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FORORD 
 

Historien om mannen som gikk under navnet Pytten Jo i Guddal i Sokndal. Om 

det er noe sannhet i historien er ikke godt å si, men skal man følge tradisjonen i 

norske sagn, så er det vel mulig at mannen har eksistert. At han har levd synes å 

fremgå med sikkerhet av de kjente stedsnavn som er i bruk: Pyttehulen i Guddal 

(som årlig blir besøkt av mange vandrere), Pyttenhullet ved Odrevannet, 

Pyttenmyra, Jo-fletta med flere. Men hvem var så denne mannen? 

________________________________________________________________ 

 

Ivar Rasmussen ble kalt for djevelens sønn. Voksne personer unngikk ham der 

det var mulig, og han ble brukt som skremsel ovenfor ulydige unger. Når denne 

kraftige, mørkkledde mannen kom gående langs veien holdt folk seg unna. Det 

fulgte skrekk og gru med ham overalt hvor han ferdes. For han var ikke bare 

voldsom og kranglevoren. Han var også Mester Ivar, bøddelen i Stavanger Len, 

og kong Christian IVs embetsmann. Det var noen ytterst få som snakket med 

ham, men mange øyne fulgte ham når han gikk gjennom bygda på vei til og fra 

sitt blodige arbeid. Veien til arbeidet var lang. Den gikk fra Helleland, gjennom 

Bjerkreim og Gjesdal til Stavanger. Skrekk og gru fulgte der han hastet frem.  

________________________________________________________________ 

 

Den 16. februar 1940 befant det tyske forsyningsskipet Altmark seg utenfor 

Egersund. Torpedobåten Skarv som var stasjonert i Egersund gikk ut for å 

eskortere det tyske skipet. Eskorten begynte utenfor Eigerøy klokken fem 

minutter på halv fire, om ettermiddagen. Fem minutter senere passerte skipene 

Søra Gapet, som var en av hovedinnseilingene til Egersund. Skarv observerte i 

horisonten et større krigsskip ved fire-tiden. Rett etter dukket to jagerfly opp. 

Jagere nærmet seg, og da Skarv og det tyske skipet var kommet på tvers av 

sjømerket Hådyret, kunne de to jagerne identifiseres på flaggene som engelske. 

Den 9. april 1940 angrep og invaderte tyskerne Norge. Ett av momentene som 

begrunnelse for angrepet på Norge var at tyskerne ut fra hendelsene i 

Jøssingfjord var overbevist over at Norge ikke kunne (eller ville) ivareta sin 

nøytrale stilling.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIEN OM PYTTEN JO FRA SOKNDAL 
 

Guddal var en av de eldste gårdene i Sokndal og grenset før i tiden til Log i 

Åna-Sira. Hvor grensen mellom gårdene skulle gå skulle avgjøres av en 

Guddals-mann og en mann fra Log. Disse to karer skulle gå hjemmefra på et 

bestemt tidspunkt, for så å møtes oppe i heia, og der de møttes skulle så grensen 

gå. Karene møttes ved Skogstad-åna, hvorpå det ble en heftig diskusjon, hvor 

Log-mannen beskyldte Guddals-mannen for å ha gått for tidlig hjemmefra. De 

ble derfor enige om å spenne belte. Uenigheten endte med at de begge ble drept, 

og senere gravlagt der. 

Som i mange andre mindre bygder på Sør-Vestlandet har det også i 

Guddal bodd folk før Svartedaudens tid. Men som ellers i landet døde mange 

også der under pestens herjing omkring 1349-1351  

Under reformasjonen - på 1500-tallet - holdt de katolske prestene sin 

preken i Urekjerka. En av de katolske prestene var Pyttens far - som var en ivrig 

katolikk - og nåde den person som dristet seg til å forkynne den nye 

protestantiske lære på hans eiendom. Selv etter reformasjonen stod de avsatte 

prestene og munkene - ennå i mange år - som de rette ordets tjenere i folkets 

øyne. Kirken i Guddal, med dens katolske preg, hadde i mange år hatt langt 

større søkning av folk enn en annen av distriktets kirker, hvor de protestantiske 

prestene - på en fanatisk måte - holdt preken om korstog mot den fordømte 

vranglæren. Prestene som forkynte den nye lære pådro seg derfor folkets hat. Da 

tre av de protestantiske prestene ble drept, fant de øvrige det best å rømme fra 

sognet. Mens denne striden pågikk, mellom folket og prestene, var Sokndal 

mange ganger uten prest i flere tiår. 

De fleste av prestene som kom til sognet var sendt av den danske 

regjeringen. De var ofte uvitende, rå, voldsomme og drikkfeldige. Det var under 

slike forhold, i kampen mellom den gamle og nye lære, at Pytten vokste opp. 

Pyttens egentlige navn var Jo eller Jon, men klengenavnet Pytten fikk han fordi 

hans standard uttrykk bestandig var "pytt-pytt".  

Jo hadde mange søsken, men det var bare han som vokste opp. Da han var 

bare ti år gammel rammet ulykken familien, da ble hans far drept av en bjørn. Jo 

klarte seg godt opp gjennom ungdomsårene. Han vokste seg både stor og sterk, 

og hadde tidlig stor interesse for jakt. Allerede 14 år gammel jaktet han på 

bjørnen – en skogens konge. Driften av hjemmegården og jordbruk hadde Jo 

ingen interesse av, men han skal ha hatt gode egenskaper som smed.  

Jo skal ikke ha vært vilter og ondskapsfull av natur, men det var 

omstendighetene som gjorde ham til den personen han ble. Da Jo var 23 år 

gammel forlovet han seg med den vakreste jenta i bygda. Hun het Thora, men 

ble kalt for Mydlands-rosen. Men allerede mens bryllupet var under forberedelse 

la fogden i sognet sin elsk på Mydlandsrosen, og forlangte at hun skulle bli hans 

brud. Dette var noe hun nektet, men frykten for den danske fogden var så stor at 

hennes far ikke turte annet enn å gi etter for fogdens krav, og prøvde å overtale 



datteren. Da Jo fikk vite at fogden hadde lagt sin elsk på bruden hans ble han 

mektig vred. Jo sendte bud på fogden og sa - på en måte som ikke kunne 

misforstås - at Thora så visst ikke skulle bli fogdens brud, og hvis fogden tenkte 

på å bruke makt for å tvinge henne til noe annet, ville det gå ham riktig ille. 

