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Når det gjelder eierforholdet til gården Lohne 

kan det nevnes følgende: I matrikkelen av 

1665 står Børu Baardsen, 58 år, med 18 ½ eng. 

i gården, Targer Aanonsdatter med 18 ½ eng. i 

gården og Ingeborg Aanonsdatter med 17 ½ 
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eng. I gårdens husstander bodde barna: Olaf 

Stillusen på 2 år, Baard Torgersen på 2 år samt 

Aanon og Baard Nilsen på henholdsvis 7 og 3 

år
70

. I matrikkelopplysningene finnes det ingen 

oppsitter med navn Niels Aanensen på Lohne i 

1665. Han må derfor ha vært død kort tid før 

registreringen, for han etterlot seg barna 

Aanon og Baard Nilssønner på henholdsveis 7 

og 3 år.  

 

004. Bård Nielsen Lohne. Født 1662 på 

Lohne i Audnedal prestegjeld. Nevnt 

20.4.1699 som enkemann etter sitt første 

ekteskap på Lohne i Valle sokn. Nevnt 

1.12.1720 som enkemann etter sitt andre 

ekteskap på Lohne i Valle sokn. Han var gift to 

ganger; første gang med Groe Nielsdatter. 

Død før april 1699 på Lohne i Valle sokn i 

Søndre Undal prestegjeld. Dsk. 20.4.1699 på 

Lohne i Søndre Undal sokn. Etter Groe 

Nielsdatter sin død giftet Bård Nielsen seg 

med Torborg Svendsdatter. Død før 

november 1720 på Lohne i Valle sokn. Dsk. 

1.12.1720 på Lohne i Valle sokn.  

Bård Nielsen Lohne var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Ved skifte i 1699
71

 var det et 

jordgods på 3 ½ eng. i gården Lohne. Familien 

bodde på Lohne i Søndre Undal prestegjeld. 

Barn: I. Niels Bårdsen, n.- 20.4.1699. 

II. Siri Bårdsdatter, n.- 20.4.1699. 

III. Aanen Bårdsen, n.- 18 år ved skifte 

1.12.1720. 

IV. Martha Bårdsdatter, n.- 1.12.1720. 

 

005. I. Nils Bårdsen Lohne. Død før juli 1750 

på Lohne i Valle sokn i Søndre Undal 

prestegjeld.  Dsk. 17.7.1750 på Lohne i Valle 

sokn. Han var gift med Gunild Pedersdatter.  

Nils Bårdsen Lohne var gårdbruker, selveier 

og oppsitter. Ved skifte i 1750
72

 var det et 

jordgods på 7 69/320 eng. i gården Lohne. 

Familien bodde på Lohne i Valle sokn i 

Søndre Undal prestegjeld. 

Barn: I. Peder Nilsen, n.- 17.7.1750. 

II. Jens Nilsen, n.- 17.7.1750. 

III. Baar (Bård) Nilsen, n.- 17.7.1750. 

IV. Tomes Nilsen, n.- 21 år den 17.71750. 

 

006. II. Jens Nilsen Lohne. Født 1735 på 

Lohne i Valle sokn. Død 1795 på Lohne i 

Valle sokn. Han giftet seg i 30.6.1746 med 

Karen Jensdatter Opshusstrand. Født 1722 

på Opshusstrand i Valle sokn. Død 1795 på 

Lohne i Valle sokn. Hun var datter av Jens 

Olsen Opshusstrand
73

  (1686-01.10.1774) og 

Gielu Ljødesdatter (-1748)
74

. 

Jens Nilsen Lohne overtok gårdsbruket på 

Lohne etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier.  

 

007. Ole Jensen Lohne. Født rundt 21.7.1750 

på Lohne i Valle sokn, døpt 28.7.1750 . Død 

2.12.1835 på Lohne i Valle sokn
75

. Han gift 

seg 13.10.1784 med Inger Marie 

Ouensdatter Haugenes. Født rundt 27.2.1765 

på Haugenes i Valle sokn, døpt 3.3.1765. Død 

26.6.1856 på Lohne i Valle sokn, gravlagt 4.7. 

1856. Hun var datter av Ouen Olsen 

Haugenes (10.1.1734- 20.1.1808) og hustru 

Gunnill Nilsdatter Fardal (2.7.1726-

18.10.1822). 

Inger Marie Ouensdatter Haugenes er ane 

nr. 004 på slektslinje 010. 

Ole Jensen Lohne var registrert som bonde på 

gården Lohne ved folketellingen i 1801. 

Familien bodde på Lohne, gnr. 127, bnr. 3, i 

Sør-Audnedal herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 012 

 

001. Jon Aanensen Buland. Født 1602 i 

Vanse sokn i Vanse prestegjeld. Død ca. 1675 

på Buland i Vanse sokn. Dsk. 1675 på Buland 

i Vanse sokn. Han giftet seg rundt 1650 med 

Oschei Olesdatter. Død etter 1675 på 

Buland
76

 i Vanse sokn.   

I manntallet av 1664/1666 var Jon Aanensen 

registrert som 54 år i 1664 og 60 år i 1666. 

Han hadde sønnene Erik som var 14 år i 1664, 

Laurits som var 14 år i 1666 og Aanen som 

var 9 år i 1666. Jon Aanensen Buland nevnes i 

1668 som en av arvingene etter Birgitte 

Rasmusdatter som hadde vært gift med Ståle 

Mikkelsen. Birgitte og Ståle bodde «bag 

Bachen ved Fahrsund». Dette ekteparet hadde 

ikke registrerte livsarvinger, men Ståle hadde 

ei søster som var gift med Nils Nenningsland. 

Ved skifte etter Jon Buland i 1675 var han 

registrert med navnet Jon Aanensen, og 

skiftedokumentet viste at han da hadde vært 

gift med Oschei Olsdatter. I dette skifte i 1675 

er det kun sønnene Erik og Aanen som er 

registrert
77

. 

 

002. Aanen Jonsen Buland. Født ca. 1657 på  
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Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld. Død 

1703 på Buland i Vanse sokn. Dsk. 1703 på 

Buland i Vanse sokn. Han var gift med 

Kirsten Kristensdatter Borhaug. Født 1649 

på Borhaug i Vanse prestegjeld. Død 1729, 80 

år gammel, på Buland i Vanse sokn i Vanse 

prestegjeld. Hun var datter av Kristen 

Søfrensen Borhaug (1608-1682) og hustru 

Birgitte Vilumsdatter Jølle. 

Aanen Jonsen Buland var gårdbruker og 

oppsitter. Han hadde vært leilending frem til 

1711, men da kjøpte han et jordgods på 17 ½ 

eng. av lensmann Peder Hansen Brekne. 

Familien bodde på Buland i Vanse sokn i 

Vanse prestegjeld
78

. 

Barn: I. Kristen Aanensen, n.- 1703 i 

husstanden på hjemmebruket, gift 1707 med 

Aase Nilsdatter, bodde på Buland i 1708 og 

1709. 

II. Lars Aanensen, n.- 1703 i husstanden på 

hjemmebruket. 

III. Villum Aanensen, n.- 1703 i husstanden 

på hjemmebruket, gift med Marte 

Øystensdatter, og det var Villum som overtok 

hjemmebruket på Buland. 

IV. Gunild Aanensdatter, n.- 1703 og hun 

vae da gift med Torjus Buland.  

V. Asgjer Aanensdatter, n.- 1703 i 

husstanden på hjemmebruket. 

 

003. III. Villum Aanensen Buland. N.- 1754 

vedrørende skifte etter hustruen Marte. Han 

var gift med Marte Øystensdatter. Død 1754 

på Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld. 

Dsk. 1754 på Buland i Vanse sokn. 

Villum Aanensen Buland kjøpte i 1723 en part 

i gården Buland av Mads Larsen Buland. 

Villum Aanensen var fra da av gårdbruker og 

selveier på gården Buland i Vanse sokn
79

. 

Barn: I. Ulrik Villumsen, født 1726, n.- 1754 

i Nederland og han var ved skifte etter mora på 

sjøreise fra Amsterdam, gift i 1754 med 

Malene Mikkelsdatter Skeime, og de overtok 

Ulriks hjemmebruk på Buland. 

II. Kirstine Villumsdatter, født 1728, n.- 

1754 i husstanden på hjemmebruket. 

III. Tønnes Villumsen, født 1729, n.- 1754 i 

Nederland og han var ved skifte etter mora på 

sjøreise fra Amsterdam. 

IV. Sara Villumsdatter, født 1732, n.- 1754 i 

husstanden på hjemmebruket, gift 1757 med 

Tolli Jakobsen Biland.  

V. Villum Villumsen, født 1735, n.- 1754 og  

var da til sjøs. 

VI. Mads Villumsen, født 1737, n.- 1754 i 

husstanden på hjemmebruket.  

VII. Kristen Villumsen, født 1740, n.- 1754 i 

husstanden på hjemmebruket.  

VII. Kirstine Villumsdatter, født 1741, n.- 

1754 i husstanden på hjemmebruket.  

 

004. I. Ulrik Villumsen Buland. Født 1726 på 

Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld. Død 

1761 i Vanse prestegjeld. Han giftet seg i 1754 

med Malene Mikkelsdatter Skeime. Født 

1731 på Nedre Skeime i Vanse sokn i Vanse 

prestegjeld. Hun var datter av Mikkel 

Kristensen Skeime (1696-1762) og hustru 

Anne Larsdatter Midhassel (-1742). 

Etter Ulriks død giftet Malene Mikkelsdatter 

Skeime seg i 1763 med Daniel Torjesen 

Kalvenes. 

Ulrik Villumsen overtok hjemmebruket på 

Buland etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld. Etter 

Ulriks død drev enka bruket videre frem til hun 

giftet seg på nytt i 1763. Fra da av og frem til 

Ulrik og Malenes datter Marthe Helene 

overtok gårdsdriften ble gården drevet av 

Daniel Torjesen
80

.  

Barn i husstanden: I. Marta Ulrichsdatter, 

født 1756. 

II. Martelene Ulrichsdatter, født 1757, gift 

to ganger og første gang med Sivert Pedersen 

Steinsland, til Martelenes hjemmebruk på 

Buland. 

III. Arent Tønnes Ulrichsen, født 1760. 

IV. Ulrik Danielsen, født 1764, død som liten. 

V. Anna Danielsdatter, født 1765. 

VI. Torje Danielsen, født 1767. 

VII. Mikael Danielsen, født 1769. 

VIII. Anne Malene Danielsdatter, født 1771, 

død som liten. 

 

005. II. Martelene (Marthe Helene) 

Ulrichsdatter Buland. Født 1757 (1753) på 

Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld. N.- 

48 år i folketellingen av 1801. Død 1841 på 

Buland i Vanse sokn. Hun var gift to ganger; 

første gang med Sivert Pedersen Steinsland. 

Født på Steinsland i Austad sokn. Død 1793 i 

en ulykke i Vanse sokn. Etter Siverts død giftet 

hun segi 1793  med Lars Olsen Lindland. 

Født 1763, n.- 38 år i folketellingen av 1801. 

Død 1841, 72 år gammel, på Buland i Vanse  
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sokn i Vanse prestegjeld. 

Lars Olsen Buland var gårdbruker av yrke ved 

folketellingen i 1801. Husstanden hans bodde 

da på gården Buland i Vanse sokn i Vanse 

prestegjeld.  

Det må ha vært en noe torbulent ekteskap 

mellom Martelene Ulrichsdatter og Lars 

Olsen, for i 1808 ble paret innvilget seperasjon 

ved forlikskommisjonen. Dette medførte at i 

1827 ble deres ekteskap opplsøt ved kongelig 

resolusjon. Begge de tidligere ektefellene 

fortsatte likevel å bo på gården Buland, men 

dok på hver sine bruk. Lars Olsen giftet seg i 

1828 med enka Anne Kathrine Knudsdatter fra 

Drange i Heskestad og de var bosatt på plassen 

Strånnemyra under gården Buland. Anne 

Kathrine var 52 år gammel og hadde vært enke 

i 23 år da hun giftet seg med Lars Olsen 

Lindland.  

Med Martelene Ulrichsdatter gikk det noe 

verre, og særlig økonomisk. Hun kom i et slags 

avhengigsforhold til de mere velstående 

naboene sine på Buland. Dette førte blant 

annet til salg av en hageteig på Martelenes 

bruk i 1805. I 1809 var bruket til Martelene 

Ulrichsdatter blitt pantsatt til Kristen Madsen 

Buland for 799 riksdaler. I 1810 var halve 

bruket til Martelene blitt solgt til Alexander 

Mac Leod. Året etter overtok Martelenes sønn  

Ulrik Sivertsen resten av hennes eiendom på 

Buland, men dette bruket ble senere overtatt av 

oppsitteren på nabobruket på Buland. Dermed 

satt naboene Kristen Matsen og Hans Kristian 

Jørgensen med hele Bulandgården på 3 ½ hud 

i 1826
81

.  

 

006. Ulrik Sivertsen Åvik. Født 17.10.1790 

på Buland i Vanse sokn i Vanse prestegjeld 

Død 12.12.1819 på sjøen ved drukning utenfor 

Spangereid sokn. Han giftet seg 17.6.1811 i 

Valle kirke med Hanne Christine 

Olsdatterdatter. Født på Åvik i Spangereid  

sokn.  

Ulrik Syvertsen Åvik var los av yrke. Han 

flyttet fra Buland i Vanse prestegjeld og kom 

før 1811 til Åvik i Spangereid sokn i Audnedal 

prestegjeld Familien bodde på Åvik i 

Spangereid sokn. 

Barn: I. Severine Ulriksen, født 2.8.1812, død 

2.8.1812.  

 II. Hans Christian Ulriksen, født 9.9.1813 

på Åvik i Spangereid sokn. 

III. Ulrik Ulriksen, født 12.1.1820 på Åvik i  

Spangereid sokn.  

 

007. II. Hans Christian Ulriksen Svinør. 

Født 9.9.1813 på Åvik i Spangreid sokn. Død 

1860 ved drukning. Han giftet seg i 1850 med 

Elisabeth Martine Olsdatter Lohne. Født 

3.2.1828 på Lohne i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, døpt 17.2.1828 i Valle kirke. Død 

1912. Hun var datter av Ole Danielsen Lohne 

(24.12.1794-23.6.1871) og hustru Randi 

Olsdatter Lohne (16.1.1802-8.4.1878). 

Elisabeth Martine Olsdatter Lohne er ane 

nr. 009 på slektslinje 007. 

Hans Christian Ulriksen fikk skjøte på bnr. 5 

på gården Syrdal for 50 spesiedaler i 1852. 

Han kjøpte eiendommen av Johanne Olsen. 

Ved skifte etter Hans Christian ble huset på 

eiendommen overført til hustruen Elisabeth i 

1862, og da nevnes også sønnen Otto Rudolf 

Ulriksen. Hans Christian Ulriksen var 

skipperborger og bodde med familien på 

Svinør i Søndre Undal herred. Han omkom i 

1860 under et forlis på Danmarkskysten.  

Etter Hans Christians død giftet Elisabeth 

Martine seg i 1861 med Erik Larsen. Født 

1829. Elisabeth Martine Olsdatter var i 

folketellingen av 1865 nevnt som enke og hun 

var da 38 år gammel. Familien bodde i Svinør i 

Søndre Undal herred.  

 

 

SLEKTSLINJE 013 

 

001. Tore (Tjodgersson) Foss. Nevnt rundt 

1450 på Foss i Sør-Audnedal. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent.  

Tore Foss satt som oppsitter og jordgodseier 

på gården Foss i Foss sokn i Foss skipreide i 

Audnedal prestegjeld. Ut fra det som i de to 

neste århundrene fremkommer om denne 

slektens store jordgods, men det kunne slås 

fast at Tore Foss var en velstående bonde. 

Før reformasjonen var Foss nærmest en 

sentrumsgård, med både kirke og tingsete.  

I henhold til et dokument av 1413 satt 

sognepresten i Holum, Svein Toresson, 

sammen med Tore Tjodgersson og Svein 

Torgilsson opp et brev om at de hadde vært i 

likferd (begravelse) på Foss til Torkel Jonsson 

og der hadde de hørt at den lovlige arvingen, 

Smid Torkelsson, gav halvbroren sin, Odd 

Torkelsson, den gaven som faren deres hadde 

lovet (allerede gitt) til Odd
82

. Torkel som da 
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var død, må være født rundt Svartedaudens tid 

i 1349
83

. Kan dette brevet fra 1413 også være 

med på å dokumentere at Fossfolket overlevde 

pestens herjinger.    

 

002. Gunhild Toresdatter Foss. N.- 1487 

som brukseier på Foss-gården. Hun var gift 

med William ……….sen. Det at Gunhild 

nevnes som datter av Tore (Tjodgersson) Foss 

sier oss at at ektemannen hennes William 

……….sen må ha giftet seg til Fossgården, og 

at jordgodstet på Foss var hennes odelsgods.  

Gunhild Toresdatter Foss nevnes i 1487 

sammen med sine to sønner Tore Williamsen 

og Herleik Williamsen i forbindelse med 

salget av 1 1/3 månadsmatsleie til Reidar 

Pedersen (Reidar Persson) i yrtegården på 

Foss
84

. Den 23.2.1489 kjøpte denne Reidar 

Pedersen ytterligere 4 månadsmatleie i Foss, 

og denne gangen var det i et kjøp som omfattet 

begge huslegdene på gården. Kjøpet gjaldt for 

både Øvre og Nedre Foss som lå i Foss sokn i 

Foss skipreide. To år før, altså i 1487, hadde 

Tore Williamsen, Herleik Williamsen og 

moren deres Gunhild Toresdatter solgt 1⅓ 

månadsmatsleige til Reidar Pedersen i 

ytregården på Foss. Dersom Reidar senere 

ønsket å selge dette kjøpegodset, da skulle 

Tore, Herleik og Gunhild har forkjøpsretten 

til eiendommen for samme prisen som den de 

hadde solgt jordgodset til Reidar for. 

At Foss her benevnes som Foss sokn tilsier at i 

1489 var Foss kirkestedet i dette grendelaget 

av Audnedal prestegjeld. Foss sokn er nevnt i 

brevdokumenter fra 1487, 1488 og 1489
85

. De 

personer som bevitnet handelen på Foss i 1489 

var sokneprest Jens Herleiksen i Audnedalen 

og lagrettsmennene Erlend Sigmundsen, 

Rollag Bjørnsen og Eivind Ljotsen i fra Holum 

prestegjeld
86

. De så og hørte handslag mellom 

Saxe Olafsson og Reidar Pedersen, at Saxe 

hadde solgt Reidar 4 månadsmatsleige i gården 

Foss, i begge huslengdene; det må da være i 

både Øvre og Nedre Foss, i Foss sogn og Foss 

skipreide: ”med ollom theim lutom og 

lunindom som ther tiil ligger oc leget hafwer i 

fra torno oc nyo utan gards og innan fiora 

hornstafva i mellom freilst oc akerelawst fyre 

honom oc hans erfvigie oc fyre ollom lagligom 

agangandom”
87

. 

I 1488 solgte Gunhild Toresdatter, Tore 

Williamsen og Herleik Williamsen solgte «1 

2/3 månadsmatsleie i gården Foss i den ytre 

husrekka, som ligg i Foss kirkesokn og i det 

samme skipreide med alt som ligg til og har 

legi til fra forn og fra nytt, utengards og innen 

fire hjørnestaver»
88

. 

Det må ha oppstått noe ugreie om bruks- eller 

eiendomsforholdene på Foss, for i 1493 holdt 

en uoverenstemmelse mellom Reidar Pedersen 

på den ene siden og Gunhild Toresdatter og 

sønnen Tore Williamsen på å havne i retten. 

Rettsaken ble unngått fordi lagrettsmennene 

Torbjørn Anundsen og Torstein Anundsen fra 

Raudaberg (Rødberg) klarte å få til et forlik 

mellom partene
89

. Gunhild Toresdatter og 

hennes to sønner Tore og Herleik hadde 

dermed gitt opp søksmålet mot Reidar 

Pedersen angående eierforholdet til deler av 

jordgodset på gården Foss. At Tore 

Williamsen og hans mor Gunhild hadde frafalt 

det søksmålet som de hadde mot Reidar 

Pedersen angående gården Foss i Undal 

(Audnedal prestegjeld) bekreftes to menn som 

var tilstede
90

. 

Salget som ble foretatt i 1488
91

 av brødrene 

Tore og Herleik Williamsønner og deres mor 

Gunhild førte til at det kom en ny ætt til gårds, 

og den nye oppsitteren het Gunstein Sveinssen. 

I 1507 blir det gitt et gavebrev for 

Valandsskogen til Valle kirke, og er det i den 

forbindelse at det blir bygd ny kirke på Valle i 

Audnedal prestegjeld? Dette gavebrevet var 

underskrevet av Reidar Pedersen. Denne 

Reidar Pedersen kan derfor med stor 

sannsynlighet ha vært med på å skaffe tømmer 

til en ny kirke som ble bygd på Valle i 

Audnedal prestegjeld, eller til ombyggingen av 

en kirke som allerede var bygd på Valle. Det 

man med dokumentert kildemateriell vet er at 

det allerede stod en kirke på Valle i Audnedal 

prestegjeld da Peder Claussen Friis i sitt 

embete som prest i Audnedal i 1577 gav 100 

daler til ombygging av denne kirkes skip. I 

1591 ombygde Peder Claussen kirkens kor for 

sine egne økonomiske midler og samme året 

skjenket han kirken en forgyldt kalk og disk
92

.  

 

003. Tore Williamsen Foss. Født ca. 1473 på 

gården Foss i Foss sokn i Audnedal 

prestegjeld. N.- som voksen i 1493. Død 1557 

på Foss i Audnedal prestegjeld. Dsk. 1557 på 

Foss i Audnedal prestegjeld. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

I juli 1492 ble det satt opp et dokument på  

Foss vedrørende byttestrengen mellom Reidar  
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Pedersen på den ene siden og på den andre 

siden Amund Eindridesson og Gunvor 

Arnesdatter. Strengen skulle gå slik: ”Fra 

steinen som stod attmed tinghaugen
93

 og ned 

til den steinen som stod ovenom torvgården, så 

til den steinen som stod i mobråten jemt med 

torvgården og så utetter hele mobråten som 

heller mot bekken i den steinen som stod i 

mobråten ovenom Venhaugen jamt med den 

steinen som stod i vollen hjemme ved bekken”. 

Siden skulle Reidar ha rett til å overta 

eiendomsretten til ”hele bekkedalen og hele 

mobråten fra den steinen og i den steinen  som 

stod utenfor Affahaugen, og så strengbeint 

frem til uppsa ved samme haugen til den 

steinen som stod under Affahaugen med 

bekken og ha hele uppsa med denne haugen til 

steinen ved bekken”
94

. 

Det kan ha vært eierskifte i tråd med dette 

dokumentet som Fossfolket reagerte på i 

henhold til sin forkjøpsrett. Reidar Pedersen 

kan ha forsøkt å selge denne parsellen av Foss 

til utenforstående innflyttere uten at de gamle 

eierne fikk mulighet til å hevde retten sin. 

Tore Williamsen overtok som gårdeier på 

hjemmegården Foss i Foss sokn i Audnedal 

prestegjeld. Han var jordgodseier og hadde 

flere eiendommer rundt i prestegjeldet
95

.  

Barn: I. Peder Toresen, til hjemmegården på 

Foss, gift med Joran Eriksdatter. 

II. Margrete Toresdatter, gift med Torger 

på Nærbø i Landvik sokn, n.- i skifte av 1557 

hvor hennes arvepart i hjemmegården på Foss 

ble løst ut av broren Peder Toresen med 20 

lodd gjort sølv og en kjele.  

III. Leidulf Toresen, n.- i skifte av 1557, hvor 

han ble tildet 6 pund laks og 8 eng. som ble 

omgjort til varer. 

IV. Aase Toresdatter, gift med Salve 

Gunnarsen (Gundersen). Aase ble ved skifte 

i 1557 tildelt tredjeparten av de 8 eng. som 

hadde tilfalt broren Leidulf, men dette 

arveoppgjøret ble det senere kraftig strid om. 

Svigersønnen til Aase og Salve var Olav 

Roland som satt med mer enn 1 hud jordgods i 

Fossgården, og han ville ikke godta det 

oppgjøret i penger som folket på Foss ville gi 

ham for svigermoras arvepart. I et dokument 

skrevet på gården Stensland i Audnedal 

prestegjeld 8.3.1544 står følgende: At Nils 

Klaussøn, som var lagmann i Stavanger, og 

Lagrettet tilkjender Salve Gundersen full rett 

til å beholde eller selge den søsterpart i gården 

Foss som hans hustru Aase Toresdatter fikk 

etter overenskomst med sine brødre
96

. 

