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001. Frankus, konge i Franken (Vest-Franken) 

fra år 39 f.Kr. til år 10 f.Kr. Franken var 

navnet på et Stamhertugdømme på begge sider 

av Rhinen, begrenset av Sachsen, Thuringen, 

Bayern, Schwaben og Lothringen. I daglig tale 

deles det i Øst- og Vest-Franken. 

Hertugdømmet Franken gikk til grunne etter 

slaget ved Nørdlingen i 1634, og i 1806 ble 

landområdet Franken innlemmet i Bayern. 

 

002. Klodius II, konge i Franken fra år 10 

f.Kr. til år 20 e.Kr.  

 

003. Markomir, konge i Franken fra år 32 

e.Kr. til han døde i år 50 e.Kr.  

 

004. Klodomir III, konge i Franken fra år 50 

e.Kr. til han døde i 62 e.Kr. 

 

005. Antenor III, konge i Franken fra år 62 

e.Kr. til år 68 e.Kr. 

 

006. Ratherius, konge i Franken fra år 68 e.Kr. 

til år 89 e.Kr. 

 

007. Richimer I, konge i Franken fra år 89 

e.Kr. til år 113. 

 

008. Odomar, konge i Franken fra år 113 til år 

127. 

 

009. Markomir IV, konge i Franken fra år 127 

til år 148. 

 

010. Klodomir IV, konge i Franken fra år 148 

til han døde i år 165. 

 

011. Farabert, konge i Franken fra år 165 til 

han døde i år 185. 

 

012. Sumo, konge i Franken fra år 185 til han 

døde i 213. 

 

013. Hilderik, konge i Franken fra 213 til 253. 

 

014. Bartherius, konge i Franken fra 253 til 

han døde i 271. 

 

015. Klodius III, konge i Franken fra 271 til 

han døde i 298. 

 

016. Waltherius, konge i Franken fra 298 til  

han døde i 306. 

 

017. Dagobert, konge i Franken fra 306 til han 

døde i 317. 

 

018.I. Klodomir V, konge i Franken fra 319 til 

han døde i 337. 

 

018.II. Genebald I, bror av Klodomir V, er 

den første hertug i Østfranken fra 326 til han 

døde i 358. 

 

019.I. Rikimir II, konge i Franken fra 337 til 

han døde i 350. 

 

019.II. Dagobert, hertug i Østfranken fra 358 

til han døde i 379. 

 

020.I. Theodomir, konge i Franken fra 350 til 

han døde i 360. 

 

020.II. Klodius I, hertug i Østfranken fra 379 

til han døde i 389. 

 

021.I. Klodius V, konge i Franken fra 360 til 

han døde i 378. 

 

021.II. Markomir I, hertug i Østfranken fra 

389 til han døde i 404. 

 

022. Dagobert, hertug i Franken, som nå var 

under Romerne. Han døde i 398. 

 

023. Genebald, den siste hertug av Vest-

Franken. Han døde i 419. 

 

024. Argotta, datter av hertug Genebald. Hun 

var gift med Pharamund, som døde i 430. Han 

var født hertug av Østfranken, men ble valgt til 

konge i Vest-Franken da hans svigerfar døde i 

419. 

 

025. Klodio, blir også kalt "Crinitus". Han var 

konge i Franken fra 425 til han døde i 445. 

Klodio var gift med Basina, som var datter av 

kong Widelf i Thuringen. 

 

026.I. Albero, herre ved Mosel. Han døde i 

491. Albero var gift med Argotta, som var 

datter av kong Theodorik i Verono. 

Frankerne var det mektigste av de germanerfolk 

som ettervert drog vestover inn i Gallia. I 
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motsetning til andre germanere, som forlot Sør-

Tyskland under de store folkevandringene, ser 

det ut til at frankerne opprettholdt forbindelsen 

med hjemlandet, noe som kan bekreftes ved at 

de til stadighet fikk forsterkninger derfra.  

Klodvig, som var av merovingernes ætt, ble 

konge i frankerriket i 482. Han greide å samle 

mesteparten av det gamle Gallia under seg. 

Vestgoterne ble slått og disse måtte trekke seg 

sørover til Spania. 

Kong Klodvig var opprinnelig hedning, men 

hans dronning, Klotilde, var kristen. I ett av de 

større slagene han utkjempet så det svært stygt 

ut for den frankiske hær, og man fryktet for at 

den skulle bli fullstendig knust. Da skal kongen, 

i følge den frankiske historieskriver Gregor av 

Tours, han ropt: ”Jesus Kristus, Klotilde sier at 

du er den levende Guds sønn, at du hjelper den 

som er i nød, og gir seier til den som setter sitt 

håp til deg. Jeg bønnfaller deg ydmykt om din 

mektige bistand. Gir du meg nå seier over mine 

fiender, slik at jeg får bevis på din makt, vil jeg 

tro på deg og la meg døpe i ditt navn. For jeg 

har anropt mine guder, men jeg har erfart at de 

har sviktet meg. Nå anroper jeg deg, og jeg 

ønsker å tro på deg. Fri meg nå først ut av mine 

fienders hender”. Klodvig seiret i striden, og 

etterpå lot han seg døpe sammen med 3.000 

frankere. Kongen tok den romerskkatolske tro, 

mens de fleste germanerfolk ellers var arianere. 

Klodvig regnet med at han på denne måten ville 

sikre seg romerkirkens støtte i kampen mot 

andre germanere. Slik gikk det også, og Klodvig 

fikk æresnavnet ”den aller kristeligste konge”. 

Fra Klodvigs regjeringstid stammer de aller 

eldste frankiske lover, som blant annet hadde 

følgende paragrafer: 

”Den som overfaller og plyndrer en fri mann, 

skal bøte 2.500 denarer”. ”Hvis en romer 

plyndrer en franker, skal han bøte det samme”. 

”Hvis en franker plyndrer en romer, skal han 

bøte 1.200 denarer”. ”Den som dreper en 

fribåren franker, skal bøte 8.000 denarer”. 

”Den som uten bevis kaller en kvinne for en 

heks, skal bøte 7.500 denarer”. 

I tillegg til de frankiske lovene gjaldt også de 

gamle romerske; frankerne ble dømt etter 

frankisk, og romerne etter romersk lov. 

Da Klodvig døde i 511, brøt det ut stridigheter 

mellom sønnene hans, og kongemakten sank.  

 

026.II. Sigimerus, bror av Albero, han var gift  

med en datter av Ferreolus i Roma. 

 

027.I. Vaubert, en av Alberos sønner, han 

døde i 528. 

 

027.II. Ferreolus, en av Sigimerus sønner, han 

var gift med Deuteria. 

 

028. Ansebert, markgreve ved Schelde, han 

døde i 570. Ansebert var enten sønn av Vaubert 

eller dennes fetter Ferreolus. 

 

029. Arnold, markgreve av Schelde. Han var 

gift med Oda av Schwaben som døde den 

28.10.640 og som ble kanonisert som helgen. 

 

030. Arnulv av Metz. Han var i årene 596-612 

ved hoffet og satt høyt oppe i 

statsadministrasjonen.  

En stilling som medførte at han forvaltet store 

landområder. Arnulv var biskop i Metz i årene 

612-627. Fra 627 til han døde den 16.08.640 

satt han som munk i Remiremont. Etter sin død 

ble han æret som helgen. Arnulv var gift med 

Doda av Sachsen som senere ble nonne.  

 

031. Ansegis, markgreve av Schelde. Han ble 

myrdet i 685. Ansegis var gift med Begga av 

Brabant og kunne dermed og titulere seg som 

hertug av Brabant og senere som Major Domus 

kong Childerik II. 

 

032. Pepin av Heristal den yngre. Han var 

hertug av Brabant. Død 714. Pepin hadde fra 

687 - som major domus - den virkelige makten 

både i Austrien og Neustrien, som var de to 

viktigste provinsene i landet. Han var gift, men 

i tillegg hadde han en elskerinne, Alpais, som 

ble mor til: 

 

033. Karl Martell. Født ca. 688. Død 

22.10.741. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. Karl Martell var på begynnelsen av 

700-tallet kongens major domus 

(hushovmester), og han hadde dermed den 

mektigste stillingen i riket som bestyrer for 

kronens gods. En stilling som gjorde ham til den 

virkelige styrer i frankerriket.  

Karl Martell var en stor kriger og hærfører; han 

stanset Maurerane i Spania, og samlet 

Frankrike til ett rike - gjennom sine kriger i 

årene 717-719. Han slo tilbake det kraftige  

angrepet fra araberne i 732. 
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034. Pepin den lille. Født 714. Død 24.09.768.  

Han var major domus over Neustrien, Burgund 

og Provence. Med pavens samtykke avsatte 

Pepin i året 752 den siste merovingerkongen, og 

denne ble for sikkerhets skyld satt i kloster. 

Pepin den lille lot seg etter dette, også med 

pavens hjelp, krone til konge på 

riksforsamlingen i Soissons.  

Som takk for hjelpen fra den romerskkatolske 

kirken skjenket Pepin således paven noen 

landområder rundt Roma som han hadde tatt fra 

langobardene. Disse landområdene la 

grunnlaget for og var begynnelsen til 

Kirkestaten og den romerskkatolske kirkes og 

pavens verdslige makt. 

Pepin den lille ble senere Romas skytsherre. 

Han var gift med Bertrade av Leon, som var 

datter av grev Charibert av Leon. Hun døde den 

13.07.783. 

 

035. Karl den store. Født 02.04.747. Død 

28.01.814, i Achen. Han var konge i Frankrike 

fra 768, og utvidet riket østover til Elbe og 

Ungarns  grense. Fra maurerne i Spania tok han 

landområdet nord for Ebro, den spanske mark 

(mark betyr grenseland). Da langobardene truet 

Roma, drog Karl den store og hæren hans til 

Italia; de slo langobardene og han gjorde seg til 

konge over deres rike. En stor del av det gamle 

vestromerriket ble således samlet på nytt, men 

nå under ledelse av Karl den store. Juledag i år 

800, da Karl oppholdt seg i Roma, ble han 

kronet til keiser av pave Leo III. Dermed var på 

en måte det vestromerske keiserriket gjenreist.  

 

 
En stor del av det gamle vestromerriket ble under 

Karl den stores erobringer samlet på nytt. Juledag 

i år 800, da Karl oppholdt seg i Roma, ble han 

kronet til keiser av pave Leo III. Dermed var på en 

måte det vestromerske keiserriket gjenreist. 

Karl den store var et myndig statsoverhode som 

holdt alle tråder i sin hånd. Han sendte til 

stadighet utsendinger rundt i keiserriket for å 

undersøke forholdene, og grevene, de som 

hadde ansvaret for styre og stell ute i 

distriktene, ble holdt under streng kontroll.  

Karl den store var gift fem ganger, og i tillegg 

hadde han fem elskerinner. Med disse hadde 

han 18 barn som kjennes ved navn. Hildegard 

het moren til Ludvig den fromme. Hun var av 

schwaben-hertugenes hus. Hennes bror var den 

bayerske markgreve Gerold, som døde i 799. 

Keiser Karl fremmet handel, industri og 

kunnskap. Nytt land ble ryddet, veier og bruer 

ble bygd for å bedre fremkommeligheten. Det 

foregikk i hans tid en oppblomstring av 

åndslivet, bl.a. ble det opprettet en hoffskole. 

Han var dypt religiøs, og arbeidet  med den 

største iver for å utrydde overtro og å fremme 

kristendommens utbredelse. Dette førte til at 

han samlet omkring seg en krets av lærde menn; 

de mest kjente av dem var angelsakseren 

Alkuin, som stod for undervisningsvesenet i 

frankerriket, og frankeren Einhard, som kort tid 

etter keiserens død skrev hans biografi.  

I biografien skriver Einhard: ”Keiser Karl 

hadde en bred og kraftig kroppsbygning og en 

uvanlig legemshøyde. Stadig øvde han seg i 

ridning og jakt, og han va ren ivrig svømmer, så 

god at ingen kunne måle seg med ham. 

I mat og drikke var han måteholden, især i 

drikk, for han avskydde i høyeste grad 

drikkfeldighet hos alle, og først og fremst hos 

seg og sine. Når det gjaldt mat, var han ikke så 

avholdende; han klagde til og med over at fasten 

var skadelig for hans sunnhet. Ved hans vanlige 

taffel ble det bare servert fire retter foruten 

steika, som ble båret inn på steikespiddet. Steik 

var han mer glad i enn i noen annen mat. Under 

taffelet likte han å høre musikk eller opplesning. 

Han lot lese opp for seg historien om fortidens 

menn og deres bedrifter; men han var også glad 

i bøkene av den hellige Augustin, især den som 

kalles Guds stat. 

Rik og sikker fløt talen fra hans munn, og det 

hen hadde å si, forstod han å uttrykke på en grei 

og lettfattelig måte. Med stor iver lærte han seg 

fremmede språk. I latin drev han det så vidt at 

han kunne tale det likså godt som sitt morsmål, 

men gresk kunne han forstå bedre enn han 

kunne tale det. De edle vitenskaper dyrket han 

med forkjærlighet, og vitenskapens mestre satte 

han uhyre høyt, og viste dem den største ære. I 
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samsvar med dem ofret han mye tid og strev for 

å lære seg talekunst, og især astronomi og 

regnekunst”. 

 

036. Ludvig den fromme. Født 788. Død 

20.06.840. Da han var tre år gammel lot faren 

ham krone i  

Rom til konge av Aquitanien. I august 813 ble 

han medkeiser, og den 28.01.814 overtok han 

som enekeiser over Frankrike. Han ble i 816 

kronet av paven i byen Reims.  

Ludvig den fromme var lite krigersk, men sterkt 

religiøs. Han ble i februar 819 gift med 

Welferinne Judith - en pen og tiltrekkende 

dame - med stor innflytelse over keiseren. Hun 

var datter av en bayersk greve.  

Det enorme keiserriket som Karl den store  

hadde samlet gikk etter Ludvig den frommes 

død mot full oppløsning. Det brøt ut en indre 

strid mellom hans sønner, som ved forliket i 

Verdun i 843 endte med at keiserriket ble delt i 

tre landområder, Frankrike, Tyskland og Italia. 

Keiserverdigheten skulle følge Italia, som også 

fikk en landstripe langs Rhône og Rhinen til 

Nordsjøen. Men ordningen holdt ikke lenge. I 

endeløse stridigheter falt rikene fra hverandre. 

Italia mistet alt landområde nord for Alpene, og 

ble oppløst i en rekke småstater, liksom 

Frankrike og Tyskland. 

Det var ikke bare indre stridigheter 

(borgerkriger) og krig mellom statene i Vest-

Europa som førte til oppløsning av ”det gamle 

keiserriket” på 800- og 900-tallet, men også 

angrep langveis fra. Fra nord angrep til 

stadighet horder med vikinger, fra sør angrep 

araberne og fra øst truet og herjet madjarene. 