Den danske fogden ble rasende over å bli tilsnakket på denne måten, og 

satte nå kursen mot Mydland sammen med sine to svenner. Men Jo, som var 

snar i sine gjerninger, hadde allerede kommet fogden i forkjøpet til Mydland, 

hvor han hadde forskanset seg i huset med låst dør. Da fogden kom, ropte Jo: 

"Den første som trenger seg inn er dødende". Fogden, som ikke tok advarselen 

på alvor, prøvde allikevel å sprenge døren. Resultatet av dette var at Jo tok 

geværet og skjøt tvers gjennom døren. Kulen traff den ene av fogdens svenner, 

men ikke alvorlig. Fogden truet nå med en fryktelig hevn for Jo's gjerning, men 

han og den andre svennen trakk seg tilbake, og fôr nedover mot bygda. Den 

rasende Jo fulgte i skjul etter dem, og tok dem igjen inne i skogen. Jo spente 

geværet og skjøt både fogden og svennen. Jo måtte skjule sin gjerning, og 

begravde derfor de døde kroppene i en steinur. Da fogden og svennen ikke kom 

tilbake til bygda ble det satt i gang leting etter dem, men de ble ikke funnet. 

Først flere år senere, ved en tilfeldighet, fant de likene. Drapet på fogden og 

svennen kan ikke ha plaget Jo noe særlig, og han giftet seg med Mydlands-rosen 

som planlagt. 

Den neste fogden som kom til bygda stevnet Jo for tinget. Jo ble først 

anklaget for mordforsøk på fogdens svenn, men ble frikjent fordi han hadde 

advart dem på forhånd. Jo mente han hadde rett til å forsvare seg mot 

innbruddsfolk, noe han fikk medhold i. I den neste anklagen beskyldte 

embetsmennene på tinget Jo for drapet på fogden og den andre svennen. Denne 

anklagen var det ikke lett for Jo å prate seg vekk fra. Embetsmennene fant ham 

skyldig i begge drapene, og dømte ham til døden ved henrettelse. Men en slik 

hard dom kunne ikke Jo godta. Han rev seg med all kraft løs fra vokterne, trakk 

kniven opp fra sliren, og banet seg som en stolt løve forbi den derværende 

folkemengden, som ikke turte komme ham for nær. Blant bygdefolket var 

hverken den avdøde fogden eller andre danske embetsmenn godt likt, så ingen 

gjorde noen forsøk på å hjelpe og stoppe Jo i hans flukt. Dessuten hadde 

bygdefolket respekt for Jo sine ualminnelige sterke krefter. Ingen ønsket derfor å 

legge seg ut med ham, for hans krefter gjorde ham til en farlig fiende. 

Myndighetene satte nå i gang en stor leteaksjon for å fange Jo igjen. Det 

ble blant annet sendt soldater til Guddal for å lete etter ham, men Jo var ikke å 

finne. Jo hadde tatt sine forhåndsregler, og gjemt seg på et sikkert sted, som bare 

han og kona visste om. Jo hadde også avtalt med noen sambygdinger at de 

skulle varsle når noen var på vei opp til gården. Jo hadde gravd ei hule, under 

noen trær, hvor inngangen var godt skjult. Hulen førte inn under huset og kom 

opp i stua. Dette skjulestedet reddet Jo sitt liv flere ganger. Kom det uønskede 

personer til gårds kunne han plutselig forsvinne, noe som førte til at folk mente 

han hadde de onde ånders beskyttelse. Men Jo ble etter hvert lei av å krype inn 



og ut av skjulestedet sitt, og synes gjemmeleken begynte å bli svært kjedelig. 

Han ville nå utfordre dem som var ute etter å arrestere ham til kamp, og laget et 

brystvern mellom huset og Guddalsvannet. Jo gjorde sine våpen i stand, og var 

for-bredt på et snarlig angrep, og som tenkt var det ikke lenge han måtte vente. 

Jo skjøt sikkert og bestemt, og i kampens hete skjøt og drepte han en av 

fiendene. Frykten spredte seg hos angriperne, hvor en ropte ut, før de trakk seg 

tilbake: "Mot Guddals-djevelen kan ingen kjempe". Jo ble etter dette erklært for 

fredløs, og det ble satt en pris på hodet hans. Da Jo fikk høre dette skal han ha 

sagt: "Pytt, ikke noe annet, nå skal så visst flere bli fredløse". 

Myndighetene satt foreløpig i ro, og håpet at noen av bygdas egne folk 

ville la seg friste av "belønningen", som var utlovet til den som ville ta Jo av 

dage. Men Jo følte seg ganske trygg. Han var ikke redd for naboene - som var 

overtroiske - og mente han ikke hadde noe å frykte fra den kanten.  Men der tok 

nok Jo feil, for én dag ble det skutt etter ham - og det midt på lyse dagen. Jo 

reagerte raskt, men da han så at det var en av hans beste venner som hadde 

løsnet skuddet må det ha klikket alvorlig i hodet på Jo. Han løp bort til den tid-

ligere vennen, og med en vanvittig latter ropte Jo frem: "Også du! Pytt, pytt". Jo 

klarte ikke å styre seg, trakk kniven og stakk den rett i den andres hjerte. Etter 

denne hendelsen forandret Jo seg dramatisk, og hans opp-førsel ble nærmest 

som hos et villdyr. 

Ved flere anledninger hadde Jo også forsøkt å ta livet av sin voksne datter 

Randi, ved å knytte en strikk rundt halsen hennes, men heldigvis klarte moren - i 

siste øyeblikk - å redde henne fra den visse død. Pytten Jo holdt seg etter dette 

mer og mer borte fra hjemmet, men han fortsatte sin galskap fra skjulesteder 

langs veiene, hvor han overfalt, plyndret og drepte folk. Likene gravde han ned i 

myrene omkring.  