V. Tolleif Toresen, n.- i skifte av 1557, hvor 

han ble tildelt en tredjepart av gården 

Rosseland og to parter av Grisledal bjelkeskog. 

Han hadde sønnen Tore Tolleifsen som bodde 

på Melhus i Valle sokn, og nevnes der i 1587. 

VI. Aase Johnsdatter, adoptivdatter, adoptert 

av Tore på Foss i 1555
97

.  

 

004. I. Peder Toresen Foss. Født ca. 1510 på 

Øvre Foss i Audnedal prestegjeld. Død 1566 

på Foss i Audnedal prestegjeld. Han var gift 

med Jorun (Joran) Eriksdatter Skogsfjord. 

Født 1530 på Rafoss i Kvinesdal prestegjeld. 

Død 1615 i Audnedal prestegjeld. Hun var 

datter av Erik Gautsen Skogsfjord (1510-

1539) og hustru Ingeborg Sigmundsdatter 

Rafoss, som var datter av Sigmund 

Torstensen Rafoss
98

 (n.- 1549-1574) og 

hustru, men hennes navn er ikke kjent. 

Sigmund Tostensen Rafoss sin husstand bodde 

i 1555 på gården Rafoss i Kvinesdal 

prestegjeld.  

Ved skifte i 1557 på Øvre Foss fikk Peder 

Toresen hele Grisledalskogen, en tredjepart i 

bjelkeskogen og teigen Aas som tilhørte de 

øvre husene på hjemmegården Foss
99

. Etter 

Peder Toresens død drev enka Jorun (Joran) 

Eriksdatter gårdsbruket videre. Dette var i en 

periode med mye krangling og 

uoverenstemmelser mellom oppsitterne, 

brukerne og eierne på gården Foss. Noe av 

kranglingen på gården skyldes nedhugging av 

skog og om hven som hadde rett til laksefiske i 

elva
100

.  

Hvem som eide hva på Foss og hvordan 

grensene gikk på Foss ser ut til å ha vært et 

stridsspørsmål gjennom generasjoner. 

Lagmannen på Agder, Jon Simonsen, gjorde 

det kjent med et åpent brev at på lagtinget  på 

Sunde på Lista, torsdag nest etter St. Hans 

1562, møtte Peder Toresson Foss i retten og 

tiltalte Aslak Haareksson og Tore Onundsson 

om en arv som dømdes etter hans farfar Huje 

Toresson
101

. Peder spurte om hvor mye tre 

sønnesønner,  ektefødte som fedrene deres, 

burde arve med Onund og Haarek Hujesønner, 

onklene deres
102

.  

Peder Toresens husstand bodde på Øvre Foss i 

Foss sokn i Audnedal prestegjeld. At 

Fossgården i Foss sokn var en av de mest 

velstående gårdene i Audnedal prestegjeld på 
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den tiden kommer tydelig frem i skifte som ble 

holdt på gården i 1599
103

. Rikdommen har 

kommet fra laksefiske og på utførselen av 

eiketømmer til blant annet Holland. 

Eiketømmeret ble fløtet nedover Audnaelva til 

gården Snig, hvor det enten uskåret eller ferdig 

oppskåret i plank ble sent videre med skip 

enten innen konglomeratstaten eller til 

utlandet. Snig i Audnedal prestegjeld var en av 

de vestligste utskipningshavnene på Agder for 

eksport av tømmer til bant annet Amsterdam.  

 

005. Tore Pedersen Foss. Født på Foss i Foss 

sokn i Audnedal prestegjeld. Død 1599 på 

Foss i Valle sokn i Audnedal prestegjeld. Han 

var gift med Joran Trondsdatter Raudaberg 

(Rødberg). Død etter september 1633 på Øvre 

Foss i Valle sokn. Hun var datter Trond 

Torkelsen Rødberg (Raudaberg) (1537-1619 

og hustru Ingeborg Omundsdatter (1530-). 

Joran Trondsdatter Raudaberg (Rødberg) 

er ane nr. 008. III. på slektslinje 014. 

Tore Pedersen overtok mye av driften på 

hjemmebruket på Foss etter farens død.  

I juli 1587 møtte Ouden Torgersson Nærbø (i 

Landvik sogn) og flere av hans slektninger opp 

på Foss og gjorde avtale med Tore Pedersen 

om arm og rettigheter som Margrete 

Toresdatter hadde i slektsgården. 

Lagrettemennene Tore Tolleifsson på Melhus 

og Berull Hoskuldsson på Foss var vitne til 

forliket mellom Tore Pedersen Foss og Ouden 

Torgersson på Nærbø og hans slektninger. 

Først ble en gammel kontrakt stadfestet, for 

det var den som Peder Toresson på Foss gjorde 

med søsteren sin Margrete Toresdatter. Hun 

hadde da fått 20 lodd bearbeidet sølv og en 

kjele. I tillegg fikk da Nærbøfolket 16 daler i 

penger og en gjenstand i sølv som hadde en 

vekt på 16 kølniske lodd. Dermed var denne 

gamle arvestriden ute av verden, en gang for 

alle. 

Tore Pedersen hadde ett par år tidligere hatt 

større forliksproblemer med slektningene sine 

på Roland der tanten hans, Aase Toresdatter, 

var gift med Salve Gunnarsson. Dattera deres 

var gift med Oluf Roland og han ga seg ikke så 

lett, og stod steilt på sitt. For å prøve å få til en 

løsning på arvestriden møtte Anund på 

Raudaberg, Tord på Kvaafjord, Tord på 

Vigmostad og Tore på Melhus den 3. mai 1585 

opp på Foss etter anmodning fra Tore 

Pedersen. Alle de utenforstående var svorne  

lagrettemann og hadde stor anseelse i bygda.  

Tore ba dem om å prøve å få til et forlik 

mellom ham og Oluf Roland vedrørende den 

arveparten som kona til Oluf hadde i gården 

Foss. Tore påpekte at Oluf hadde tatt seg svært 

godt til rette i skogen og hogd ut atskillig mer 

eik og furu enn det som tilkom hans part, men 

Oluf hadde ikke lagt igjen noe av tømmeret til 

vedlikehold og utbygging på gården. Helst av 

alt ville Tore leie av Oluf den parten i gården 

som Oluf tilkom på hustruens vegne. Tore 

hadde ingen tro på at det nyttet og spørre Oluf 

om han ville selge sin part. Dersom ikke noe 

av dette skulle lykkes, så ville Tore tilby Oluf 

å makeskifte jord med ham, ved at Tore fikk 

Olufs del i Foss og at Oluf fikk jord av Tore i 

en annen gård. 

Lagrettemennene la saken frem for Oluf og 

han var ikke uvillig til å bygsle bort hustruens 

arvepart til Tore, men retten til laksefiske ville 

han ikke kvitte seg med. Tore bød da Oluf 1½ 

hud og 4 eng. i gården Kalleberg i Lista len, 

mot 1 hud og 7 eng. som Oluf hadde i Foss. 

Dette var ikke Oluf så veldig interessert i, og 

særlig var det retten til laksefiske i elva som 

han fremdeles stod steilt på. Dersom Oluf 

skulle makeskifte med Tore, da skulle han ha 

et sted med like godt fiske; det var det ingen 

tvil om.  

Et moment som kom frem var at Tore tross alt 

satt med bygslingsretten til Fossgården, så han 

kunne i utgangspunktet reise krav om å få leie 

den delen av bruket som Oluf satt på, for Olufs 

del var ikke fradelt som et eget bruk. 

Samme året, den 27. mai 1585, var det 

skyldsetting på Fossgården for den øvre 

husrekken, og gårdsskylda ble satt til 4 huder, 

med fisket 8 huder. Dette var sannsynligvis en 

altfor høy verdisetting, for det ble tillagt at 

laksefisket ikke på langt nær da var så godt 

som i tidligere tider.  

Tvisten mellom Tore og Oluf var fremdeles 

ikke løst til tross for iherdig innsats fra 

lagmennene, og dermed ble det klargjort for ny 

”jordskiftesak” på Foss den 6. april 1586. Nye 

lagrettemenn var på plass, og de var: Christen 

Homme, Tiøde Skarstad, Tord på Vigmostad, 

Rasmus Øyslebø, Tord på Manneraak Oudkild 

på Lone og Aslak på Håland. Tore og Oluf 

hadde visstnok på forhånd blitt enige om å 

finne en løsning gjennom disse nye  

lagrettemenn. Tore holdt fast på at gården ikke  

hadde benyttet laksefiske tidligere. Retten kom 

frem til at Tore var nærmest til å bygsle Olufs 
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part i Foss med jord og fiske og alt som ellers 

tilhørte bruket. Oluf hadde tidligere uten lov 

hogd mer i skogen enn hans rett tilsa, og 

dermed fikk Oluf ikke senere ha noen rett til 

skogsdrift. Tore måtte betale Oluf 1 daler i året 

i bygselspenger og Oluf skulle også ha 1 

spekelags som veide ett pund både for jord, 

skog og fiske. Det tømmeret som Oluf hadde 

hogd ulovlig i Foss skog skulle ha få lov til å 

beholde, da han fra da av mistet retten til 

hogst
104

.  

Lagrettemennene avsluttet domsavsigelsen 

med følgende ord: ”Og for at dette forliket 

kunne bli tryggere og ingen ha grunn til mer 

trette og uenighet, men være venner og vel 

forlikte, hadde de med råd og samtykke fra 

soknepresten godtatt at de ordene som Oluf 

hadde brukt mot Tore i sinne, skulle være 

usagte og alt komm ei god gjenge”. 

Forliket holdt snaut i et år, for i 1587 var Oluf 

i gang igjen med hogst i Foss-skogen. Han ble 

innkalt til tinget på foss i 1588, men ville ikke 

møte. Tore var blitt lei av fremferden til Oluf, 

og han ville ha en endelig dom i saken og 

samtidig krevde han erstatning for de utlegg 

han hadde hatt vedrørende ”jordskiftesakene” 

mot Oluf. 

Tore Pedersen Foss døde før det endelige 

oppgjørsskifte på gården Foss i 1599. Familien 

bodde på Øvre Foss i Audnedal prestegjeld. 

Barn: I. Marete (Marit) Toresdatter, n.- ved 

skifte i 1599 på Øvre Foss, til Ytre Skofteland 

i Valle sokn i Audnedal prestegjeld, gift med 

Halkild Hujesen Skofteland. 

II. Ingrid Toresdatter, n.- ved skifte i 1599 

på Øvre Foss, gift med Huje ………sen. 

III. Trond Toresen, n.- ved skifte i 1599 på 

Øvre Foss. 

IV. Reier Toresen, n.- ved skifte i 1599 på 

Øvre Foss. 

V. Huje Toresen, n.- ved skifte i 1599 på 

Øvre Foss. 

VI. Guron Toresdatter, n.- ved skifte i 1599 

på Øvre Foss. 

VII. Peder Toresen, n.- ved skifte i 1599 på 

Øvre Foss.  

 

006. I. Marete (Marit) Toresdatter Foss. 

Født ca. 1575 på Foss i Sør-Audnedal. Død 

1615 på Foss i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Hun giftet seg før 1598 med 

Halkild Hujesen Skofteland. Født ca. 1562 

på Ytre Skofteland i Sør-Audnedal. Død i 

tiden mellom 1647 og 5.10.1659 på Øvre Foss 

i Audnedal prestegjeld. Han var sønn til Huje 

(Huge) Haareksen (Håreksson) Skofteland 

og Gudrun Nilsdatter Haddeland. Født på 

Haddeland i (Holum) Holme prestegjeld. 

Halkild Hujesen Skofteland er ane nr. 050 

på slektslinje 015. 

Marete arvet ved skifte etter faren i 1599 en 

lott på 6 kyr, 20 daler i sølv og kobber samt 3 

mark i gull.  

Halkild Hujesen Skofteland og svigermora 

hans, Joran Trondsdatter Raudaberg, kjøpte i 

1618 et gårdsbruk på Mærsland i Valle sokn 

av Hårek Aslaksen Mærsland og hustruen hans 

Torborg Lauritsdatter. Kjøpet omfattet det 

jordegodset som Hårek og hustruen hans hadde 

i Øvre Skofteland, Hålumsland og Røyseland. 

Hårek tilhørte den gamle slekta på gårdene 

Foss og Skofteland, for det fremkommer i et 

brev fra 1562 hvor hans far Aslak Håreksen er 

nevnt i en arvesak som ble ført på lagtinget på 

Sunde på Lista
105

.  

Halkjeld satt i 1620, sammen med søsteren sin,  

med 1½ hud jordgods i gården Ytre 

Skofteland, og i 1638 hadde han eierparter i 

flere gårder rundt på Agder. 10 år senere satt 

Halkjeld med 3½ hud i Ytre Skofteland. 

Familien bodde på Ytre Skofteland i Valle 

sokn i Audnedal prestegjeld. 

Halkild Hujesen Skofteland nevnes i 1645 som 

forliksmann i en jordtvist på gården Fasseland 

i Valle sokn. Halkild Hujesen Skofteland 

hadde selv vært innblandet i en jordtvistesak 

13.9.1633 på gården Roland. Dette gjaldt 

egentlig skifte etter Oluf Bjørnstad som hadde 

hatt 1 hud og 6 eng. i gården Foss, men denne 

teigen ble brukt av Halkilds svigermor Joran 

Trondsdatter. Oluf Bjørnstad hadde i sin tid 

hatt en skriftlig avtale på at så lenge Joran 

brukte det Oluf hadde i Foss, skulle Oluf ha 

rett til å bruke det Joran hadde i Roland. Men 

Halkild hadde ikke brydd seg om denne 

avtalen som Oluf hadde og derfor hadde han 

fått med seg seks mann til Roland og dyrket 

opp 1 hud av Olufs jordgods. Retten, ved 

lagmann Augustinius Olufsen Woer, klagde på 

at Joran Trondsdatter uten videre hadde hogd 

ut skogen på Roland uten å ta hensyn til andre 

grunneiere og rettighetshavere, og lagmannen 

klagde også på at Halkild to seg til rette på 

Roland som han sjøl ville. Bakgrunnen for 

denne sakn om Rolandgården var egentlig et 

jordskifte angående gården Presthus i 
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Spangereid sokn i Audnedal prestegjeld av 

17.8.1631
106

. 

Halkild Hujesen var nok langt fra noen 

avholdsmann, noe som kan dokumenteres da 

han møtte for lagtinget i 1633. «Halkild 

Skofteland møtte beskjenket og drukken i 

retten og kom først med det ønsket at Gud 

Fader, Sønn og Hellig Aand matte styre saa 

den fikk rett som hadde rettnogen ganger med 

megen ulyd, ropen, bang og bulder, og støtte 

sin motpart til side for retten»
107

. Dette ble for 

mye for lagmannen, som ikke ville vite av den 

type fremferd i retten. Dersom Halkild 

fremdeles ville være tilstede i rettslokalet 

måtte han skikke seg. Lagmannen ba også 

Halkild Hujesen om å legge frem brev som 

kunne ha dokumentert sin påstand overfor 

motparten, men det kunne Halkild ikke. 

Halkjeld Hujesen hadde ingen dokumentasjon 

for sine påstander mot Oluf Bjørstad, og derfor 

var det lett for lagmannen og de øvrige 

lagrettemennene å falle en dom i denne saken. 

Oluf Bjørstad i Vigmostad fikk beholde sin 

rett om den jorda som det hadde vært strid om 

på gården Roland. Halkild, som i retten hadde 

vist en skammelig oppførsel, fikke straffebot 

for uhøvisk fremferd i lagretten, og han måtte 

også betale skadebot til Oluf Bjørstad
108

.  

Gården Ytre Skofteland var i 1620 skyldsatt til 

4 huder og 6 eng. Det var flere eiere til 

jordgodset på Ytre Skofteland, og i tillegg til 

Halkild satt blant andre Arne Vaage i Mandal 

len med 1 hud
109

. 

Halkild Hujesen Skofteland satt i 1648 med 4 

huder jordegods i gården Øvre Foss, og den 

andre eieren, Valle prestegård, satt med ½ hud 

(6 eng.) i gården
110

.  

 

007. Tron Halkildsen Foss
111

. Født ca. 1604 

på Ytre Skofteland i Audnedal prestegjeld. N.- 

60 år gammel i 1664 og bodde da på Øvre Foss 

i Audnedal prestegjeld. Han var gift med 

Gjertrud Gunstensdatter. Død før juli 1669 

på Øvre Foss i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Dsk. 23.7.1669 på Øvre Foss i 

Audnedal prestegjeld.   

Tron Halkildsen nevnes sammen med hustruen 

i skattemantallet av 1645 som oppsittere på 

gården Øvre Foss. I 1657 satt Tron Halkildsen 

som deleier av 3 huder og 11 eng. i gården 

Øvre Foss, og av dette var 8 2/5 eng. hans 

rettmessige odelsjordgods
112

.  

I manntallet av 1665 var Tron Halkildsens  

gård på Øvre Foss registrert med 2 huder og 5 

eng. Tron var i følge manntallet 62 år gammel, 

og i hans husstand var det da også registrert de 

tre yngste sønnene, som var: Thore på 12 år, 

Huje på 9 år og Peder på 6 år.  

Da Gjertrud Gunstensdatter døde i 1669 viste 

skiftedokumentene at det var store verdier av 

jordgods i boet: Det var et pantegods i gården 

Roland på 12 ½ eng. som ble verdsatt til 120 

riksdaler. Tron Halkildsen hadde lagt ut for 

gård til dattera Bergitte med 96 riksdaler som 

det var pant for i fast eiendom, og det var et 

jordgods på 2 ½ eng. i gården Hedderåsen, et 

pantegods i gården Gåseland til en verdi av 11 

½ eng, og i gården Hundingsland i Austad 

sokn var det et jordgods på 2 6/7 eng. 

Odelsgodset i gården Øvre Foss utgjorde 2 

huder, i gården Birkestøl var det 5 eng. I 

gården Indre Grisledal var det 5 eng., og i 

gården Ytre Grisledal var det 2 eng., samt i 

gården Løland i Vigmostad sokn var det 1 eng. 

Det siste registrerte jordegodset i dette boet 

var 5 eng. i gården Hesteheia i Vigmostad 

sokn. Av husstandens barn bodde 2 jenter og 3 

gutter på hjemmebruket hos faren, og han stod 

for driften av disse barnas jordgods inntil de 

selv ønsket å overta. Familien bodde på Øvre 

Foss i Valle sokn i Audnedal prestegjeld
113

. 

Barn: I. Rolf Tronsen, død 1699 på Øvre Foss 

i Valle sokn, gift med Gunhild Aadnesdatter, 

til hjemmebruket på Foss. 

II. Nils Tronsen, født på Øvre Foss, var i 

utlandet i 1669. 

III. Thore Tronsen, født 1654 på Øvre Foss. 

IV. Huje Tronsen, født (1657), gift med 

Asgerd Beintsdatter, død 1734, 75 år 

gammel. 

V. Peder Tronsen, født (1660) på Øvre Foss, 

til Birkestøl i Valle sokn. 

VI. Bergitte Tronsdatter, født på Øvre Foss, 

til Fasseland, gift. 

VII. Marit Tronsdatter, født på Øvre Foss,  

n.- 1669 på hjemmebruket. 

VIII. Jorunn Tronsdatter, født på Øvre Foss, 

n.- 1669 på hjemmebruket. 

 

008. I. Rolf Tronsen Foss. Dsk. 16.7.1699
114

 

på Øvre Foss i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Han var gift med Gunhild 

Aadnesdatter. Nevnt som enke ved skifte 

16.7.1699. 

Rolf Tronsen Foss var jord- og odelsgodseier. 

Husstanden hans bodde på Øvre Foss i Valle 
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sokn i Audnedal prestegjeld. Ved skifte etter 

Rolf Tronsen i 1699 var det i boet et odelsgods 

på 1 hud i gården Øvre Foss og 9 eng. i gården 

Roland. Ved skifte etter brødrene Aadne og 

Torchell Rolfsønner 21.11.1720 var det utlagt 

et jordgods ½ hud i gården Øvre Foss. 

Barn: I. Halkild Rolfsen Foss, n.- ved skifte 

16.7.1699 på Øvre Foss. 

II. Aadne Rolfsen Foss, n.- ved skifte 

16.7.1699 på Øvre Foss, dsk. 21.11.1720 på 

gården Øvre Foss. 

III. Hans Rolfsen Foss, n.- ved skifte 

16.7.1699 på Øvre Foss, gift før 1720, død før 

november 1720, for to av hans barn nevnes 

som arvinger ved dsk. etter Hans sine brødre 

Aadne og Torchell 21.11.1720.  

IV. Nils Rolfsen Foss, n.- ved skifte 16.7.1699 

på Øvre Foss. 

V. Torchell Rolfsen Foss, n.- ved skifte 

16.7.1699 på Øvre Foss, dsk. 21.11.1720 på 

gården Øvre Foss. 

VI. Giertru Rolfsdatter Foss, n.- ved skifte 

16.7.1699 på Øvre Foss, gift før juli 1699 med  

Gunder Hujesen Roland. 

 

009. IV. Nils Rolfsen Foss. Født 1684 på Foss 

i Valle sokn i Audnedal prestregjeld. Død 

rundt 10.5.1764, 80 år gammel, på Fardal i 

Valle sokn, gravlagt 16.5.1764 på Valle 

kirkegård. Han var gift med Aasne 

Aanonsdatter Steinsland. Født 1702 på 

Steinsland i Valle sokn i Audnedal prestegjeld. 

Død 1745, 43 år gammel, på Fardal i Valle 

sokn. Hun var datter av Aanon Eriksen 

Steinsland (1671-1733) og hustru  Ingeborg 

Ommundsdatter Fardal. Aanon Eriksen 

Steinsland var sønn til Erik Steinsland og 

hustru Olou Larsdatter (1634-1729) 

Nils Rolfsen Foss var gårdbruker og oppsitter 

på Fardal i Valle sokn. Han hadde overtatt 

gårdsbruket på gården Fardal av svigerfaren 

Aanon Eriksen Steinsland, som var registrert 

gårdbruker på Fardal i 1723
115

. Ved skifte etter 

Aasne Anonsdatter i 1745 var det 7 ½ eng. i 

gården Fardal fra far hennes og i tillegg 10 

eng. med odelsgods
116

. 

Barn: I. Gunnill Nilsdatter Fardal, født 1726 

på Fardal i Valle sokn, til Hugenes i Valle 

sokn, gift med Ouen Olsen Haugenes. 

II. Rolf Nilsen Fardal, født 1728 på Fardal i 

Valle sokn, død 1757, 29 år gammel, på Fardal  

i Valle sokn, til hjemmebruket på Fardal, gift 

29.12.1749 i Valle kirke med Gunhild  

Olsdatter Gåsestein, født 1726 i Valle sokn. 

 

010. I. Gunnill Nilsdatter Fardal. Født rundt 

2.7.1726 på Fardal i Valle sokn, døpt 9.7.1726. 

Død 18.10.1822 på Haugenes i Valle sokn, 96 

år gammel, gravlagt 26.10.1822 nær Valle 

kirke. Hun giftet seg 6.7.1750 med Ouen 

Olsen Haugenes (Høgenæs). Født rundt 

10.1.1734 på Haugenes i Valle sokn, døpt 

17.1.1734, n.- 16 år ved skifte i 1751. Død 

rundt 20.1.1808 på Haugenes i Valle sokn, 

gravlagt 26.1.1808
117

. Han var sønn til Ole 

Ouensen Haugenes (-1751) og Mali 

Aanensdatter Giskedal (-1749), som giftet 

seg i 1729. 

Ouen Olsen Haugenes er ane nr. 003 på 

slektslinje 010. 

Ouen Olsen Haugenes var oppsitter og 

gårdbruker på Haugenes i Valle sokn. I 

folketellingen av 1801 var Ouen Olsen 

registrert som husbonde og gårdbruker på 66 

år, og hustruen Gunnill Nilsdatter på 75 år var  

registrert som «hans kone». Ingen av deres 

barn bodde på hjemmebruket i 1801, men i 

husstanden deres bodde også den 17 år gamle 

ugifte tjenestejenta  Gunvor Hegiesdatter.  