De krigerske angriperne utenfra fôr barbarisk 

frem. Hele landsdeler og store landområder ble 

lagt øde, byer ble brent og innbyggerne utryddet 

uten skånsel. Forsvarsevnen sviktet; det fantes 

ingen flåte som kunne beskytte de langstrakte 

kyststrekningene og ingen sterk hær som kunne 

jage angriperne bort. Naturalhusholdningen 

rådde; penger fantes ikke til å lønne verken 

soldater eller embetsmenn. 

Disse forhold tvang frem en nyordning av 

samfunnet som gjorde det mulig å bygge opp en 

effektiv krigsmakt, slik at angrepene utenfra 

kunne bli slått tilbake. Karl Martell hadde lønt 

sine embetsmenn ved å gi dem jord som len, og 

siden ble lensvesenet fullt gjennomført. Kongen 

gav stormennene len mot at de skulle stille 

krigsfolk, ryttere og fotfolk, til hans rådighet. 

Krigstjeneste til hest og i full rustning er et 

fremtredende trekk ved lensvesenet, selv om 

fotsoldatene alltid utgjorde det store flertall i 

hæren.  

 

037. Karl den skallede. Født 13.06.823. Død 

06.10.877. Han var konge i Frankrike i årene 

843-877, og romersk keiser i årene 875-877. 

Karl den skallede ble den 19.12.842 gift med 

Irmentrud av Orleans. Hun døde den 

06.10.868. 

 

038. Judith, prinsesse av Frankrike. Født ca. 

843. Hun var gift med Balduin I. 

"Jernarmen". Død 879. Han ble markgreve av 

Flandern. Keiser Karl den skallede hadde 

opprettet markgrevskapet Flandern i 843. Dette 

grevskapet overlot han i 864 til svigersønnen 

Balduin.  

 

039. Balduin II. den skallede. Født ca. 865. 

Død 918. Han var greve og markgreve av 

Flandern. Han ble i 884 gift med Elftrude, 

prinsesse av England. Død 07.06.929. Hun var 

datter av kong Alfred den store av England 

(849-901). 

  

040. Arnulv I. den gamle, den store. Født ca. 

890. Død 27.03.964. Han ble i 934 gift med 

grevinne Adele av Vermandois. Arnulv I. den 

gamle, den store ble greve av Flandern i 918. 

 

041. Balduin den unge III. Greve av Flandern. 

Født ca. 940. Død 01.11.962. Han var gift med 

Mathilde av Sachsen. Død 25.05.1008. 

 

042. Arnulv II. den unge. Greve av Flandern. 

Født 961. Død 988. Han var gift med Susanna, 

prinsesse av Italia. Født 955. Død ca. 1001. 

Hun var datter av den italienske kongen 

Berenger, som døde i fangenskap hos Otto den 

store i 966.  

 

043. Balduin IV. Greve av Flandern. Født ca. 

980. Død 30.05.1035. Han ble ca. 1032 gift 

med Elenore av Normandie. Født ca. 1010. 

Hun var datter av hertug Richard av 

Normandie.  

Balduin IV. overtok som greve i Flandern. Han  

kom senere i strid med Konrad II. av Tyskland, 

noe som utviklet seg til full krig, og Balduin 

vant nye landområder.   
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044. Judith av Flandern. Født ca. 1033. Død 

05.03.1094. Hun var gift med Toste 

Godwinsson jarl, av Northumberland. Død 

25.09.1066. Han var sønn til jarlen Godwin 

Wulfnothsson (død 1053) og hustru Gyda 

Torgilsdatter.  

Toste Godwinsson ble av kong Edvard 

Bekenderen satt til jarl over Northumberland. 

Men den nyinnsatte jarlen ble etterhvert forhatt 

av innbyggerne der, og det endte med at han ble 

fordrevet av disse. Verken kongen eller Harald 

Godwinsson, som var broren til Toste 

Godwinsson, klarte å få ham gjeninnsatt, så 

Toste Godwinsson reiste i vrede fra England.  

Harald Godwinsson overtok som konge i  

England i 1066, noe som satte fart i 

hevnplanene til broren. Toste Godwinsson 

oppsøkte dermed Vilhelm av Normandie og 

Svend Estridsson, og ville ha dem med i et 

angrep på England, men av dem fikk han ingen 

støtte. Toste Godwinsson henvendte seg så til 

kong Harald Hardråde Sigurdsson i Norge, 

hvor han fikk full støtte. Harald Hardråde 

klargjorde straks både flåten og hæren, og 

gjorde seg klar til kamp mot England. De 

angrep, og det ble flere harde sammenstøt. I de 

avgjørende kampene ved Stamford Bridge - den 

25.09.1066 - var den norske angrepshæren blitt 

så svekket at både kong Harald Hardråde 

Sigurdsson og Toste Godwinsson falt. 

 

045. Skule Tostesson Kongsfostre. Født 1052 

i England. Han ble sjef for hirden hos kong 

Olav  

Kyrre Haraldsson. Skule Tostensson fikk 

eiendommer av kong Olav Kyrre Haraldsson 

ved Konghelle, Oslo, Tunsberg, Bergen og 

Nidaros, samt godset Rein i Fosen, hvor det 

senere ble bygd et kloster. Av kong Olav Kyrre 

fikk han også Gudrun Nevsteinsdatter til 

hustru. Hennes mor var Ingrid Sigurdsdatter, 

som var datter av Sigurd Syr Halvdansson; den 

siste småkongen i Norge.  

Skule Tostesson Kongsfostre er blant annet 

stamfar til ætten Rein i Trøndelag.  

 

046. Åsolv Skulesson på Rein. Han var gift 

med Tora Skoftesdatter. Hun var datter av 

Skofte Ogmundsson Giske og hustru Gudrun 

Tordsdatter, som var datter av Tord Folesson. 

Familien bodde på Rein i Fosen.  

 

047. Guttorm Åsolvsson på Rein. Han  

omtales som en av de lendermenn som etter 

Harald Gille Magnussons død i 1136 

understøttet dennes sønn Sigurd Munn 

Haraldsson. Han var Sigurd Munn Haraldsson 

sin formynder, og fikk ham senere på tronen.  

Guttorm Åsolvsson på Rein var gift tre ganger. 

Det er sannsynligvis hans tredje hustru, Sigrid 

Torkelsdatter, som ble mor til Bård 

Guttormsson på Rein. Guttorm Åsolvsson på 

Rein hadde broren Ottar Balle Åsolvsson, som 

var en mektig høvding i Midt-Norge. 

 

048. Bård Guttormsson på Rein. Født ca. 

1150. Død 03.04.1194. Han var birkebeinernes 

høvding, og ble snart en av kong Sverre 

Sigurdsson sine viktigste tilhengere. Bård 

Guttormsson på Rein var lendermann før 1181. 

Han ble hardt såret i slaget ved Askøy, og døde 

som følge av det. Han var gift  

tre ganger. En av hans hustruer var Cecilia 

Sigurdsdatter, datter av kong Sigurd Munn 

Haraldsson, og søster av kong Sverre 

Sigurdsson. Cecilia hadde i 1177 vært gift med 

Folkvid lagmann i Värmland. Det var det 

samme året som Sverre Sigurdsson reiste sin 

kongeverdighet i birkebeinerflokken. Cecilia 

hadde forlatt sin mann Folkvid og reist tilbake 

til Norge - fordi hun "elsket ham lite". 

Ekteskapet mellom Bård Guttormsson og 

Cecilia ble flere ganger anfektet av kirken - 

fordi Folkvid lagmann ennå levde. Men selv 

hevdet hun at ekteskapet aldri hadde vært 

lovlig, og at hun bare hadde vært hans frille.  

I ekteskapet med Bård Guttormsson ble Cecilia 

mor til den senere kongen, Inge Bårdsson (død 

23. april 1217). Cicilia døde kort tid etter denne 

fødselen. Med den tidligere ektemannen, 

Folkvid lagmann, hadde Cecilia den siden så 

kjente sønnen Håkon Galen Folkvidsson (død 

1214). I sitte tredje ekteskap var Bård 

Guttormsson på Rein gift med Ragnhild 

(Ragnfrid) Erlingsdatter, fra Kveiden i 

Valdres. Det var hun som ble mor til Skule 

Bårdsson. Bård Guttormsson hadde høyættede 

forfedre i personer som kong Sigurd Syr 

Halvdansson, Toste jarl, Torberg Arnesson, 

Tord Folesson, Erling Skjalgsson på Sola, 

Einar Tambarskjelve og Håkon jarl den gamle. 

Hele hans farsætt hadde hørt til 

stormannspartiet omkring kong Sigurd Munn 

Haraldsson og Håkon Herdebrei Sigurdsson. 



VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE 

FRA FRANKEN I BAYERN TIL TRYSNES I SØGNE 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

12 

 

 

049. Skule jarl Bårdsson. Født 1189. Død den 

24.05.1240, gravlagt i Kristkirken i Nidaros. 

Han var kong Inge Bårdssons halvbror. Skule 

Bårdsson ble i 1217 utpekt til hirdstyrer, og 

fikk jarlenavn av halvbroren kong Inge 

Bårdsson - kort tid før denne døde.  

Skule jarl Bårdsson gjorde krav på Norges 

krone, men på Øreting - etter halvbroren kong 

Inge Bårdssons død - tvang birkebeinerhæren 

igjennom at Haakon Haakonsson skulle bli tatt 

til konge. Kannikene i Nidaros - erkebiskopen 

var fraværende på visitasreise i Hålogaland - 

var så sterkt imot dette at de nektet å la St. 

Olavs skrin bære ut av Kristkirken, til høytiden 

på Øreting. Den tolvårs gamle Haakon kunne 

selvsagt ikke overta noen selvstendig styring av 

hær eller rike, så Skule jarl Bårdsson vedblev å 

føre styret, og var den egentlige riksstyrer. Han 

tok også den private arven etter sin avdøde 

halvbror, kong Inge Bårdsson. På et møte i 

Bergen kort etter ble det vedtatt at Skule jarl 

Bårdsson skulle ha tredjedelen av inntektene, 

både av riket og skattelandene.  

I 1223 ble Haakon Haakonsson formelt utropt 

til konge. Samtidig fikk Skule jarl Bårdsson 

mindre å si, både som kongens rådgiver og som 

jarl. Skule jarl Bårdsson skulle nå bare ha det 

nordenfjeldske som jarledømme, fra og med 

Sunnmøre. Han krevde selv landet til 

Sognesjøen og en tredjedel av skattelandene, 

men fikk ikke stadfestet dette kravet.  

Seieren for Haakon Haakonsson i 1217 mente 

mange var av tvilsom karakter - samtiden tvilte 

på at Haakon Haakonsson var ektefødt. I 

virkeligheten stod det strid i seks år om hvem 

som rettmessig skulle være Norges konge, og 

den endelige avgjørelsen falt først på et stort 

høvdingemøte i Bergen i 1223.  

I tiåret som fulgte ble forholdet mellom Skule 

jarl Bårdsson og kong Haakon Haakonsson 

meget vanskelig, hvor Skule jarl Bårdssons 

politiske makt ble ytterligere nedskåret. I 1239 

gikk Skule jarl Bårdsson til åpent opprør. Han 

lot seg hylle til konge på Øreting, og gikk med 

sin hær mot Oslo. Skule jarl Bårdsson vant en 

stor seier ved Låka i Nannestad på Romerike, 

men tapte slaget om Oslo. Skule jarl Bårdsson 

dro nå nordover til Nidaros igjen. 

Skule jarl Bårdsson ble drept av birkebeinerne, 

etter å ha søkt tilflukt ved Elgeseter kloster.  

Det var under Skule jarl Bårdssons riksstyre at 

det for første gang på alvor ble snakket om at 

den norske kongen ville prøve å legge Island 

under Norges krone (i 1220). Ideen kom fra 

Skule jarl Bårdsson, og møtte derfor skarp 

motbør fra kongens rådgivere.  

Skule jarl Bårdsson var gift med Ragnhild 

Jonsdatter Randaberg. Hun var datter av Jon 

Torbergsson, og hustru Ragnhild Erlingsdatter 

Randaberg, som var datter av Erling Skakke 

Kyrpingeormsson og Kristin kongsdatter 

Sigurdsson. Kristin var datter av Sigurd 

Jorsalfar Magnusson og dronning Malmfrid. 

Skule jarl Bårdsson og Ragnhild hadde også en  

datter ved navn Ragnfrid (Ragnrid) 

Skulesdatter.  

 

050. Margrete Skulesdatter. Hun ble senere 

norsk dronning. Født 1209. Død 1270, på Reins 

kloster. Hun ble den 25.05.1225 gift med kong 

Haakon Haakonsson "den gamle". Født på 

Folkisberg (Folkenborg) i Eidsberg i Østfold 

etter farens død i 1204. Død av sykdom 

15.12.1263, på tokt ved Orknøyene, nær 60 år 

gammel. Haakon Haakonsson hadde da vært 

konge i Norge i 46 år. 

Liket ble først gravlagt i Magnuskirken i byen 

Kirkjuvágr (Kirkwall) på Orknøyene, men 

våren etter ble det ført til Norge og lagt ved 

siden av kong Sverre Sigurdssons grav i 

Kristkirken i Bergen. 

Kong Haakon Haakonsson var uekte født sønn 

til kong Håkon Sverresson (1178-01.01.1204) 

og Inga av Varteig - fra Østfold. 

Trond prest fostret en stund Haakon 

Haakonsson i hemmelighet. Haakon 

Haakonsson ble senere oppfostret ved kong 

Inge Bårdssons hoff i Bergen, og valgt til konge 

i 1217. Han var en god konge for Norge. 

Landet hadde fremgang, og det kom nye lover. 

Grønland ble underlagt Norge i 1261, og året 

etter ble Island innlemmet i kongerike. Det var 

også han som stod bak byggingen av 

Haakonshallen i Bergen. 

Dronning Margrete Skulesdatter og kong 

Haakon Haakonsson fikk fire barn: Olav (1227-

1230), Håkon (født 1232), Kristin (født 1234) 

og Magnus (født 1238). Håkon og Magnus ble 

konger og Kristin ble gift i Spania. 

 

051. Magnus Lagabøter Håkonsson. Født 

1238 i Tønsberg. Død 09.05.1280, ikke fullt 42 

år gammel. Han ble gravlagt i St. Olavs 

fransiskanerkloster i Bergen. Kong Magnus 

Lagabøter Håkonsson gikk først under tilnavnet 
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"den gode", men senere ble han kaldt Lagabøter 

- den som gjør lovene bedre. Han ble i 1261 gift 

med Ingeborg Eriksdatter av Danmark. Født 

1244. Død 1287. Hun var datter av kong Erik 

Plogpenning av Danmark, og hustru Judith av 

Sachsen (1223-02.02.1261). Magnus 

Lagabøter Håkonsson fikk kongsnavn i 1257, 

og ble kronet i Bergen i 1261. Han regnet sin 

regjeringstid fra farens død i 1263. 