Fogden satte nå inn flere menn i jakten på den vanvittige mannen fra 

Guddal, men det var ikke lett å finne ham. Men så endelig lykkes det for dem å 

komme helt uventet over Pytten Jo, og på et høyt fjell ble han overmannet. Der 

og da ble Pytten Jo dømt til døden, ved å bli kastet utfor fjellet. "Pytt, pytt", lo 

Jo, da fire mann grep ham i armer og bein. "Nå får jeg himmelslipp".  Folkene 

som etter mye strev hadde klart å finne Pytten Jo ble så glade at de glemte helt å 

se etter hva som videre hendte. I fallet nedover fjellet hadde Pytten Jo også 

denne gangen hellet med seg. Nedturen endte i et tykt og sterkt eiketre, hvor han 

fikk tak med hendene, og ble sittende ganske greit. Selv om han var for-slått, og 

svevde høyt mellom himmel og jord, var han ennå ikke motløs. "Pytt, pytt, lever 

jeg ennå, så er det verste overstått", sa han, og tok fatt på nedturen. Noen 

eiketrær laget løype nedover fjellet for ham, og til sist stod han på bakken. 

Pytten Jo var noe blodig etter luftferden, men fikk vasket av seg det meste av 

blodet i en bekk, og listet seg usett hjem gjennom skogen.   

I bygda gikk ryktet om at Pytten Jo var død som ild i tørt gress. Meldingen om at 

uhyret endelig var tatt av dage lettet hjertet til mange kvinner og menn på 

gårdene. Noen av mennene, som hadde vært med å kaste Pytten Jo utfor fjellet, 



kunne ikke dy seg fra å besøke hans dødssted. Til mennenes store forferdelse var 

liket av Pytten Jo ikke å finne, men bare en mengde blodspor. Bødlene trøstet 

seg med at rovdyr sikkert hadde fortært ham. Pytten Jo sin ferd nedover fjellet 

gav ham nok noen mén, men med godt stell av kona Thora kom han seg raskt, 

men fikk allikevel aldri helt tilbake sine tidligere krefter. I tiden som fulgte var 

ikke Pytten Jo redd for å skryte til familien om sine mange mord og overfall, og 

i egne øyne anså han seg som en stor helt. Thora var så sjokkert over sin manns 

gjerninger at hun ikke lenger turte være alene med ham. I lang tid var det bare 

familien som visste at Pytten Jo var i live, men så kom folkets sjokk, "Pytten 

lever". En vandringsmann fortalte at han hadde funnet to nakne og lemlestede 

kvinnelik på fjellet, og mistanken gikk straks til Pytten Jo. Bygdefolket trodde 

nå at Pytten Jo var blitt en varulv - var udødelig - og ville herje med fornyet 

styrke. Bygdas kvinner korset seg, og ba til Jomfru Maria og deres gamle 

katolske helgener. Selv de sterkeste blant mennene følte seg utrygge når de gikk 

ut i mørket alene om kvelden. 

Den som var mest redd var nok Thora, og en dag klarte hun ikke mer. Hun 

oppsøkte presten, og fortalte at hun og barna ikke lenger turte bo på Guddal, 

under samme tak som den "gale" mannen, og at de hadde rømt, og bodde nå hos 

hennes familie på Mydland. Videre fortalte hun hvordan Pytten Jo hadde 

kommet seg levende fra fallet utfor fjellet, om hans sår, feber, hjernerystelse og 

gal-skap. Detaljert fortalte hun om hvordan Pytten Jo hadde drept sine to siste 

ofre - som var to unge jenter, som hadde gått seg vill i snøværet. Jentene hadde 

om kvelden tatt seg ned til Guddal, for ikke å omkomme i uværet. Pytten Jo satt 

i stua da de forfrosne jentene kom inn, men de kjente ham ikke. Thora bød 

jentene på mat og drikke. Jentene begynte å spise, men Pytten Jo så på dem med 

noen stygge øyne. Etter en stund tok Pytten Jo frem to kniver, som han ivrig 

begynte å bryne på. Da måltidet var over blunket Thora til jentene, slik at hun 

fikk dem med seg ut. Thora og jentene gikk mot brua, som gikk over bekken, 

like ved huset. Plutselig hørte de buldrende lyder fra huset, og ikke lenge etter 

kommer Pytten Jo farende ut, og roper "Thora hvor er du". Thora svarer ikke, 

men hvisker til jentene at Pytten Jo er gal, og at hun ikke ville bli forundret over 

at han vil prøve på å drepe dem. Thora ber jentene gjemme seg under broen, og 

ligge helt stille til hun kommer tilbake. Pytten Jo fortsetter å rope: - "Thora, hvor 

er jentene"? Thora svarte: "De går nå opp kleiva, de vil ikke være her i natt. 

Månen står jo snart opp, så de finner nok veien hjem". "Du lyver", skrek Pytten 

Jo tilbake. Han følte på seg at jentene fortsatt var på gården, og sprang inn i 

huset etter en lykt. Han lette rundt huset, og gikk over broen flere ganger. Til sist 

ble han trett av å lete, og gikk inn igjen. Han hadde fremdeles en sterk mistanke 

om at Thora hadde narret ham, og lot døren stå litt åpen. Ikke lenge etter hørte 

han noen som hvisket og småsnakket borte ved broen. Pytten Jo kikker ut, og ser 

tre skikkelser beveger seg på snøen. Nå forstår han at han har blitt lurt, og at den 

tredje skikkelsen er datteren Randi, som sikkert skal følge jentene et stykke på 

veien. Pytten Jo tenker nå ut en ondskapsfull plan.  



Etter den tids skikk gikk folk tidlig til sengs om kvelden i vinterhalvåret, og 

sovnet som regel like etter. Men denne kvelden holdt Pytten Jo seg våken. Da 

han var sikker på at resten av familien sov, stod han opp. Han tok med seg de to 

nyslipte knivene, og hastet ut av huset. Pytten Jo visste hvilken vei jentene 

hadde tatt ned til bygda, og skulle han klare og nå dem igjen i mørke måtte han 

ta en stivei, som var svært farlig selv i dagslys. Pytten Jo brukte ikke lang tid på 

å komme seg på toppen av fjellet, der han visste at jentene måtte passere, for å 

komme seg videre hjemover. Pytten Jo så ingen fotspor i snøen. Han satte seg 

godt til rette, og ventet på sine to ofre. Som et villdyr overfalt han dem. Rev av 

dem klærne, som han samlet sammen i en bylt, og skamførte på det verste de 

døde kroppene. 