 

011. Ole Ouensen Steinsland (Steensland). 

Født rundt 4.11.1753 på Haugenes  (Høgenæs) 

i Valle sokn i Søndre Undal prestegjeld, døpt 

11.11.1753 i Valle kirke
118

. N.- 47 år i 

folketellingen av 1801. Han giftet seg 

23.10.1777 med Gunvor Gjestdatter 

Fardal
119

. Født 1756 på Fardal i Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld. N.- 45 år i 

folketellingen av 1801. Hun var datter av 

Gjest Gjestsen Fardal (-1778) og hustru 

Marta Eriksdatter Svennevik (1726-1778). 

Ole Ouensen husstand hadde bodd på Malmø i 

Mandal prestegjeld, men de til Valle sokn, 

hvor han i 1789 kjøpte Steinslandsgården på 

17 ½ eng. av Erik Aanensen Steinsland.  Ved 

folketellingen i 1801 var husstanden til Ole 

Ouensen registrert på gården Steinsland i Valle 

kirkesokn i Audnedal prestegjeld. Den kirken 

på Valle som ble revet i 1792 skal ha blitt 

bygd i 1577, og stilmessig sett kan denne 

kirken ha liknet på Søgne gamle kirke, som ble 

bygd i 1640 og som fremdeles er i bruk
120

.  

Ole Ouensen var da gårdbruker av yrke. Han 

solgte i 1816 bruket på Steinsland til Jørgen 

Olsen for 1666 riksdaler
121

. Ole Ouensens 

husstand flyttet deretter til gården Syrdal i  
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Valle sokn.  

Barn: I. Jørgen Olsen, n.- 21 år i 1801, var da 

ugift og sjømann om bord på en fraktebåt, til 

hjemmebruket på Steensland som han overtok 

av faren i 1816. 

II. Rolf Olsen, n.- 12 år i 1801, bodde da på 

hjemmebruket på Steensland,  

III. Erich Olsen, n.- 7 år i 1801, bodde da på 

hjemmebruket på Steensland. 

IV. Anna Marthea Olsdatter, n.- 4 år i 1801, 

bodde da på hjemmebruket på Steensland. 

 

012. II. Rolf Olsen Steinsland
122

. Født rundt 

30.9.1788 på Malmø i Mandal prestegjeld, 

døpt 5.10.1788 i Halse (Halshaug) kirke i 

Mandal
123

. Død 24.5.1878, 89 år gammel, på 

Syrdal i Valle sokn, gravlagt 31.5.1878. Han 

giftet seg 26.12.1813 med Aase Sveinusdatter 

(Svenningsdatter) Lunde
124

. Født rundt 

24.1.1783 på Lunde i Halsaae sokn, døpt 

1.2.1784 i Halse (Halshaug) kirke
125

 i Mandal 

prestehgjeld, konfirmert 30.10.1898 i Halse 

(Halshaug) kirke. N.- Død 10.10.1860, 76 år 

gammel, i Valle sokn, gravlagt 19.10.1860 på 

Valle kirkegård. Hun var datter av Sveinu 

(Svenning) Knudsen Lunde og hustru 

Gunild Olsdatter Skjebstad
126

 (1744-) på 

Lunde i Halse sokn. N.- 57 år og enke ved 

folketellingen i 1801. 

Rolf Olsen er nevnt 12 år gammel i 

folketellingen av 1801, og ut fra den 

opplysning var han født i 1789. Han bodde da i 

foreldrenes husstand på gården Steinsland i 

Valle sokn. Rolf Olsen Steinsland fikk den 

28.6.1816 skjøte fra faren Ole Ouensen på et 

bruk på gården Syrdal i Valle sokn. Aase 

Sveinusdatter bodde på hjemmegården Lunde i 

Halse sokn før hun giftet seg i romjula 1813. 

I folketellingen av 1865 var Rolf Olsen 

Steinsland registrert som 79 år gammel, og 

skal da være født i 1787 i Søndre Undal (Valle 

sokn). Han var da enkemann og bodde i 

husstanden til sønnen Reinert Rolfsen på 

Syrdal i tellingskretsen Svinøer og Syrdal i 

Valle sokn i Søndre Undal prestegjeld.    

 

013. Gunhild Marie Rolfsdatter Syrdal, også 

kjent som Guline, også kjent som Guline 

Marie. Født 11.1.1818 på Syrdal i Valle sokn, 

døpt 18.1.1818 i Spangereid kirke. Død 

12.11.1882 på Hammerø i Valle sokn i Søndre 

Undal herred. Hun giftet seg 9.11.1843 i Valle 

kirke i Valle sokn med Peter Danielsen, også 

kjent som Petter Danielsen Hammerøen. 

Født 15.6.1821 på Lohne i Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld, døpt 24.6.1821 i Valle 

kirke, konfirmert 18.10.1835 i Valle kirke. 

Han var sønn til Daniel Pedersen Lohne ( 

24.11.1778-1836) og hustru Guline 

Mikkelsdatter Åvik (1777-9.4.1862).   

Peter Danielsen Hammerøen er ane nr. 038. 

X. på slektslinje 001. 

I 1843 bodde Peter og hustruen Gunhild Marie 

på Hammerø ved Svinør i Søndre Undal 

herred, og Peter var da skipper av yrke. I 1851 

var han i utenriksfart med dekksbåten 

«Familien». Folketellingen av 1865 viser at 

husstanden bodde på Svinør, og Peter var da 

gård- og huseier samt skipperborger og 

skipsreder. 

 

 

SLEKTSLINJE 014 

 

001. Torgeir Raudaberg. Født ca. 1335 på 

Raudaberg i Audnedal prestegjeld. Død ca. 

1390/1400 på Raudaberg. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Torgeir var blant de få navngitte personer som 

man med sikkerhet vet overlevde Svartedauden 

da den rammet Audnedal rundt 1350. Om han 

oppholdt seg på hjemmegården, eller om 

familien reiste fra denne og søkte tilflukt på et 

tryggere sted er uvisst, men ætten ble ført 

videre på Raudaberg.  

Torgeir var visstnok av Tusthætten og han var 

storgodseier. Familien bodde på Raudaberg 

(Rødberg) i Audnedal prestegjeld. 

 

002. Torstein Torgeirsson Raudaberg. Født  

ca. 1370 på Raudaberg i Audnedal prestegjeld. 

N.- 1.3.1433 som oppsitter på gården. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Torstein arvet Raudaberggodset etter  

foreldrene. Familien bodde på Raudaberg i  

Audnedal prestegjeld. 

Barn: I. Aanund Torsteinsson Raudaberg, til 

Raudaberg. 

II. Torgeir Torsteinsson Raudaberg, født ca. 

1400/1405 på Raudaberg, død ca. 1465, gift, til 

Raudaberg. 

III. Leidulf Torsteinsson Raudaberg, nevnes 

som oppsitter på Raudaberg. 

 

003. Torgeir Torsteinsson Raudaberg. Født  

ca. 1400/1405 på Raudaberg i Audnedal  
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prestegjeld. Død ca. 1465 på Raudaberg i 

Audnedal prestegjeld. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Torgeir overtok mest sannsynlig 

Raudaberggodset sammen med broren Leidulf 

Torsteinsson, for de er begge nevnt som 

oppsittere på Raudaberg i Audnedal 

prestegjeld. 

 

004. Aanund (Amund) Torgeirsson 

Raudaberg. Født ca. 1435 på Raudaberg i 

Audnedal prestegjeld. Død ca.  1480/1490 på 

Raudaberg i Søndre Undal. Han var gift med 

Sigrid ……….datter.   

Anund er omtalt i et brev fra 1449. Han var en 

rik og mektig godseier. Det er vel høyst 

sannsynlig at enken satt med Raudaberggodset 

inntil sønnene kunne overta. Familien bodde 

på Raudaberg i Audnedal prestegjeld. 

Barn: I. Torbjørn Aanundsson Tusth. 

II. Torgeir Aanundsson Raudaberg, gift, til 

Raudaberg, n.- 1527 og 1538, hadde sønnen 

Bjørn Torgeirsson. 

III. Sigmund Aanundsson Raudaberg, til 

Raudaberg. 

IV. Torstein Anundsson (Amundsson) 

Raudaberg Skogsfjord, gift to ganger, til 

Raudaberg og Vestre Skogsfjord i Halse. 

  

005. Torstein Anundsson (Amundsson) 

Raudaberg Skogsfjord. Født ca. 1470 på 

Raudaberg i Audnedal prestegjeld. Død ca. 

1538 i Audnedal prestegjeld. Han var gift to 

ganger; første gang med Christine 

Andersdatter. Død ca. 1508 på Raudaberg. 

Etter Christines død giftet Torstein seg med 

Ingeborg Gunnarsdatter Skogsfjord. Hun 

var datter av Gunnar Svensen Skogsfjord og 

hustru, men hennes navn er ikke kjent. 

Torstein Amundsson var godseier på 

Raudaberg i Valle sokn i Audnedal 

prestegejld, men han hadde også flere 

offentlige verv som lagrette- og domsmann. 

Torstein nevnes som domsmann i Valle sokn i 

1536 og lagrettemann i Lister len. N.- 1556 i 

eiendomsdokumenter på Raudaberg i Valle 

sokn. Han kan og være identisk med den 

Torstein Anundsson som nevnes den 16. 

mai.1507 vedrørende et dokument om 

jordgave i gården Valand i Konsmo sokn som 

ble gitt til kirken og prestebolet i Valle i 

Audnedal prestegjeld. Torstein dømte i en sak 

den 16.mai 1527, sammen med 10 andre 

domsmenn, og sammen med lagmannen om 

hvem som hadde eiendomsretten til gården 

Syrdal i Valle sokn. Torstein Anundsson, 

nevnes den 25. april 1528 sammen med fem 

lagrettemenn og lagmannen, da de var med på 

fastsettelsen av summen som måtte betales for 

innløsning av. 

Barn: I. Torkel Torsteinsen Raudaberg, født 

ca. 1506, gift med ………. Gunnbjørnsdatter 

Møskeland, til Raudaberg. 

II. Gunhild Torsteinsdatter Raudaberg 

Vestre Skogsfjord, født 1510/1512, død 

17.7.1608, gift med Jens Bentsen 

Stausland
127

, født ca. 1510, død ca. 1552, til 

Stausland og Leire i Søgne sokn. 

 

006. I. Torkel Torsteinsen Raudaberg. Født 

ca. 1506 på Raudaberg i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. N.- 1538 og 1557 på Raudaberg. 

Død etter 1557 på Raudaberg i Audnedal 

prestegjeld
128

. Han var gift med ………. 

Gunnbjørnsdatter Møskeland. Hun var 

datter av Gunnbjørn Bjørnsen Kvåvik 

Møskeland og hustru Ingrid Gunnarsdatter 

Haddeland.  

Torkel Torsteinsen Raudaberg var 

jordgodseier og husstanden bodde på 

Raudaberg (Rødberg) i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld.  

Barn: I. Sivert Torkelsen Skogsfjord, død 

1624, gift med Siri Gulovsdatter, flyttet til 

Skogsfjord. 

II. Trond Torkelsen Raudaberg, gift med 

Ingeborg Ommundsdatter, til Raudaberg, n.- 

1557 og 1564. 

III. Anund Torkelsen Skogsfjord, gift, n.-  

1564 da han møtte i retten, flyttet til  

Skogsfjord i Halse sokn. 

IV. Ole Torkelsen Tryland, til Tryland i 

Vigmostad sokn. 

 

007. II. Trond Torkelsen Raudaberg. Født  

1537 på Raudaberg (Rødberg) i Audnedal  

prestegjeld. N.- 1565 på Raudaberg i Valle 

sokn i Audnedal prestegjeld. Død 1619 på 

Raudaberg i Valle sokn. Han var gift med 

Ingeborg Ommundsdatter Raudaberg. Født 

1530 i Audnedal prestegjeld.  

Trond Torkelsen Raudaberg var jordgodseier. 

Familien bodde på Raudaberg (Rødberg) i 

Valle sokn. 

Barn: I. Ommund Trondsen Raudaberg, til 

Raudaberg (Rødberg), n.- 1619 på Rødberg. 
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II. Torkell Trondsen Gjemlestad, jordskifte 

1619
129

, til Gjemlestad i Kvinesdal 

III. Joran Trondsdatter Raudaberg 

(Rødberg), jordskifte 1619, til Foss, gift med 

Tore Pedersen Foss på Foss i Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld. 

 

008. III. Joran Trondsdatter Raudaberg 

(Rødberg). Død etter september 1633 på Øvre 

Foss i Valle sokn. Hun var gift med Tore 

Pedersen Foss. Født på Foss i Foss sokn i 

Audnedal prestegjeld. Død 1599 på Foss i 

Valle sokn i Audnedal prestegjeld. Han var 

sønn til Peder Toresen Foss (1510-1566) og 

hustru Jorun (Joran) Eriksdatter Skogsfjord 

(1530-1615). 

Tore Pedersen Foss er ane nr. 005 på 

slektslinje 013. 

Tore Pedersen overtok mye av driften på 

hjemmebruket på Foss etter farens død. 

Han døde før det endelige oppgjørsskifte på 

gården Foss i 1599. Familien bodde på Øvre 

Foss i Audnedal prestegjeld. 

 

 

SLEKTSLINJE 015 

 

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

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

Gerd Gymesdotter, en kvinne av "jotneslekt", 

det vil si av gutonerstamme, et folk beslektet 

med geterne i Trakia og gøtene i Gøtaland, 

samt jydene i Danmark.  

Yngve-Frøy var i treårsalderen ved 

utvandringen fra Asovdistriktet ved Dons 

munning øst for Asovsjøen i Sør-Russland. 

Når dette folkeslaget ”asene” valgte å forlate 

Asov og området nord på Kubanhalvøya var 

dette av frykt for romerne som stadig utvidet 

sitt territorium. Innvandrerne fra Sør-Russland 

gjorde gutonene til kjemper fordi de var mer 

høyreiste enn sine slektninger ved Svartehavet. 

Yngve-Frøy bygde et stort hov i Uppsala, hvor 

han hadde sitt hovedsete. Han var drotten 

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

og gode tider i Sverige på den tiden og æren 

for dette ble tillagt Yngve-Frøy.  

Kongens helse sviktet med årene og han ble 

sykelig på sine eldre dager. Ettersom Yngve-

Frøy var en meget avholdt konge blant folket 

var det flere som ville besøke ham på sykeleie, 

men hovsvaktene lot bare noen få av 

innbyggerne komme å se ham. Etterhvert som 

sykdommen ble verre, tenkte mennene hans ut 

et råd. Tjenerne på hovet bygde en stor haug, 

med dør og tre glugger, utenfor hovet. Da 

Yngve-Frøy døde bar tjenerne ham til haugen 

og gjemte liket der i tre år. Til innbyggerne 

fortalte de at Yngve-Frøy fremdeles levde, så 

derfor fortsatte de å betale skatt. All skatten 

som kom inn ble kastet inn i haugen til den 

døde kongen, og slik fortsatte svenskene å 

betale skatt i tre år til sin døde konge. 

 

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

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

med sete i Skuttunge. Fjolner Yngvesson var 

en mektig konge og en god venn med 

herskerne i nabolandene. En av de beste 

vennene hans var kong Frode i Danmark, med 

sete i Lejre på Sjælland. Fjolner Yngvesson 

var flere ganger til gjestebud hos kong Frode i 

Lejre. Siste gangen han var der gikk det riktig 

ille. På kongsgården i Lejre var det bygget et 

stort kar som var flere meter høyt, og stivet av 

med store tømmerstokker. Det store karet stod 

i en stue nedenunder, og ovenpå var det et loft 

med åpning i gulvet. Dette karet var fylt med 

sterkt mjød. Nå var det dessverre slik at 

soverommet til Fjolner Yngvesson lå like i 

nærheten av åpningen på mjødkaret. Det ble 

drukket atskillig med mjød i det gode 

selskapet. Fjolner Yngvesson ble døddrukken, 

og gikk og la seg. Utpå natten våknet han og 

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

av veien og gikk like opp i det store mjødkaret, 

hvor han druknet. 

 

003. Sveigde Fjolnersson. Konge i Svitjod. 

Han overtok riket etter sin far. Sveigde 

Fjolnersson var nok ikke riktig klok. Han 

gjorde et løfte om at han ville lete etter 

Gudeheim og Odin den gamle. Sveigde 

Fjolnersson reiste rundt i store deler av Nord-

Europa for å finne Odin. Men etter fem år 

måtte han vende hjem til Svitjod med 

uforrettet sak, han gav ikke opp, men fortsatte 

å lete etter Odin hjemme i Svitjod. En dag kom 

ham til en gård som het Stein. Gården hadde 

sitt navn etter en stein som var så stor som et 

hus. Sveigde Fjolnersson fikk øye på en dverg 

som satt ved siden av den store steinen. 

Dvergen ropte på ham og ba han komme dit 

for å lete etter Odin. Sveigde Fjolnersson 

sprang inn i en åpning i steinen, men denne 

lukket seg etter ham, og Sveigde kom aldri ut  
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igjen. 

 

004. Vanlande Sveigdesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Driva 

Snøsdatter. Vanlande Sveigdesson var en stor 

hærfører og reiste på tokter til flere land. En 

vinter måtte han og hæren hans overvintre i 

Finland. Her bodde de hos kong Snø den 

gamle, og de utviklet etterhvert et godt 

vennskap. Dette førte blant annet til at 

Vanlande Sveigdesson ble gift med kong Snøs 

datter. 

 

005. Visbur Vanlandesson. Han overtok etter 

sin far som konge i Svitjod. Han ble først gift 

med en datter til Aude den rike. Til henne gav 

ham tre storgårder i brudegave, og dertil en 

halsring av gull. Dette ekteskapet varte ikke så 

lenge, for etter noen få år fant kongen seg en 

ny hustru. Den første hustruen reiste hjem til 

sine foreldre, og hun tok med seg parets to 

sønner. Disse to sønnene drepte senere sin far.   

 

006. Domalde Visbursson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge, 

ble det sult og nød i Svitjod. Derfor fikk 

innbyggerne i stand et stort blot i Uppsala for å 

tilfredsstille guden. Det første året blotet de 

med okser, men det hjalp ikke stort. Neste året 

tok de til med manneblot, men da ble det bare 

verre. Det tredje året holdt landshøvdingene 

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

skyld i sult og nød. Derfor ble det bestemt at 

for å tilfredsstille guden måtte de drepe (ofre) 

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

for etter at kongen var død ble det igjen gode 

tider i landet. 

 

007. Domar Domaldesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Drott 

Danpsdatter. Domar Domaldesson sin 

regjeringstid regnes til begynnelsen av 200-

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

landet.  

 

008. Dygve Domarsson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var nok en rolig og sindig 

konge. Landet var var inne i en rolig periode.  

 

009. Dag Dygvesson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var konge på slutten av 

200-tallet. 

010. Agne Dagsson. Konge i Svitjod på 300-

tallet. Han var en krigersk leder og gikk blant 

annet til krig mot Finland. Han vant over den  

finske hæren og la landet under seg.  

 

 
Gravfunn fra Gullen i Gran på Hadeland. På bildet 

ser man tydelig hvorledes den romerske 

bronsekjelen som er en gravurne, er plassert. 

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

av dr. Sigurd Grieg. 

 

011. Alrek Agnesson. Konge i Svitjod. Han 

var en mektig konge og dyktig leder for hæren.  

 

012. Yngve Alreksson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var som sin far en mektig 

konge og dyktig leder for hæren. Yngve 

Alreksson ble drept av sin bror, Alv Alreksson. 

 

013. Jørund Yngvesson. Konge i Svitjod på 

slutten av 300-tallet, med sete i Uppsala. 

Jørund Yngvesson reiste ofte på vikingtokter 

om sommeren. En sommer kom han til 

Danmark med hæren sin. Her herjet de først 

helt nord i Jylland, siden gikk de inn 

Limfjorden med skipene og herjet, men der ble 

de møtt med sterk motstand. Det kom til 

voldsomme kamphandlinger, hvorpå Jørund 

Yngvesson ble fanget av danskene, og siden 

hengt.  

 

014. Aun den gamle Jørundsson. Konge i 

Svitjod, med sete i Uppsala. Han ble konge 

over Svitjod etter sin far. Aun den gamle 

Jørundsson var en klok konge og levde for det 

meste i fred med sine naboer. Han døde av 

alderdomssvakhet i Uppsala. 



DANIELSEN-ULRIKSEN SLEKTEN I SØR-AUDNEDAL 

 

 
 

40 

 
Rester av en bygdeborg på Romerike. I 

folkevandringstiden, da hunnerne fra øst stormet 

innover Europa, ble det bygd flere lokale 

forsvarsverk i Norge og Sverige som ble kalt 

bygdeborger. Disse fungerte også som gode 

tilfluktssteder under indre stridigheter mellom 

småkongene. 

 

015. Egil Aunsson. Konge i Svitjod i  

begynnelsen av 500-tallet. Dette embetet 

overtok han når faren døde. Han var lik sin far 

på mange måter og var ingen stor hærmann. 

Han ble drept av en okse og er begravet i 

Uppsala. 

 

016. Ottar Vendelkråke Egilsson. Konge 

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

ved Limfjorden i Jylland i Danmark av danske 

jarler. Etter at han var død tok danskene liket 

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

fugler kunne rive i liket. Så laget danskene en 

trekråke. Denne sendte de til Uppsala, med 

beskjed om at kongen deres ikke var mer verd 

enn denne kråka, derav navnet Vendelkråke. 

 

017. Adils Ottarsson. Han regnes som 

grunnleggeren av det nåværende Sverige. 

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

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

krig med var kong Åle fra Opplandene i 

Norge. Adils Ottarsson var gift med Yrsa 

Helgesdatter, som var datter av Helge 

Halvdansson, konge av Sjælland i Danmark og 

hustru Aalov den mektige. 

 

018. Øystein Adilsson. Konge over Sveavelde 

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

kong Solve fra Nærøy i Namdalen i Norge. 

019. Yngvar Øysteinsson. Konge over 

Sveavelde omkring år 600. Han var en stor 

hærmann og var ofte på tokt. Svenskene var 

den gang svært utsatt for herjinger, både av 

dansker og folk lengre østfra. For å knuse 

fienden i øst sluttet nå Sverige fred med 

Danmark. Kong Yngve Øysteinsson seilte etter 

denne fredsslutningen inn Østersjøen til 

Estland, hvor de gikk i land. Men esterne 

hadde mobilisert en stor hær ved stedet Stein, 

og var klare til kamp mot svenskene. Her ble 

det et blodig slag hvor størstedelen av 

svenskehæren ble slått i hjel. Blant de drepte 

var også kongen. 

 

020. Anund Yngvarsson. Konge i Sverige, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge 

var det fredelige tider i Sverige, men han ville 

hevne farens nederlag i Estland. Han reiste 

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

og herjet stygt rundt i landet. Etter dette 

vellykkede angrepet var det en stolt konge som 

kom tilbake til Sverige. Kongen bestemte seg 

nå for at noen de mange ødemarkene i landet 

skulle bygges ut. Det ble lagt ned mye arbeid 

på å rydde skogene, samt å bygge hus langs 

rydningene. Det ble også bygd flere veier som 

gikk gjennom store skogsområder, over myrer 

og øde fjellstrekninger. Som følge av all denne 

rydningen ble nå kongen kalt for Braut-Anund. 

 

021. Ingjald Illråde Anundsson. Konge i 

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

Ingjald Illråde Anundsson var blitt lei av flere 

av de mange småkongene som satt rundt i 

Sverige. For å kvitte seg med disse inviterte 

han dem til stort gjestebud i Uppsala. Utpå 

kvelden, da festen var på sitt beste, forlot 

kongen selskapet med ondsindige planer. 

Kongen samlet sammen sine nærmeste menn, 

som etter kongens befaling satte fyr på 

bygningen hvor festen ble holdt, slik at alle 

gjestene omkom. Ingjald Illråde Anundsson 

kunne nå uten maktbruk legge under seg de 

landområder hvor de drepte kongene hadde 

regjert. 

 

022. Olav Ingjaldsson. Han flyktet fra 

Uppsala da faren døde. Olav Ingjaldsson slo 

seg ned i Värmland, og bygde opp landet der. 

Han var gift med Solveig Halvdansdatter. 

Hun var datter av Halvdan Gulltann, fra Solør. 

Halvdan Gulltann var sønn til Solve  
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Solvarsson, fra Solør, som igjen var sønn til  

Solvar den gamle. Solvar den gamle var den 

første som ryddet områdene i Solør. 