Under faren, kong Haakon Haakonsson, sine  

siste leveår var det stadig ufred med 

skottekongen Alexander II. - og senere hans 

sønn Alexander III. - fordi de ville ha 

Suderøyene (Hebridene), som tilhørte Norge, 

underlagt Skottland. Det var forøvrig under et 

tokt for å stoppe kong Alexander III. og hans 

herjinger på norsk område, at kong Haakon 

Haakonsson døde. Toktet startet den 5. juli 

1263 - ut fra Herdlevær i Hordaland - med en 

flåte på mer enn 120 skip og utvalgt mannskap, 

blant dem var Ragnvald Urka.  

Etter kong Haakon Haakonssons død så det ut 

til at ufreden med skottekongen skulle bryte løs 

igjen. Stillingen var farligst for Suderøyene og 

Man, som lå lengst borte fra den norske 

hjelpen, og de fleste høvdingene der gav seg 

snart under kong Alexander III.  

Kong Alexander III. sendte i 1265 en mann til 

Norge for å spørre om kong Magnus Lagabøter 

Håkonsson ville selge øyene. Kong Alexander 

III. hadde respekt for den norske hærmakten - 

selv om han hadde overmakten der vest. Kong 

Magnus Lagabøter og rådgiverne hans mente 

det var best med et forlik, og året etter - den 2. 

juli 1266 - ble freden sluttet i Perth. Der ble alle 

øyene vest for Skottland avstått til den skotske 

kongen, men kirken der skulle fremdeles stå 

under erkebispen i Nidaros. "Til evig tid" skulle 

den skotske kongen og arvingene hans - hvert år 

den åttende dagen etter jonsok (1. juli) - betale 

100 mark sterling, og dessuten skulle det 

betales 4000 mark de første fire årene. Den 

norske kongen kunne da si at han hadde gitt 

øyene som len til skottekongen. 

Med kong Magnus Lagabøter Håkonsson ser 

det på mange måter ut som om en ny tid tar til 

for Norge. I utenrikspolitikken la kong Magnus 

Lagabøter sin lit på å ha fred, og han ble da den 

første - og eneste - norske kongen etter Olav 

Kyrre Haraldsson som ikke hadde ført krig.  

Kong Magnus Lagabøter var som tidligere 

nevnt gift med prinsesse Ingeborg av Danmark. 

Hun hadde ikke fått utbetalt den store 

farsarven, men noen krig ble det ikke av det 

ennå. Kong Magnus Lagabøter førte forlik og 

vennskap med den engelske kongen. Stadig var 

handelen livlig mellom de to landene, og begge 

kongene var interessert i å holde den oppe. At 

Norge og den norske kongen stod høyt i 

utlandet har vi et bevis på da erkebispen og 

flere andre av landets høye geistlige var på det 

store kirkemøtet i Lyon i 1274. På hjemveien 

reiste de om Paris. Der fikk de en kostelig gave 

fra kong Filip III., som de skulle overbringe til 

kong Magnus Lagabøter.  

Noen år tidligere, rundt 1270, hadde kong 

Ludvig den hellige - for store penger - kjøpt en 

del av Kristi klungerkrone av keiser Balduin i 

Konstantinopel (Istanbul), og til å gjemme 

denne i hadde han bygd det vakre La Sainte 

Chapelle (det hellige kapell) i Paris. Nå lot kong 

Filip III. en prest skjære et lite stykke av denne 

- som ble satt i et krystall - som en sølvengel 

holdt. Dette sendte han så med erkebispen til 

kong Magnus Lagabøter. En slik stor hellig ting 

måtte gjemmes på en verdig måte, mente kong 

Magnus Lagabøter, og satte derfor i gang 

byggingen av en ny Apostelkirke i Bergen, som 

skulle ligne på La Sainte Chapelle i Paris. 

Kirken ble ikke ferdig før i 1302, og da ble den 

gamle Apostelkirken revet. Den nye 

Apostelkirken stod til ca. 1520 - da ble den 

revet av den danske høvedsmannen Eske Bille. 

Det som har gitt kong Magnus Lagabøter en 

fremstående plass mellom de norske kongene er 

det store lovarbeidet hans. I 1271 avskaffet 

kongen "med råd og samtykke av de beste 

mennene i landet og på bønn fra allmuen" alle 

frendebøter - det vil si de bøtene som 

drapsmenn skulle betale til frendene 

(slektningene) til den drepte. Ikke lenge etter ble 

det fastsatt at frendene ikke hadde lov til å ta 

livet av drapsmannen - noe de kunne tidligere. 

Kongens sysselmann skulle fra nå av fange 

drapsmannen, og få en skarpretter til å gjøre det 

av med ham. Disse to lovene er karakteristiske 

for rettsutviklingen i Norge. Det er ikke lenger 

den enkelte - eller ætten - som skal verge retten 

sin, men samfunnet - det vil si staten - skal 

holde oppe lov og orden. Det er på bakgrunn av 

en slik utvikling - som langsomt har gått for seg 

gjennom århundrer - at en kan se lovverket til 

kong Magnus Lagabøter. Det kunne muligens 

på mange måter være et problem for styringen, 

som nå mer og mer ble samlet hos kongen, at 

hvert av de fire lagtingene hadde sin egen lov.  
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Alt fra kong Haakon Haakonssons tid var det 

planer om å rette på disse gamle lovene. 

Selvsagt ble det kongen og 

sentraladministrasjonen som gjorde opptaktene 

til reformarbeidet, men kong Magnus Lagabøter 

fikk samtykke fra tingene til å bøte på lovene, 

og å "ta av og sette til det som tykkes oss å 

være mest etter de beste menns råd".  

Vi vet lite om hvorledes arbeidet har gått for 

seg, men kongen har sikkert selv vært aktivt 

med på det, selv om de lovkyndige 

medarbeiderne hans vel har gjort det meste. 

Resultatet ble at Norge var det første landet i 

Nord- og Vest-Europa som fikk en landslov - én 

lov som gjaldt for hele landet. I 1274 ble 

landsloven vedtatt på Frostating, og i de neste 

årene på Gulating, Borgarting og Eidsivating. 

For det meste bygger landsloven på 

Gulatingsloven og Frostatingsloven, som ofte 

går igjen ordrett. Men landsloven gav kongen 

og hans embetsmenn større makt enn tidligere. 

Det var lagretten - noen menn som ble valgt av 

tingforsamlingen - som hadde den egentlige 

dømmende og lovgivende makt, tingfolket 

skulle bare samtykke. Nå skulle lagretten 

oppnevnes av kongens sysselmann og lagmann - 

den siste skulle være formann - og fikk  

avgjørende innflytelse på dommer og lovvedtak 

i lagretten. Egentlig var lagmannsstillingen blitt 

opprettet på 1100-tallet, for at tingmennene 

skulle ha en upartisk juridisk rådgiver, men litt 

etter litt ble hans kjennelse til en juridisk dom. 

Rådgiveren ble oppnevnt av kongen - som 

dessuten var den høyeste dømmende instans - så 

alle saker kunne innankes for ham. Nytt i 

landsloven var det også at en datter fikk 

arverett, men bare til halvparten så mye som en 

sønn. Endelig slo landsloven fast arvefølgen til 

kronen, slik at det heretter skulle bli slutt på 

stridighetene mellom kongsemnene. Dette var en 

seier for kirkenes syn på ekteskapet - at en 

uekte sønn ikke kom før på sjuendeplass i 

tronrekkefølgen. De norske byene hadde nå en 

blomstringstid. Rettslig stod de ikke under 

lagtingene, men hadde sine egne lover - 

bjarkøyretten. Nå fikk kong Magnus Lagabøter 

utarbeidet én felles lov for byene, som for det 

meste bygde på Bergensloven. Også i byene 

hadde kongens embetsmenn stor makt, men der 

var både byråd, byting og lagting, hvor 

borgerne eller deres representanter møttes. 

Stormannsklassen var også i vekst her i landet. 

De var rike på jordegods - og mer la de under 

seg - dessuten var de kongens embetsmenn. For 

dem av denne klassen som var med i hirden 

gjaldt fra gammelt av visse regler, som kong 

Sverre Sigurdsson hadde samlet i sin Hirdskrå. 

Nå ble det vedtatt en helt ny lov for hird- og 

embetsstand. Forholdet mellom dem og kongen, 

samt den innbyrdes rangen ble fastsatt - det var 

middelalderens adelsvelde som kom til Norge. 

Det var i samsvar med påvirkningen fra 

utlandet, og som følge av dette fikk 

lendermennene i 1274 tittel som baroner, og 

skutelsveinene ble riddere.  

 

 
Første side av kong Magnus Lagabøters lovverk. 

 

Slik fikk Norge lover som gjaldt for hele landet, 

og ikke bare for en del av det. Til gjengjeld 

holdt nå hver klasse på å få sin lov. Større strid 

ble det bare om den nye kirkeloven - 

kristenretten. I 1268 hadde Norge fått en 

myndig erkebisp i Jon Raude, som gikk inn for 

kravet om selvstyre for kirken. Han dro frem - 

for første gang - det lensbrevet der kong 

Magnus Erlingsson hadde tatt landet til len av 

kong Olav den hellige. Selv om kong Magnus 

Lagabøter ikke kunne godta det, stadfestet Jon 

Raude alle de gamle rettighetene som kirken 

hadde hatt, og gav den flere nye. Kirken - og de 

tjenerne den hadde - fikk i stort monn 
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skattefrihet. Lekfolk skulle ikke lenger få lov til 

å utnevne prester, ikke engang i de kirkene de 

selv eide. I alle kirkelige saker skulle kirken ha 

sin egen domstol. Til den hørte ikke bare indre 

kirkespørsmål, men også mange andre saker - 

som tidligere ikke kom inn under noen lov - men 

som til nå kirken hadde tatt seg av, slikt som 

sedelighetssaker, testamentsrett, 

 helligdagsbrudd og annet. Forliket mellom 

erkebiskopen og kongen skulle stadfestes av 

paven, men da denne stilte nye og strengere 

vilkår for godkjenning, sa kongen nei. 

Erkebiskopen ble da redd for at hele forliket 

skulle gå over styr, og de ble da enige om å 

holde paven utenfor. I 1277 ble forliket endelig 

vedtatt i Tønsberg. Dermed ble det slått fast 

med lov at kirken var en særskilt institusjon, 

som ikke trengte å bøye seg for konge og stat. 

Kong Magnus Lagabøter var ikke sterk 

helsemessig, og ingen trodde at han ville bli 

gammel. I 1279 lovet erkebispen 100 dagers 

avlat til alle som ba for kongen. Selv kjente 

kong Magnus Lagabøter det som om han snart 

skulle dø, og tenkte med frykt på hvordan det 

da ville gå med landet. En gang, fortelles det, da 

han satt sammen med vennene sine, snakket han 

om hvor vanskelig livet er, og hvor lykkelige de 

er de som kan få dø. De andre spurte ham 

hvorfor han snakket slik. Da sa kong Magnus 

Lagabøter: "Dere synes kanskje ikke jeg har 

hatt strev og vansker å stri med, men jeg synes 

det har vært nok av det, og aller verst er det å 

skifte rett mellom lekfolk og prester uten å gjøre 

for stor urett", og han la til: "Når jeg har ligget 

tre år i jorden, vil dere nok få se hva jeg har 

hatt å stå i". Sommeren 1280 kalte kong 

Magnus Lagabøter sammen til et stort riksmøte 

i Bergen. Sønnen Eirik Magnusson hadde fått 

kongsnavn i 1273, og nå ville kong Magnus 

Lagabøter få sønnen kronet. Men alt den 9. mai 

døde kong Magnus Lagabøter. Han ble gravlagt 

- slik han selv ønsket det - i St. Olavs 

fransiskanerkloster i Bergen. Han var da ennå 

ikke fylt 42 år. De to kongssønnene kong Eirik 

og hertug Haakon var bare smågutter ved 

farens død, og derfor ble det riksrådet som 

styrte landet. 

 

052. Haakon V. Magnusson. Født 1270. Død 

08.05.1319. Han ble i 1299 gift med Evfemia 

av Arnstein. Død 01.05.1312. Haakon V. 

Magnusson ble utnevnt til hertug i 1277. Da 

faren døde den 09.05.1280 var Haakon V. 

Magnusson hertug over Opplandene, Oslo og 

Færøyene. Da broren Eirik døde i 1299, ikke 

fullt 31 år gammel, ble Haakon Norges konge. 

Alt mens Haakon Magnusson var hertug, og 

styrte en tredjedel av landet, hadde han vist at 

det var en helt annen kraft i ham enn broren. 

Haakon Magnusson var adskillig mer viljesterk 

og selvstendig. Han hadde mer sans for 

riksstyingen enn Eirik hadde hatt. Oslo ble en 

hovedstad for hertugdømmet hans. 

Ett av de første målene Haakon V. Magnusson  

satte seg var å ta knekken på makten til  

stormennene - som hadde vært en farlig fiende 

for hans bror Eirik. En av de mest fremtredene 

blant stormennene hadde vært baronen Audun 

Hugleiksson fra Jølster, som hadde tilnavnet 

Hestakorn. Audun Hugleiksson hadde styrt med 

finansene også etter at kong Eirik ble myndig. 

Flere ganger hadde han vært i utlandet for å 

forhandle i forskjellige saker med andre land. 

Den mest kjente reisen han foretok var til 

Frankrike i 1295. Der hadde kong Filip IV. 

"den smukke" nettopp startet en krig med 

England, og ville derfor ha hjelp. På den tiden 

hadde de franske statsmenn høye tanker om 

Norge - som viste seg som en militærmakt. Det 

ble gjort en avtale mellom kong Filip IV. og 

Audun Hugleiksson - på vegne av den norske 

kongen - som virker helt fantastisk. Norge 

skulle stille til rådighet 200 langskip, 100 

galeier og 50000 soldater - av det beste slaget  

med fullt utstyr - i fire måneder hvert år. Til  

gjengjeld skulle Norge få 30000 pund sterling i 

året. Selvfølgelig visste en kyndig statsmann 

som Audun at Norge ikke kunne oppfylle sin 

del av denne kontrakten. Men det vesentligste 

for Audun - som finansminister - var at han fikk 

utbetalt 6000 mark i forskudd. Det var det han 

trengte til å betale skadeboten til hanseatene. 

Han tenkte tydeligvis som så - at det ble vel en 

råd med å komme seg fra det andre. Heldigvis 

for Norge ble det like etter fred mellom 

Frankrike og England. Da Haakon Magnusson 

ble konge, ble Audun straks satt i fengsel - og 

tre år etter ble han hengt på Nodenes, og alt 

hans jordegodset ble så underlagt kronen. 