Datteren som hadde fulgt jentene et stykke på veien oppdaget at faren var 

vekk, og vekket de andre. De ble engstelige og redde, og fryktet for hva de ville 

få se når Pytten Jo dukket opp. Pytten Jo kom hjem i grålysningen - blodig og 

fæl - med en bylt under armen. Thora besvimte og Randi begynte å skrike. Men 

Pytten Jo lo vilt og sa: "Skrik ikke så. Jeg har klær, pene klær, til dere begge to. 

Pytt, det gikk som smurt. Pytt, pytt. Nu skrike"? 

Nå orket ikke Thora og barna mer, de hadde fått nok av mannens galskap. 

Thora og barna tok bena fatt, og rømte da Pytten Jo tok seg en tur utover på isen. 

Mens tårene strømmet fortalte Thora sin skrekk historie til presten. Presten 

skjønte at her måtte han handle raskt dersom ikke flere tragedier skulle ramme 

bygda. Han gav beskjed til fogden, og ba om militær bistand, noe som straks ble 

innvilget. Ikke lenge etter begynte jakten på den gale mannen fra Guddal. Da 

myndighetene og letemannskapene noe senere kom til Guddal fikk de seg en 

overraskelse. De hadde forventet at de ville møte motstand, men Pytten Jo satt 

stille og rolig inne i huset, og hadde ingen tanker om å flykte. Galskapen lyste 

fra øynene hans da høvedsmannen og bondehæren kom inn i stua. "Pytt, pytt. 

Ingen å finne, alle borte", var det eneste Pytten Jo sa. "Du må følge oss, Jo eller 

Pytten, som du kalles", sa anføreren. "Følge med? Ja, gjerne det. Finner ingen 

Thora og de andre. Pytt, jeg fryser så", svarte Pytten Jo. Han ble nå lagt i lenker. 

Da lo Pytten Jo og sa: "det var tung stas". 

På tinget fortalte den sinnsforvirrede Pytten Jo om alle sine forbrytelser. 

Noe la han grovt til, når han syntes det, og folk korset seg flittig under hans 

grusomme beskrivelser.  Pytten Jo sin dom ble avsagt i Danmark, men det tok 

lang tid før kjennelsen kom frem Stavanger. Kjennelsen gikk ut på at Pytten Jo 

skulle avrettes på det stedet hvor han hadde myrdet de to jentene. Dommen 

skulle fullbyrdes ved at fire hester skulle sønderslite hans legeme, og likrestene 

skulle deretter begraves tett ved. "At han var sinnssvak kunne tilskrives 

djevelen, og ikke regnes ham til unnskyldning. Dessuten skulle han lide for de 

forbrytelser han begikk mens han var normal", stod det i dommerens premisser. 

På samme dagen som dommen skulle fullbyrdes ble Pytten Jo transportert opp 

til retterstedet. Han var stille og rolig. Selv om han var alvorlig sinnssyk forstod 

han at noe uhyggelig var i vente for ham. Flere av bygdas folk hadde samlet seg 



for å være tilskuere til det makabre skuespillet som skulle utspilles. Noen var til 

og med så smakløse at de spottet Pytten Jo for å behage de danske myndighetene 

som var tilstede. Dommen ble opplest. Pytten Jo sine hender og føtter ble 

fastsurret til droget, som hestene var fastspent til. Så ble signalet gitt til å trekke. 

To hester en vei og to den andre. Da ropte Pytten Jo: "Pytt, pytt, nu trekker de 

livlorten ut av meg". Merkelig nok ville ikke hestene ta riktig godt i - de følte 

kanskje skammen over sin misjon. For å få en slutt på den pinlige situasjonen 

befalte den fremste personen fra myndighetene at hver av de fire hesteeierne 

skulle gi sin hest ett piskeslag. Det ble gjort, og følgen ble at Pytten Jo ble delt 

på en fryktelig måte. De fleste skuelystne måtte snu seg bort fra det forferdelige 

synet. Pytten Jo ble nå i all ettertid en folkehelt, og hans forbrytelser ble i 

manges øyne gitt ham til ære. Hva som videre hendte med enken Thora og barna 

forteller sagnet lite om. Det sies om Thora at hun reiste til Guddal, og at hun ofte 

besøkte sin manns grav. 

 

 
 
Om Pytten Jo går igjen i heiområdene i Sokndal skal faktisk ikke utelukkes. En spesiell episode utspilte seg like 
ved de to husene under helleren i Jøssingfjord i 1989. En som skulle ta bilder i området oppdaget at det på to av 

bildene var «noe eller noen» som ikke skulle være der – visstnok skyggen av en stor og kraftig mannsperson med 

noe i handa – et sverd eller en kniv? 

 

 

 

 

 

 

 

 



HELLELANDSBØDDELEN IVAR RASMUSSEN 
 

Ivar Rasmussen ble født på Ramsland i Helleland omkring 1600. Moren tigget 

seg til det daglige brød rundt på gårdene, og tok noe tilfeldig arbeid. Hun 

arbeidet også som "signe kone", og helbredet både folk og dyr for mindre plager. 

Hun kunne være svært grov i språkbruken når hun ikke fikk det som hun ville. 

Hun pleide da å skjelle og true med sykdom og vondskap. Hun pleide å gjøre 

folk oppmerksom på at hun kunne mer enn sitt "Fader Vår", og at hun hadde 

forbindelser med makter det ikke var lønnsomt å bli uvenner med. Folk ble snart 

overbevist om at hun var trollkyndig, og hun ble anklaget for trolldom og 

hekseri. På pinebenken tilsto hun at hun flere ganger hadde vært sammen med 

djevelen i Helleland kirke og drukket altervin, og at hun sto i vennskapelig 

forhold til samme "Herre". Som skikken var på den tiden ble hun dømt som heks 

og brent på bålet. Bygdefolket mente det var mer enn vindrikking som hadde 

pågått i kirken, og at sønnen Ivar var et bevis for dette. 