 

023. Halvdan Kvitbein Olavsson. Konge på 

slutten av 600-tallet. Han var gift med Aasa 

Øysteinsdatter, datter av Opplandskongen 

Øystein Hardråde (den mektige, den vonde), 

som rådde på Hedmark. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble fostret i Solør hos morfaren, og 

var den første av ætten i Norge. Han arvet riket 

der etter morfaren, og selv økte han rikets 

størrelse ved krig og giftemål. Halvdan 

Kvitbein Olavsson ble først konge over Solør 

og Romerike, men etter kort tid innbefattet 

kongeriket hele Hedmark, Toten, Hadeland, 

Vestfold og Värmland. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble en gammel mann, og døde 

sottedød på Toten. Liket ble ført til det hovet 

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

- som lå på Askæreid i Skiringssal (Tjølling i 

Vestfold). Her ble liket hauglagt, noe som  

visstnok gav makt og anseelse til ætten. 

 

 
Ruinene av klosteret Lindisfarne i Northumberland, 

som ble grunnlagt i 630-årene og herjet av 

skandinaviske vikinger, første gang i 793-94, annen 

gang i 875. 

 

024. Øystein Halvdansson. Konge på  

Romerike og i Vestfold. Han var gift med Hild  

Eiriksdatter, datter av Eirik Agnarsson, som 

var konge i Vestfold. Eirik Agnarsson var sønn 

til Agnar Sigtryggsson, som var konge i 

Vendsyssel i Danmark. Øystein Halvdansson 

ble hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson. 

Konge i Vestfold. Han fikk tilnavnet den 

gavmilde og matknappe fordi han betalte 

folkene sine godt, men gav dem lite mat. Han 

var gift med Liv Dagsdatter, datter av kong 

Dag i Vestmar (Sør-Telemark). Kongssetet til 

Halvdan Øysteinsson lå på Holtan i Vestfold. 

Han reiste ofte i viking, og samlet seg mye 

gods. Han døde sottedød, og ble som faren 

hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

 
Osebergskipet, skipsfunn fra vikingtiden (dateres til 

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

Gravhaugen som var 44 meter bred og opprinnelig 

seks meter høy ble utgravd i 1904. I skipets 

gravkammer fantes rester av to kvinneskjeletter. 

Utstyret var meget rikt og bestod blant annet av fire 

sleder, en vogn med fire hjul, billedvevnader, 

senger fat, øser, bøtter, diverse landbruksredskaper 

og kister. Alt var meget godt bevart og gravgodset 

gav derfor et nesten fullstendig bilde av kultur og 

utstyr på en norsk kongsgård i vikingtiden.  Det 

antas at det er dronning Åsa, Agderdronningen, 

som er hauglagt i Osebergskipet.. 

 

026. Gudrød Veidekonge Halvdansson. 

Konge på 800-tallet. Han var konge over 

Vestfold og Oslo området. Han var først gift 

med Alvhild Alvarinsdatter, fra Alvheim, og 

med henne fikk han sønnen Olav Geirstadalv 

Gudrødsson. Ved dette giftemålet fikk han av 

svigerfaren kong Alvarin en del av 

Vingulmark (omtrent nåværende Østfold). 

Alvhild døde i ung alder, etter få års ekteskap. 

Gudrød Veidekonge var en mektig konge. Da 

Alvhild var død sendte han sine menn vestover 

til kong Harald Raudskjegg (Granraude) på 

Agder, for å fri til hans datter Åsa. Men 

Agderkongen sa nei, og sendemennene måtte 

reiste tilbake til Gudrød med uforrettet sak. En 

stund etter satte Gudrød skipene på sjøen, og 

dro med mye folk til Agder. Der kom de om 

natten uventet til kong Haralds gård, og gikk 

til angrep. Da kong Harald ble klar over at en 

hær var kommet til gårds, samlet han sammen 

de få soldatene han hadde på gården. Det ble 

kamp - hvor kong Harald falt. Gudrød tok et 

stort krigsbytte, samt kongsdatteren Åsa. Han 
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giftet seg med henne, og de fikk sønnen 

Halvdan Svarte Gudrødsson. Da han var 

årsgammel dro Gudrød om høsten på gjesting. 

En kveld var det et stort drikkelag, og kongen 

selv var svært full. Da det ble mørkt gikk 

Gudrød opp fra skipet, men da han kom på 

brygga sprang det en mann imot ham og stakk 

et spyd gjennom ham, noe som ble hans død. 

Drapsmannen ble straks drept. Om morgenen - 

da det var blitt lyst - kjente de igjen 

drapsmannen, som var skosvennen til dronning 

Åsa. Gudrød ble myrdet som hevn for drapet 

på Åsas far og bror. Hun fornektet heller ikke  

at drapet var skjedd etter hennes råd. 

Gudrød Veidekonges sønn Olav, fra første 

ekteskap, ble konge i Vestfold etter faren. Det 

er fortalt om ham at han var en mektig konge 

og en stor hærmann. Han døde av fotverk og 

ble hauglagt på sin gård Geirstad (muligens 

Gjekstad i Sandar, nabogården til Gokstad, der 

Gokstadskipet ble funnet). Senere ble Olav 

Gudrødsson dyrket som en slags godvette i 

området, og ble gjerne kalt for Olav 

Geirstadalv.   

 

 
Gokstadskipet ble i 1929 flyttet til Vikingskipshuset 

på Bygdøy i Oslo. 

 

027. Halvdan Svarte Gudrødsson. Født ca. 

820. Død ca. 860. Konge over Agder, 

Vestfold, deler av Oslo området, Romerike, 

Toten, Land, Hadeland og Sogn.  

Halvdan Svarte var først gift med Ragnhild 

Haraldsdatter, datter av Harald Gullskjegg, 

som var konge i Sogn. Halvdan Svarte og 

Ragnhild fikk en sønn som ble kalt Harald 

etter morfaren. Gutten vokste opp hos 

morfaren kong Harald Gullskjegg. Kong 

Harald Gullskjegg begynte å dra på årene - og 

var sønneløs - så han gav hele sitt rike til 

dattersønnen Harald, og tok ham til konge. 

Noe senere døde kong Harald Gullskjegg. Den 

samme vinteren døde også hans datter 

Ragnhild Haraldsdatter. Våren etter ble den 

unge kong Harald syk og døde i Sogn - bare 10 

år gammel. Halvdan Svarte krevde riket i Sogn 

etter sin sønn, og det ble ingen motstand mot 

dette. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble annen gang 

gift med Ragnhild Sigurdsdatter, datter av 

kong Sigurd Hjort Helgesson på Ringerike og 

Tyrne Haraldsdatter.  

Straks etter at Gudrød Veidekonge 

Halvdansson var død fór Åsa med den 

årsgamle sønnen Halvdan til  

Agder, og der tok hun styringen over det riket 

faren hadde hatt. Halvdan ble fostret der, og 

vokste seg snart stor og sterk. Han fikk 

tilnavnet "den svarte" fordi han hadde svart 

hår. Da Halvdan Svarte var 18 år tok han 

kongedømmet på Agder. Bare noen få år etter 

reiste han til Vestfold, hvor hans halvbror Olav 

Geirstadalv Gudrødsson satt som småkonge, 

og brødrene delte - uten sverdslag - 

kongedømmet mellom seg. Noen måneder etter 

forliket med broren samlet kong Halvdan 

Svarte sammen en stor hærstyrke, for å 

underlegge seg en større del av Norge. Det 

første målet var Vingulmark (landet østenfor 

Oslofjorden), hvor hans far hadde vært konge. 

Det ble kraftige kamper, men til slutt ble det 

inngått et forlik, som gjorde slutt på 

stridighetene. De ble blant annet enige om at 

Halvdan Svarte skulle ha herredømmet over 

halvparten av dette landområdet. Etter dette 

reiste Halvdan Svarte nordover til Romerike, 

og la det landområdet under seg. 

Kongen på Hedmark
130

, Sigtrygg Øysteinsson, 

samlet nå sammen en hær, som skulle angripe 

inntrengerne og forsvare Opplandene. Det ble 

et kraftig slag, som endte med at Agderkongen 

vant. Hedmarkskongen ble drept under 

tilbakeflukten av en pil, som traff ham under 

den venstre armen. Det var i mange år etter 

dette slaget ufred mellom den nye kongen på 

Hedmark, Øystein Øysteinsson, og 

Agderkongen. 

Snorre Sturlasson forteller om Halvdan Svartes 

dronning Ragnhild at hun en gang hadde en 

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

av serken sin. Mens hun holdt tornen i hånden, 

ble den til en stor kvist. Den ene enden nådde 

ned til bakken og slo røtter. Den andre enden 

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

som var svært tykt, og så høyt at hun ikke 
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kunne se toppen. Den nederste delen av treet 

var blodrødt, stammen var fagert hvit, grenene 

hvite som snøen, med en mengde kvister - og 

de bredte seg utover hele Norge, og enda 

videre. 

 

 

Osebergvognen, en solid vogn fra 800-tallet. 

Vognen ble funnet under utgravningene av 

Osebergskipet og illustrerer datidens 

teknologi. 

 

Kort tid etter fødte hun en sønn, som fikk 

navnet Harald. Gutten vokste seg tidlig stor og 

sterk. Han var vakker å se til, var en 

idrettsmann - forstandig og vennlig. Hans mor 

holdt meget om ham, faren noe mindre. 

Kong Halvdan Svarte pleide aldri å drømme. 

Da han syntes dette var rart spurte han en 

mann som het Torleiv den vise hva han skulle 

gjøre med det. Torleiv rådet kongen til å legge 

seg til å sove i en grisegård. Kongen gjorde 

det, og da drømte han at han hadde det 

vakreste hår en kunne se, som hang i lange 

lokker. Håret nådde til jorden, noe til midt på 

leggen, andre til kneet, andre til hoften eller 

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

små at de såvidt var kommet frem på kronen. 

Hårlokkene var ulike, men en av dem var 

større, fagrere og lysere enn de andre. Torleiv 

den vise tydet denne drømmen til at Halvdan 

Svarte skulle få et stort avkom, og at hans ætt 

skulle råde med stor heder, men ikke alle med 

like stor. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble ikke gammel. 

En vårdag skulle han kjøre hjem over isen på  

Ransfjorden. Han kom fra et gjestebud på 

Hadeland, og hadde mye folk med seg - hvor 

de fleste var fulle. Kong Halvdan kom ut på 

isen, til det stedet hvor kuene fikk vann. Isen 

var tynn, og han gikk rett i vannet. Folkene 

hans styrtet til for å hjelpe kongen, men da 

knakk isen ennå mer. Der druknet kongen - 

omlag 40 år gammel - og 20 av hans menn. 

Halvdan Svarte Gudrødsson var en vennlig og 

god konge for landet, og hans død fylte folket 

med stor sorg. De fremste mennene - i de 

fylkene han hadde rådd over - krevde at liket 

skulle gravlegges hos dem, fordi de trodde det 

ville bringe fylket velsignelse og gode år. For 

at det ikke skulle bli krig om liket ble de enige 

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

derfor gravhauger - kalt Halvdanshauger - etter 

ham på Stein på Ringerike (ved 

Steinsfjorden?), Romerike (Raknehaugen i 

Ullensaker?), Skiringssal (Tjølling) i Vestfold 

og Helgøya i Mjøsa. Halvdan Svarte 

Gudrødsson ble en slags godvette i disse 

fylkene. Halvdan Svarte tilskrives 

organiseringen av Eidsivating ved Eidsvoll, 

samt den loven som skulle gjelde over 

Opplandene. 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850. Død 933, hauglagt ved Haraldshaugen på 

Gard nord i Haugesund. 

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 

hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 

av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 

kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 

Sagaen forteller om hvordan kong Haralds 

samling av Norge begynte: "Det var en møy 

som het Gyda kongsdatter, som var datter av 

kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp 

hos en rik bonde i Valdres. Kong Harald 

sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret 

hennes var at hun ikke ville ta til mann en 

konge som bare rådde over noen få fylker. Hun 

ville gifte seg med Harald hvis han ville legge 

under seg hele Norge, og rå over riket like fritt 

som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong 

Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa 

at ordene hennes var uvettige, men kong 

Harald sa at ordene hennes hadde mint ham 

om de ting som det var forunderlig at han ikke 
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hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at 

han ikke skulle skjære eller kjemme håret før 

han hadde lagt under seg hele Norge, med 

skatter og skylder - eller og dø".  

Kong Harald og onkelen Guttorm samlet så 

sammen en hær, og dro gjennom Opplandene, 

over Dovre og til Trøndelag. I Trøndelag tok 

de først Orkdølafylke, og så det ene etter det 

andre av de øvrige 8 trønderfylkene - 

Øynafylke (Inderøy og Beitstad), 

Sparbyggjafylke (Sparbu, Stod og Snåsa), 

Verdølafylke, Skøynafylke (Skogn og 

Ytterøy), Stjørdølafylke, Strindafylke (Strinda, 

Frosta og Leksvik) og Gauldølafylke. I 

Trøndelag fikk kong Harald god hjelp av jarlen 

Håkon Grjotgardsson, som rådde over 

Hålogaland. Han gikk frivillig sammen med 

kongen med alle sine menn. Da kong Harald 

hadde tatt Trøndelag og Namdalen vendte han 

seg mot Nordmøre og Romsdalen. Kongene 

over disse to fylkene møtte han ved 

øya Solskjel, like sør for Smøla. Det ble et 

hardt slag, men kong Harald seiret, hvorpå han 

la under seg disse fylkene. Kongen satte sin 

venn, Ragnvald Mørejarl Øysteinsson (far til 

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

Solskjel stod det et nytt slag året etter, da 

seiret kong Harald over kongene på Sunnmøre 

og Firdafylke. Sunnmøre la kongen straks 

under seg, og Firdafylke våren etter. Kong 

Harald fortsatte å legge landet under seg, og 

tok fylke etter fylke helt til Sognefjorden. Da 

var det langs kysten bare Hordafylke, 

Rygjafylke, Egdafylket og Telemark igjen. 

Men der kunne han vente seg stor motstand, 

for ingen steder i landet var det så mye rikdom 

og makt som der. Kong Harald forberedte seg 

på hvordan han skulle ta disse områdene i flere 

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

han sørover. Der hadde det samlet seg en stor 

hær av horder, ryger og egder, samt 

telebønder, og begge hærstyrkene tørnet 

sammen i Hafrsfjord i 872. Etter en lang og 

hard kamp vant kong Harald
131

. 

Mens kong Harald var opptatt med 

krigføringen på Vestlandet hadde 

svenskekongen Eirik prøvd å legge under seg 

mye av Østlandet. Men kong Harald avverget 

dette, og tok siden og la under seg både 

Värmland og Rånrike (Bohuslen) i Sverige. 

Etter dette opphørte motstanden mot kong 

Harald, som nå ble enekonge i Norge. Like 

etter reiste han til Ragnvald jarl på Møre, som 

hadde hjulpet ham mye under denne lange 

ufreden. Ragnvald jarl skar det lange håret til 

kongen, som hadde grodd i 10 år, og gav  

kongen navnet Hårfagre. 

 

 
Store deler av Kystnorge og flere innlandsbygder i 

Sør-Norge ble samlet til ett kongerike etter slaget i 

Hafrsfjord i 872.  

 

I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la 

under seg er det fortalt at han tok odelen fra 

bøndene, og gjorde gårdene til sin eiendom, 

såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde 

tidligere vært sine egne herrer på 

odelsgårdene, og ikke betalt skatt. Under kong 

Harald Hårfagre måtte de nå betale landskyld, 

og følge kongen når han samlet til hær. Hvis 

noen ikke ville dette kunne kongen ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

bøter. Kong Harald Hårfagre hadde som de 

gamle kongene en hird (vakt) rundt seg. Han 

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

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

jarlen skulle få tredjeparten av. Jarlen skulle 

også i tider hvor det var ufred skaffe kongen 

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

herser, som skulle skaffe kongen 20 mann ved 

ufredstid. Kongen gav belønning til hersene - 

ved å gi dem kongsgårder til len - derfor ble de 

senere kalt lendmenn. Lendmennene var ikke 

bare kongelige embetsmenn, de var også som 

tidligere bondehøvdinger, med makt og 

innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den 

samme makten som før.  

Som vederlag, for de len de fikk av kongen, 

skulle lendmennene følge ham med sine menn 

i ufred og fri bygda fra tyver og røvere. 

Mannskapet til lendmennene ble siden den 

mest pålitelige styrken i den norske hæren. På 

grunn av denne nye ordningen, og at bøndene 

bestandig hadde gjort som de gamle 

høvdingene ville, ble følgene av dette at 

kongen ikke kom langt uten støtte hos 

lendmennene. 

Kong Harald Hårfagre gjorde alle pålegg 

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

større inntekter enn før, og derfor var det  



DANIELSEN-ULRIKSEN SLEKTEN I SØR-AUDNEDAL 

 

 
 

45 

mange gamle stormenn som ville tjene kongen. 

 

 
Kong Harald var ikke nådig mot dem som nektet å 

underkaste seg hans kongsmakt. Under hans styre 

måtte endog odelsbøndene begynne å betale 

landskyld, samt følge kongen når han samlet til 

hær. Hvis de nektet kunne Haralds menn ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

store bøter 

 

Men det var også mange som ikke kunne finne 

seg i styringen til kong Harald Hårfagre - som 

de kalte hardstyre og trelldom. Mange 

storbønder, særlig fra Vestlandet, reiste fra 

eiendommene sine. De seilte til Island, for å ta 

land der - som hadde blitt oppdaget av noen 

vikinger for ikke så lang tid siden. Det var 

også flere som reiste til de skotske øyene, hvor 

mange av dem hadde venner og familie. Derfra 

holdt de ufred med kong Harald Hårfagre, og 

herjet i riket hans. Tilsist samlet kong Harald 

Hårfagre sammen en stor hær, og seilte til de 

skotske øyene - jaget vikingene - og la 

Hjaltland (Shetland), Orknøyene og 

Suderøyene (Hebridene), Man og trolig 

Færøyene under Norges rike, hvor han innsatte 

jarler. Like etter ble vikingene i Skottland 

jaget av allmuen der, og store mengder av 

disse tok veien til Island. 

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

og da emigrerte minst 400 storbønder og deres 

følge fra Norge til Island. Før kong Harald 

Hårfagres død var tallet på emigranter til 

Island oppe i ca. 25 000 mennesker - mest fra  

Vestlandet - noe som var et stort tap for Norge. 

Kong Harald Hårfagre krevde også skatt av 

finnene (samene) i Finnmark og på Kola - som 

hørte til Russland - og helt til Hvitehavet, som  

var norsk skatteland.  

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var 

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

norske riket til sønnen Eirik Blodøks. Kong 

Harald Hårfagre døde sottedød i 933. 

 

 
Haraldsstøtta i Haugesund, som ble reist til minne 

om kongen som samlet Norge til ett rike. Bildet er 

tatt før 1924. 

 

029. Sigurd Rise Haraldsson. Konge i Norge 

ca. 900. Han var sønn av Harald Hårfagre 

Halvdansson, i dennes ekteskap med Snefrid 

Svåsedatter, datter av Svåse på Tofte i 

Oppland. 

 

030. Halvdan Sigurdsson. N.- 960. 

031. Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var 

Opplandshøvding - som bar kongenavn - og 

var konge på Ringerike på begynnelsen av 

1000-tallet. Død 1018.  

Sigurd Syr var gift med Aasta 

Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på 

Opplandene. Hun var enke etter Harald 

Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen 

Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta 

Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 
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1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna 

Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, 

Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift 

med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk 

datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med 

Eindride Einarsson, sønn til Einar 

Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og 

Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm 

Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson.  

Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot,  

som ble gift med Finn Arnesson på Austrått.  

Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein 

Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på 

Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble 

foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en 

frenke til kong Olav den hellige), som ble gift 

med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er  

stamfar til ætten Rein i Trøndelag. 

Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på 

Ringerike. Han var en fredsommelig mann og 

likte best å stelle gården, derav kommer navnet 

Syr. Som person var han visstnok en 

forstandig, sindig og måteholden mann. 

 

 
Symbol på hedensk og kristen tro. Kristendommen 

ble innført i Norden rundt 995. Men det var etter 

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

fremdeles dyrket de gamle hedenske ritualer. 

 

032. Harald Hardråde Sigurdsson.  Født 

1015. Død 25.9.1066, da han falt i slaget ved 

Stamford Bru, 51 år gammel. Harald Hardråde 

var konge i årene 1047-1066. Han var halvbror 

til kong Olav den hellige.  

Harald Hardråde Sigurdsson var gift to ganger. 

Første gang med Ellisiv, datter av den 

gardarikske storfyrsten Jaroslav. Annen gang 

med Tora Torbergsdatter, datter av Torberg 

Arnesson av Arnung-ætten på Giske og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter, som var datter av 

Erling Skjalgsson. 

Harald Hardråde fikk to sønner i siste 

ekteskap. Den eldste het Magnus og den 

yngste Olav (Kyrre). Sagaen forteller at kong 

Harald Hardråde var herskesyk, noe som økte 

etter hvert som han fikk større makt i landet. 

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

eller la frem saker han ikke likte. Derfor fikk 

han snart tilnavnet Hardråde. Det heter seg 

også at han og halvbroren kong Olav den 

hellige hærtog træller i sine kriger. 

Som halvvoksen (ca. 15 år) hadde Harald 

Hardråde vært med i slaget på Stiklestad - i år 

1030. Etter nederlaget rømte han østover 

sammen med noen venner. Fra Sverige dro han 

videre til Gardarike, hvor Jaroslav var 

storfyrste. Der gikk han noen år i krigstjeneste. 

Men denne tjenesten ser det ikke ut til at han 

var fornøyd med, for noen år senere dro han 

videre til Miklegard (Konstantinopel), for å gå 

inn i væringekorpset hos den greske keiser. 

Denne "fremmedlegionen" i Byzants - 

nordboernes Miklegard - var blitt dannet kort 

tid i forveien - av den kraftfulle greske keiser 

Basilios II., til bruk både som livvakt i 

hovedstaden og til krigene mot bulgarerne. 

"Fremmedlegion" bestod for det meste av 

svensker fra Gardarike og Sverige. Bare en og 

annen skjellen gang har eventyrlystne 

nordmenn og islendinger våget seg til å gå i 

denne tjenesten.  

Harald Hardråde fór vide omkring i de 

forskjellige krigene, og samlet seg etterhvert 

store rikdommer, noe som førte til at han fikk 

kongsdatteren Ellisiv (Elisabeth), datter av 

kong Jaroslav i Holmgard, med seg til Norden. 

Samme vinteren giftet Harald Hardråde seg 

med henne, som ble hans dronning. Ellisivs 

morfar var sveakongen Olav Svenske. 

Dronning Ellisiv og Harald Hardråde fikk 

døtrene Maria og Ingegjerd. Datteren Maria 

døde forøvrig på samme tid - samme dag - som  

sin far. 

Harald Hardråde hadde med seg store 

rikdommer til landet fra oppholdet i Byzants. 

Det var Harald Hardråde Sigurdsson som 

grunnla Oslo i 1048. 

En av Harald Hardrådes viktigste menn var 

Håkon Ivarsson Jarl på Opplandene, en 

dattersønn til Håkon Ladejarl. Håkon Ivarsson 

ble gift med Ragnhild Magnusdatter, datter av 

Magnus den gode Olavsson. De fikk sønnen 

Ivar Håkonsson (Sudrheim), født ca. 1070, 

som bodde på Sudrheim (Sørum på Romerike). 
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033. Olav Kyrre (Bonde) Haraldsson. Født 

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

storgårder, Haukbø, nå Håkeby i Tanum, nord 

i Bohuslän. Han ble gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros, som han hadde bygd. Han var konge i 

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

vennlig konge, og landet steg i rikdom og 

glans under hans styringstid. Han fikk med sin 

frille Tora Joansdatter (Arnesdatter) sønnen 

Magnus Barfot. Olav Kyrre ble i 1070 gift med 

Ingerid, datter av kong Sven Estridsson av 

Danmark og ukjent frille. Giftemålet var en del 

av en fredsavtale, men de fikk ingen barn 

sammen. 

Olav Kyrre lærte seg å skrive å lese, samt latin  

og var nesten prestelært, slik at han under 

gudstjeneste kunne assistere presten ved 

alteret. Olav Kyrre var en av Norges beste 

konger. Det var fred og ro i landet - visstnok 

gjorde kristendommen gjorde folk mildere. 