Kong Haakon hadde vist at han ikke likte 

motstand fra stormennene. Det hadde blitt i 

Norge - som i Vest-Europa - at når en 

adelsmann hadde fått en syssel ble han sittende 

med den på livstid, og hans sønn fikk den gjerne 

etter ham. Sysselmannen hadde også fått større 
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makt enn tidligere, men kong Haakon byttet ofte 

på de som styrte. Han fikk frem nye menn - av 

lavere ætt - og gav dem høye stillinger. I 1308 

tok kong Haakon helt bort baron og 

lendermannstillingene. Nå ble det slik at kun de 

som allerede hadde denne tittel skulle få beholde 

den til de døde. Særlig mye fikk ikke dette å si - 

for det var bare noen få lendermenn og baroner 

igjen i landet. Riddertittelen skulle fortsatt bli 

benyttet. Et hardt slag ble det nok for 

stormennene da kongen dro inn alle forleninger 

og alle gaver i jordegods, som de tidligere hadde 

fått. Men på den tiden var høyadelen så svekket 

at den ikke kunne gjøre motstand mot dette. Det 

var kanskje derfor ikke nødvendig - fra kongens 

side - å gå så hardt frem for å trygge sin makt 

ovenfor dem. Som tidligere nevnt ble kong 

Haakon V. Magnusson gift med Evfemia, som 

var fyrstedatter fra Nord-Tyskland. Med henne 

fikk han datteren Ingebjørg i 1301. Da 

dronningen var eldre enn kongen, og noe sykelig 

fikk de ikke flere barn. Dronning Evfemia var 

romantisk anlagt. Fra hjemlandet hadde hun 

sans for ridderliv og ridderdiktning. I Norge 

stod hoffet ofte i kontakt med utlandet, og 

europeisk åndsliv var ganske godt kjent. 

Dronningen fikk oversatt noen tyske ridderdikt 

både til norsk og svensk.  

Da kong Haakon bare hadde én ekte datter var 

det svært viktig at hun ble godt gift. Prinsesse 

Ingebjørg ( Ingeborg) var ikke mer enn 

årsgammel da kongen begynte å se seg om etter 

en passende kandidat, men kongens valg ble 

ikke til lykke for Norge. Valget falt på hertug 

Erik av Sverige, som da var den fremste 

adelsmann og ridder i Sverige. Han var ung - 

bare 20 år - pen og elegant, elskverdig og 

vinnende, slik at han fra første stund fikk 

dronning Evfemia sitt parti. Men den unge 

hertug Erik var også troløs, ærekjær og 

selvkjær til det grenseløse. Alt og alle ble for 

ham bare brikker i et spill som kun hadde ett 

mål - å gjøre ham selv til en mektig fyrste. Han 

lå i strid med sin bror, svenskekongen Birger, 

og ville derfor gjerne ha et forbund med den 

norske kongen. Hertug Erik fikk av kong 

Haakon syssel i Rånrike og Nørre-Halland, som 

kong Haakon på denne tiden hadde makten 

over. Fra før av hadde hertug Erik de nærmeste 

svenske bygdene. Han fikk på denne måten et 

slags norsk-svensk-dansk sentrumsrike, som 

han ville bruke til å vinne enda større makt. 

Han satte derfor igang et intrigespill - som vi 

visstnok ikke har hatt maken til i Norden, og 

inn i dette fikk han dratt alle de tre nordiske 

kongene og deres riker. Noe tvister hadde det alt 

vært fra tidligere, som blant annet at den norske 

kongen hjalp de danske fredløse, og svensker og 

dansker hadde stått både med og mot hverandre 

i indre politikk og strid. Men nå ble det 

forholdet mellom de forskjellige landene som 

ble det sentrale i politikken i alle tre landene. 

Forbund ble fulgt og løfter ble brutt, og straks 

etter kom et nytt forbund. Ord og avtaler gjaldt 

bare så lenge de var til gagn. Som et pant på 

forbundet kom en forlovelse i stand. Alle de 

gangene som den lille prinsesse Ingebjørg ble 

lovet bort, forteller om den politikken som ble 

ført i Norge. I julehelgen 1302 ble hun lovet til 

hertug Erik, sommeren 1308 ble hun ved dansk 

mekling lovet bort til junker Magnus, sønn av 

kong Birger, noe som året etter ble stadfestet av 

kong Haakon. I mars 1310 skulle hun igjen bli 

forlovet med hertug Erik, som i mai samme året 

hadde forlovet seg med søsterdatteren til den 

danske kongen. Snart etter ble prinsesse 

Ingebjørg igjen forlovet med junker Magnus.  

 

 
Det gamle norske kongevåpenet – våpenet til kong 

Haakon V. Magnusson. Dette våpenmerket finnes 

blant adelsvåpnene på Sudrheimshornet fra 1200-

tallet. 

 

Alt neste sommer - før noen av de andre 

forlovelsene var oppløst - ble Ingebjørg igjen 

forlovet med hertug Erik. Så endelig sommeren 

etter - ved mikkelsmesse i 1312 - kunne 

bryllupet mellom den 11 årige prinsesse 

Ingebjørg og hertug Erik stå i Oslo. Det var 
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forøvrig et dobbelt bryllup, da den 15 år gamle 

Ingebjørg Eiriksdatter ble viet til hertug og 

nære tronarving Valdemar. Dronning Evfemia 

var død noen måneder i forveien.  

Hele tiden var hertug Erik drivkraften i dette 

spillet - nesten alt de andre gjør er bare 

mottrekk for å forsvare seg mot hans siste 

trekk. Kong Haakon dugde lite til å ordne opp i 

dette. Han var en ærlig mann, men ikke skarp 

og smidig nok til å kunne måle seg med hertug 

Erik. Derfor fant kongen seg - gang på gang - i 

de løftebrudd som kom fra hertug Eriks side. 

Det var en ulykke for Norge at landet ble dratt 

enda sterkere inn i en skandinavisk politikk, noe 

som landet ikke hadde noen interesse av, og 

som det lite kunne vinne på. Viktige interesser 

for landet ble forsømt, og pengene ble brukt 

opp i strider, som ble ført for dynastiske 

interesser. Dette var for Norge det første 

skrittet mot unionstiden. 

Med stort alvor tok kong Haakon seg av landets 

indre styret, men utenrikspolitikken hans, og 

den økonomiske svakheten som landet nå befant 

seg i, gjorde at ikke alt gikk så bra som 

ønskelig. Dette gjaldt særlig forholdet til 

hanseatiske kjøpmenn. De tvang seg til større 

og større rettigheter, og krenket ofte påbud som 

kongen hadde gitt, for å verne de norske 

borgerne, men som hanseatene mente var til 

hinder for deres handel. Men allikevel klarte 

kong Haakon i det store og hele å stagge 

hanseatene. Det viktigste kong Haakon V. 

Magnusson gjorde var kanskje byggingen av 

festninger. Tidligere hadde kong Sverre 

Sigurdsson bygd noen steinborger, blant annet 

Sverresborg i Bergen. Kong Haakon 

Haakonsson fortsatte dette arbeidet, og fikk 

blant annet reist Ragnhildsholm borg, på 

sørgrensen ved munningen av Götaelven. Med 

kong Haakon V. Magnusson ble arbeide tatt 

opp for alvor. Lengst i nord bygde han en borg 

på Vargøy - Vardøhus - som den senere ble 

kalt. Den skulle verge mot vikingene som kom 

fra Kvitsjøen, og herjet langs kysten av 

Hålogaland. Den skulle også trygge det norske 

herredømmet over skattelandene i nord.  

Da hertug Erik ikke ville gi fra seg 

Ragnhildsholm - som han hadde fått i len - 

bygde kong Haakon V. Magnusson en borg på 

Bogaholmen, lenger oppe der Götaelven deler 

seg. Stedet var et godt valg, og Båhus ble snart 

Norges sterkeste og viktigste festning. Det 

største anlegget - Akershus - planla kong 

Haakon trolig det meste av. Før festningen var 

ferdig ble den satt på prøve - da hertug Erik 

med en sterk hær rykket inn i Viken og tok 

Oslo. I frem uker holdt festningen, til hertug 

Erik måtte trekke seg tilbake. At kong Haakon 

valgte riktig plassering av festningen viser det 

at den aldri ble tatt så lenge den var festning.  

Kong Haakon V. Magnusson var like svakelig i 

helsen som sin bror. I sin siste tid var han 

bekymret for den skjebne landet ville få når han 

falt fra. Hans datter Ingebjørg hadde fått 

sønnen Magnus Eriksson i 1316, og han var nå 

arving til det norske riket. Men Magnus var 

bare et barn, og det var forventet at faren - 

hertug Erik - som kongen kjente så alt for godt, 

ville få makten. Trolig ville ikke hertug Erik 

tenke på hva som var det beste for landet. 

Allerede hadde noen norske stormenn samlet 

seg om hertug Erik. Så med ett ble hertug Erik 

plutselig drept med svik av sin bror, kong 

Birger, i 1318. Allikevel var kong Haakon 

urolig, og han tenkte på stormannsveldet - da 

han og broren var små - og de stridene det førte 

med seg. Han var redd for at utlendinger skulle 

trenge seg inn i landet - med en barnekonge som 

vokste opp i Sverige. Kongens siste tanke var å 

trygge sitt land så godt som det stod i hans 

makt. Da kongen kjente at døden nærmet seg, 

kalte han til seg sine fremste menn, og lot dem 

sverge på det hellige korset og sakramentene at 

de skulle holde hans påbud om styringen i 

landet. De skulle passe på at loven ble holdt, og 

at ikke utlendinger fikk borgerskap eller 

embeter i Norge. Atten dager senere, den 8. mai 

1319, døde kong Haakon, som den siste konge 

på mannssiden av kong Sverre Sigurdssons og 

Harald Hårfagre Halvdanssons ætt. Folket i 

Norge så på kong Haakon V. Magnusson sin 

styringstid som en lykkelig tid, og holdt ham 

senere for hellig. Med kong Haakon V. 

Magnussons død gikk på mange måter det 

gamle Norge i graven. I Mariakirken i Oslo ble 

et alter opprettet til kong Haakon V. 

Magnusson sin ære. 

Haakon V. Magnusson hadde med Katarina 

Sigurdsdatter, fra Vereide i Gloppen i 

Nordfjord, datteren Agnes Haakonsdatter. 

På et riksmøte i Oslo i 1302, angående 

tronfølgen, ble det vedtatt en ny tronfølgelov. 

Den gikk ut på at tronen - som forholdene nå 

var - skulle gå i arv til Ingebjørgs sønn, om hun 

fikk noen. I annet tilfelle til Ingebjørg selv og i 

tredje tilfelle til ektefødte sønn av kong 
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Haakons uekte datter Agnes. Og i det tilfelle at 

tronarvingen var umyndig når kongen døde, ble 

det bestemt at et formynderråd på 12 menn 

skulle styre landet, og av disse skulle 4 menn - 

deriblant kansleren og merkesmann - stadig sitte 

i kongens gård og lede forretningene. Rådet 

skulle avlegge en særskilt ed på å styre 

upartisk, søke landets og kronens beste i alle 

ting, og søke tilbake til kronen det som måtte 

være den frakommet. 

Hertuginne Ingebjørg Haakonsdatter døde i  

1361. Hun var da enke for annen gang, og 

hadde i sitt andre ekteskap vært gift med den 

danske ridderen Knut Perse. De fikk to sønner 

sammen, som døde i den store pesten i 1349.  

 

 
Svartedauden krevde også mange liv blant den 

norske høyadelen. Bildet kan illustrere hvordan 

adelsmannen får den siste velsignelse, men som 

oftest falt både prestene og likbærerne om like 

etter at de hadde vært i kontakt med den smittede. 

 

053. Agnes Haakonsdatter av Norge. Født ca. 

1290 i Gloppen i Nordfjord. Død 1319 på 

Romerike. Hun ble gift med ridder Haftor 

Jonsson Sudrheim. Født ca. 1281 på 

Romerike. Død 1320 på Romerike. Han var 

sønn til Jon Raud Ivarsson, som var baron på 

Romerike.  

Haftor Jonsson Sudrheim var en rik og mektig 

person med stor innflytelse, og med store 

eiendommer fordelt rundt i landet. Julen 1312 

gav kong Haakon V. Magnusson sitt storgods 

Borregård - med kongsgård og festning - til sin 

svigersønn på Sudrheim. Haftor Jonsson hadde 

i en årrekke vært en av de mest trofaste 

tilhengerne til kongen.  

Den senere storgården Hafslund var en del av 

Borregårdgodset. Haftor Jonsson ble i 1319 

medlem av den daværende 

formynderregjeringen som styrte landet - etter 

kong Haakon V. Magnussons død. Familien 

bodde på Sudrheim på Romerike i Akershus.  

 

 
Sudrheimshornet fra 1200-tallet. Hornet tilhørte 

den norske adelen, men ble senere frarøvet oss og 

er nå å finne på museum i København sammen med 

andre ”uerstattelige” verdier fra Norges 

storhetstid.  

 

 
Sudrheimsrosen, våpenskjoldet til baron Haftor 

Jonsson på Sudrheim i Sørum. Dette våpenmerket 

finnes blant adelsvåpnene på Sudrheimshornet fra 

1200-tallet. 

 

054. Jon Haftorsson. Født ca. 1312 på 

Romerike. Død ca. 1397. Han ble i 1332 gift 

med Birgitta Knudsdatter Lejon, som nevnes 

i 1332. Hun var datter av lagmannen i 

Vestergötland, Knud Magnusson Lejon (død 

1339), som tilhørte en sidegren av 

Folkungætten, og hustru Cecilia Røreksdatter  

Grejo. 

Jon Haftorsson var den eldste sønnen til Haftor 

Jonsson på Sudrheim (Sørum) og kongsdatteren 
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Agnes. Han arvet Borregård - med 

Borgarsyslegodset etter sin far, og han var  

også herre til Huseby. Jon Haftorsson fikk med 

sin hustru gods i Sverige. Blant annet Hamarö i 

Värmland, som Knut Magnusson hadde kjøpt 

av hertuginne Ingebjørg. Hamarö byttet Jon 

bort i 1350 til kong Magnus Eriksson mot en 

rekke gårder i Borgarsysle. Men noe senere fikk 

han eiendommen tilbake, som da var blitt gitt 

bort til domkapitlet i Skara. Jon øket sitt gods 

ved arv etter sitt søskenbarn Herdis 

Torvaldsdatter på Hjaltland, og han var en av 

de største godseiere i Norge og Sverige. 

Jon Haftorsson var norsk riksråd og ridder. N.- 

1333, sammen med broren Sigurd Haftorsson. 