Noen kjødelig far var aldri kjent, og ingen visste hvem som var oppgitt 

som far til gutten var. Ivar levde etter beste evne opp til ryktene i bygda. Noen 

far hadde han aldri kjent, og moren mistet han ganske tidlig. Som liten var han 

lært opptil å naske og stjele, og han ble snart en stor plage i bygda. Allerede som 

13-åring kom han for retten. Han ble da pisket med bjørkeris fordi han hadde 

stukket naboen, Anders Ramsland, med kniv og revet klærne av hans datter. 

Men Ivar ble ikke redd etter den opplevelsen, og fortsatte som tidligere. Han 

vokste seg stor og kraftig, og kunne være svært så hevngjerrig, så folk flest ble 

redd ham. Det var ikke mange som tok bryet med å ta ham for retten. Det var 

heller bedre å overse at mat og andre ting forsvant enn å legge seg ut med Ivar. 

Noen dommer fikk han allikevel. I 1619 ble han dømt for å ha stjålet en sølvskje 

og to daler fra Ivar Øysted. Men som en ungdom han var slapp han med en bot 

på 10 daler. Oluf Terland var kausjonist og garanterte for beløpet. 

Fem år senere stod han for retten igjen. Denne gangen ble han anklaget 

for å ha stukket Lauritz Olsen med kniv. Denne gangen slapp han med en bot på 

2 daler. I håp om å stagge Ivar og lære ham litt tukt, bestemte myndighetene at 

han skulle utskrives som soldat. Men Ivar fikk høre dette, og kom myndighetene 

i forkjøpet. Han leide en gårdpart i Ramsland, og fortalte at nå skulle han slå seg 

til ro som bonde. Men gårdsdriften hans ble det så som så med. Han ble snart en 

pest og plage for naboene med sin stjeling og snakk. Han nektet også å betale 

skatt og avgifter for gården. Det siste var alvorlig, for det var tross mot 

myndighetene. Etter flere forgjeves forsøk på å kreve inn skatt kom derfor 

fogden, Søfren Pedersen en dag til gården for å kreve skyldig skatt. Men den 

turen kunne han ha spart seg. Ivar. Ivar nektet å betale, og truet fogden på livet 

om han ikke kom seg av avgårde og lot være å plage ham mer. Fogden 

rapporterte hendelsen til Henric Bille, lensherren i Stavanger. En slik oppførsel 

som Ivars kunne ikke tolereres. Det ble derfor bestemt at Ivar skulle arresteres 

og miste gården. Og følgene av dette ble at fogden og fire menn reiste opp til 



Ivar for å hente ham. Ivar tok i mot dem i døra med en øks i hver hånd og bante, 

raste og truet. Hvis noen kom nærmere enn tre skritt, skulle "goret" renne. 

Fogden var lite lysten på å møte Ivar direkte. Derfor tilkalte han hjelp fra 

nabogårdene, og holdt seg selv på passende avstand mens han ledet aksjonen. 

Han mente det var håpløst å komme nær Ivar der han stod i døra, og ga derfor 

ordre til noen av folkene sine om at de skulle prøve å bryte seg inn fra baksiden 

av huset. Kjøkkenet lå på baksiden. Kjøkkenveggen var av dårlig materiale 

(fassgard, dvs. ris) og var lett å komme igjennom. Da Ivar forsto at noen av 

folkene hadde klart å ta seg inn i huset, ble han helt vill. Han satte i full fart i 

retning fogden med øksen klar til hogg. Søfren Pedersen prøvde ikke å stoppde 

Ivar, men tok i stedet bena fatt og sprang for livet med Ivar i helene. De løp i en 

bue rundt tunet og tilbake mot huset, hvor fogdens folk stod i døra og ropte. 

Fogden for inn som en pil inn døren, som ble smelt igjen i ansiktet på Ivar. 

Ingen torde å prøve seg mot Ivar. Han stod en stund og raste utenfor, og så stakk 

han av. 

 

 
 
Skuronn i Helleland på 1600-tallet. Naboene frykter for at Ivar Rasmussen skulle stjele fra gårdene – og alt ble 

passet på også korn og gras. I verste fall kunne Ivar kaste en djevelsk forbannelse over nabobøndene, slik at 

avlingene ble ødelagt og at husdyrene døde. 

 

Nå ble det for alvor oppstandelse i Helleland. Fogden utkalte bøndene, og 

organiserte en storstilt jakt etter Ivar, men Ivar var som sunket i jorden. Folk 

merket allikevel av Ivar ikke var så langt unna, og naboene på Ramsland skjønte 

snart at Ivar var ute etter å ta hevn. Kyr ble funnet døde på marken, eller 

forsvant sporløst, og det var flere innbrudd i bygda hvor det ble stjålet mat og 

klær. En natt brente huset på Ramsland. Det sto tomt, for ingen hadde våget å bo 



der siden Ivar rømte. Om morgenen dagen etter brannen fant lensmannen i 

Hetland, Lars Ollestad Skipreide den store grå hesten sin liggende på marken. 

Hesten var tydelig skamridd. Neste natt forsvant et stort spekelår fra 

bryggerhuset hans, og da han snakket med folk i bygda viste det seg at det var 

mange bønder på Ollestad og Bjuland som hadde mistet mat de siste ukene. Men 

ingen hadde våget å melde fra av frykt for Ivar. 