Trellene fikk etter hvert friheten igjen, og da 

trelldommen opphørte lønte det seg ikke lenger 

å fange folk - for ingen ville kjøpe dem. Særlig 

handelen med utlandet økte under fredstiden til 

Olav Kyrre. Han grunnla Bergen (Bjorgvin) i 

1070, som snart ble den største handelsplassen 

i Norge. 

På Olav Kyrre sin tid begynte den "ville 

vikingtiden" å stilne, og innflytelsen fra 

europeisk kultur gjorde seg mer gjeldende. 

Den gamle krigerhirden var falt ved Stamford 

bru, og den nye hirden ble mer et prakthoff  

som ute i Europa. 

Han gjorde forandringer på sine hus - ildstedet 

ble flyttet fra midtgulvet, bort til et hjørne, og 

ovner kom i bruk. Gulvet ble steinlagt og 

"halm ble lagt på både sommer og vinter", 

fortelles det. Gluggene ble flyttet lenger ned på 

veggen, og snart ble det satt glass i dem. 

Klesdraktene begynte å få utenlandsk 

påvirkning - som prakthoser (lange sokker), 

med mange og store rynker om benet. Noen 

spente gullringer om leggene. Andre hadde 

side kofter, som var utskåret i siden og tilsnørt 

med pyntebånd, og ermene - som var fem alen 

lange - var så trange at en måtte dra dem på 

med særskilte bånd, og rynke dem helt opp til 

skulderen. Det ble også brukt høye sko - som 

overalt var sydd med silke - noen ganger også 

besatt med gull. Et bevis på større makt og 

velstand var det at kong Olav Kyrre økte tallet 

på hirdmenn fra 60 til 120. Han hadde 60 

menn til et slags vakt- og politikorps og 60  

huskarer. 

I Olav Kyrres tid ble Norge delt i faste 

bispedømmer, og med faste bispeseter i 

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

hans tid at Kristkirken i Bergen - senere  

Bergen domkirke - ble påbegynt. 

Nordmennene på Orknøyene og i Dublin 

hadde noen år tidligere fått opprettet faste 

bispeseter, og kirker var blitt oppført. Nå ble 

det opprettet et fast bispesete på Island, og en 

domkirke ble bygd på gården Skålholt. 

Kong Olav Kyrre skal ha vært høy og velvokst, 

men ikke så høy som sin far. Folket mente at 

de aldri hadde sett en mann som så mer fager 

eller majestetisk ut.   

 

034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073,  

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot  

døde den 24.8.1103, i Irland. Han var konge i 

Norge i tidsrommet 1093-1103. Han fikk visst 

tilnavnet Barfot mens han lå ute i vesterviking. 

Magnus og mange av hans menn begynte å 

bruke klesdrakten som var i vanlig bruk i 

Irland og Skottland, og gikk barbent på gatene 

med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige, som var datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson.  

Dette giftemålet var en del av en fredsavtale 

mellom Norge og Sverige. De ble gift høsten 

1101 i Konghelle ved Gøtaelven. Margret 

Ingesdatter ble etter Magnus Barfots død gift 

med Niels Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk 

sønnen Magnus den sterke. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 

før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

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

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 

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

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen 

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

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

Olav Magnusson. Magnus Barfot delte 

regjeringsmakten ett års tid med fetteren 

Håkon Toresfostre Magnusson, som rådde 

over den nordlige delen av landet. Magnus 
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Barfot var en krigersk konge, som hadde store 

planer ved bruk av våpenmakt. I begynnelsen 

av sin styringstid foretok han et tokt til øyene 

utenfor Skottland. Der tvang han den skotske 

kongen til å gi avkall på disse, og jarlene av 

Orknøyene og kongen av Suderøyene måtte 

hylle ham. Fra denne ferden kan man regne at 

Norge hadde varig herredømme over 

Suderøyene - som nå hørte til Norgesveldet i 

168 år - frem til freden i Perth i 1266.  

 

 

I 1102 foretok kong Magnus et nytt tokt til 

Suderøyene og Man - som nå hadde løsrevet seg. 

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

tilbakeveien til sine skip ble det norske hæren 

overfalt av irene, og felt mann etter mann etter et 

standhaftig forsvar. Kong Magnus ble stukket ned, 

først med ett spyd som gikk tvers gjennom det ene 

beinet og deretter med ett treff som drepte kongen. 

Slaget fant sted den 24. august 1103. 

 

I 1099 vendte kong Magnus tilbake til Norge,  

men sønnen Sigurd ble igjen - som høvding - 

på de norske øyene ved Skottland. Nå kom 

kong Magnus i krig med den svenske kongen 

Inge Stenkildsson, men det ble bare noen få 

sammenstøt - noe som ikke var til kong 

Magnus Barfot sin ære. Han sluttet et forlik 

med svenskekongen, og som en stadfestelse på 

freden giftet han seg med svenskekongens 

datter Marget. 

 

035. Harald Gille (Gillekrist) Magnusson. 

Født ca. 1103, i Irland. Død 13.12.1136. 

Konge i Norge i årene 1130-1136. Han fikk 

med sin frille Tora Guttormsdatter, datter av 

Guttorm Gråbardes, sønnen Sigurd (Munn) 

Haraldsson. Harald Gille hadde også en ikke 

navngitt datter, som ble gift med Åle Ivarsson 

Varg, og de ble besteforeldre til Olav Ivarsson 

Mok, i Sørum på Romerike. 

Noe senere giftet Harald Gille seg med 

Ingerid, datter av Ragnvald Ingesson, sønn 

til kong Inge Stenkjellsson. Harald Gille og 

Ingerid fikk sønnen Inge (Krokrygg) 

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

Dronning Ingerid hadde først vært gift med  

den danske prinsen Henrik Skadelår (Halte) 

Svendsson (død 1134), og med ham hadde hun 

sønnene Magnus (som ble konge i Sverige i 

årene 1160-1161) og Buris. Utenfor ekteskap 

hadde hun sønnen Orm (kongsbror), hvis far 

var Ivar Sneis. Hun ble senere, etter Harald 

Gilles død, gift med lendmann Ottar Birting, 

som var av stor trøndersk ætt. Ingerid ble etter 

Ottar Birtings død gift med Arne Stårheim, 

fra Eid i Nordfjord. Med sistnevnte hadde hun 

barna: Inge, den senere baglerbispen Nikolas 

Arnesson i Oslo, Filippus i Herdla og 

Margret. Datteren Margret var gift to ganger, 

første gang med Bjørn Bukk, og etter hans 

død giftet hun seg med Simon Kåresson.  

Fra tidligere hadde Harald Gille sønnen 

Øystein (død 21.8.1157) - med den irske 

kvinnen Bjadok.  

Med en av sine friller hadde Harald Gille 

datteren Brigida (Birgitta). Hun ble først gift 

med Magnus Henriksson, sønn til Henrik 

Skadelår og dronning Ingerid. Etter at 

Magnus Henriksson var død giftet Brigida seg 

med folkungejarlen Birger Brosa. De fikk 

datteren Ingegjerd, som ble gift med 

svenskekongen Sverker Karlsson (konge i 

Sverige i årene 1196-1210). Deres sønn var on 

(Johan) Sverkersson (konge i Sverige i årene  

1216-1222). 

Med en annen frille hadde Harald Gille 

datteren Maria, som ble gift med Simon 

Skalp Hallkjellsson, sønn til Hallkjell Huk 

Joansson, fra Møre (sønn til Joan 

Smørbalte). De fikk sønnen Nikolas 

Simonsson. 

Med enda en frille fikk Harald Gille datteren 

Margret, som ble gift med Jon Hallkelsson 

på Blindheim, bror til Simon Skalp 

Hallkjellsson.  

Harald Gille sverget ed på at han ikke skulle 

gjøre krav på kongedømmet så lenge Sigurd 

Jorsalfare eller dennes sønn Magnus levde. 
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Men ikke lenge etter at Sigurd Jorsalfare var 

død brøt Harald Gille sitt løfte, og ville tvinge 

kong Magnus til å gi fra seg halve riket. Kong 

Magnus forsøkte siden å fordrive Harald Gille 

bort fra landet, men Harald Gille dro til 

Danmark, hvor han fikk hjelp - med både skip 

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

hvor kong Magnus var blitt sviktet av sine 

menn, og tok ham til fange. Harald Gille holdt 

så stevne med sine menn, og forhandlet med 

dem om hva han skulle gjøre med den fangne 

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

leve, men de skulle lemleste ham slik at han 

ikke lenger kunne tenke på å være konge. 

Kong Magnus ble nå overgitt til Harald Gilles 

treller. De stakk øynene ut på kong Magnus, 

hugg av ham den ene foten og kastrerte ham. 

Den stakkars kong Magnus - som bare var 20 

år - fór siden nordover til Nidaros - tok 

munkeklær, og gikk i Nidarholm kloster 

(1135). Han døde i 1139. 

Ikke lenge etter denne hendelsen dukket 

halvbroren til Harald Gille, Sigurd Slembe, 

opp i Bergen og krevde sin rett, men Harald 

Gille ville ikke vite noe av ham, og gav ordre 

om å drepe ham. Sigurd Slembe klarte å 

komme seg unna, men kort tid etter kom han 

tilbake til Bergen, hvor han drepte Harald 

Gille - som lå drukken - i seng hos sin frille 

Tora Guttormsdatter.  

 

036. I. Margret Haraldsdatter. Født ca. 

1130. Hun var gift med Jon Hallkjellsson 

Huk. N.- 1161. Han var sønn til Hallkjell 

Jonsson Huk, død ca. 1160, og hustru Sigrid 

Åsulvsdatter, som var datter av Åsulv 

Skulesson på Rein og dennes hustru Tora 

Skoftesdatter Giske. 

 

037. Ragnvald Jonsson Blindheim. Født ca.  

1150 på Blindheim ved Vigra i Møre og 

Romsdal. Død 15.6.1184  på Fimreite i 

Songdal i Sogn og Fjordane. Sogn. Han var  

gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Ragnvald var soldat og falt i slaget ved 

Fimreite sommeren 1184.  

Kong Sverre hadde dratt til Sogndal for å slå 

ned et opprør som hadde kostet to av hans 

sysselmenn livet. Magnus Erlingson hadde fått 

nyss i at Sverre befant seg på de trakter. Etter å 

ha mobilisert i Bergen, og med sterk dansk 

støtte, dro han innover Sognefjorden med sine 

26 skip for å ta et endelig oppgjør med Sverre. 

Kong Sverre, som kun hadde 14 skip, innså at 

situasjonen var ille. Men ved å oppildne sine 

menn og med krigslist greide han likevel å 

bekjempe fienden. 

 

038. Jon Ragnvaldsson Urka Smør. Født ca. 

1175 (1180). Død 1227. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent.  

Jon Ragnvaldssons husstand bodde i en 

periode på Askrone i Sogn og Fjordane. 

039. Ragnvald Urka Jonsson Smør. Født ca. 

1217 på Askrone på Tansøy sørvest for Florø  i 

Sogn og Fjordane. Død 1263 under toktet til 

Skottland eller etter hjemkomsten til Bergen. 

Han var gift med Ulvhild Gautesdatter 

Ænes. Født ca. 1220 på Ænes i Hardanger. 

Død 1287. Hun var datter av Gaut Jonsson 

Mel og hustru Inga Vikingsdatter. 

Ragnvald Urka var som baron og lendemann 

en høyt aktet tjenestemann ved kongsgården. 

Nevnt 1263, da han var med kong Håkon 

Håkonsson "den gamle" til Skottland. 

 

040. Jon Ragnvaldsson Smør. Født ca 1240 i 

Rygge i Østfold. Død 1328 i Olden i Sogn og 

Fjordane. Han var gift med Ulfhild 

Halvardsdatter Bratt. Født ca. 1265 i 

Hordaland. Død 1311 i Bergen. Hun var datter 

av Halvard Haraldson Bratt Tomb (1223-) 

og hustru Eline Toresdatter Lekum (1220-

1260).  

Jon Ragnvaldsson N.- 1295, da han var tilstede 

under riksforhandlingene på Hindsgavl på Fyn 

i Danmark. Han var også kongens høyeste 

embetsmann i Bergen, som den gang var 

Norges hovedstad. N.- 1295-1305 som ridder, 

visekonge, riksråd og baron.  

Jon må ha vært en aldrende mann på over 65 år  

da han ble far til sønnen Halvard, som skal  

være født rundt 1307
132

.  

 

041. Halvard Jonsson Smør. Født 1307 i 

Bergen. Død 1391 i Oslo. Han var gift tre 

ganger; første gang med Ingrid Ølversdatter 

Rømer. Født 1309 i Sverige. Etter hennes død 

giftet Halvard seg med svigerinnen Elsebe 

Ølversdatter Rømer, og etter hennes død 

giftet han seg med Ingrid Toresdatter Kusse. 

Søstrene Ingrid Elsebe Rømer var døtre av 

Ølver Henningsson Rømer og Ulvhild 

Ragnvaldsdatter Smør. Ingrid Toresdatter 

Kusse var datter av Tore Haldorson Kusse 

(1250-1320) og hustru, emn hennes navn er 
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ikke kjent. Elsebe Ølversdatter var enke etter 

Henning Henningsson Rømer da hun giftet seg 

med svogeren Halvard Jonsson Smør. 

Halvard Jonsson Smør var nevnt i 1347 som 

vitne, og han var i 1369 og 1371 fehirde 

(kongelig skattemester) i Oslo samt ridder. 

Halvard gav gods i gårder på Romerike til 

“Vår frue kirke” i Oslo for sin sjel frelse. 

Gaven var bekreftet i 1372 av kong Haakon.  

 

042. Jon Halvardsson Smør. Født ca. 1350 i 

Oslo. Død 1396 i Bergen. Han var gift tre 

ganger; første gang med Ingeborg 

Sigurdsdatter. Etter hennes død giftet Jon seg 

med Ragna Ormsteinsdatter, og etter hennes 

død giftet han seg med Margrete 

Svalesdatter Osland. Født ca. 1360. Død 

1448 i Solund i Sogn og Fjordane. Ingeborg 

Sigurdsdatter var datter av Sigurd Havtorsson 

Sudreim og hustru Ingeborg Erlingsdatter 

Giske. Ragna Ormsteinsdatter var datter av 

Ormstein ……..sson og hustru Aasa 

Salmundsdatter. Det var Margrete 

Svalesdatter Osland som var mor til Gaute 

Jonsson Smør, og hun var datter av Svale 

Ølversson Giske (1310-1363) og Elsebe 

Reymarsdatter Rein (1307-1365). 

Jon Halvardsson Smør var i 1375 ansatt som 

kongens ombudsmann i Bergen. Ut fra 

ektefellenes familier vises det tydelig at han 

tilhørte en av landets mest innflytelsrike 

familier.  

 

043. Gaute Jonsson Smør
133

. Født 1390 i 

Bergen. Død 1442 i Kvinnherad i Hardanger. 

Han var gift med Sigrid Gunnarsdatter 

Kane. Født ca. 1380. Død 1453. Hun var 

datter av Gunnar Toraldesson (1310-1409)  

og Gyrid Eriksdatter Galtung (1340-). 

Gaute Jonsson Smør husstand bodde rundt 

1431 på Sandvik i Kvinnherad i Hardanger. 

 

044. Mats Gautesson Smør
134

. Født ca. 1410 i 

Bergen eller Hardanger. Død 1510. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Mats Gautessons husstand bodde i Kvam i 

Hardanger. I følge det benyttede kildemateriell 

var Mats sønn til Gaute Jonsson Smør og far 

til Sigurd Matsson Rustung.  

 

045. Sigurd Matsson Rustung. Født ca. 1430 

i Kvam i Hardanger. Død 1500 på Seim i 

Kvinnherad sokn i Hardanger. Han var gift,  

men hustruens navn er ikke kjent. 

Sigurd Matssons husstand bodde på Seim i 

Kvinnherad i Hardanger
135

.  

 

046. Trond Sigurdsson Rustung. Født ca. 

1460 på Seim i Kvinnherad. Død ca. 1500 på 

Seim i Kvinnherad i Hardanger, Han var gift 

med Karen Toresdatter Koll. Født 1465 på 

gården Nessa i Nerstrand i Rogaland. Død 

1515 på Seim i Kvinnherad i Hardanger. Hun 

var datter av Tore Torkjelson Kold (1425-

1491) og hustru, men hennes navn er ikke 

kjent. Etter Trond Sigurdssons død giftet enka 

Karen Toresdatter seg med Fartegn Matsson 

Ænes. 

Familien bodde først på gården Seim i 

Kvinnherad, men fra rundt 1505 bodde de på 

gården Ænes i Kvinnherad. Trond Sigurdsson 

og hustru Karen Toresdatter Koll hadde også  

sønnen Kristoffer Trondsson Rustung
136

. 

 

047. ………. Trondsdatter Rustung. Hun var 

gift med Gunnar Gjurdsen Haddeland. Født 

ca. 1465 på Haddeland i Holum. Død etter 

1522 på Haddeland (Sodeland) i Holum 

(Holme) prestegjeld. Han var sønn til Gjurd 

(Gyrd) Olavsson (Olafsson) Haddeland 

(1425-1470) og hustru Allaug Gundersdatter. 

Gunnar Gjurdsen Haddeland er ane nr. 003 

på slektslinje 015. 

Gunnar Gjurdsen kjøpte i 1500 gården 

Bjølland i Holum, og i 1522 kjøpte han ut 

søstera sine eierparter i gårdene Haddeland og 

Sodeland i Holum (Holme) prestegjeld
137

. 

Gunnar hadde allerede i 1477 startet oppkjøpet 

av jordgods i gården Sodeland i Holum. 

 

048. Nils Gunnarson Haddeland. Født 1498 i  

Holme sokn. Død etter 1561 på Haddeland i 

Holum sokn. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

Nils Gunnarson var oppsitter på Haddeland i 

Holum sokn. Han nevnes i en grensegangsak i 

1536, og i 1561 var han lagrettesmann
138

.  

 

049. Gudrun Nilsdatter Haddeland
139

. Født 

ca. 1530 på Haddeland i Holum sokn. Død på 

Skofteland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Hun var gift to ganger; første gang 

med Nai Olavsen Sandnes. Etter hans død 

giftet hun seg med Huje (Huge) Haareksen 

(Håreksson) Skofteland
140

. Født ca 1520 i 

Audnedal prestegjeld. Død etter 1562 på Ytre  
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Skofteland i Audnedal årestegjeld.  

Huje (Huge) Haareksen Skofteland nevnes i 

1563 da han fant frem et gammelt brev 

vedrørende laksefiskeretten i Ysthølen. Han 

nevnes også i flere andre sammenhenger 

vedrørende forskjellige rettsforhold
141

. 

Familien bodde på Ytre Skofteland i Audnedal 

prestegjeld. 

 

050. Halkild Hujesen Skofteland. Født ca.  

1562 på Ytre Skofteland i Audnedal 

prestegjeld. Død i tiden mellom 1648 og 

5.10.1659 på Øvre Foss i Audnedal 

prestegjeld. Han giftet seg før 1598 med 

Marete (Marit) Toresdatter Foss. Født ca. 

1575 på Foss i Sør-Audnedal. Død 1615 på 

Foss i Valle sokn i Audnedal prestegjeld. Hun 

var datter av Tore Pedersen Foss (-1599) og 

hustru Joran Trondsdatter Raudaberg 

(Rødberg). 

Marete (Marit) Toresdatter Foss er ane nr. 

006. I. på slektslinje 013. 

Halkild Hujesen Skofteland satt i 1648 med 4 

huder jordegods i gården Øvre Foss, og den 

andre eieren, Valle prestegård, satt med ½ hud 

(6 eng.) i gården. 

 
Oldfunn fra kirkegården på 

Foss i Sør-Audnedal. Bilde 

er hentet fra: Sør-Audnedal 

bygdebok 1, s.  

Det har også blitt funnet 

gravhauger flere steder i 

Sør-Audnedal, blant annet 

på Foss og Rødberg. Dette 

vitner om at dette området 

av Agder har vært bebodd i 

flere århundre for 

Svartedauden i 1349.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEKTSLINJE 016 

 

001. Olav Anundsson Haddeland. N.- 1459 

og 1470 vedrørende salget av jordgodset i 

Haddeland til sønnen Gjurd Olavsson. Olav 

var gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Olav Anundsson satt med et større jordgods på 

Haddeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld, men det er noe uvisst om han også 

var oppsitter på denne Holumsgården, eller om  

han og familien bodde i Vestfold
142

. 

 

002. Gjurd (Gyrd) Olavsson (Olafsson)  

Haddeland. Født ca. 1425. N.- 1459 og 1470 

på Haddeland i Holum (Holme) prestegjeld. 

Han var gift.Allaug Gundersatter. 

Det er to kjøpebrev som knytter Gjurd 

Olavsson til Haddeland i Holum. Med 

oppkjøpene i henholdsvis 1459 og 1470 som 

til sammen utgjorde 18 månedsmatsbol i 

Haddeland var han blitt eier av hele gården. 

Selgerne var Torolv Erlandsson og faren Olav 

Anundsson
143

. I tillegg til Haddelandsgården 

hadde Gjurd Olavsson sammen med broren 

Sakse Olavsson eierparter i gården Foss i 

Valle sokn i Audnedal (Undal) prestegjeld
144

. 

Gjurd og Allaug hadde to barn som kjennes 

ved navn, Sigrid og Gunnar. Når Sigrid 

kjennes ved navn er det fordi hun arvet en 

eierpart etter foreldrene i gården Lone i Valle 

sokn i Audnedal
145

.   

 

003. Gunnar Gjurdsen Haddeland. Født ca. 

1465 på Haddeland i Holum. Død etter 1522 

på Haddeland (Sodeland) i Holum (Holme) 

prestegjeld. Han var gift med ………. 

Trondsdatter Rustung. Hun var datter av 

Trond Sigurdsson Rustung og Karen Koll. 

………. Trondsdatter Rustung er ane nr. 

047 på slektslinje 015.   

Gunnar Gjurdsen kjøpte i 1500 gården 

Bjølland i Holum, og i 1522 kjøpte han ut 

søstera sine eierparter i gårdene Haddeland og 

Sodeland i Holum (Holme) prestegjeld
146

. 

Gunnar hadde allerede i 1477 startet oppkjøpet 

av jordgods i gården Sodeland i Holum. 
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SLUTTNOTER 

MED KILDEHENVISNINGER,  

TILFØYELSER OG KORRIGERINGER 
                                                           

 
1
 Ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim, ble 

f. ca. år 1190. Omkring år 1217 reiste han over 

Nordkapp og Russland til ”Det Heilage Landet” 

(Jerusalem) på pilegrimsferd. Kilde: Oftebro.com. 

Adelsslekter i Middelalderen. 

 
2
 Svein Njellsen Ø. Egeland nevnt 1495. 

Nevnt i D.N. VI nr. 622, datert Kvinesdal 

12.4.1495, kunngjørelse av en overenskomst 

mellom Svein Nillsøn og Gunnstein Thorgilssøn, 

hvor den siste skal beholde halvparten i gården 

Aske, fordi han har underholdt Sveins hustru 

Ingeborg Thoraldesdtr, som hadde fledført seg til 

ham. Svein skal beholde det Ingeborg fikk etter sin 

far i Egeland. 

 
3
 Gitlaug Sveinsdatter, født i Ø. Eikeland, 

Lyngdal, død etter 1557 i V. Fitje, Lyngdal. Nevnt i 

D.N. VI nr. 682, datert Huseby 13.3.1521, en dom 

om gårdene Aske i Ryfylke og Egeland i Kvinesdal, 

mellom Are Markussøn og hans hustru Gitlaug 

Sveinsdatter på den ene siden og Gunstein 

Thorkelssøn på den andre. Nevnt i D.N. VI nr. 733, 

datert Stavanger 1737, hvor biskop Hoskuld i 

Stavanger overlater Gitlaug Sveinsdtr hennes odel i 

Aske og Vaula i Ryfylke, som han har hatt i sin 

besittelse en tid 

 
4
 Are Markussen V. Fitje, død før 1535 i V. Fitje, 

Lyngdal. Han søkte iflg. Lunds historie 1 den 

13.3.1521 å vinne Askeparten tilbake for sitt 

ættlegg. Dom : Gitlaug og arvinger skal bruke hele 

Aske i like lang tid som Gunstein, dvs 30 år. 

Deretter skal kusinene Gro og Gitlaug dele Øvre 

Eikeland og Aske i to like deler. 