N.- 1333, vedr. oppstanden mot kong Magnus 

Eriksson, der han og hans bror Sigurd, 

drottseten Erling Vidkunnsson og Ulv 

Saksesson "holdt Tunsberghus for kong 

Magnus", men alle, unntatt Ulv, fikk forlik med 

kongen. N.- 1337, var da norsk riksråd hos 

kong Magnus. N.- 1337, var da med ved 

kongens kroning. N.- 1338, tilhørte da kongens 

råd. N.- 1343, var da i Varberg, da 

kongssønnen Håkon Magnusson ble utpekt til 

Norges konge. N.- 1343, vedr. arbeidet for 

unionsoppløsning med Sverige. N.- 1347, var 

da blant de riksrådene - som på et møte i 

Lödöse - stadfestet kongens og dronningens 

testamente. N.- 1348, var da blant en av 

riksrådene i Oslo som gav dom til fordel for 

kongen, i hans strid med allmuen på Hedmark 

og Romerike - om vissøren og leidangen. N.-

1349, vedr. undertegnelsen av kong Magnus sitt 

norske testamente. N.- 1350, var da muligens 

med kong Magnus på krigstog til Russland. N.- 

1353, var da med på Båhus, da dronning 

Blanches morgengave ble ombyttet - slik at hun 

bl.a. fikk Borgarsysle. N.- 1357, er da kongens 

nærmeste rådgiver - da kong Magnus gjorde 

forlik i Lödöse med sin sønn Erik. N.- 1369, 

var da på Hisingen - som den første av rikets 

verdslige riksråder - og besegler kong Haakon 

VI. sin kunngjøring om våpenstillstanden med 

hansabyene. N.- 1370, vedr. fredsslutningen 

med Sverige. Han var da på Båhus, og ble 

utnevnt som den første av kong Haakons 

fullmektiger til å dra til Sverige, hvor han skulle 

forhandle om fred med kong Albrecht. Men 

forhandlingene førte bare til våpenhvile. N.- 

1379, var da fremdeles den første av de 

verdslige riksråder hos kong Haakon i 

Marstrand - da det ble inngått våpenstillstand 

med Sverige. N.- 1380, trakk seg da tilbake fra 

det offentlige liv. N.- 1388, er da med på å 

avgjøre Norges riksstyre. Jon Haftorsson hadde 

tre sønner og to døtre. De tre sønnene var Ivar, 

Ulv og Håkon. Ivar Jonsson døde ung, men 

etterlot seg datteren Sigrid og sønnen Jon, som 

igjen hadde sønnen Brynjulf. Ulv Jonsson - til 

Ervalla i Nerike i Sverige - ble gift med 

Margrete Pedersdatter Bonde (død 1415). Han 

ble stamfar for den svenske adelsslekten Roos 

til Ervalla og Holterætten i Nes på Romerike. 

Håkon Jonsson (død 1392) var gift med 

Margreta Eilivsdatter av Nausdal. Han var en 

tid anført som Norges "tronarving", men måtte 

fraskrive seg retten til Norges trone i 1388. Han 

døde barnløs. Datteren Cecilia Jonsdatter (død 

1411) ble gift med den svenske ridderen Ulv 

Holmgeirsson. Datteren Katarina Jonsson ble 

gift med Jon Brynjulvsson Bolt "den yngre". 

 

 
Stendene på 1300-tallet. Fra venstre en 

håndverker, en kjøpmann, en adelsmann og helt til 

høyre en biskop. 

 

055. Katarina Jonsdatter. Født ca. 1334. Død 

etter 1360. Hun var gift med Jon Brynjulvsson 

Bolt "den yngre". Død 1358, da han i følge 

islandske annaler skal ha druknet.  

 

056. Brynjulv Jonsson. Født senest 1358. Død 

før 07.03.1422. Han var gift med Ingeborg 

Bengtsdatter. Hun nevnes som enke den 

07.03.1422, og inngikk i 1440 arveforlik med 

sine to barn Ulvhild Brynjulvsdatter og Knut 

Brynjulvsson. Brynjulv Jonsson var i 1392 

norsk riksråd. Han omtales i 1405 som kjøper 

av gods i Onsøy, og samme året er han i 

Sverige.  
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057. Ulvhild Brynjulvsdatter på Holleby. 

Født 1420. N.- 1494 som eier til Holleby gård i 

Tune. Hun ble i 1438 gift med  Engelbrekt 

Staffansson Månestjerne. I et arvebrev av 

20.02.1437 "opplot" Peder Ulvsson (muligens 

Ulvhilds fetter) eiendommen til henne og til 

broren Knut, på grunn av at Ulvhild skulle 

inngå i ekteskap med Engelbrekt Staffansson og 

at Knut var blitt myndig. Engelbrekt 

Staffansson Månestjerne fikk i 1438 tildømt seg 

Holleby i Tune sammen med sin svoger Knut 

Brynjulvsson. Dette godset var det tvist om med 

Gyrid Aslaksdatter. Engelbrekt Staffansson 

holdt skifte med sin hustrus mor Ingeborg 

Bengtsdatter i 1440, etter hennes ektefelle 

Brynjulv Jonsson 1440. Engelbrekt Staffansson 

var norsk riksråd i 1449 og hadde "iallefall" len 

i Frøland i 1455. Han levde i 1459 og hans 

slekt kalles da "Månestjerne" etter våpenet to 

halvmåner med en stjerne oppe og en stjerne 

nede. 

 

058. Steffan Engelbrektsson Månestjerne. 

Norsk riksråd. N.- 1459. 

 

059. Gunhild Steffansdatter Månestjerne. 

Hun var i 1513 gift med Jon Nilsson Skak, til 

Kaupanger og Jomfruland, og skrev seg i 1514 

og 1529 til Søndre Eiker. Han var sønn til Nils 

Tormodsson Skak og hustru Åse Jonsdatter 

Skak. 

Jon Nilsson overfalt i 1514, med en daggert, 

Oluf Otteson Rømers svenn. Han hadde en tvist 

med ham på vegne av far sin, Nils Tormodsson. 

Jon Nilsson fikk i 1517 Holmfoss av Gunhild 

Haaversdatter mot å dra omsorg for hennes og 

foreldrenes sjeler. Han eide i 1522 Ullern på 

Eiker, og han fikk i 1523 og 1529 bevilling på å 

måtte kjøpe og selge sin gård som andre 

riddersmenn.  

 

060. Nils Jonsson Skak til Ulefoss. Født 1500, 

n - 1553, bodde da i Bergen. Han var gift med 

Adelus Finnsdatter Rostvig, "som brakte en 

del av Samsal-godset til sin mann, blant annet 

tre gårder i 1568". Hun var datter av Finn 

Hansson Rostvig og Margrete Pedersdatter 

Kamp. 

Nils Jonsson var i 1513 småsvenn hos 

erkebiskop Olav Engelbrektsson. "I 1540-1543 

solgte Nils Jonsson sin gård Foss til fru 

Ingeborg, Peder Hanssons, etter den med ærlig 

mann Jon Nilssønn  trufne avtale" Nils Jonsson 

var eier av Kaupanger i Sogndal. Han bodde i 

1553 i Bergen. 

"I følge Absalon Pederssønn var Adelus den 

27.08.1567 i Erik Hanssønns bryllup med 

Brynhild Trondsdatter Benkestokk". Hun 

nevnes også 14.08.1572 i en rettssak på 

Bergenhus rådstue. "Paul Huitfeldt, Norges 

statholder, Vincents Juel, høvedsmann paa 

Bergenhus, Johan Venstermand, Norges rikes 

kansler samt lagmændene Jon Simensøn i 

Agder, Axel Fredrikssøn i Bergen, Christopher 

Nilssøn i Stavanger og Jørgen Pederssøn i 

Skien kundgjør at paa Bergenhus raadstue, 14. 

august 1572, kom frem for retten ærlig og 

velbyrdig kvinde hustru Adelus, salig Niels 

Jonssøns efterleverske, og tiltalte Simen og Jon 

Stenssønner i Opdal sogn for en gaard 

Erisfjord, som hustru Adelus med gamle 

odelsbrev beviste at være hendes søns rette 

odelsgods. Simen og Jon svarte at gaarden var 

kommet under dem og deres forældre ved gave 

og fremla brev paa dette. I henhold til Magnus 

Lagabøters Landslovs bestemmelsder om 

landbrigder, kap VII, ble dømt at hustru Adelus 

paa egne og sin søns vegne skulle faa gjenløse 

gaarden efter seks mænds vurdering". (NST, b 

III, s 275). Det var kun en adelsmann i Norge 

på midten av 1500-tallet som kjennes ved navn 

Nils Jonsson, og det var Nils Jonsson Skak til 

Ulefoss og Kaupanger. 

 

 
Norsk handelsfartøi fra 1500-tallet. Fartøiet kalles 

en kogg, og var et vanlig syn langs kysten vår på 

den tiden. 

 

061. ......... Nilsdatter Skak. Død etter 1595.  

Hun var gift med Laurits Nilsen Lystrup til  



VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE 

FRA FRANKEN I BAYERN TIL TRYSNES I SØGNE 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

21 

 

 

Overgård og Barland. N.- 1582 og 1603.  

 

062. Adelut Lauritsdatter Lystrup. Hun var 

gift med Christen Jensen Schelderup. Født 

1574 i Bergen. Død 1622 i Søgne. Han var 

sønn til biskop Jens Pedersen Schelderup. 

Christen Jensen Schelderup kom til Søgne som 

sogneprest i 1605.  

 

063. .......... Christensdatter Schelderup. Hun 

var gift med Nils Olsen Faaborg. Født ca. 

1601. Død 1678. Nils Olsen Faaborg var trolig 

fra Faaborg på Fyn i Danmark. Han ble 

sogneprest i Søgne i 1622, og hadde dette 

embetet i 56 år.  

 

064. Sissel Nilsdatter Faaborg. Dsk. 

11.12.07.1713, på Rosseland
1
 i Greipstad

2
. 

Hun var gift med Morten Torjussen 

Rosseland. Født ca. 1614. Dsk. 1678, på 

Rosseland i Greipstad. Han var sønn til Torjus 

Olavssen Rosseland født ca. 1580 på Hamre i 

Tveit sogn, død 1663 på Rosseland i Greipstad.  

Sissel Nilsdatter arvet farens store bibel fra 

1589 og har selv skrevet på første blad: "Denne 

bog er mig underschrefne og min søn, Olle 

Mortensen - efter min død - af min Høy 

ærvedrige hæderlige kjære fader, Herr Niels 

Olufsøn Fåborg, foræret. Citzele Nielsdatter". 

Sønnen Olle Mortensen Kjelland arvet bibelen 

etter sin mor. Bibelen var på 1950-tallet 

fremdeles i familiens eie, og tilhørte da Gunnar 

Fredriksen Stray. Morten Torjussen var i 1647 

på Nodeland
3
 i Greipstad. Så bodde familien en 

kort periode på Berge i Søgne. Her var Morten 

Torjussen forpakter (gårdbruker). Familien 

flytter så til Rosseland i Greipstad, og der 

bosatte de seg på arvegodset til Morten 

Torjussen. Han arvet 1½ hud i Nedre 

Rosseland, og i tillegg til dette arvet han ½ hud 

i Kjellingneset
4
 og Brennåsen

5
 under Rosseland, 

1/3 hud i Hortemo
6
 i Greipstad, ½ hud i Østre 

Foss i Tveit, og pantegods i 1½ hud i Grindland 

i Finsland. Morten Torjussen var bonde, 

forpakter, oppsitter, odelsgodseier og 

pantegodseier. Han satt i 1681 også som eier av 

½ hud i Bustøl
7
 og 1 gsk. i Brennåsen. 

 

065. Susanne Mortensdatter Rosseland. Hun 

var gift med Henrik Markussen Reimer. Født 

1633 i Køge på Sjælland i Danmark Død 1713 

i Søgne
8
. Hans første geistlige embete var på 

Jelsa i Ryfylke hvor han var kapellan. Henrik 

kom til Søgne i 1681, og fra da av og frem til 

1699 var han kapellan i Søgne. Henrik ble i 

1699 utnevnt til sogneprest i Søgne, og  

satt i dette embetet frem til sin død i 1713. 

 

066. Sille Marie Henriksdatter Reimer. Født 

ca. 1688 i Søgne
9
. Død 1771, på Trysnes

10
 i 

Søgne. Hun var gift med Besse Jonsen 

Trysnes. Født ca. 1665 på Trysnes i Søgne. 

Død 1713 på Trysnes i Søgne, dsk. 13.07.1713, 

på Trysnes i Søgne. Han var sønn til Jon 

Bessesen Trysnes. (ca. 1620-1686) og hustru 

Tora Marcusdatter Sangvik
11

 (dsk. 08.06.1705 

på Trysnes).  

Besse Jonsen Trysnes var lensmann i Høllen
12

 

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

Han var en rik og mektig odelsgodseier, og 

hadde stor innflytelse i bygda.  

Ved skiftet etter Besse Jonsen Trysnes ble det 

opplyst at ekteparet hadde følgende barn: 

Hendrik, 7 år. Joen, 5 år. Marcus, 2 år og 

Susanne, 17 uker. Videre opplyses det at enkens 

svoger var Torgjus Olsen på Østre Eid
13

. 

Mannens bror var lensmann Bendt Joensen på 

Watne og hans søskenbarn var lensmann 

Ommund Olsen på Kjelland
14

. Jordegodset var 

på 1½ hud i gården Trysnes i Søgne. Familien 

bodde på Trysnes, løpenr. 128 og 129, gnr. 37, 

bnr. 1 og 4, i Søgne. 

 

 
Sauegjetere i Trysnesskogen på begynnelsen av 

1700-tallet. Ved buskapstellingen i 1723 var det 

registrert en hest, åtte storfe og 12 småfe (sauer og 

geiter) på Trysnesgården. 

 

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

i Søgne. Gravlagt 14.08.1787. Han var gift med 

1. Karen Pedersdatter Holst. Død 1734 på 

Trysnes i Søgne, dsk. 09.06.1734 på Trysnes i 

Søgne. Hun var datter av Peder Jensen Holst 

(1669-1725) og hustru Johanne  

Johansdatter Snig (1665-1746). 

Henrik Bessesen Trysnes var nå enkemann og 

ble gift på nytt i 1735 med Wivecke 

Larsdatter Trysnes. Død 1786 på Trysnes, 

dsk. 02.12.1786 på Trysnes.  