Lensmannen skjønte at Ivar holdt seg i nærheten, og for sikkerhets skyld 

skaffet han seg en stor ulvehund. Om natten hadde han hunden bundet i 

kjøkkenet, og geværet liggende ved senga. Geværet var ladet med krutt og grovt 

salt. Det gikk flere netter uten at noe skjedde, men så en natt begynte hunden å 

knurre. Lars Olsen tok geværet og listet seg ut i kjøkkenet til en åpen glugge ved 

døra. Og i mørket skimtet han en skikkelse som smøg seg rundt hushjørnet og 

som gikk i retning kjøkkendøra. Lars ropte om han var venn eller uvenn. Ivar 

svarte at nå skulle alle embetsmenn tuktes, men fordi han hadde truffet 

lensmannen noe ubeleilig ville han heller komme igjen en annen gang. Dermed 

snudde Ivar seg for å gå, men lensmannen ropte etter ham at han hadde nok 

behov for en liten oppstiver, og la an og fyrte løs. Han hørte et svakt sukk, så ble 

det stille. Fire naboer hadde hørt skuddet og kom løpende. De ble vettskremte da 

Lars fortalte dem hva som hadde skjedd. De ba gud bevare dem, så ikke Ivar 

skulle hevne seg på dem også for lensmannens ubesindighet. Mens de snakket 

fortsatte hunden å knurre, så Lars tok en lykt i en hånd og en øks i den andre og 

gikk ut for å se. Han gikk i retningen han hadde skutt med geværet uten å få øye 

på noen, men på vei tilbake til huset så han at det føk gnister ved riskledningen 

ved kjøkkenveggen. Han kunne skimte en mørk skikkelse som satt og blåste i 

ilden. Først ble han grepet av redsel så han holdt på å slippe øksa, men så kom 

han på at på et øyeblikk kunne huset stå i lys lue, og kona og barna ville bli 

innebrent. Lars sprang frem og begynte å tråkke i ilden for å slukke den. Men da 

steg raseriet opp i Ivar. Han trakk slirekniven og forsøkte å reise seg. Men den 

ene foten sviktet under ham, så han sank sammen igjen og mumlet: "Vil nå den 

elendige foten også gjøre seg obstanasig". 

Skuddet hadde truffet Ivar i låret, så kan var ikke i stand til å stå på foten. 

Han begynte å brøle og rase og hugg om seg med kniven. Det ble et slikt leven 

at på et øyeblikk var hele gårdsfolket til stede. Men ville Ivar ta til fornuften og 

overgi seg? Han stakk etter alle som nærmet seg. Tilslutt tok Lars et vedtre og 

slo til hånden til Ivar. Kniven spratt nå ut av hånden på Ivar, men Ivar var 

fremdeles like krigers, så Lars deljet til ham i hodet noen ganger så til slutt 

besvimte Ivar. Så ble hendene hans bundet på ryggen og han ble surret fast til et 

tre etter halsen. Slik ble han liggende et helt døgn til fogden kom og hentet ham. 

Ivar ble liggende syk en tid etter dette. Det kom mange for å pleie ham, "og gi 

ham urter og lægeblokke". 

Under rettsaken kom det frem at Ivar ikke hadde lidd noen nød mens han 

var på flukt. Det var mange som hadde holdt seg som venn med Ivar og hadde 

hjulpet ham med både mat og klær. Synderegisteret var langt, med mordbrann 



og drapsforsøk. Så for sine grove forbrytelser ble Ivar dømt "til å lide paa sin 

hals". Men Ivar hadde hellet med seg. Det var ingen som kunne foreta 

henrettelsen. Bøddelen hadde nemlig stukket av. Det hadde vært flere 

hekseprosesser i Stavanger, og før de ble brent hadde noen svoret at de skulle 

komme tilbake etter døden og hevne seg på bøddelen. Det ble til slutt for mye 

for de sarte bøddelnervene, og nå sto lenet uten bøddel. Dessuten var en ny heks 

klar for bålet, men ingen ville ta på seg vervet med å tenne på. Ivar var snar i 

avgjørelsen, og grep denne sjansen da den melte seg. Han fikk en betinget 

benådning, og måtte love og aldri bryte loven igjen. Som tegn på den idømte 

straffen stod åpen for senere eksekvering, ble han brennmerket i høyre øre. 

Dermed kom forbryteren Ivar Rasmussen tilbake til Helleland i 1633. Men 

denne gangen som offentlig ansatt mestermann eller bøddel. Han fikk et 

bygselsbruk på Terland, men den nye tittelen førte ham ikke til nytt sinnelag. 

Han respekterte verken lov eller eiendomsrett, beitet opp åker og eng for 

naboene, og hugg ned det meste av skogen for dem. Men han passet på hele 

tiden så han ikke la seg ut med øvrighetspersoner. 

Naboene fant seg lenge i Ivars plageri. Men en vinterdag i 1641 tok 

Todleiv Terland til motmæle. Det stod et stort eiketre i marka hans. Han hadde 

spart dette treet i flere år for at det skulle bli rikt på al og gi gode emner til ski. 

Ivar likte også treet, og så en dag så hogde Ivar det ned. Dette syntes Todleiv 

gikk for vidt. Han tok en øks på nakken og gikk bort for å snakke med Ivar. Ivar 

holdt akkurat på å løfte treet på sleden da Todleiv kom. Det var nytteløst å 

snakke fornuft med Ivar. Det utartet seg til kjefting, og Ivar grep øksen og gikk 

mor Todleiv. Todleiv kastet øksen sin mot Ivar og traff ham i pannen så blod og 

hjernemasse fløt ut. Torleiv gikk straks tilbake til Terland og påtok seg skylden 

for drapet på Ivar. Todleiv Terland måtte møte i retten fler ganger for drapet på 

Ivar, men alle vitnene talte til hans fordel, så det endte med at han ble frikjent, 

for å ha handlet i nødverge. I Helleland så folk på drapet av Ivar som en god 

gjerning. 

Ivar Rasmussen var bøddel fra 1633 til 1641. Han skrøt selv av at han 

hadde halshogd 17 personer, og at han bare en gang hadde hogd feil, og måtte 

bruke to hogg. Ingen mann eller kvinne hadde levd lengere enn en time etter at 

han hadde tent på bålet, eller hengt dem opp i strikken. I tiårsperioden fra 1630 

til 1640 ble 9 hekser dødsdømt i Rogaland, og det er vel rimelig å tro at Ivar 

Rasmussen eksekverte de fleste av disse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTMARKAFFÆREN I JØSSINGFJORD 
 

Etter at Tyskland hadde overfalt Polen i 1939, erklærte England og Frankrike få 

dager senere krig mot Tyskland. Tyskerne satte nå inn store ressurser for å 

ødelegge de alliertes handelsflåte. Forsyningene til Storbritannia skulle i særlig 

grad avskjæres. Det tyske lommeslagsskipet Admiral Graf Spee, overfalt allierte 

handelsskip i Sør-Atlanteren. Overlevende fra båter tyskerne klarte å senke ble 

overført som krigsfanger til Altmark, som var forsyningsskip til slagskipet. Den 

engelske flåte identifiserte og angrep Admiral Graf Spee utenfor Montevideo i 

Uruguay, rett etter at tyskerne hadde senket ni handelsskip. For at Graff Spee 

ikke skulle falle i britenes hender, lot den tyske kapteinen skipet bli sprengt i 

luften. Allerede før dette skjedde hadde Altmark satt kursen hjemover. Den 

tyske kapteinen, Heinrich Dau, hadde informert mannskapet om at alle krefter 

måtte settes inn for å få besetning, skip og fanger trygt frem til Tyskland. 