 
5
 Peder Reidulfsen Skoland, nevnt 1558,

 
død etter 

1567. Ref. D.N. XIII s. 712. - ref Lunds historie 1. I 

dette brevet, datert Å (Lyngdal) 1.5.1558, omtales 

en Peder Reelszen lagrettemann, det er vel tenkt at 

det er Peder Skailand. I følge Lyngdal Gard og Ætt, 

bodde han vistnok i Mandals len før han kom til 

Lyngdal.  

 
6
 Gammel Olsen Austad, nevnt 1568 i Austad, 

Austad, død etter 1612. Han giftet seg med Torborg 

Pedersdatter.  

 
7
 Hennes forfedre er også å finne på en 

slektstavle som er presentert i Lunds historie 1. 

 
8
 Kvås, s. 40. 

 

                                                                                    
9
 Kvås, s. 59. 

 
10

 Lyngdal III, s. 402. 

 
11

 Lyngdal III, s. 270. 

 
12

 I Sør-Audnedal 2, s 490: står det følgende 

angående Peder Danielsens husstand: «Gnr. 127, 

bnr. 4. Skyld mark 1,19. Peder Danielsen død 1809, 

57 år, gift med Thale Margrete Vraalsdatter, død 

1844, 92 år. Barn Christian Didrik Pedersen, gift 

1811 med Gulene Olsdatter Lohne. Berthe 

Pedersdatter, gift med Hans Christian Kleven. 

Inger Marie Pedersdatter, gift med Baard Nielsen 

i Mandal, sønn Niels, født 1805. Willem Christian 

Pedersen, død 1861, gift med Anne Kristine 

Korneliusdatter. Barn: Peder Tobias, født 1815, gift 

1853 med Anne Gurine Taraldsdatter. Gurine, født 

1816, gift 1837 med Gabriel Tobias Danielsen. 

Nicolai, født 1818, gift 1844 med Ingeborg 

Christine Andersdatter, Høvåg. Tønnes, født 1821. 

Daniel Pedersen, død 1836, 58 år, gift 1802 med 

Gulina Mikkelsdatter Åvik, død 1862, 84 år. Barn: 

Michael, født 1803, død 1808. Peder, født 1804. 

Gabriel Tobias, født 1806. Gabriel Tobias, født 

1807, gift 1837 med Gurine Willumsdatter. Bernt 

Elias, født 1811, til Holmen på Svinøy. Thale 

Gurine, født 1815. Gunhild Dorthea, født 1817, død 

1840. Peder, født 1819. Peter, født 1821, til 

Hammerøy. Michael, født 1810, død 1871, gift 

1857 med Sille Marthea Larsen Molandstvedt. 

Barn: Gunhild Dorthea, født 1858. Daniel, født 

1860. Lise Gurine, født 1865. I 1846 skjøte fra 

Olina Mikkelsdatter  til Michael Danielsen for 300 

spesidaler og føderåd (folloug). I 1886 skjøte til 

Otto Johan Olsen, født 1851, gift med Gunhild 

Dorthea Michaelsen.» 

 
13

 Lyngdal III, s. 270. 

 
14

 Lyngdal III, s. 271. 

 
15

 Sør-Audnedal 1, s. 140. 

 
16

 Faddere ved dåpen: Willum Pedersen Svinør, 

Christian Didrich Pedersen Svinør, ungkarl Ole 

Danielsen Lohne, Karen Pauline Olsdatter., Svinør, 

og Ingeborg Guline Nicolaisdatter Lohne.   

 
17

 Fartøyet "Enigheden", som var bygget i 

Hardanger  i 1830, ble 19. april 1882 kjøpt fra 

Farsund og utstyrt til Nordsjøfart. Kjøpesummen 

var kr. 3.000-, men denne ble endel større før 

sluppen var sjødyktig og seilklar for sin oppgave. 

Vi nevner en del navn vi kjenner som utførte 

arbeidet på skuten, eller solgte varer til rederen: 

Johannes B. Åviken 12 3/4 dag å kr 2. Reinen B. 
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Åviken 6 1/4 dag a kr 2. Bark til seil og hestefett til 

samme kr 2. Salve Salvesen i Snik har levert maling 

og olje for kr 47,73. Jens Bugge, Mandal levert seil, 

klyver og storseil til kr 201,06. Mandals Reberbane 

for tauverk kr 44,58 og kr 106,80. Materiale til 

storbom og gaffel fra B.E. Danielsens enke til kr 

6,14. Til Torkel i Åviken for spire til mesan. Til 

Nils smed i Hoven kr 55,95. Til Erik smed kr 10. 

Regning hos R. Møskedal kr 44,55. Det ble kjøpt 

materialer til klyverbom og gaffel og målsbord til 

skansekledning av Børuf Christiansen. En pram 

med årer er kjøpt for kr 20. Et flagg og logglass kr  

12,-. Lanterner av Herman Pettersen kr 30,-. Børuf 

Christiansen for tre til rekken kr 4,-. Reparasjonen 

gikk fort unna utover sommeren, og "Enigheden" 

kom i fart med Chr. Danielsen som skipper og 

gjorde to turer, en til Island og en til Skottland, 

samme år som skuten ble innkjøpt. Allerede i 

slutten av januar var "Enigheden" lastet og seilklar 

for en tur med bjørkestav til Peterhead i Skottland. 

Skipet kom ut i dårlig vær og fikk en del skader 

under en storm, men ankom bestemmelsesstedet 

med lasten uskadd. Reparasjonen kom på kr 350,-.. 

To turer til samme sted ble unnagjort på våren og 

deretter en tur til Island der sluppen ble solgt. Av 

regnskapet ser vi at fortjenesten ikke ble stor, og 

etter et forlis av assuransens fartøyer i 1882 ble 

premien betydelig høyere for fartøyer som seilte på 

Island, Færøyene og Skottland. Eieren, sammen 

med skipperen, sønnen Christian Danielsen, så lite 

forretning ved å beholde skuten i denne farten og 

solgte derfor "Enigheden" til islandske kjøpere, som 

tilbød en brukbar pris. Skipet gikk dermed ut av 

norsk skipsregister i 1883.  

Petter kjøpte seg fartøyer og seilte på Danmark. 

Han begynte også med trelastkjøp for egen regning. 

Han eide flere slupper og leide folk til å seile dem. 

Etter hvert ble han handelsmann og kjøpte 

lagerboder i Snig. Videre hadde han part i Launeset 

i Naversundet der tømmerflåtene ble lagret. Han 

handlet også med bark som var en ettertraktet vare 

på Danmark, men også langs kysten her til lands til 

alle garveriene.  

Han var skipper og reder ved folketellinga 1865. 

Han eide også gård; løbenr. 614, 615a og 607b i 

Syrdal. Familien holdt 2 kyr dette året. De hadde 

også ei tjenestejente; "Pernille Johanne Wellesdtr". 

Petter førte flere forskjellige slupper, blant annet 

"Familien", "De 5 søsken", "Ida" og "Enigheden". 

Han eide også part i flere skuter.  

I 1875 var han skipper, skipsreder og gårdbruker. 

Sønnen Petter var styrmann, og dattera Dorthee 

hjalp mora med husholningen. Døtrene Regine og 

Caroline var også hjemme. De hadde også 

tjenestejenta Benedikte Pettersdatter, f. ca. 1851 i 

Spangereid. I 1883 hadde Petter Danielsen en 

formue på 20.700 kr. Inntekten dette året hadde 

vært 1.500 kr. og han måtte betale kr. 87,60 i skatt.  

                                                                                    

Presten Brun var i lang tid i Valle, og mente at 

hadde ikke folk sett Svinør og sundet hadde de ikke 

sett Sørlandet. Han fortalte videre at Peter 

Danielsen var med blant dem som gikk til Stavanger 

for å starte Den Norske Misjonsforening 1842, og 

var kristelig interessert og satte sin lit til Gud.  

Tre menn fra Svinør, Teleaus Ariansen, Petter 

Danielsen og tollbetjent Ole Danielsen Lohne, gikk 

tilfots fra SVinør til Stavanger for å være med på et 

møte i Det Norske Misjonsselskap. Vegen Svinør-

Stavanger er ca. 22 mil, en veg, og så med de veger 

vi hadde i den tiden. Ole D. Lohne var hele 64 år 

gammel. Kilde: Fra Rolf  S. Berglis nedtegnelser i 

slektsregisteret om Thorvald Danielsens aner. 

 
18

 Barn registrert i henhold til folketellingene av 

1900 og 1910, og kontrollert opp mot kirkeboka. 

 
19

 Faddere ved dåpen: Jakob Andreas Johansen Try, 

Abraham Jørg Jakobsen Try, Augustus Pedersen 

Sangvig, Karen Sesilia Pedersdatter Frøysland og 

Jasefina Andrea Jakobsdatter Try. 

 
20

 Han skiftet etternavn fra Jakobsen Try til 

Skarpeid før 1910, men beholdt Jakobsen som 

mellomnavn. De øvrige personene i denne familinen 

brukte fra da av også Skarpeid som etternavn. 

Skarpeid er nabogården til bruket Sønninga, men i 

1900 ble Sønninga registrert under gården Trysnes 

men med betegnelsen Sønningen, Skarpeid. Ut fra 

at folketellingens skjema er et juridisk dokument 

var det juridiske navnet i 1900 på dette bruket 

Sønningen, Skarpeid og ikke Sønningen, Trysnes. 

På 1920- og 1930-tallet skal bruket Sønninga etter 

en muntlig tradisjon også ha blitt kalt for Vestre 

Skarpeid, og de øvrige tre brukene på gården 

Skarpeid ble da kalt for Østre Skarpeid. Da broen 

over Trysfjorden ble åpnet høsten 1963 fikk den 

navnet Skarpeid bro selv om den gikk fra Sønninga 

til Røsstad. Dette viser at stedsnavnbetegnelsen 

Skarpeid ble brukt om bruket Sønninga, selv om det 

tilhørte gården Trysnes. Jakob Johansen Skarpeid 

brukte også Skarpeid som postadresse. Før 1945 var 

det postkontor på Hallandvik og oppsitterne i Åsan, 

Skarpeid og Sønninga delte på å hente posten på 

Hallandvik. Posten ble visstnok hentet på onsdager 

og lørdager og fraktet landeveien via Ormestad til 

Skarpeid, hvor den ble lagt i en stor samlekasse i 

krysset ved veien til Åsan. I denne samlekassen 

hentet hver husstand igjen sin post. Posthentingen 

ble ofte utført av barn og ungdom fra Skarpeid og 

Sønninga, og ble dermed ofte en forlengelse av 

skoledagen for de som gikk på Ormestad skole. I 

kraftige snøstormer på 1920-tallet hendte det at 

skolebarna i Sønninga ikke var hjemme  i hus før 

sene kvelden. Det hendte også vinterstid at uværet 

med full snøstorm var så ille at barna i Sønninga 

måtte overnatte på Østre Skarpeid, for det var 
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umulig for dem i de mørke kvldstimene å gå den 

smale veien rundt Sandssvingen med snø, isete 

veibane og sjøen frådende like inntil veienkanten.  

 
21

 Sønninga eller Trysnes-Trollnes som er det 

opprinnelige navnet på den partsteigen av området 

Trollneset i Trysfjorden i Søgne som ble tildelt 

Besse Jonsen Trysnes ved skifte etter foreldrene i 

1615. Denne teigen tilhørte i perioden 1615-1760 

hovedbruket på Trysnes, men ble tildelt løpenr. 129, 

bnr. 4, på Trysnes ved delingen av hovedbruket på 

1760-tallet. Eierne av bnr. 4 på Trysnes satt med 

Trysnes-Trollnes frem til 1864 da Trysnes-Trollnes 

ble skilt ut som et eget bruk og solgt til Jakob 

Andreas Jonsen (1830-1891) som da bodde på 

gården Try i Søgne. Trysnesgården hadde enda en 

teig på Trollneset som ikke hadde eget registrert 

navn, men som etter muntlig tradisjon hadde navnet 

Trollnest under Øvre Skarpeid. Det skjedde en 

endring av arealet på grunneiendommen bnr. 4 på 

Trysnes i 1805, for da ble både Trollneset under 

Øvre Skarpeid og husmennsplassen Øvre Skarpeid, 

matrikulert og fikk gårdsnavnet Åsan og med  

løpenr. 130.  

 
23 I en artikkel om slekten på Byre, Sandvin og 

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

Dahl: "Det er ett navn som ruver mektig i 

Diplomatariebrevene fra denne tiden og det er 

INGEMUND. - Det er ikke mer enn rimelig at noen 

hver tar til å spekulere litt på hvor dette stedegne og 

sjeldne navnet kan tenkes å skrive seg fra...... I 890 

dro Ingemund gamle til Island med kong Haralds 

samtykke......  

Først i siste halvdel av det 11. hundreåret møter vi 

en ny Ingemund på Island. - Vi har ikke kunnet 

påvise noe slektskap mellom disse to Ingemund'ene 

- men den siste stammer fra en nesten like kjent 

landnåmsmann som Ingemund gamle og det er Ulv 

skjalge fra - Rogaland...... det er da litt 

eiendommelig at vi her i slutten av det 11. 

hundreåret møter et søskenkull, hvor den som bærer 

navnet Ingemund er en like framtredende geistlig 

som hans navnebror korsbroderen sira Ingemund er 

det 100 år senere. - Ingemund prest av 1186 er en 

Torgeirs sønn og har en brorsønn som heter 

Ogmund, - sira Ingemund av 1286 har en nær 

frende som heter Torgeir og at han på en eller annen 

måte er i slekt med brødrene Ogmund og Ingemund 

Sigurdssønner, - som muligens er sønner av den hr. 

Sigurd som forærer Svithun kirke gården Sunnanå, 

som sira Ingemund og hans bror Ogmund har 

inntekten av, - det er vel temmelig opplagt, - likeså 

at Ingemund Osmundsson i 1309 (DN. IV: 821) er 

sira Ingemunds brorsønn samt at han også er i slekt 

med brødrene Ingemund og Ogmund Peterssønner i 

1308". 

                                                                                    

Men når Dahl mener den islandske presten 

Ingemund Torgeirsson er en av forfedrene til Byre-

Spånheimættens stammor, er det galt. Den islandske 

presten hadde nemlig ikke barn. Derimot var den i 

1252 nevnte Ingemund Torgeirsson ætling av hans 

søster, og  

slektskapet med Byrefolket må da bli som vi 

har satt opp her. Peter Bårdsson hadde sønnene 

Peter Spånheim, Ogmund Byre, Ingemund og 

Torgeir (død 1310).  

 
24

 Ogmund Petersson. Nevnes i årene 1318-1332. 

Han var fra Spånheim i Ulvik i Hardanger og bosatt 

på Byre i Ryfylke. Om ham skriver Olav Kolltveit i 

bygdesagaen om Ullensvang at: "Ogmund Peterson 

frå Spånheim, busett på Byre i Ryfylke, er óg gift 

med ei Ragnhild, og det er son deira, Arnbjørn, 

som arvar både Aga og Byre.  

P. A. Munch meiner at Ogmund er gift med dotter 

til lagmann Sigurd. Me kan tenkja oss at Torgaut er 

død straks etter 1315, enkja er så attgift med 

Ogmund, og er vorte mor til Ogmund (skal være 

Arnbjørn) i 2. ekteskapet sitt. Men dette vil heller 

ikkje retteleg gå opp, avdi Ragnhild på Byre i 1332 

held skifte med Arnbjørn og borna etter dei to 

avlidne brørne hans, Peter og Olav (DN. V, 93). 

Dersom både Torgaut og Ogmund har vore gifte 

med same Ragnhild Sigurdsdatter Aga, må båe ha 

vore enkjemenn då ho etter tur gifte seg med dei; 

det er ikkje noko sersyn. Det er sikkje ut til at 

Torgaut og Ragnhild har borna saman". 

Det kan jo ikke være tvil om at Ogmund har  

giftet seg til Aga, men det er heller tvilsomt at 

hustruen Ragnhild var datter av Sigurd lagmann 

Brynjulvsson. Da denne imidlertid sikkert hadde en 

datter ved navn Ragnhild, er det grunn til å tro at 

Ogmunds kone Ragnhild var hennes kusine og i 

tilfelle barnebarn av Brynjulv (Sveinsson?) Aga i 

Ullensvang. 

 
25

 Kvås, s. 260. 

 
26

 Kvås, s. 260 og 267 og Feda, s. 650. 

 
27

 Kvås, s. 267. 

 
28

 Kvås, s. 40, 59,60 og 267. 

 

 
29

 Kilde: Torvald Danielsens aner av Rolf 

Steinar Bergli. Slektsoppsett side 28, og med 

referanse til Oddleif Lian, Lyngdal III - Gard og 

folk, s. 267. 

 
30

 Kilde: Torvald Danielsens aner av Rolf 

Steinar Bergli. Slektsoppsett side 26, og med 

referanse til Oddleif Lian, Lyngdal III - Gard og 

folk, s. 268. 
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 Kilde: Torvald Danielsens aner av Rolf 

Steinar Bergli. Slektsoppsett side 23, og med 

referanse til Oddleif Lian, Lyngdal III - Gard og 

folk, s. 268. 

 
32

 De ble forlovet 11.03.1737.  

 
33

 Lyngdal III, s. 270. 

 
34

 Peder Danielsen Lene, født 1751/1753 på Lene i 

Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. I folketelling 

01.02.1801 på gården Lohne i Sør-Audneda og med 

følgende info: Peder Danielsen, husbonde. 50 år. 

Han døde i 1809 på Lohne i Valle sokn i Sør-

Audnedal, Vest-Agder. Peder var gift med Tale 

Margrete Vrålsdatter Herdalen, også kjent som 

Thala Margretha Wrålsdatter/Wrålstad, 1776. 

Kilde: Oddleif Lian, Lyngdal III - Gard og folk, s. 

270, samt  Torvald Danielsens aner av Rolf 

Steinar Bergli. Slektsoppsett side 19. 

 
35

 Lyngdal III, s. 528. 

 
36

 Lyngdal III, s. 533. 

 
37

 Lyngdal III, s. 527. 

 
38

 Lyngdal III, s. 270. 

 
39

 Gnr. 125. Gjeideland. Udt. jeidelann. -- 

Gedeland 1594. 1612. Giedeland 1619. Gieddeland 

St. Gieddeland med Watlie 1668. Gieddeland 1723. 

Kilde: Rygh. Norske Gaardnavne, Lister og 

Mandals amt. 

 
40

 Sør-Audnedal 2, s. 478. 

 
41

 Sør-Audnedal 2, s. 474 og 478. 

 
42

 Sør-Audnedal 2, s. 478. 

 
43

 De hadde barna: Sigmund, Rasmus, Joen på 

24 år, Udbjør dsk. 10.6.1719 og Randi som var gift 

med Colbent Olsen. Udbjør var gift med Jon Olsen 

Gjeideland, og de hadde i 1719 dattera Mallene. 

Kilde: Lister skifteprotokoll, 1725-1729. 

 
44

 I folketellingen av 1801 er han nevnt med 

navnet Ole Simonsen, men siden denne Ole 

Simonsen passer inn med alle øvrige opplysninger 

om Ole Sigbjørnsen må dette være samme person. 

Han er også registrert i kirkeboken med navnet Ole 

Simonsen ved sin død 19.4.1812 på Lohne i Valle 

sokn. Ved skifte etter faren den 11.4.1742 på 

gården Gjeideland er han registrert som Ole 

Sigmundsen Gjeideland, og nevnes med samme 

navn for og etternavn ved skifte etter mora i 1766. 

                                                                                    
45

 I folketellingen fra 1801 er følgende personer 

registrert i Ole Sigbjørnsens husstand: I tillegg til 

Ole selv, bodde hans to ugifte døtre, Ingebor 

Olsdatter, 36 år og Gunnil Olsdatter, 27 år på 

hjemmebruket.  

 
46

 Sør-Audnedal 2, s. 488. 

 
47

 Barn født før folketellingen i 1801. De hadde 

også dattera Johanne Danielsdatter, født 1783, 

død 1800, og derfor er hun ikke nevnt i 

folketellingen fra 1801. 
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 Sør-Audnedal 2, s. 488. 

 
49

 Sør-Audnedal 2, s. 489. 

 
50

 Registrerte hjemmeboende barn i 1865 var: 

I. Regine Dorthea Olsdatter, født 1825 i Søndre 

Undal. 

II. Hanna Olene Olsdatter, født 1830 i Søndre 

Undal. 

III. Otto Rudolf Olsen, født 1848 i Søndre Undal 

herred. 

 
51

 Sør-Audnedal 2, s. 487. 

 
52

 Sør-Audnedal 2, s. 488. 

 
53

 Sør-Audnedal 2, s. 488. 

 
54

 I folketellingen av 1801 er han nevnt med 

navnet Ole Simonsen, men siden denne Ole 

Simonsen passer inn med alle øvrige opplysninger 

om Ole Sigbjørnsen må dette være samme person. 

Han er også registrert i kirkeboken med navnet Ole 

Simonsen ved sin død 19.4.1812 på Lohne i Valle 

sokn. Ved skifte etter faren den 11.4.1742 på 

gården Gjeideland er han registrert som Ole 

Sigmundsen Gjeideland, og nevnes med samme 

navn for og etternavn ved skifte etter mora i 1766. 

 
55

 I folketellingen fra 1801 er følgende personer 

registrert i Ole Sigbjørnsens husstand: I tillegg til 

Ole selv, bodde hans to ugifte døtre, Ingebor 

Olsdatter, 36 år og Gunnil Olsdatter, 27 år på 

hjemmebruket.  

 
56

 Lister skifteprotokoll 5.2.1725-1.9.1725. 

 
57

 Lister skifteprotokoll 1725-1729, s. 387b. 

 
58

 Sør-Audnedal 2, s. 458. 

 
59

 Sør-Audnedal 2, s. 458. 

 
60

 Det har vært spekulert i om Aanen Gjeiskedal 

(Giskedal) var i slekt med deknen og jordeieren 
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Hans Joensen Giskedal, men ut fra tilgjengelig 

dokumentasjon er det ikke noen holdepunkter for et 

slikt slektsskapsforhold. I skifte 28.7 og 18.9.1708, 

Lister skifteprotokoll 1708-1709, er det registrert 

følgende barn til Hans Joensen Giskedal og hans 

første hustru Oudbjør Gundersdatter: I. Anders 

Hansen, død, men han hadde tre barn. II. Hans 

Hansen. III. Mari Hansdatter, gift med Anstein 

Aanensen. IV. Ane Hansdatter, gift med Steinar. 

 
61

 Lister skifteprotokoll 1748-1750. 

 
62

 Ouen Olsen Høgenæs, annet navn Ouven, født 

1734 på Haugenes, Sør-Audnedal, døpt 17.01.1734 

i Valle kirke, Sør-Audnedal, død 1808 på 

Haugenes, Sør-Audnedal, gravlagt 26.01.1808 nær 

Valle kirke, Sør-Audnedal. Han giftet seg med 

Gunnill Nilsdatter Fardal, folketelling (fam) 1801 

på Høgenæs, Sør-Audnedal, 06.07.1750 i Valle 

kirke, Sør-Audnedal. Trolovere: Biørn Leifs. 

Birkestøl, Biørn Biørnsen Homme, Erik Aanensen 

Stensland og Rolf  Nilsen. Kilde: RSB. Thorvald 

Danielsens aner. 

 
63

 Aasne Anundsdatter var datter av Aanund 

Eriksen Stensland (-1702) og hustru, men hennes 

navn er ikke kjent. 

 
64

 Inger Maria Ouensdatter, født 1765 i 

Haugenes, Sør-Audnedal, Vest-Agder, døpt 

03.03.1765 i Valle kirke, Sør-Audnedal, Vest-

Agder, (Faddere: Ranni Arnesdatter Høgenæs, Olu 

Olsdatter Høgenæs, Peder Biørnsen Birkestøl, 

Biørn Biørnsen Homme og Gunnil Larsdatter 

Herstøl.), død 26.06.1856 i Lohne, Sør-Audnedal, 

Vest-Agder, (96 år.), gravlagt 04.07.1856 i Valle 

kirke, Sør-Audnedal, Vest-Agder. Hun giftet seg 

med Ole Jensen Lohne, 13.10.1784 i Valle kirke, 

Sør-Audnedal, (Forlovere: Giest Pedersen og Hans 

Jens. Lohne.), født 1750 i Lohne, Sør-Audnedal, 

Vest-Agder, døpt 28.07.1750 i Valle kirke, Sør-

Audnedal, Vest-Agder, (Faddere: Siri Olsdatter 

Opshus, Baar Nilsen Lohne, Jonas Nikolaisen 

Lohne, Valbor Giestsdatter Lohne og Peder 

Lykkesen Opshus.), folketelling 1801 i Lohne, Sør-

Audnedal, Vest-Agder, yrke 1801 Bonde, død 

02.11.1835. 