Henrik Bessesen Trysnes var en velstående 

mann, slik som sine forfedre. Men en gang må 

jo dessverre ulykken komme. Den 19.03.1742 

skjedde katastrofen på Trysnes. Da brøt det ut 

en kraftig brann, som raserte hele gården. Alt 

ble lagt i ruiner, både hus, inventar, redskaper 

og matvarelagre ble flammenes rov. Den samme 

våren herjet det også en stygg sykdom på 

gården, og flere av gårdens beboere var 

sengeliggende da den fryktelige brannen rammet 

dem. Henrik Bessesen Trysnes klarte ikke å få 

gården på fote igjen. Det førte til at han ved 

første anledning overlot jordegodset til de to 

sønnene sine, Besse Henriksen Trysnes og Lars 

Henriksen Trysnes. Ved skiftet etter Wivecke 

Larsdatter Trysnes ble det opplyst at mannens 

barn i første ekteskap med Karen Pedersdatter 

var: Askild, myndig. Henrik, gift og bor i 

Hellesund. Besse, 20 år, bor på Trysnes. 

Johanne gift med Peder Taraldsen Oftenes
15

. 

Sille Marie (død) var gift med Jakob Simonsen 

Ormestad
16

. Simond, myndig, bor på Ormestad 

og Catarina. Familien bodde på Trysnes, 

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

Søgne. 

 

068. Sille Marie Henriksdatter Trysnes. Født 

1733 på Trysnes i Søgne. Død i juli 1773 på 

Ormestad i Søgne, 40 år gammel, gravlagt 

22.07.1773, dsk. 08.10.1773 på Ormestad i 

Søgne. Hun giftet seg i 1755 med Jakob 

Simonsen Ormestad. Født 1725 på Ormestad i 

Søgne. Død i januar 1776 på Ormestad i 

Søgne, 51 år gammel, gravlagt 21.01.1776, 

dsk. 16.02.1776 på Ormestad i Søgne. Han var 

sønn til Simon Hansen Klepland
17

 (1690-1742) 

og hustru Siri Torjusdatter Ormestad (døpt 

18.10.1705 i Søgne). 

Jakob Simonsen Ormestad var en velstående 

odelsgodsbonde på Ormestad i Søgne, og lånte i 

tillegg ut penger til folk i bygda. Han var på en 

måte en av forløperne til dagens 

bankvirksomhet. Blant de som lånte penger  

hos ham var gårdbruker Ole Knudsen på 

Tofte
18

. Ved skiftet etter Jakob Simonsen ble det  

opplyst at ekteparet hadde følgende barn: 

Simon, 20 år og gift. Hendrich, 19 år og ugift. 

Catrine, 16 år og ugift. Sille Johanne, 11 år og 

Pernille, 8 år. Videre opplyses det at mannens 

søsters mann var Knud Nilsen Tangvall
19

 og 

konas søsters mann var Peder Taraldsen 

Oftenes. I boet var et stort jordegods (3¼ 

geiteskinn) i gården Ormestad. Det blir bygd 

uthus med fjøs, stall og låve i ca. 1750. 

Mandal Skifteprotokoll viser at det ble avholdt 

dødsskifte den 25.01.1785 etter Hendrich 

Jacobsen Ormestad. Samtlige av hans søsken 

levde og det er anført at broren, Simon 

Jacobsen, var myndig. Familien bodde på 

Ormestad, løpenr. 122, gnr. 34, bnr. 2, i Søgne. 

 

069. Catrine Jakobsdatter Ormestad. Født 

1760 på Ormestad i Søgne. Død 22.08.1839 på 

Trysnes i Søgne, gravlagt 28.08.1839. Hun 

giftet seg i 1790 med Askild Bessesen 

Trysnes. Født 1760 på Trysnes i Søgne. Død 

08.04.1843 på Trysnes i Søgne, gravlagt 

18.04.1843. Han var sønn til Besse Henriksen 

Trysnes (1731-1766) og hustru Guri 

Askildsdatter Ås (1739-1828). 

Askild var bare seks år gammel da faren døde i 

1766. Moren, Guri Askildsdatter Ås, satt 

tilbake med tre små barn. Ved skiftet etter 

Besse ble det bestemt at den unge enken skulle 

oppdra sine barn forsvarlig, samt sørge for at 

de fikk skolegang med undervisning i 

kristendom samt skriving og regning inntil de 

var blitt konfirmert og selv i stand til å tjene til 

deres opphold. Dette var en oppgave som enken 

tok høyst alvorlig. Askild Bessesen overtok i 

1776 slektsgården på Trysnes for 150 daler, 

men bruksretten ble holdt tilbake av moren og 

hennes nye ektemann Nikolai Jansen Langfeldt. 

De ønsket selv å drive gården i sin levetid, men 

jobben ble nok for slitsom, for i 1781 ble 

gården i sin helhet overlatt til Askild mot at han 

sørget for at søsknene ble hjulpet frem til 

konfirmasjonen. Askild var gårdbruker, selveier 

og los. De to eldste sønnene i familien, Besse og 

Henrik, var ofte med faren når han dro ut med 

losbåten. Eldstesønnen Besse var døvstum, men 

ellers hadde han gode evner og han kunne 

kommunisere med folk ved hjelp av tegn og 
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fakter. En høstdag i 1822 dro de to brødrene ut 

på losing, men det måtte ha skjedd en alvorlig  

ulykke for losbåten forsvant og de to omkom. 

Denne tragiske ulykken fikk et merkelig  

etterspill. Det dukket opp rykter i Søgne om at 

det var kommet en døvstum mann til 

Trondheim. Håpet i hjemmet på Trysnes ble 

tent, for kanskje var Besse fremdeles i live? 

Dermed skrev Askild og Catrine brev til 

Trondheim og forhørte seg om den døvstumme 

mannen. Ikke så lenge etter ble han sendt til 

Søgne og innlemmet i familien på Trysnes. 

Mange som kjente familien var skeptiske når de 

traff ”Besse” igjen. I bygda var han husket som 

en kraftig kar med lyst hår og på høyre kinn 

hadde han en liten kul. Lillefingeren på høyre 

hånd hadde vært kroket i nederste leddet slik at 

han ikke kunne rette fingeren helt ut. Den nye 

”Besse”, som var kommet langveis fra – helt fra 

Trøndelag, var mindre av vekst og ikke særlig 

båtvant. Det virket ikke som han kjente seg 

igjen på gården heller, verken i skogen eller i 

innmarken. Derfor var det ikke underlig at folk 

stusset, men foreldrene var fornøyd, for det var 

deres Besse som var hjemkommet. 

Askild Bessesen var på den tiden merket av det 

harde loslivet; han hadde nesten helt mistet 

synet så det var kanskje ikke så lett for ham å 

kjenne ”sønnen” igjen. Presten godtok 

foreldrenes forsikringer og i kirkeboken skrev 

han en merknad i Besses dødsrubrikk: 

”Igjenfunden og er levende”. Ett år etter at den 

virkelige Besse var forsvunnet på sjøen ble 

saken endelig oppklart. Da søstera Susanne 

Marie skulle gifte seg med Thomas Bentsen på 

Røsstad
20

 hadde ”Besse” tatt noen glass med 

sterk drikke, og plutselig begynte den 

”døvstumme Besse” å snakke. Og ikke nok med 

det; han snakket svensk. Dermed var svindelen 

åpenbar; det var lureri fra ende til annen. Det 

hjalp ikke at svensken kom med en rekke 

fantasifulle forklaringer. Han fortalte blant 

annet at han ”Besse” hadde fått talegavene 

tilbake etter en hjerneoperasjon i Sverige, men 

nå var det ingen som trodde ham lenger. Saken 

ble regner som så alvorlig at svensken ble 

innkalt til forhør på tinget og arrestert. Dette 

var et hardt slag for familien på Trysnes; ikke 

minst for Askild og Katrine, som virkelig hadde 

trodd at det var Besse som var kommet tilbake 

igjen. 

Midt oppi all denne tragedien fikk oppsitterne  

på Trysnesgården også besøk av den velkjente  

og beryktede storforbryteren Gjest Bårdsen.  

En mørk vårnatt i 1823 brøt han seg inn på 

kjøkkenet hos Askild og Katrine og stjal det han 

kom over. Gjest Bårdsen hadde sammen med 

fire andre følgesvenner begått et innbrudd på 

gården Djubo, ikke langt fra Harkmark kirke. 

Noen i følget var forkledd i dameklær og det ble 

sannsynligvis lagt merke til av Even Lian, fra 

Harkmark, som møtte rømlingene på veien. 

Dermed mente Gjest Bårdsen at det var nok 

tryggest å forlate hovedveien og å ta skogen 

fatt. De kom over heia til Hellesvig,
21

 hvor de 

stjal en båt og rodde deretter ut til Trysnes. På 

Trysnes gikk Gjest alene opp til husene, og han 

var så heldig at han fant en balje med klær som 

lå til bløt; det var både skjorter og kjoler. 

Deretter tok Gjest seg inn i huset ved at han 

vippet opp kroken på innsiden av kjøkkendøren 

og så rappet han med seg både klær og mat. 

Etter det vellykkede innbruddet på Trysnes tok 

følget postveien fatt i retning mot Lunde. 

 

 
24. mai 1823 ble Gjest Bårdsen pågrepet i 

Kristiansand,  satt i arresten og belagt med jern. 

På tingstedet Lunde vitnet hans venninne Caroline 

om tyveriene både på Hellesvig og Trysnes. Gjest 

settes på nytt i jern, men han vil ikke møte i retten 

på Lunde og rømmer natten til  6. august. 
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Den gang var det ingen vegforbindelse mellom  

Trysnes og Lunde. Det er således høyst 

sannsynlig at følget har gått på gangstien over 

heia fra Trysnes til Skarpeid via Åsene, og 

deretter tatt postveien fatt fra Skarpeid til 

Lunde. Men det var også den gang flere andre 

måter å komme seg fra Trysnes til Lunde på. 

For i følge opplysningene som senere ble gitt i 

retten skal forbryterne under denne ferden ha 

stjålet enda en båt og de skal ha rodd over ett 

vann (sjø). Dermed utelukkes det ikke at de ved 

Neverkilen på gården Skarpeid kan ha tatt en 

båt og rodd over til Knibe, hvorfra de videre har 

gått postveien til Lunde. Deres neste innbrudd 

skjedde på husmannsplassen i Halien. Dermed 

kan det se ut til at den sistnevnte versjonen mest 

sannsynlig må være den korrekte, fordi bruket 

Halien ligger litt vest for Lunde. Bårdsens følge 

var på vei østover og dermed virket det noe 

underlig at de ved Lunde først skulle ta vestover 

og så østover igjen.  

Lensmannen var allerede klar over at de befant 

seg i området og hadde satt opp vaktposter i 

nærheten av Søgne bro ikke så langt fra gården 

Tofteland. Da Gjest, venninnen Caroline og 

kameraten Ole Kittelsen var kommet ut på 

broen ble de omringet av lensmann Amund Eeg 

og hans folk. Gjest klarte å unnslippe mens de 

to andre ble arrestert.  

Etter all den tragedien som på den tiden hadde 

rammet Trysnesgården; både møtet med den 

uhederlige svensken og besøket av stortyven 

Gjest Bårdsen, så  maktet ikke Askild Bessesen 

å sitte med gården lenger. I 1826 overlot han 

derfor eiendommen til sønnen Abraham 

Askildsen Trysnes (1801-1866). 

Ved oppgjørsskiftet etter Askild Bessesen og 

hustru Catrine Jakobsdatter Ormestad i 1826, 

ble det opplyst at ekteparet hadde følgende 

barn: Abraham, myndig. Gurine, gift med 

Torgjus Larsen Ormestad. Susanne Marie, gift 

med Thomas Bentsen Røsstad. Kathrine, 23 år 

og Karen Sicilia, 20 år. 

I tillegg hadde de også sønnene Besse (1793-

1822) og Henrik (1795-1822). 

Eiendommen var på ⅔ engelsk i gården 

Trysnes. Familien bodde på Trysnes, løpenr. 

129, gnr. 37, bnr. 4, i Søgne 

 

070. Susanne Marie Askildsdatter Trysnes. 

Født 1797 på Trysnes i Søgne. Død 11.05.1873 

på Røsstad i Søgne, 76 år gammel, gravlagt 

19.05.1873. Hun giftet seg i 1823 med Thomas 

Bentsen Røsstad. Født 1795 på Røsstad i 

Søgne. Død 16.04.1885 på Røsstad i Søgne, 90 

år gammel, gravlagt 27.04.1885. Han var sønn 

til Bent Thomassen Smeland (1763-1842) og 

hustru Engel Jonsdatter Røsstad (1758-1840). 

Susanne Marie Askildsdatter giftet seg i 1818  

med Tobias Gundersen Guse fra Kvinesdal. De 

fikk en datter Berte Marie Tobiasdatter, før 

Tobias døde i 1829, bare 36 år gammel. 

Thomas Bentsen hadde en svært tragisk 

barndom, for han opplevde på nært hold den 

forferdelige drukningsulykken som rammet 

Røsstadfamilien i 1807.  

En februardag i 1807 var det stort gjestebud på 

Røsstad. Det var mange folk på gården, både 

fra nabogårdene og fra gårder i Holum. Det var 

en dag med kaldt og fint vær og isen lå blank på 

Trysfjorden. Noen av ungdommene fikk tak i en 

slede og fikk den ideen at de ville ut på isen. 

Noen gikk foran og dro og andre satt på sleden. 

Det var tre gutter og to jenter fra Frøysland
22

, 

fire av søsknene til Thomas Bentsen Røsstad og 

to ungdommer fra Holum. 

Av en eller annen grunn ble ikke den 12-årige 

Thomas med ut på isen; han ble sittende igjen 

på bakken opp ved husene. Derfra kunne han se 

hvordan de andre lekte og moret seg der ute. 

Helt plutselig gav isen etter og alle 

ungdommene forsvant under. De druknet alle 

sammen, 11 gutter og jenter i alderen åtte til 30 

år. Denne hendelsen gjorde et sterkt inntrykk i 

hele bygda og nabobygda Holum, og ikke minst 

på unggutten som så hva som hendte.  

Seks år senere rammet en ny tragedie 

Røsstadfamilien. Svend Bentsen, eldstesønnen i 

familien, var under Napoleonskrigen med i den 

farefulle transporten av varer over Skagerrak 

mellom Norge og Danmark. Vinteren 1813 var 

han skipper om bord på sluppen ”Min Datter” 

av Kristiansand som på en eller annen måte 

forliste i Skagerrak mellom Jylland og 

Kristiansand. Om forliset skyldes trefninger 

med engelske krigsskip eller uvær vites ikke, 

men man hørte ikke noe mer til skipper 

Bentsen. 

Dermed var Thomas den eneste gjenlevende  

sønnen i familien og foreldrene valgte derfor i 

1826 og overlate gårdsdriften til ham. 

Han satt med gården frem til 1857 og delte den 

da mellom sønnene Abraham og Thomas. 

Familien bodde på Røsstad, løpenr. 155, gnr.  

47, bnr. 1, i Søgne. 