Forsyningsskipet seilte hjemover med utenlandsk flagg og falske navn. For på 

denne måten å unngå britiske skip, valgte kapteinen en rute mellom Island og 

Færøyene. Før eller senere ville Altmark komme til norskekysten. Altmark seilte 

inn i norske farvann ved Halten fyr den 14. februar 1940.  

Den tyske kapteinen mente at skipet hadde gode muligheter for å komme 

trygt frem til Tyskland. Allikevel fryktet han den britiske marinen som var i 

området. Og på grunn av dette valgte skipperen å holde skipet tett inntil land på 

norskekysten på veien sørover. Ved Linesøy kystvaktstasjon på Fosen ble skipet 

observert klokken halv fire om morgenen, og de meldte straks fra om dette. 

Torpedobåten Trygg som lå i Kristiansund ble varslet, og gikk ut for å møte det 

fremmende skipet. Fra Trygg ble det sendt en offiser ombord i Altmark. Han 

foretok en noe overflatisk undersøkelse av Altmark. Hvorfor det kun ble foretatt 

en overflatisk inspeksjon var at sjefen på Trygg hadde gitt ordre om at det ikke 

skulle oppstå problemer. Etter visitasjonen fikk kaptein Dau tillatelse til å føre 

skipet vider sørover, samtidig fikk han tilbud om å få ombord den losen som 

torpedobåten benyttet. Dette takket den tyske kapteinen takk til. Når Altmark 

ankom Ålesund gikk torpedobåten Snøgg ut for å overta den videre 

eskorteringen langs norskekysten. Men før denne eskorteringen måtte skipet 

visiteres på nytt, den ble utført ved to anledninger. Denne undersøkelse innebar 

ikke at skipet ble grundig ransaket. Under disse tre inspeksjonene skulte Dau 

omhyggelig fangene han hadde ombord.  

Før Altmark kom til Bergen krigshavn, hadde også jageren Draug sluttet 

seg til eskorteringen. Etter at Altmark hadde begynt seilasen gjennom Bergen 

Krigshavn ble skipet stanset av jageren Garm ved Stureholmen i Hjeltefjorden. 

Kort før dette skjedde hadde admiral Tank Nilsen fått opplysninger om den 

rollen Altmark hadde hatt i Atlanterhavet som forsyningsskip. Han bestemte 

derfor at hvert rom i skipet skulle bli undersøkt, før Altmark kunne passere 

gjennom Bergen krigshavn. Kaptein Dau nektet denne ransakingen. Den tyske 

kapteinen ble gjort oppmerksom på at en slik undersøkelse ikke var nødvendig 



hvis han tok skipet utenom krigshavnen. I denne situasjonen lurte kaptein Dau 

seg til å sende et radiotelegram til den tyske legasjonen i Oslo. Her fortalte han 

om sine vanskeligheter. Dermed hadde den tyske skipssjefen ikke bare nektet 

ransaking av skipet sitt, men også overtrådt bestemmelsene for 

radiotelegrafering innen krigshavnområdet. Dette telegrammet var imidlertid 

blitt oppfanget ombord på Garm, og det førte til at admiral Tank Nilsen tok 

beslutningen om å nekte Altmark å passere gjennom krigshavnen. Denne 

beslutningen ble ikke bare sent til Dau, men den gikk også til kommanderende 

admiral Diesen. Nevnte telegram kom ikke frem til den tyske legasjonen, fordi 

det hadde blitt stoppet av det militære kontrollkontoret i Oslo. Men 

kommanderende admiral ble gjort kjent med innholdet. Altmark hadde nå 

oppholdt seg så lenge i norsk farvann, at kommanderende admiral Diesen fryktet 

for at skipet kunne ha blitt lokalisert av britene, da radiotelegrammet ble sendt. 

Diesen ga derfor ordre om at Altmark under eskorte av norske marinefartøyer 

kunne passere krigshavnen. For Diesen var det viktig å bli kvitt dette tyske 

skipet fortest mulig. Han tok en farlig beslutning da han tillot Altmark å passere 

krigshavnen i nattemørket. Dette var i strid med de norske 

nøytralitetsforskriftene. Altmark går nå hele tiden tett oppunder land på ferden 

videre sørover langs norskekysten, og ingen ombord vet hvilken skjebne som 

venter dem.  

Den 16. februar befant det tyske forsyningsskipet Altmark seg utenfor 

Egersund. Torpedobåten Skarv som var stasjonert i Egersund gikk ut for å 

eskortere det tyske skipet. Eskorten begynte utenfor Eigerøy klokken fem 

minutter på halv fire, om ettermiddagen. Fem minutter senere passerte skipene 

Søra Gapet, som var en av hovedinnseilingene til Egersund. Skarv observerte i 

horisonten et større krigsskip ved fire-tiden. Rett etter dukket to jagerfly opp. 

Jagere nærmet seg, og da Skarv og det tyske skipet var kommet på tvers av 

sjømerket Hådyret, kunne de to jagerne identifiseres på flaggene som engelske. 

Jagerne manøvrerte slik at Skarv skulle stoppe, samtidig som den fremste 

jageren forsøkte å sperre veien for Altmark. Plutselig fyrte den akterske jageren 

av varselskudd mot det tyske skipet. Altmark sakket nå farten. Granaten som ble 

avfyrt traff Stiafjellet ved Vågan, og er sannsynligvis det første skuddet som 

traff norsk jord under den 2. verdenskrig. Fra jageren ble det satt båt med 

mannskap på vannet, men de lykkes ikke i å ro opp til Altmark, som fortsatte 

videre nærme land. Skarv befant seg nå i kort avstand fra jageren. Sjefen på 

torpedobåten Skarv spurte om hva hensikten var ved å stoppe eskorten og sette 

båt på vannet. Den engelske jagersjefen svarte at de ville ta det tyske skipet med 

seg, noe som skapte sterk protest fra den norske skipssjefen. Mens dette pågikk 

hadde det kommet flere skip til stedet, tre engelske jagere og den norske 

torpedobåten Kjell. 