Kilde: Avskrift fra RSB. Thorvald Danielsens aner. 

 
65

 Barn I-V er registrert ut fra folketellingen 1801.  

 
66

 Sør-Audnedal 2, s. 489. 

 
67

 Det er fra 1594 og frem til 1950 nyttet flere 

ulike skriveformer for gården Lone (Lohne) i Sør-

Audnedal herred. Dette er hva bokverket «Norske 

Gaardnavne» sier om Lonegården: «Gnr. 127. Lone. 

Udt. lóna. Lonne 1594. Lohne 1612. Lonne 1619. 

                                                                                    

Loene med Lonestrand og Schadet 1668. Lohne 

1723». I martrikkelen for 1838 skrives gårdsnavnet 

Lone, i matrikkelen 1889 skrives gårdsnavnet Lone 

og i matrikkelen fra 1950 skrives gårdsnavnet Lone. 

I folketellingen av 1865 skrives gårdsnavnet Lohne 

og i folketellingen av 1910 skrives gårdsnavnet 

Lohne. I dette slektsoppsettet kan begge 

skriveformene (Lone eller Lohne) forekomme, siden 

det også er nyttet begge skriveformene i bla. 

kirkebøkene, men i utgangspunktet brukes 

skrivemåten Lohne. 

 
68

 Sør-Audnedal 2, s. 487. 

 
69

 Sør-Audnedal 2, s. 487. 

 
70

 Sør-Audnedal 2, s. 489 

 
71

 Lister skifteprotokoll 1697-1699. 

 
72

 Lister Skifteprotokoll, 1748-50. 

 
73

 Enkemann Jens Olsen Ophusstrand giftet den 

28.12.1751 med Aasne Naesdatter Egeland.  

 
74

 Den 24.7.1748 ble det på Ophusstranden i 

Søndre Undal prestegjeld holdt skifte etter avdøde 

Gielu Liødesdatter. Hun hadde vært gift med 

gjenlevende enkemann Jens Olsen Ophusstrand. De 

hadde i 1748 følgende barn: Tjøstel, Karen som da 

var gift med Jens Nilsen Lohne og Gunnild. Kilde: 

Lister skifteprotokoll 1746-1748. 

 
75

 Inger Maria Ouensdatter, født 1765 i 

Haugenes, Sør-Audnedal, Vest-Agder, døpt 

03.03.1765 i Valle kirke, Sør-Audnedal, Vest-

Agder, (Faddere: Ranni Arnesdatter Høgenæs, Olu 

Olsdatter Høgenæs, Peder Biørnsen Birkestøl, 

Biørn Biørnsen Homme og Gunnil Larsdatter 

Herstøl.), død 26.06.1856 i Lohne, Sør-Audnedal, 

Vest-Agder, (96 år.), gravlagt 04.07.1856 i Valle 

kirke, Sør-Audnedal, Vest-Agder. Hun giftet seg 

med Ole Jensen Lohne, 13.10.1784 i Valle kirke, 

Sør-Audnedal, (Forlovere: Giest Pedersen og Hans 

Jens. Lohne.), født 1750 i Lohne, Sør-Audnedal, 

Vest-Agder, døpt 28.07.1750 i Valle kirke, Sør-

Audnedal, Vest-Agder, (Faddere: Siri Olsdatter 

Opshus, Baar Nilsen Lohne, Jonas Nikolaisen 

Lohne, Valbor Giestsdatter Lohne og Peder 

Lykkesen Opshus.), folketelling 1801 i Lohne, Sør-

Audnedal, Vest-Agder, yrke 1801 Bonde, død 

02.11.1835. 

Kilde: Avskrift fra RSB. Thorvald Danielsens aner. 

 
76

 Gårdsnavnet Bueland har gjennom årene blitt 

skrevet på flere forskjellige måter: Boland i 1594, 

buelandt i 1612, Bulannd i 1619, Buland i 1668 og 

Bueland i 1723 



DANIELSEN-ULRIKSEN SLEKTEN I SØR-AUDNEDAL 

 

  

 

                                                                                    
77

 Delvis avskrift fra: Rudjord, K. Gard og folk, s. 

377.  

 
78

 Rudjord, K. Gard og folk, s. 377. 

 
79

 Berge: Lista – en bygdebok, 1926. 

 
80

 Rudjord, K. Gard og folk, s. 377. 

 
81

 Rudjord, K. Gard og folk, s. 377. 

 
82

 Den 24.8.1413 ble det skrevet et dokument på 

gården Valle som finnes i 

Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI. Av innholdes tas med: 

Svein Thoressøn, prest på Holme i Mandal, og to 

menn kundgjør, at de var på Foss i Undal i Thorkel 

Jenssøns begravelse og hørte da dennes lovlige 

arving Smid Thorkelssøn bekrefte den 

fjerdingsgave, som faren gav sin uekte sønn Odd 

Thorkelssøn. 

 
83

 Sør-Audnedal 2, s. 299.  

 
84

 Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI, datert Holen (Undal) 

1487. Her anføres at fire lagrettemann kunngjør at 

Thore og Herleik Viljamssønner samt deres moder 

Gunhild Thoresdatter solgte til Reidar Peterssønn 

(Pedersen) 11/3 månedsmadleie i gården Foss i 

Undal. 

 
85

 Sør-Audnedal 1, s. 47. 

 
86

 Sør-Audnedal 2, s. 299. 

 
87

 Sør-Audnedal 2, s. 299. 

 
88

 Sør-Audnedal 2, s. 300. 

 
89

 Sør-Audnedal 2, s. 300. 

 
90

 Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI, datert Foss 1493. 

 
91

 Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI, datert Foss (Undal) 

1488. Her anføres at fire lagrettemann kunngjør at 

Thore og Herleik Viljamssønner samt deres moder 

Gunhild Thoresdatter solgte til Gunstein Sveinssøn 

12/3 månedsmadleie i gården Foss i Undal. 

 
92

 Den norske kirkens historie (1536-1600), 

Kristiania MDCCCXCV. 

 
93

 Plassnavnet tinghaugen kan også gi en nyaktig 

beskrivelse av hvor selve Tingplassen på Foss var. 
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 Sør-Audnedal 2, s. 300 og 301. 

 
95

 Sør-Audnedal 2, s. 300. 

 
96

 Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI, datert Stensland 

8.3.1544. 

 
97

 Dokumentasjonsprosjektet: Diplomatarium 

Norvegicum, volumes I-XXI, datert (Undal) 

8.1.1555. Thore Haakonssøn og Peder Thoressøn 

på Foss (Undal) gjør vitterlig (kunngjør) at Jon Tilt 

gav sit og Ingeborg Gunstensdatters kjødelige barn 

Aase Jonsdatter inn til Salve Gunnarssøn og hans 

hustru Aase Thoresdatter, der erklærede, at de, om 

hun (adoptivdattera) ville lyde deres råd, skulle 

utstyre henne som sitt eget barn og i ethvert fall 

sørge for henne på en passende måte.  

 
98

 Sigmund Torstensen Rafoss skal være født på 

gården Østre Gare i Spangereid sokn i Audnedal 

prestegjeld. Hans husstand bodde på gården Rafoss 

i Kvinesdal i perioden 1549-1574. Sigmund var 

sønn til Tosten Tjodolfsen Aagedal Gare (1450-) 

og hustru Aase Toresdatter Gare (1470-). Aase 

Toresdatter på Østre Gare giftet seg med Tosten 

Tjodolfsen Aagedal Gare, som var sønn til Tjodolf 

Bjermodsen Aagedal og hustru på Aagedal i 

Bjelland prestegjeld. Kildematerillet er bla. hentet 

fra: Kvinesdal, ei bygdebok 2, s. 381-384. 

 
99

 Sør-Audnedal 2, s. 300. 

 
100

 Sør-Audnedal 2, s. 303. 

 
101

 Dermed ser det ut til at det på 1400-tallet var 

to separerte store slekter som satt med jordgods på 

Fossgården, men med en viss navnelikhet mellom 

dem. Det nye fornavnet som kommer inn er Huje, 

mens etternavnet Toresson er kjent på gården fra 

før. Denne Huje er nok den av Skakætten Huje 

Toresen, som nevnes som storbonde i Søndre Undal 

i 1488, og som var sønn av Tore Hujesen Egeland 

og hustru Åsa Jonsdatter Skak. 

To brev fra oppsitterne på Foss fra 1488 ble lagt 

frem. Det ene av Gunhild Toresdatter og sønnene 

Tore og Herleik. Det andre av Huje Toresson. Det 

ble fremlagt  brev fra Tore Hujesson om 

Valandsskogen (Audnedalen) datert i 1507, og 

sønnen hans Leidulf Toresson møtte mest 

sannsynlig med et brev av 1535. 

Problemene om eierforhold og grenser på Foss gikk 

høyst sannsynlig tilbake til 1539, da bygslet Salve 

Gunnarsson Roland jord i Foss som Bergulf Dalhult 

i Landvik eide. I denne sammenheng var det også 

husvære med i avtalen. Men så i 1587 bodde Berulf 

Hoskuldsson på Foss, og i den sammenheng 

kommer det frem at det 100 år før, altså på 1480-
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tallet, bodde Torgius Berulfsson på gården. Dermed 

kan stridighetene ha røtter så langt tilbake som før 

1490, og trolig ha en sammenheng med 

jorddelingen av gården etter mulig avfolkningen 

under Svartedauden. Hvilken slekt eide hva på 

Fossgården før 1349; det kan være den reelle 

årsaken til det stadige uvennskapet på gården. 

Kilde: Sør-Audnedal 2, s. 301. 

 
102

 Sør-Audnedal 2, s. 301. 

 
103

 Sør-Audnedal 2, s. 304. 

 
104

 Sør-Audnedal 2, s. 302. 

 
105

 Sør-Audnedal 2, s. 29. 

 
106

 Sør-Audnedal 2, s. 267. 

 
107

 Sør-Audnedal 2, s. 267. 

 
108

 Sør-Audnedal 2, s. 267. 

 
109

 Sør-Audnedal 2, s. 284. 

 
110

 Sør-Audnedal 2, s. 306. 

 
111

 Tron Halkildsen Foss hadde den eldre broren 

Huje Halkjeldsen på Ytre Skofteland, født 1595 på 

Ytre Skofteland i Søndre Undal herred, n.- 70 år 

gammel i 1665, gift med Aashild Olsdatter 

Spilling, dsk. 24.08.1674 på Ytre Skofteland i 

Søndre Undal, datter av Oluf Bjørnsen Spilling (-

1625). I skattemanntallet for 1665 er Huje  

Halkjeldsen oppført som bruker av to  

tredjeparter av gården Ytre Skofteland. Ved skifte 

etter Aashild i 1674 var det følgende jordgods i 

boet: 4 huder i Ytre Skofteland med ødegårdene 

Vallerås, Skoftelandsheia og Kvåven og 2 huder i 

Greipstad sogn. Blant barnas arvegods nevnes at 

sønnen Bjørn fikk 1 hud Greipstad mens datteren 

Ingeri fikk 3 eng. i Skofteland og 1½ eng. i 

Greipstad. Familien bodde på Ytre Skofteland i 

Valle sokn i Audnedal prestegjeld.  

 
112

 Sør-Audnedal 2, s. 306. 

 
113

 Sør-Audnedal 2, s. 307. 

 
114

 Lister skifteprotokoll 1697-1699, s. 224. 

 
115

 Sør-Audnedal 2, s. 414. 

 
116

 Sør-Audnedal 2, s. 415. 

 
117

 Ouen Olsen Høgenæs, annet navn Ouven, 

født 1734 på Haugenes, Sør-Audnedal, døpt 

17.01.1734 i Valle kirke, Sør-Audnedal, død 1808 

                                                                                    

på Haugenes, Sør-Audnedal, gravlagt 26.01.1808 

nær Valle kirke, Sør-Audnedal. Han giftet seg med 

Gunnill Nilsdatter Fardal, folketelling (fam) 1801 

på Høgenæs, Sør-Audnedal, 06.07.1750 i Valle 

kirke, Sør-Audnedal. Trolovere: Biørn Leifsen, 

Birkestøl, Biørn Biørnsen Homme, Erik Aanensen 

Stensland og Rolf  Nilsen. Kilde: Rolf Steinar 

Bergli (RSB). Thorvald Danielsens aner. 

 
118

 Kirkeboken Audnedal/Valle 1726-1766. 

Faddere ved dåpen: Aase Hujesdatter Høgenæs, 

Erik Aanensen Steinsland, Rolf Nilsen Fardal, 

Aanen Nilsen Fardal og Ingeborg Nilsdatter Fardal. 

 
119

 Gunvor Giestdatter, født 1755 på Fardal i Sør-

Audnedal. Kilde: RSB. Thorvald Danielsens aner. 

 
120

 Sør-Audnedal 1, s. 48. 

 
121

 Sør-Audnedal 2, s. 422. 

 
122

 Rolf Olsen Steinsland, født 1784 i ?,født 1787 

i? født 1788 på Malmø, Mandal, døpt 05.10.1788 i 

Halshaug kirke, Mandal, (Dom. 20 past Trin blev 

Ole Ouensen, Malmø og Gunvor Gjestdatters barn 

døpt kaldet Rolf, båren av Mali Øvensdatter 

Malmø. Faddere: Øven Olsen F..kodal Mørkesdal, 

Niels Øvensen ibid., Svenke Tronsen Malmø, Aase 

Øvensdatter Malmø og Signe Pedersdatter Malmø. 

Folketelling 1801 i Stensland, Sør-Audnedal, 

folketelling 01.01.1866 i Syrdal, Sør-Audnedal, 

Rolf Olsen var da føderaadsmd og enkemand, 79 år 

og blind (født i Sør-Audnedal.), død 24.05.1878 på 

Syrdal i Sør-Audnedal. Han giftet seg med Aase 

Svenningsdatter Lunde. De ble forlovet den 

15.11.1813, 26.12.1813 i Halse, Mandal. Kilde: 

RSB. Thorvald Danielsens aner. 

 
123

 RSB: Thorvald Danielsens aner. 

 
124

 Aase Svenningsdatter Lunde, født 1784 i 

Lunde, Halse, Mandal, døpt 01.02.1784 i Halse 

Kirke, Vest-Agder, (Båren av Berthe Olsdatter, 

Huggenvik. Faddere: Gunbiørn Olsen (S)Kiebstad, 

Søren Aanonsen Huggenvig, Knud Christophersen 

Lunde, Gunvor Pedersdatter Schiebestad og Anna 

Nielsdat? Huggenvig. Konfirmert 30.10.1798 i 

Halshaug kirke, Mandal. Folketelling 01.02.1801 i 

Lunde, Halse, død 10.10.1860 på Syrdal, Sør-

Audnedal, gravlagt 19.10.1860. Hun giftet seg med 

Rolf Olsen Steinsland. De ble forlovet den 

15.11.1813, 26.12.1813 i Halse, Mandal. Kilde: 

RSB: Thorvald Danielsens aner. 

 
125

 Faddere ved dåpen: Gunbjørn Olsen 

Skjebstad, Søren Aanensen Huggenvig, Knud 

Christophersen Lunde, Gunvor Pedersdatter 

Skjebstad og Anne Nilsdatter Huggenvig. 
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 Gunild Olsdatter var i folketellingen av 1801 

registrert som husmoder, enke etter første ekteskap 

og gårdbruker og med bobel på gården Lunde i 

Halsaae sokn i Mandal prestegjeld. Hun hadde da 

barna Anne Sveinusdatter, Oslu Sveinusdatter og 

Aase Sveinusdatter. 

  
127

 Jens Bentsen Stausland var sønn til lagmann 

Bent Henningsen på Holmegaard i Holum, født ca. 

1470 på Blaker i Lom, drept på tinget i Høllen i 

Søgne i 1532 av kvinesdølen Stig Bagge. Bent var 

enkemann da han kom til Holum i 1507, og ikke så 

lenge etter sin ankomst til krongodset ble han gift 

med Åse Eivindsdatter, som var datter av 

Mandalsfogden Eivind Ljotsen på Halse. 

Da Bent kom til Agder ble han først fullmektig hos 

lagmann Lavrans Pedersen på Holum krongods. Det 

var en stilling som Bent hadde frem til 1516 da 

overtok han lagmannsstillingen.  

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

Setesdal mellom Torgils Gunnufson og Tallak 

Torgrimson. 

Etter et kongebrev, utstedt 29. sept. 1525, hadde 

Bent fått "livsbrev på Holmegård i Mandalen, som 

han selv bor, for han er lagmann fri og kvitt”. 

Drapet på Bent Henningsen på tinget i Høllen i 

1532 hadde nok en viss sammenheng med de 

politiske forviklinger som rådet innad i den dansk-

norske administrasjonen og religionskrigen mellom 

katolikkene og protestantene. Bent var etter all 

sannsynlighet "tilhenger" av kong Kristian II., som 

det danske riksrådet hadde fjernet fra tronen.  

Eske Bille, som var kong Fredriks mann, følte seg 

nok ikke trygg på lagmann Henningsen og folket på 

Agder. Eske Bille skrev til befalingsmannen Stig 

Bagge på Lista "at han måtte uskadeliggjøre 

lagmannen på Agdersiden". Det kan tyde på at Stig 

Bagge "angra sin bedrift", for han hjalp enka etter 

Bent og barna til å bli boende på lagmannsgården 

Holmegård, og de nevnes å ha bodd på 

lagmannsgården i 1539. Stig Bagge ble senere 

arrestert i Nederland. Der ble han anklaget for 

spionasje mot hollenderne og dømt til døden. Nå 

var det hans tur til å bøte med livet.  

Bent Henningsen hadde visstnok fem barn med 

hustruen Åse Eivindsdatter. Familien bodde på 

Holmegård i Holum. 

Jens Bentsen Stausland til fikk en større part av 

Stauslandsgården i Søgne av kongen, et krongods 

på seks huder, for å dempe harmen på Agder etter 

drapet på faren i 1532. 

Jens Bentsen var eier av flere eiendommer, og blant 

annet eide han deler av Leire, Stausland, 

Stokkeland, Vestre Try og Sandnes (Holmen) i 

Søgne, deler av Foss i Bjelland og Skjævesland i 

Øyslebø. 

Det er et brevfragment fra tiden før 1538 som viser 

at Jens fikk Stauslandsgården ved et giftermål, men 

                                                                                    

det mest sannsynlig er at dette dreier seg om 

omtrent halvparten av jordegodset på Stausland. 

Dermed kan det fastslås at Rødbergslekten i Sør-

Audnedal satt med jordegods i Søgne rundt år 1500. 

Våren 1548 nevnes Jens i et annet dokument hvor 

det opplyses at han hadde kjøpt ødegården Østre 

Try av Erik Salvesen.  

I 1563 omtales enken hans som "Gunnild  

Leere". Hun hadde antagelig flyttet til familiens 

jordegods på Leire i Søgne etter mannens død.  

 
128

 Fra DN: 11 Novbr. 1555. Spangereid. 

Bekendis vei effter sskreffne mend ssom ssaa heitter 

Larens Anders sson ok Larens Ffrericksson ssuorne 

lauretis mend i Leisste len med thette vortt obne 

breff det vei kome teil Ornes ad Gunner sskulle 

besseigle ein quitt ssom Torkel paa Roudebergh 

sskulle haffe da geeck Gunner paa Ornes med en 

staff or sstuffffen øsster om cring in bud ok toock 

sseitt insseigle or en vegge haole ok hade ssett j 

leithin sstein otten ffore da ad ssburde vei hui han 

gemde sseitt in sseigle der i vegein da ssuared 

Gunner ieg haffer gemtth det ffor barnnen sskyl. Sa 

er i ssanheitt ssetter vej vortth insseiglee neden 

ffor thette vortt veittnis beyrs breff ssom sskreuid er 

paa Sspangerid sannthe Mortheins dag anno domini 

mdlv. 

 
129

 «I 1618 finn vi Torkild Giemlestad frå 

Kvinesdal med 2 huds gård på Rødberg, samen 

med sien medeigarer. Vi kan og her nevne at ved 

skifte på Foss i 1599 er Torkild Giemlestad ført opp 

som gift med datterdatter til Joran Trondsdatter  og 

fikk dermed odelsrett til del av Rødberg» Sør-

Audnedal, s. 197. 

«I 1619 var det skifte eller jordbyte mellom 

Joran Trondsdatter Foss, født Rødberg, og broren 

Torkild Trondsen. Torkild fikk ha 1 hud i 

Raudaberg og alt laksefiske som fylgde denne 

gårdparten, alt som far deira, Trond, hadde hatt i 

gården. Torkild fikk også 1 hud i austegarden i Rom 

i Lyngdal og halve Errefida. Joran fekk 1 hud i 

austegarden i Rom, halve Errefida og det laksefiske 

i Mandalen som far hennar hadde hatt» Sør-

Audnedal, s. 196. 

Ut fra det som står i dette notatet tyder der sterkt på 

at barnebarna til søsknene Joran og Torkild som var 

gift med hverandre. 

 
130

 Fra Hedmarks tidligste historie. Før Harald 

Hårfagres tid omtales beboerne på Hedmarken som 

"heinir", og folket er kanskje av de første folkeslag 

som er nevnt av oldtidens forfattere. I det 2. 

århundre e. Kr. omtales en del folkeslag som bor i 

Skandia. Betegnelsen "heinir" er blitt bevart i 

"Heidmörk" eller Hedmark, og Mjøsas gamle navn 

var Heidsær. Etter denne tolkningen vil det si at 

nordmenn allerede i 2. århundre e. Kr. var delt i 
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folkestammer og med navn som ligner de vi har i 

dag. Disse betegnelsene på de enkelte stammer er 

eldre enn benevnelsen nordmenn. De folkeslag som 

bodde i Norge, Sverige og Danmark omtales av 

Jordanes i år 501 e.Kr. Han var munk og 

historieskriver, av gotisk opprinnelse.  

 "Scandza" er omtalt i et bokverk av 

jordbeskriveren Claudius Ptolemæus og han skriver: 

"I den nordlige delen av havet der nord ligger en 

stor øy med navnet Scandza. Øyens form er som et 

sitronblad med kromme sider, og er langstrakt". 

"Scandza" er også omtalt av Pomponius Mela: 

"Scandza ligger i den codanske bukt (Østersjøen). 

Øyen ligger ovenfor floden Vistula (Weichsel), som 

renner fra de sarmastiske fjellene (Karpatherne) og 

som deles i tre munninger i det nordlige hav. 

Scandza er grensen mellom Germania og Scythia. 

Scandza har i øst den største sjøen som finnes på 

jorden, og herfra, med store bølger, renner floden 

Vagi (Danskebelt og Øresund) inn i havet, liksom ut 

fra en bug. Mot vest omgis Scandza av det 

umåtelige hav. Mot nord lukkes Scandza også av 

det samme useilbare ocean. Her dannes det 

germanske hav (Nordsjøen), idet en bugt går ut 

liksom en arm. Det fortelles at det der også skal 

være noen øyer, mange, men små. Det fortelles også 

at ulvene mister synet, på grunn av den veldige 

kulden, når de går over det frosne hav til disse 

øyene. Således er ikke bare landet fælt for 

mennesker, men også for dyr". 

 Ptolemæus omtaler navnet på sju av 

folkestammene i Scandza."I den nordlige del av 

øyen bor folket Adogit, beboerne på Hålogaland, og 

om dem fortelles det at de har midtsommer i 40 

dager uten nattemørke, og om vinteren i like lang 

tid har de aldri dagslys. Slik veksler sorg med glede, 

og folket er forskjellig fra andre, både hva lykke og 

ulykke angår. Dette fordi når dagene blir lengere ser 

de solen komme igjen i øst ved aksens kant. Men 

når dagene blir kortere, ser den ikke slik ut som hos 

oss, men anderledes. Solen ser ut for oss som den 

hever seg fra havet, og skal hos dem gå rundt langs 

jordens kant. 

 Et annet folkeslag der er screrefennae 

(skridfinner). Dette folket lever ikke av korn, men 

av kjøtt fra ville dyr og fugleegg. Men det bor også 

en annen slekt der som heter suehans (sveer), som 

har gode hester. Det er disse folk som sender 

mårskinn til romerne. Disse folk har også en handel 

som strekker seg gjennom andre nasjoner. Folket 

går godt kledd, men de lever i fattigdom. 