Barn: I. Ellen Marie Thomasdatter Røsstad,  



VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE 

FRA FRANKEN I BAYERN TIL TRYSNES I SØGNE 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

25 

 

 

født 04.08.1824 på Røsstad, døpt 15.08.1824. 

Faddere ved dåpen: Bent Thomassen Røsstad, 

John Torkildsen Frøysland, Abraham Askildsen 

Trysnes, Ellen Bentsdatter Hævåger
23

 og 

Johanne Marie Tønnesdatter Frøysland. 

II. Susanne Kathrine Thomasdatter  

Røsstad, født 01.05.1826 på Røsstad, døpt  

07.05.1826, konfirmert 04.10.1840. Faddere 

ved dåpen: Torjus Larsen Ormestad, John 

Torkildsen Hævager, Abraham Askildsen 

Trysnes, Gurine Askildsdatter Ormestad og 

Anne Gurine Jørgensdatter Trysnes. 

III. Bolette Hendrikke Thomasdatter 

Røsstad, født 06.10.1828 på Røsstad, døpt 

19.10.1828, konfirmert 01.10.1843. Faddere 

ved dåpen: Torjus Larsen Ormestad, Abraham 

Askildsen Trysnes, Tønnes Torkildsen 

Frøysland, Gurine Askildsdatter Ormestad og 

Anne Gurine Jørgensdatter Trysnes. 

IV. Severine Thomasdatter Røsstad, født 

04.04.1831 på Røsstad, døpt 24.04.1831, død 

01.01.1838, gravlagt 08.01.1838. Faddere ved 

dåpen: Bent Thomassen Røsstad, John 

Torkildsen Hævåger, Jørgen Tobias Syvertsen 

Vige
24

, Ellen Birgitte Bentsdatter Hævåger og 

Karen Jessine Askildsdatter Trysnes. 

V. Bent Thomassen Røsstad, født 01.09.1833 

på Røsstad, døpt 15.09.1833, konfirmert 

03.10.1847. Faddere ved dåpen: Bent 

Thomassen Røsstad, John Torkildsen Hævåger, 

Abraham Askildsen Trysnes, Ellen Birgitte 

Bentsdatter Hævåger og Susanne Katrine 

Torjusdatter Ormestad. 

VI. Abraham Thomassen Røsstad, født 

24.02.1836 på Røsstad, døpt 06.03.1836, 

konfirmert 06.10.1850. Faddere ved dåpen: 

Abraham Askildsen Trysnes, John Torkildsen 

Hævåger, Jørgen Syvertsen Vige, Anne 

Jørgensdatter Trysnes og Anne Torjusdatter 

Ormestad. 

VII. Thomas Thomassen Røsstad, født 

23.07.1838 på Røsstad, døpt 05.08.1838. 

Faddere ved dåpen: Abraham Askildsen 

Trysnes, John Torkildsen Hævåger, Jørgen 

Torkildsen Frøisland, Anne Gurine 

Jørgensdatter Trysnes og Birte Tobiasdatter 

Røsstad. 

VIII. Tobine Samaria Tomasdatter Røsstad, 

født 24.02.1841 på Røsstad, døpt 28.02.1841, 

konfirmert 30.09.1855. Faddere ved dåpen: 

Bent Thomassen Røsstad, Lars Torjussen 

Ormestad, Abraham Askildsen Trysnes, Anne 

Jørgensdatter Trysnes og Anne Torjusdatter 

Ormestad. 

 

071.VII. Thomas Thomassen Røsstad. Født 

23.07.1838 på Røsstad i Søgne. Død 

15.02.1917 av hjertesykdom på Røsstad i 

Søgne, gravlagt 21.02.1917. Han giftet seg den 

26.05.1857 med Henrikke Bergine 

Torjusdatter Ormestad. Født 16.05.1835 på 

Ormestad i Søgne. Død 02.08.1908 av bronkitt 

på Røsstad i Søgne, gravlagt 06.08.1908. Hun 

var datter av Torjus Larsen Ormestad (1787-

1856) og hustru Gurine Askildsdatter Trysnes 

(1791-1855). 

Tomas Tomassen overtok som tidligere nevnt 

halve Røsstadgården etter foreldrene i 1857. 

Ved buskapstellingen i 1865 hadde han fire kyr 

og ni sauer på gården. På bruket hadde han eget 

sagbruk og møllebrug som gav familien ekstra 

inntekter.  

Tomas var også sjømann og seilte på Danmark  

med blant annet seilskutene ”Tonning”, 

”Cicero”, ”Bolette” og ”Haabet”. 

Familien bodde på Røsstad, løpenr. 156, gnr. 

47, bnr. 2, i Søgne. 

Barn: I. Susanne Marie Thomasdatter  

Røsstad, født 22.08.1857 på Røsstad, døpt  

30.08.1857. Faddere ved dåpen: Thomas 

Bentsen Røsstad, Børuf Knudsen Tånevig
25

, 

Haagen Olsen Vige, Birthe M. Tobiasdatter 

Vige og Tobine Thomasdatter Røsstad.  

II. Gurine Thomasdatter Røsstad, født 

05.09.1859 på Røsstad, døpt 09.09.1859, 

konfirmert 05.10.1873. Faddere ved dåpen: 

Lars Magnus Torjussen Ormestad, Jens 

Taraldsen Oftenes, Thomas Jensen Oftenes, 

Anne Torjusdatter Oftenes og Gunhild 

Torjusdatter Oftenes. 

III. Severine Thomasdatter Røsstad, født 

05.04.1862 på Røsstad, døpt 13.04.1862, 

konfirmert 01.10.1876. Faddere ved dåpen: 

Thomas Bentsen Røsstad, Abraham Thomassen 

Røsstad, Haagen Olsen Vige, Susanne Kathrine 

Thomasdatter Vige og Torgje Ormestad. 

IV. Thomas Thomassen Røsstad, født 

01.05.1866 på Røsstad, døpt 13.05.1866, død 

01.04.1873, gravlagt 07.04.1873. Faddere ved 

dåpen: Thomas Bentsen Røsstad, Abraham 

Thomassen Røsstad, Haagen Olsen Vige, 

Susanne Thomasdatter Vige og Tonette  

Gabrielsdatter Oftenes. 

V. Tonette Henrikke Thomasdatter Røsstad,  
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født 01.05.1866 på Røsstad, døpt 13.05.1866, 

konfirmert 02.10.1881. Faddere ved dåpen: 

Lars Torjussen Ormestad, Abraham Torjussen 

Ormestad, Rakel Torjusdatter Ormestad, 

Tarald Taraldsen Oftenes og Gurine Jensdatter 

Oftenes.  

VI. Bolette Henrikke Thomasdatter Røsstad, 

født 05.08.1868 på Røsstad, døpt 30.08.1868, 

konfirmert 01.10.1882. Faddere ved dåpen: 

Abraham Thomassen Røsstad, Thomas Bentsen 

Røsstad, Kristian A. Røsstad, Berthe A. 

Røsstad og Gurine Oftenes. 

VII. Henrik Tobias Thomassen Røsstad, født 

29.09.1870 på Røsstad, døpt 16.10.1870, 

konfirmert 05.10.1884. Faddere ved dåpen: 

Thomas Bentsen Røsstad, Abraham Thomassen 

Røsstad, Peder Pedersen Stray fra Oddernes 

sogn, Gunhild Larsdatter Røsstad og Abel 

Torgjusdatter Stray fra Oddernes sogn. 

VIII. Tobine Adine Cathrine Thomasdatter 

Røsstad, født 16.09.1873 på Røsstad, døpt 

21.09.1873, konfirmert 02.10.1887. Faddere 

ved dåpen: Haagen Olsen Vige, Thomas 

Bentsen Røsstad, Henrik Torjussen Ormestad, 

Susanne Cathrine Tomasdatter Røsstad og 

Theodine Jakobsdatter Ormestad. 

IX. Abraham Bendik Thomassen Røsstad, 

født 21.08.1877 på Røsstad, døpt 29.08.1877. 

Faddere ved dåpen: Lars Magnus Torjussen 

Ormestad, Adolf Jørgensen Skarpeid, Bent 

Abrahamsen Røsstad, Marie Jørgensen 

Skarpeid og Susanne Marie Børufsdatter  

Tånevig. 

X. Peder Johan Thomassen Røsstad, født  

23.11.1879 på Røsstad, døpt 25.12.1879, 

konfirmert 30.09.1894. Faddere ved dåpen: 

Haagen Olsen Vige, Torjus Jakobsen Ormestad, 

Peder Torjussen Ormestad, Birte Kathrine 

Thomassen Røsstad og Sofie Marie 

Abrahamsdatter Røsstad. 

 

072. III. Severine Thomasdatter Røsstad. 

Født 05.04.1862 på Røsstad i Søgne. Død 

02.10.1912 av nyresykdom på Trysnes i Søgne, 

gravlagt 12.10.1912. Hun giftet seg den 

26.02.1885 med Johan Jensen Trysnes. Født 

10.12.1856 på Ålo i Søgne. Død 12.01.1923 av 

astma på Trysnes i Søgne, gravlagt 20.01.1923. 

Han var sønn til Jens Jansen Vaglemyr (1823-

1900) og hustru Johanne Marie Jonsdatter 

(1828-1873). 

Johan Jensen var sjømann, senere skipper og  

skipsreder. Han mønstret i 1874 ut med sluppen 

”Farvel” til Holland. Fem år senere fikk Johan 

styrmannspatent og i 1883 tok han 

skippersertfikat. Han hadde da allerede 

anskaffet seg sluppen ”Cometen”, så dermed 

kunne Johan kalles skipsreder. I 1885 kjøpte 

han jakten ”Bolette” som han seilte med i en 

årrekke. 

Familien bodde på Trysnes, gnr. 37, bnr. 9, i 

Søgne. 

Barn: I. Johanne Marie Jensen Trysnes, født 

28.12.1885 på Trysnes, døpt 01.01.1886, 

konfirmert 30.09.1900. Faddere ved dåpen: 

Thomas Thomassen Røsstad, Jakob Henriksen 

Ormestad, Anton Jensen Trysnes, Marie 

Jensdatter Ormestad og Bolette Thomasdatter 

Røsstad. 

II. Thomas Hartvig Jensen, født 14.06.1889 

på Trysnes, døpt 23.06.1889, konfirmert 

04.10.1903. Faddere ved dåpen: Thomas 

Thomassen Røsstad, Bent Svenkesen Holmen
26

, 

Jakob Jakobsen Ormestad, Gurine Svenkesen 

Holmen og Tobine Thomasdatter Røsstad. 

III. Jens Jensen (Østermann), født 

09.04.1891 på Trysnes, døpt 03.05.1891, 

konfirmert 01.10.1905. Faddere ved dåpen: 

Thomas Thomassen Røsstad, Jakob Maselius 

Henriksen Ormestad, Anton Jemmin Jensen 

Trysnes, Bolette Thomasdatter Røsstad og 

Henrikke Thomasdatter Røsstad. 

IV. Hjalmar Sverre Jensen, født 29.08.1893 

på Trysnes, døpt 10.09.1893, konfirmert 

06.10.1907. Faddere ved dåpen: Bent 

Svenkesen Holmen, Anton Jensen Trysnes, 

Josias Berntsen Trysnes, Gurine Svenkesen  

Holmen og Tonette Thomassen Røsstad. 

V. Thorvald Jensen, født 21.08.1895 på 

Trysnes, døpt 08.09.1895, konfirmert 

10.10.1909. Faddere ved dåpen: Thomas 

Thomassen Røsstad, Bent Svenkesen Røsstad, 

Peder Thomassen Røsstad, Bolette Jensen 

Trysnes og Tobine Thomasdatter Røsstad. 

VI. Hilda Regine Jensen, født 16.04.1898 på 

Trysnes, døpt 22.05.1898, konfirmert 

06.10.1912. Faddere ved dåpen: Thomas 

Thomassen Røsstad, Emanuel Haagensen Vige, 

Peder Thomassen Røsstad, Bolette Jensen 

Trysnes og Olga Svenkesen Nøding. 

VII. Arthur Jensen, født 14.09.1900 på  

Trysnes, døpt 30.09.1900, konfirmert  

17.10.1915. Faddere ved dåpen: Thomas 

Thomassen Røsstad, Jakob Henriksen 
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Ormestad, Bent Svenkesen Nøding, Gurine 

Svenkesen Nøding og Henrikke Svenkesen 

Nøding. 

VIII. Magda Jensen, født 18.11.1903 på 

Trysnes, døpt 06.12.1903, konfirmert 

06.10.1918. Faddere ved dåpen: Thomas 

Thomassen Røsstad, Anton Jensen Trysnes, 

Henrik Jakobsen Ormestad, Gurine Henriksen 

Trysnes og Johanne Jakobsen Ormestad. 

 

073. VII. Arthur Jensen. Født 14.09.1900 på  

Trysnes i Søgne. Død 1978 i Søgne, gravlagt. 

Han giftet seg i 1932 med Anna Nome. Født 

01.09.1908 i Øyslebø. Hun var datter av Ole 

Johnsen Nome (1868-1946) og hustru Veline 

Andrea Olsdatter Audalstø (1883-1975). 

 
På bryggekanten midt på bildet ses Arthur Jensens 

hus, Nordstrand, bnr. 19 på Trysnes. I huset var 

det landhandel frem til ut i 1960-årene. Bildet er 

tatt en litt disig vårdag i 2002. Foto: Karl Arnt 

Skarpeid.   

 

Arthur Jensen fikk i 1931 fradelt en hustomt  

”Nordstrand” fra hjemmebruket, som da var 

overtatt av broren Torvald Jensen Trysnes. 

Arthur var herredskasserer i Søgne. I huset på 

Trysnes drev familien landhandel til ut i 1960-

årene. 

Familien bodde på Trysnes, gnr. 37, bnr. 19, i  

Søgne. 

Barn: I. Olav Jensen, født 09.09.1934 på  

Trysnes i Søgne.  

II. Astrid Jensen, født 04.07.1939 på Trysnes 

i Søgne.  

III. Randi Jensen, født 11.08.1942 på Trysnes 

i Søgne.  

IV. Bodil Jensen, født 13.04.1944 på Trysnes i 

Søgne.  