Altmark gikk kloss inntil land, og klarte å manøvrere seg inn i 

Jøssingfjord. De to norske torpedobåtene og de to engelske jagerne la seg ved 

innløpet til fjorden. Klokken halv ni kom bevoktningsbåten Firern til stedet som 



forsterkning. Den gikk inn fjorden og la til ved kaien ved Holmen. De to norske 

torpedobåtene plasserte seg så side om side i råken utenfor. Torpedobåten Teist 

var også kommet til, og ble med i det norske vaktholdet. Ordren var at de norske 

båtene skulle ivareta bevoktningen i Jøssingfjord mot mulig britisk forsøk på 

landsetting. Klokken 23.00 kom det engelske krigsskipet Cossack i munningen 

av fjorden. Etter henstilling fra sjefen på Kjell skipet stille, og sjefen på Cossack 

kunne meddele at hans ordre var å befri britiske fanger som ble holdet 

innestengt på Altmark. Det norske skipet Kjell fikk tilbud om å bli med 

Cossacks visitasjonsmannskaper som observatør, et tilbud den norske 

skipssjefen tok imot. Han skjønte at Cossacks sjef var fast bestemt på å utføre 

sitt oppdrag. Klokken var nær halv tolv om natten da Cossack satte kursen mot 

Altmark. På dekket sto de britiske marinesoldatene klare til å entre det tyske 

skipet. Dette ville ikke Altmark vente på, men forsøkte å entre Cossack. Da de 

to skipene støtte sammen, sprang engelskmennene ombord på Altmark, samtidig 

som de begynte å skyte. Den norske tollvakten som var stasjonert på Altmark, 

hadde på dette tidspunkt ikke oppdaget at det var internerte engelskmenn på 

skipet. Han antok at det var ca. 25 briter som under høye rop hoppet ned på 

styrbord side av Altmark. Tollvakten så ikke at tyskerne gjorde noen form for 

motstand. Da 5-6 tyskere flyktet fra skipet ned på isen, fulgte tollvakten deres 

eksempel. Tre tyskere som var i ferd med å ta ned en livbåt ble drept av 

engelskmennene, da engelskmennene begynte å skyte bortover dekket, mot isen 

og vannet. Men under flukten mot land merket ikke tollvakten at det ble skutt 

direkte mot dem. Fra land kunne han se og høre jubelskrik som kom fra folk 

som kom strømmende opp fra Altmarks dekk. Tollvakten viste ikke på da at 

disse folkene var engelske krigsfanger. Men han undret seg over at så mange 

mennesker kom på dekk. Han var jo tidligere blitt informert om at Altmark 

hadde en besetning på bare 130 mann. Avstanden fra den norske tollvakten og 

den tyske båten var på ca. 200 m. Kort etter så tollvakten at Cossack forsvant ut 

fjorden. Tollvakten gikk tilbake til sitt hjem. Han tok med seg inn fem forfrosne 

tyskere som stod utenfor. Det var også andre innbyggere i Jøssingfjord som 

åpnet hjemmene sine for tyskerne som gikk rundt i området etter angrepet av 

britene. Det fortellers at en del av tyskerne var så forskremte og forvisset etter 

den britiske aksjonen, at de la på sprang helt til Åna Sira. 

Det ble drept syv tyskere ved den britiske aksjonen, og flere var såret. Den 

19. februar stod bårene med de døde tyskerne på Altmarks dekk. Bårene var 

svøpt i tyske flagg. Noen form for seremoni var det ikke da bårene ble firt ned, 

mens Altmarks mannskap gjorde Hitlerhilsen. Noen kranser ble allikevel lagt på. 

De norske marinesoldatene som var tilstede presenterte gevær. Bårene ble 

plassert på lastebiler, og kortesjen satte seg i bevegelse. Etter bårene fulgte 

Altmarks mannskaper, de norske marinesoldatene og en del av 

lokalbefolkningen. Ved fremkomsten til Hauge dannet de norske 

marinesoldatene espalier frem til gravstedet, og under militær honnør ble kistene 

båret ut på kirkegården. Ved kirkegården på Hauge var det tilstede flere hundre 



mennesker, blant dem mange nordmenn. Den tyske ministeren i Oslo var også 

tilstede, samt medlemmer av den tyske legasjon og andre tyskere. Den tyske 

presten, som hadde kommet fra Oslo, leste begravelsesritualet og forrettet 

jordpåkastelsen. Etterpå fulgte en kort tale av Sokndals egen sogneprest, 

etterfulgt av sang av Sokndal mannskor. Den tyske sendemannen i Oslo takket 

for all deltakelse. Han holdt en minnetale over de døde, som han mente hadde 

gjort sin plikt for sin Fører. Tyskernes våpenløse skip, som hadde vært under 

den norske marinen, ble overfalt av engelskmennene, og disse døde tyskerne ble 

ofre for overfallet. Altmarks kaptein gikk deretter frem til graven og sa noen 

avskjedsord, og en tysk kampsang ble sunget. Kommandøren, den høyeste 

norske representant la med krans med bånd i norske farger på hver grav. Blant 

de signerte kransene var en fra Adolf Hitler, som nå hadde fått et godt argument 

for å hevde at Norge ikke var i stand til å forsvare sin nøytralitet, noe også de 

tyske soldatene var innforstått med da de få uker senere trengte seg inn i landet. 

De tyske overfallsmennene hevdet at de hadde kommet til Norge for å beskytte 

landet mot engelskmennene.  

 

 
 
Den 9. april 1940 invaderte de tyske soldatene Norge. Dette bildet er fra Oslo og viser utdeling av våpen til de 

tyske okkupasjonssoldatene. Ett av momentene som tyskerne brukte som begrunnelse av angrepet på Norge var 

hendelsen i Jøssingfjord noen uker tidligere.  