 Så kommer forskjellige folkeslag (bergio, 

hallin, liothida, theusthes og vagoth,), som bor på en 

flat og fruktbar slette, men som lider under andre 

folkeslags fiendlige angrep. Etter disse kommer 

folkeslag som ahelmil, finnaithae, fervir og 

gautigoth, som er et tappert folkeslag og meget 

krigersk. Det fins et folkeslag som heter evagerae, 

                                                                                    

som er blandet med othingi. Alle disse folk bor som 

ville dyr i klippehuler eller festninger. Lenger borte 

bor ostrogothae, raumaricii (folk fra Romerike), 

regnaricii (fra Ranrike) og de fredsomme finner, 

som er fredsommeligere enn alle andre beboere fra 

Scandza. Deres likemenn vinoviloth (stammenavn 

for Vingulmark) og suetidi har en større 

kroppsbygning enn de andre av samme 

folkestamme, omtrent som danerne, som er av 

samme opprinnelse. Den samme kroppsbygning har 

også granii (grenir fra Grenafylke), augandzie (fra 

Agder), unixi, arochi (hørder), ranni (kanskje raumi, 

raumar), tetel (theler), rugi (ryger); for disse var for 

ikke så mange år siden Rodvulf konge. Han gav opp 

sitt eget kongerike og tok tilflukt hos Theoderic, 

gothernes konge. Disse folkeslag var større og 

modigere enn germanerne og kjempet som ville 

dyr". 

 Tyskeren Karl Müllenhoff tar i en bok opp 

diskusjon om denne fortegnelsen av folk i Norge og 

Sverige hos Jordanes, og mener å ha påvist at de 

folkeslag eller stammer som bodde i Norge og 

Sverige er riktig, selv om navnene kan være noe 

feilaktig. Kong Rodvulf, som omtales av Jordanes, 

og som kom til Theodorik i Italia, er kanskje 

mannen som denne omtalen av folkeslag stammer 

fra. Tolkninger som adogith (háleygir) og ranni som 

trønder kan nok være tvilsomme. G. Storm tolker 

vinoviloth for vingviloth, som da er vingular, 

stammenavn for beborene på Vingulmark, og for 

ranni tyder han raumi (raumar på Romerike). 

Müllenhoff har tolket raunii, som thrauandii 

(trøndere). G. Storm mener at tolkingen av taetel, 

rugi er feil og at ethelrugi = oldn., adal-rygir (ryger 

på fastlandet) i motsetning til eunize = eynir, øybo-

ere i Rogaland. 

 Uansett forskjellige tolkninger så er det hos 

Jordanes tydelig nok oppregnet en rekke norske 

folkeslag, som begynner nord i landet og som så går 

oppover til finnene og derfra sydover langs 

Østerjøen, vestover til Norge fra Ranrike over 

Romerike, Vingulmark (kysten fra Svinesund til 

Drammensfjorden), Grenland og Agder til Ryger og 

Horder. Det er kystområdene i syd som vesentligst 

er kjent, og i innlandet nevnes kun Raumarike. 

Rodvulf er kanskje den konge som er omtalt på en 

svensk runestein i forbindelse med Theodorik. Ved 

Røks kirke i Østergøtland står en stein med 

runeinnskrift, som er den lengste av alle bevarte 

runeinnskrifter. Den er fra ca. 900. Innskriften 

lyder: "Fordum red Thjodrik den frygtløse konge, 

søkjæmpers styrer over Reidhavets Strand; sidder 

paa gotiske ganger nu rustet med skjold over aksel 

mæringers ædling". Thjodrik er den gothiske 

Theodorik, som var konge i Italia. Raidhavet er det 

hav som renner mot reidgothernes land, Italia.  

Den siste halvstofe henviser til en rytterstatue av 

Theodorik. Innskriften fortsetter: "Det forteller vi 
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som det tolvte, hvor kampmøens hest (ulven) ser fór 

på slagmarken, hvor tyve konger ligger felt. Det 

forteller vi som det trettende, hvilke tyve konger satt 

i Sjælland i fire vintre med fire navn, sønner av fire 

brødre. Fem Valker (fem med navnet Valke), 

sønner av Raadulv, fem Reidulver, sønner av 

Rugulv, fem Haaisler, sønner av Harud, fem 

Gunmunder, sønner av Eiru". Rugulv er 

representant for de norske ryger, Harud for de 

norske horder og Eiru for de norske heiner 

(innbyggere på Hedmarken).  

 Denne innskriften kan synes å fortelle om 

krigere fra norske stammer, under den norske 

overkonge Raadulv, som hadde gjort erobringstokt 

til Sjælland. De fikk magt der i fire år, derpå de falt 

i et fryktelig slag. Den nevnte norske kong Raadulv 

i dette heltediktet som anførte ryger, horder og 

heiner, kan se ut til å være den samme kong 

Rodvulf som Jordanes nevner, som var konge over 

ryger, haruder eller horder og flere norske stammer, 

og som kom til Theodorik. Når heltediktet på 

Røksteinen lar Raadulv med sine nordmenn bli 

drept i et blodig slag på Sjælland, så kan heltediktet 

ha sammenblandet den norske kong Rodvulf med 

erulernes konge med samme navn, som falt i et 

blodig slag mot longobarderne i ca. 500 og har lagt 

dette slaget til Sjælland. 

 I Ynglingesagaen forteller Snorre 

Sturlasson om en del konger på Opplandene. Det 

nevnes en konge som het Åle den opplandske, som 

kom i strid med den svenske kongen Adils. De kom 

i slag på isen på Venern, hvor Åle falt og Adils 

vant. Det fortelles ikke hvem Åle var eller hvilke 

deler av Opplandene han hersket over. Adils og 

Åles levetid er ca. 650 e. Kr. 

 "Fundinn Noregr" forteller at Åshild, datter 

av Øystein hadde med Svade eller Svase Jøtun fra 

Dovre en sønn, Rolv på Berg, som røvet Nors søster 

Goe. Rolv på Berg er etter P. A. Munchs mening en 

historisk person fordi landnåmsmannen Bødvar 

hvite har sin herkomst i det tiende ledd fra Rolv. 

Rolv på Berg skal visstnok ha levet på Hedmarken i 

slutten av det 6. eller begynnelsen av det 7. 

århundre og være den eldste opplendingehøvding 

som er kjent.   

I Ynglingesagaen omtales rydningen av Solør, hvor 

Halvdan Gulltann var konge. Det fortelles at den 

svenske kong Ingjald Illraade hadde en sønn som 

het Olav, senere kalt Tretelja. Da Olav fikk høre at 

hans far var død reiste han bort med de menn som 

ville følge ham, fordi svearne var enige om å drive 

bort kong Ingjalds ætt. Olav reiste først til Nerike, 

men da svearne hørte at han var der måtte han 

flykte. Han fór vestover til den elven som het Klara, 

og der begynte de å rydde og brenne skog og bodde 

der siden. Det ble snart en stor bygd, som de kalte 

Vermland, og der var godt land. Da man i Svitjod 

(Sverige) hørte at Olav ryddet skog kalte de ham 

                                                                                    

spottende Tretelja (treøks) - fordi hans arbeid var 

lite ærefullt. Olav fikk en hustru som het Solveig 

eller Solva, som var datter av Halvdan Gulltann fra 

Solør. Halvdan Gulltann var sønn til Solve, som var 

sønn til Solvar, sønn av Solve den gamle, som først 

ryddet Solør. Olav Ingjaldsson Treteljas mor het 

Gauthild, hvis mor var Olov, datter av Olav den 

skarpsynte, som var konge i Nerike. Olav og Solva 

fikk de to sønnene Ingjald og Halvdan. Halvdan 

vokste opp hos sin morbror Solve i Solør og ble kalt 

Halvdan Hvitbein. 

 Da det ble fortalt at Olav Tretelja hadde 

godt land i Vermland reiste det store mengder folk 

til ham, men landet kunne ikke livnære alle og det 

ble uår og sult, noe kongen fikk skylden for. Olav 

Tretelja var ingen stor blotmann, noe svearne ikke 

likte, for de mente at uår kom fordi det ikke ble 

blotet nok. Svearne samlet sammen mange folk og 

dro mot kong Olav, og brente ham inne. De blotet 

ham til Odin for å få gode år. De klokeste av 

svearne fant allikevel ut at grunnen til uårene var at 

det nå var for mange folk der, og landet ikke kunne 

livnære alle, noe kongen ikke kunne lastes for.  

Svearne reiste så vestover Eidskogen, mellom 

Vermland og Solør, og kom helt uventet frem til 

Solør. Der drepte de kong Solve og tok Halvdan 

Hvitbein Olavsson til fange, gjorde ham til høvding 

og gav ham kongsnavn. Halvdan Hvitbein la Solør 

under seg, og fór siden til Raumarike (Øvre og 

Nedre Romerike), hvor de herjet og vant slagene. 

 Halvdan Hvitbein var en mektig konge og 

ble gift med Åsa, datter av Øystein Hardråde, som 

var konge på Opplandene og hersket over 

Hedmarken. Halvdan Hvitbein fikk med Åsa de to 

sønnene Øystein og Gudrød. Halvdan Hvitbein ble 

konge over store deler av Hedmarken, Toten, 

Hadeland og store deler av Vestfold. Han ble en 

gammel mann og døde sottedød på Toten. Liket ble 

ført til Vestfold, hvor han ble hauglagt på det stedet 

som het Skæreid i Skiringsal, antagelig Tjølling. 

Disse kongene er kalt opplendingskonger av 

ynglingestammen, og fra dem skal den norske 

kongeætt nedstamme. Etter kong Halvdan Hvitbeins 

tid opptrer kongene ikke lenger som 

opplendingekonger, men som konger i Vestfold.  

Den mektigste kongen på Opplandene i de eldste 

tider var Øystein Hardråde, Halvdan Hvitbeins 

svigerfar, som ble kalt for den mektige, den onde og 

antas å ha levd i det 8. år-hundre. Halvdan 

Hvitbeins sønn Øystein og hans sønn Halvdan den 

gavmilde nevnes som konger i Vestfold og på 

Opplandene, og må ha levd ca. 750 og 780. 

Halvdan den gavmildes sønn og etterfølger, Gudrød 

veidekonge, i frankiske annaler kalt "Godfrid", var 

konge over Vestfold, Hedmarken, Toten, Hadeland 

og Vermland. Ved ekteskap med Alvhild, datter av 

kong Alvarin fra Alvheim, fikk han også halvdelen 

av Vingulmark (kystlandet mellom Svinesund og 
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Drammens-fjorden), samt at han hersket over Sør-

Jylland.  Etter drapet på Gudrød veidekonge tok 

Øystein Hognesson, sønnesønn til Øystein Illråde, 

makten over Hedmarken med Solør, Toten og 

Hadeland. 

 Halvdan Svarte var sønn av Gudrød 

veidekonge og hans hustru Åsa. Halvdan Svarte var 

konge på Agder og i halve Vestfold, men underla 

seg også halve Vingulmark og Raumarike. Kong 

Sigtrygg, kong Øystein Hognessons sønn, hadde sitt 

sete på Hedmarken. Han gikk til kamp mot kong 

Halvdan Svarte Gudrødsson, hvor Halvdan vant. 

Under flukten ble Sigtrygg såret av en pil i venstre 

hånd, og døde der. Noe senere la Halvdan Svarte 

under seg hele Raumarike. Øystein, som var en 

yngre sønn til kong Øystein Hognesson, bror til 

kong Sigtrygg Øysteinsson, ble deretter konge på 

Hedmarken.  

 Da Halvdan Svarte hadde reist tilbake til 

Vestfold fór kong Øystein med sine folk til 

Raumarike og la landet der under seg. Halvdan 

Svarte tok da sin hær og fór mot kong Øystein. 

Kampen ble vunnet av Halvdan og kong Øystein 

flyktet til Hedmarken, men Halvdan dro etter ham. 

Det ble nok et slag, men Øystein klarte å flykte og 

søkte tilflukt hos Gudbrand herse i Gudbrandsdalen. 

Om vinteren samlet Øystein folk og møtte kong 

Halvdan Svarte til kamp på Helgøya i Mjøsa. I 

slaget falt mye folk på begge sider, men Halvdan 

Svarte Gudrødsson vant. I slaget falt også Guttorm, 

Gudbrand herses sønn. 

 Kong Øystein flyktet igjen til 

Gudbrandsdalen, og sendte så sin slektning Halvard 

Skalk til kong Halvdan Svarte, for å prøve å få til et 

forlik. Kong Halvdan bestemte seg da for å gi halve 

Hedmarken til kong Øystein for slektsskapets skyld. 

Halvdan Svarte la nå under seg Toten og Land, samt 

Hadeland og ble dermed en mektig konge. Han 

laget lover for sitt rike og sørget for at disse ble 

overholdt, og sannsynligvis var det han som 

utformet "Heidsævisloven", for å knytte sammen de 

enkelte delene av sitt rike. 

 Tingstedet var Eid (ved Eidsvoll) ved 

Vorma, hvor navnet Eid har sin opprinnelse, og der 

sluttet vannveien for opplendingene ved Sundfossen 

(Svanfossen) i Vorma. Videre herfra måtte de ta 

landeveien, enten forbi fossen eller videre til lands. 

Navnet Eid kommer sannsynligvis fra en gammel 

gård, og derfra kommer navnet "Eidsvollr". 

Sannsynligvis bestod kong Halvdans tinglag under 

Eidsivating av Raumarike, størstedelen av 

Heinafylke, Land og Hadeland, Vestfold og 

Vigulmark, senere også Grenland, Vestmar, det 

sydlige Vestfold og det nordlige av Vermland. 

Under senere konger forøktes tinglagets område 

med Gudbrandsdalen, Østerdalen og Telemark. 

Senere politiske forviklinger gjorde at Viken, eller 

sjødistriktene, sluttet seg nærmere sammen og et 

                                                                                    

fjerde hovedting oppstod, Borgarting, men dets 

distrikter ble kun ansett som en underavdeling av 

Eidsivating. 
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 Samlingen av landet og kongens brutalitet førte 

til at mange egder og rogalendinger forlot 

hjemlandet sitt og seilte til Island for å bosette seg 

der. Hvis disse opplysningene om emigrasjon 

stemmer, da er det stor sannsynlighet for at et større 

antall islendinger har sine røtter i nabofylkene 

Agder og Rogaland.  
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 I enkelte slektsoppsett som omhandler 

Smørslekten er Halvard registrert født rundt 1327, 

men dette er nærmest en umulighet rent biologisk 

dersom en forholder seg til at hans mor var Ulfhild 

Halvardsdatter, og at Halvard og broren Torgaut var 

helsøsken.  
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 Kilde: Rolf Scheen 1942. Book on Kristoffer 

Trondson. 
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 Kilde: Rolf Scheen 1942. Book on Kristoffer 

Trondson, samt Harold Nerhus Genealogy. 
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 Harold Nerhus Genealogy. 
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 Kristoffer Trondsson Rustung var 

sjøkrigsmann og riksadmiral. I norsk biografisk 

leksikon finnes følgende omtale av riksadmiralen: 

«Foreldre: Trond Sigurdsson Rustung og Karen 

Koll. Gift med Karen Skanke, datter av dekan i 

Trondheim Knut Pedersson og Dorthe Adelsteen. 

Far til Enno Brandrøk (ca. 1538–1572); morfar til 

Axel Mowat (1592–1661). 

Christoffer Trondsson (selv brukte han aldri 

Rustung-navnet) levde et eventyrlig liv som 

sjørøver, kaprer, ombudsmann for erkebiskopen og 

“marskalk” hos pfalzgreven før han endte opp som 

den første danske riksadmiral. Som historisk person 

er han en typisk representant for overgangen fra 

adelsstyret i middelalderen til det embetsbaserte 

lederskapet etter reformasjonen. 

Det er gamle slektstavler som opererer med 

slektsnavnet Rustung og regner opp hans forfedre. 

Christoffer var av adelig ætt, farsgården var Seim i 

Kvinnherad. Første gang Christoffer trer frem i 

kildene, er 1527, da han og Olav Lang stod i spissen 

for en styrke som skulle verge Vestlandet mot 

kaperangrep fra Christian 2. Da ingen fiende kom, 

begynte de å røve skotske, hollandske og tyske 

handelsskip. Dette førte selvsagt til sterke 

reaksjoner i inn- og utland, og erkebiskopen måtte 

gripe inn og erstatte røvet gods. 

I årene som fulgte, var Christoffer en av erkebiskop 

Olav Engelbrektssons mest betrodde menn; en kilde 

sier også at de to var i slekt. I feidene mellom 

erkebiskopen og adelsslekten på Austrått plyndret 

http://nbl.snl.no/.nbl_biografi/Enno_Brandr%C3%B8k/utdypning
http://nbl.snl.no/.nbl_biografi/Axel_Mowat_Til_Hovland/utdypning
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Christoffer Storfosen 1529. 1535 gjorde 

erkebiskopen Christoffer til sin ombudsmann i 

rettssaken mot Niels Lykke, som hadde bedrevet 

“blodskam” med sin avdøde kones søster. Enden ble 

at Lykke ble “røkt” i hjel på erkebiskopens borg 

Steinvikholm. På nyåret 1536 var Christoffer 

Trondsson en av hovedaktørene i dramaet som 

utspilte seg i Trondheim da Vincens Lunge ble 

drept og de andre riksrådene tatt til fange. 

Sommeren 1536 stod Christian 3 som seierherre i 

Grevefeiden i Danmark. Biskopene ble fengslet og 

deres embetsgods inndratt. Utsiktene for den 

katolske kirken var svært dårlige i Norge også, hvis 

man ikke kunne få hjelp utenfra. Erkebiskopen 

sendte da Christoffer Trondsson til Nederlandene 

for å forsøke å skaffe hjelp fra keiseren og 

pfalzgreve Friedrich, Christian 2s svigersønn. Noen 

større styrke lyktes det ikke Christoffer å skaffe, 

men han returnerte med tre skip. Da situasjonen for 

erkebiskopen etter hvert ble uholdbar, var 

Christoffer fører for den vesle flåten som 1. april 

1537 forlot Trondheim med erkebiskopen om bord 

med kurs for Nederlandene. 

Olav Engelbrektsson døde allerede året etter; 

Christoffer gikk da i tjeneste hos pfalzgreven, som 

utstyrte ham med kaperbrev. I noen år drev så 

Christoffer kaperfart i Nordsjøen. 1542 tok han 

imidlertid kontakt med Christian 3, som straks tok 

ham i sin tjeneste. I årene som fulgte, stod han i 

spissen for flere ekspedisjoner mot sjørøverne i 

Nordsjøen. 1551 ble han sendt til Island for å få 

slutt på motstanden mot reformasjonen. 

Christoffer steg helt til topps i den danske marine da 

han 1557 fikk tilsynet med orlogsflåten og ledelsen 

av verftet på Bremerholm. Dermed ble han den 

første riksadmiral. Han utarbeidet året etter statutter 

for det nyopprettede admiralitetet. 

Under Frederik 2 ble Christoffer avløst som 

flåtesjef, men han fortsatte å lede flåteavdelinger. 

Han nevnes siste gang i mai 1564, da han ble sendt 

til Trondheimsfjorden for å fordrive svenskene. Fru 

Karen er omtalt som enke året etter. 

Christoffer hadde sønnen Enno Brandrøk og 7 

døtre. Datteren Anna ble kjent som “Skottefruen” 

etter et eventyr med den skotske adelsmannen 

James Hepburn, jarl av Bothwell (som senere ble 

gift med Maria Stuart); datteren Else ble i sitt 3. 

ekteskap mor til admiral Axel Mowat». 
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 Holum, s. 373. 
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 Holum, s. 373. 

 
139

 Gudrun Nilsdatter nevnes på side 373 i 

Holumsboka som datter av Nils Gunnarsson 

Haddeland. Det nevnes her også at hun var gift 2 

ganger; første gang med Nai Olavsson Sandnes, 

men etter hans død giftet Gudrun seg med Huje  

                                                                                    

Håreksson Skofteland. 
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 Sør-Audnedal 2, s. 283.  
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 «Huge Håreksson Skofteland. Huie Skopteland 

kunngjorde i 1543, som nr. 1 av 3 svorne 

lagrettemenn i Foss tingsted i Sør-Audnedal og i 

Lister len, salg og oppgåing av grensene for 

ødegården Støle i Sør-Audnedal (Blørstad i Sør-

Audnedal). Hwyæ horegsøn gjorde 26/5-1554 

jordebytte med sine to brødre Hallkjell og Aslak 

Håreksønner og sine tre søstre Brigde, Gunnlaug og 

en ikke navngitt Håreksdotter. Det ble da enighet 

om at Huge og Brigde skulle få halve Skofteland og 

Grundeland [i Sør-Audnedal], samt en kvart tønne 

laks i Skjævesland [i Øyslebø], mens de andre 

skulle dele den andre halvparten av Skofteland (DN 

XXI nr. 999, Eigeland i Sør-Audnedal). 

Søskenflokkens far var Hårek Hugesson på 

Eigeland i Sør-Audnedal». Avskrift fra: Per Reidar 

Christiansen, folk på Agder 1500-1560. 

«Hårek Hugesson på Eigeland i Sør-Audnedal. 

Anwnd Hareg Hwyesønner oc Olaff Tomesson 

kjøpte 12/2-1535 gården Skoftevik (Skofteland?) i 

Valle sogn i Foss tingsted av Asbjørn Jørgensson, 

som opptrådte på vegne av seg selv, sin far og sin 

bror Nils (DN VII nr. 715, Foss i Sør-Audnedal. 

Diplomet tilhører Syrdal-samlingen). Haarrack 

Howessen fastsatte 22/5-1538, som nr. 9 av 12 

lagrettemenn(?) i Lister len(?), grensene mellom 

Øvre og Nedre Vigeland i Sør-Audnedal (DN VII 

nr. 731, Rødberg i Sør-Audnedal). Horegh pa 

egyland tok 7/7-1539, som nr. 6 av 15 lagrettemenn 

og sammen med Stig Skafsten, opp vitneprov om 

hvordan det gikk til da Gro Torsteinsdotter dagen 

før ble drept i et bryllup på Hille i Halse sogn (DN 

XXI nr. 843, Spangereid). Harick Hugasonn dømte 

20/5-1549, som nr. 10 av 11 svorne lagrettemenn i 

Midtsysla og Lister len, i en sak vedrørende 

leiermålsbeskyldninger (DN XXI nr. 933, Foss i 

Sør-Audnedal). Hårek var far til Hallkjell, Aslak og 

Huge Håreksønner og til Brigde, Gunnlaug og en 

ikke navngitt Håreksdatter, som i 1554 var på 

Eigeland der de skiftet jordegods seg imellom. 

Døtrene var trolig gift med Ståle Osmundsson, 

Guttorm Toresson og Torolf Håkonsson, som 

nevnes som deres ombudsmenn, men det vites ikke 

hvem som var gift med hvem. Jordegodset det ble 

enighet om, var Skofteland og Grundeland [i Sør-

Audnedal] og Skjævesland [i Øyslebø] (DN XXI nr. 

999, Eigeland). Eigeland, som Hårek bodde på, er 

vanskelig å stedfeste ettersom det finnes mange 

gårder med dette navnet i det aktuelle området. 

Hans etterkommerne eide imidlertid jordegods i 

Eigeland i Sør-Audnedal. Utbredelsen av 

Håreknavnet her, samt det faktum at han fikk 

jordegods her, sannsynliggjør også at han virkelig 

bodde på Eigeland i Sør-Audnedal». Avskrift fra:  



DANIELSEN-ULRIKSEN SLEKTEN I SØR-AUDNEDAL 

 

  

 

                                                                                    

Per Reidar Christiansen, folk på Agder 1500-1560. 
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 23.2.1489 var sokneprest i Audnedalen, Jens 

Henriksen, sammen med legrettemennene Erlend 

Sigmundsson, Rollag Bjørnson og Eivind 

Liothesson i Holum. Dei så og hørte handslag 

mellom Saxe Olafsson og Reidar Persson, at Saxe 

hadde selt Reidar 4 månadsmatsleige i Foss, i begge 

huslegdene, det må då være i både i Øvre og Nedre 

Foss, i Foss sokn og Foss skipreide. Den samme 

Reidar kjøpte kjøpte samme året ¼ 

månadsmatsleige i Foss av Gyrd (Gjurd) Olafsson 

og Allaug Gundersdatter. Kilde: Avskrift av Sør-

Audnedal, 2, s. 299.  

 
145

 Holum, s. 373.  

 
146

 Holum, s. 373. 

 