 

074. IV. Bodil Jensen. Født 13.04.1944 på 

Trysnes i Søgne.  
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VEDLEGGSDOKUMENTER 

 

I. Folketellingen 1801: 

 

Amt Prestegjeld Sokn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Søgne Søgne Trysnes Lnr. 129 1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Status Alder Sivilstand Yrke 

Askild   Bessesen  Husbonde på 

hovedbruket 

43  Gift  Bonde og 

gårdbruker  

Catrine   Jacobsdatter Hans kone  42  Gift   

Besse   Askildsen  Deres barn  8  Ugift   

Hendrich   Askildsen  Deres barn  6  Ugift  

Gurine   Askildsdatter Deres barn  10  Ugift  

Susanne  Marie Askildsdatter Deres barn  4  Ugift  

Torborg  Simonsdatter Tjenestefolk  16  Ugift   

Guri   Askildsdatter  Husmoder  

Husbondens 

moder 

66  Enke etter 

2det 

ekteskap  

Bruker gård  

Jan (Johan) Nicolai  Bessesen  Hennes barn  24  Ugift   

Petter   Nicolaisen  Hennes barn  22  Ugift  

Lars   Nicolaisen  Hennes barn  17  Ugift  

Mette  Marie  Nicolaisdatter  Hennes barn  20  Ugift  

Reier   Omundsen  Husbonde  34  Ugift  Bruker gård  

Tarjer   Salvesdatter  Tjenestefolk  24    

Aanen   Olsen  Husbonde  46  Gift  Bor på 

underbruket 

Lamholmen 

Sissel   Pedersdatter Hans kone  50  Gift  

Ole   Aanensen  Deres barn  22  Ugift  Enroulleret 

matros  

Peder   Aanensen  Deres barn  18  Ugift Enroulleret 

matros  

Ingeborg  Kristine Aanensdatter Deres barn  11    

Simon   Christensen  Husbonde  48  Gift Husmann 

med jord på 

Øvre 

Skarpeid 

Anne   Jørgensdatter Hans kone  42  Gift  

Tollef  Simonsen  Deres barn  15  Ugift   

Jørgen   Simonsen  Deres barn  10  Ugift  

Christen   Simonsen Husbondens 

fader  

81  Enkemann  

 

 

Folketellingsoppgaven for 1801 opplyser om bosettingen på hovedbruket, løpenr. 129, samt gårdens 

underliggende bruk og plasser som Lamholmen og Øvre Skarpeid. 
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II. Fra Folketellingen 1865: 

 

 Tellingsår: 1865  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018  

 Navn på bosted: Røsstad (Røsestad)  

Antall personer registrert på bostedet: 8.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet 

Thomas 

Thomassen 

Husfader Gift Gårdbruker 

og selveier  

1838 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Hendrikke 

Torgjusdatter 

Hans kone Gift Husmoder 1834 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Susanne 

Thomasdatter 

Deres datter Ugift  1856 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Gurine 

Thomasdatter 

Deres datter Ugift  1858 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Severine 

Thomasdatter 

Deres datter Ugift  1861 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Christian 

Aanensen 

 Ugift Tjenestekarl 1844 Holme 

Prestegjeld 

Norsk 

Gurine 

Jensdatter 

 Gift Tjenestepike 1845 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

Abraham 

Torgjussen 

Logerende Ugift Sjøfarende 1826 Søgne 

Prestegjeld 

Norsk 

 

 

III. Gårdsmatrikkelen fra 1886 gir følgende informasjon om gården Røsstad. 

Fylke:      Vest-Agder. 

Kommune:     Søgne. 

Sogn:      Søgne. 

Gårdsnummer:     47. 

Gammelt matrikkelnummer:    47. 

Navn på gård:      Røsstad. 

Merknad:      Gårdens navn skrives også som Røsestad. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 

 

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

Skilling 

1 155 Røsstad Abraham Thomassens 

Enke 

2.71 1.3.8 

2 156 Røsstad Thomas Thomassen 2.71 1.3.8 
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IV. Fra Folketellingen 1900: 

 

 Tellingsår: 1900  

 Kommune: Søgne  

 Kommunenummer: 1018  

 Navn på bosted: Trysnes  

Antall personer registrert på bostedet: 9.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Johan Jensen Husfader Gift Skipsfører  

Eier av en 

Galeas 

1856 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Severine 

Jensen 

Husmoder  Gift Skibsfører-

kone 

1862 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Johanne Jensen Deres datter  Ugift Midlertidig 

bosted: 

Røsstad i 

Søgne. 

1885 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Tomas Jensen Deres sønn Ugift Midlertidig 

bosted: 

Røsstad i 

Søgne 

1889 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Jens Jensen Deres sønn Ugift  1891 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Hjalmar 

Jensen 

Deres sønn Ugift  1893 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Torvald Jensen Deres sønn Ugift  1895 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

 

Hilda Jensen Deres datter Ugift  1898 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 

Arthur Jensen Deres sønn Ugift  1900 Søgne 

Prestegjeld i 

Lister og 

Mandal Amt 

Norsk 
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V. Matrikkelutkastet fra 1950 gir følgende informasjon om gården Trysnes. 

Fylke:      Vest-Agder. 

Herred:      Søgne. 

Sogn:      Søgne. 

Gårdsnummer:     37. 

Navn på gård:      Trysnes. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  43. 
 

37 Trysnes  

1 Trysnes 0 mark 99 øre  Tobias Berntsen  

2 Trysnes ytre 2 mark 31 øre  Othilie Berntsen  

3 Solskjær 0 mark 04 øre  John Jensen  

4 Trysnes 3 mark 56 øre  Askild Henriksen  

5 Trysnes 0 mark 55 øre  Jørgen Skarpeid (Trysnes-Trollnes) 

6 Solvik 2 mark 00 øre  Hans Hansen  

7 Trysnes 0 mark 42 øre  Lars M. Bendiksen  

8 Trysnes 0 mark 32 øre  Adine Hansen  

9 Vestre Sælskjær 0 mark 02 øre  Thorvald Jensen  

10 Sælskjær 0 mark 03 øre  Jens Jensen (Østermann)  

11 Joransheia 0 mark 14 øre  Sigvart og Berginius S. Vige  

12 Tangen 0 mark 08 øre  Johan Berntsen  

13 Ekelund 0 mark 04 øre  Karoline Salomonsen  

14 Sjøborg 0 mark 03 øre  Johanne Jensen  

15 Stenberg 0 mark 03 øre  Theodora Jensen  

16 Lunden 0 mark 03 øre  Thonning Henriksen  

17 Sjøstrand 0 mark 02 øre  Sverdrup Trysnes  

18 Myrbakken 0 mark 03 øre  Jørg S. Vige  

19 Nordstrand 0 mark 01 øre  Arthur Jensen  

20 Vens-berget 0 mark 03 øre  Petter T. Olsen  

21 Kveldsol 0 mark 01 øre  Søgne kommune  

22 Bjerkely 0 mark 05 øre  Jørgen Trysnes  

23 Kalsnes 0 mark 08 øre  Olav Kielland  

24 Sjøbris 0 mark 01 øre  Askild Henriksen 
Thorleif Jensen 

(overstrøket) 

25 Trykjella 0 mark 01 øre  Odd Systad  

26 Fjellhaug 0 mark 03 øre  Thor Gravelseter  

27 Solbakken 0 mark 03 øre  Bjarne Larsen  

28 Saueholmene 0 mark 01 øre  Olav Kielland  

29 Solstrand 0 mark 03 øre  Karl Berntsen  

30 
Ytre Tydille og 

Kompasen 
0 mark 10 øre  Knut Knaus  

31 Steinstykket 0 mark 05 øre  Lars M. Bendiksen  

32 Havtun 0 mark 01 øre  Håkon Hansen Ålo  

33 Aspelund 0 mark 04 øre  Eide Johan og Ruth Olsen  

34 Solborg 0 mark 01 øre  Tobias Berntsen 
Ludvig T. Røsstad 

(overstrøket) 

35 Bakke 0 mark 02 øre  Tobias Berntsen 
Sigrid og Karl 

Hansen (overstrøket) 

36 Solheim 0 mark 05 øre  Othilie Berntsen (overstrøket) 

37 Lille Lammeholmen 0 mark 04 øre  Helge Morgan Sæther (overstrøket) 
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38 Mj. Jallely 0 mark 04 øre  Jens Østermann (overstrøket) 

39 Havgløtt 0 mark 01 øre  Georg W. Rossvold (overstrøket) 

40 Capri 0 mark 04 øre  Leif Folkverd (overstrøket) 

41 Stranna 0 mark 05 øre  Einar Holst Johannesen (overstrøket) 

42 Fjellro 0 mark 04 øre  Otilie Berntsen (overstrøket) 

43 Bringebærholmen 0 mark 01 øre  Hendrik Bogaard (overstrøket 

 



VÅRE FORFEDRES HISTORIE GJENNOM TIDENE 

FRA FRANKEN I BAYERN TIL TRYSNES I SØGNE 

  

 

SLUTTNOTE: 
                                                        
1 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 75. Rosseland. Udt. rå`sselann. -- 

Røsβelandt 1601. Røβeland, Roβeland nordre og 

søndre 1604.1/1, 1/1. Røβeland 1630. Roseland, 

Roβeland St. S. 288. Øvre Rosseland med 

Kiellingsnæs og Nedre R. 1668. Øvre og Nedre 

Rosseland 1723. 

*Rossaland; af ross (hross) n., Hest. Dette Navn 

forekommer adskillige Gange fra Nedenes til S. 

Bergenhus Amt. Gaarden ligger ved Nordenden af 

Rossevand, hvilket Navn vel er en forkortet 

Dannelse for Rosselandsvand. 

 
2 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 78. Greipstad. Udt. grei`psta. -- Se 

Oplysningerne om Sognets Navn. -- Grebstadt 

1601. 1604 (østre og vestre).1/1, 1/1. 1630. Øster 

og Vester Grebstad 1668. 1723. Greipsstaðir; sms. 

med det i MA. alm. brugte Mandsnavn Greipr, som 

findes indgaaet i mange Stedsnavne. Se PnSt. S. 

93. 

 
3 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 110. Naadeland. Udt. nå`delann. -- 

Nødelannd 1601. 1604 (søndre og nordre).1/1, 1/1. 

St. S. 288. Nøddeland 1630. Søndre Nodeland med 

Busteensdallen og Smoeraas og Nordre Nodeland 

med Kringlemoen 1668. Sønder og Nordre 

Nodeland (Pl. Skindermoenen) 1723.  

Den rigtige Forklaring af dette Navn er visselig 

given af Magnus Olsen efter en Antydning af O. 

R.; se Bd. XI S. 124: "Navnet forekommer i flere, 

lidt afvigende Former (Notland, Noteland, 

Nodland, Nodeland, Noddeland) oftere paa 

Strækningen fra Nedenes til Søndhordland, 

saaledes t. Ex. i Avaldsnes, hvor det er skr. 

Notuland DN. IV 669, 1449 Forledet Notu- tør 

sammenstilles med 1ste Led i Nøtsæter i 

Bremanger, skr. i Notusætre BK. 9 a, der er samme 

Navn som Notsæter i Sogndal i Sogn; af 

*Notusetr" ere kanske ogsaa flere andre Navne at 

forklare. "Det er lidet rimeligt at søge et Elvenavn 

Not- eller Nat- i den hyppige Sammensætning 

Notuland (Notland osv.), saaledes som forsøgt i 

NE. S. 175. Heller ikke kan Notu- paa Grund af 

Endelsen komme af not (hnot) f., Nød, og sigte til 

Rigdom paa Hassel; desuden har man paa 

Vestlandet et andet alm. Ord for 'Sted, bevoxet 

med Hassel', som ofte forekommer som Gaardnavn, 

nemlig Hesliland. Notu- synes da at maatte 

forstaaes som Nọtu-, Gen. af Plantenavnet *nata f., 

Folkesprogets Brennenata, Nesle (urtica)". 

"Umuligt er det dog ikke, at Notland i enkelte 

Tilfælde kan være direkte sms. med not f., Nød 

(NE. S. 328)". "Den her givne Forklaring af 

Notuland synes ogsaa O. R. at have fundet mulig, 

                                                                                 

idet han efter sine Bemærkninger til [Nottveit,] 

Fane GN. 88 med Blyant har tilføiet: "nata, Nesle". 

Naar en saadan Mængde Stedsnavne synes at være 

sms. med et Ord for "Nesle", bør dette utvivlsomt 

sees i Sammenhæng med Neslens Anvendelse som 

Nytteplante. Af Trevlerne af Storneslen (urtica 

dioica L.) spandt man i flere Egne af Landet endnu 

i 18de Aarh. et grovt, stærkt Garn, hvoraf der 

forarbeidedes tykt Lærred og Strie; se Schübeler, 

Viridarium Norvegicum. I S. 541 f." -- Om 

"Busteensdallen" jfr. GN. 113; Stedet er nu Brugs 

No. 23. Om "Smoeraas" jfr. Under "Forsvundne 

Navne" ndfr. "Kringlemoen" er sms. med kringla 

f., Kreds, Ring, som i Stedsnavne sigter til noget 

afrundet ved Stedets Situation (Indl. S. 62). 

"Skindermoenen" er GN. 103. 

 
4 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 75,11. Kjellingnes. -- Underbrug 

1668; se under Gaards-No.  

*Kerlingarnes; sms. med kerling f., gift Kvinde. 

Ordet udtales i Egnens Dialekt Kjelling. Som 1ste 

Led i Gaardnavne maa det sigte til, at Gaarden en 

Tid har været i en Enkes Eie. Samme Navn Hitterø 

GN. 4. 

 
5 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 76. Brennaasen. Udt. bræ`nnåsen. -- 

Brendaasen 1668. 1723.  

*Brennuáss; af brenna f., Brænding, i Stedsnavne 

ofte om Jord, ryddet ved Brænding (Indl. S. 45). 

Da Stedet ligger under en høi Aas af samme Navn, 

sigter Navnet maaske her til Skovbrand. 

 
6 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 104. Hortemo. Udt. hó`rtemó. -- 

Hortemo 1601. 1604 (øvre og nedre).1/1, 1/1. 

1610. 1630. Øvre Hortemoe med Skaarland og 

Nedre Hortemoe med Egeland 1668. Øvre Hortemo 

og Nedre Hortemo med Eegeland eller Morassen 

(Pl. Moenen og Roehejen) 1723.  

Gaarden ligger paa en Flade ved en Bæk, som gaar 

til Søgneelven. Navnet er NE. S. 108 afledet af et 

Elvenavn, som er kjendt andensteds fra (Horta i 

Sogn). Der findes mange Stedsnavne i Landet, som 

synes at indeholde samme Stamme: Horten i Lom, 

Horten og Hortum, Pladsnavne sydligere i 

Gudbrandsdalen (ved intet af disse Steder har 

Udtalen været kjendt af O. R.), Horten i Skiaaker 

(udt. Holten med lukt o og "tykt" l samt 

Enstavelsestone, dog ogsaa med aa), Horta, to 

Fjelde i Stor-Elvedalen, Horten, Skovstrækning i 

Gjerpen (Udtalen forskjellig opgiven og usikker), 

Horten By (udt. med aa og "tykt" l samt 

Tostavelsestone), Horten, Gaard i Aurland i Sogn 

(tidligere alm. skr. Horken), Horten, Fiskevær i 

Leka i Namdalen (udt. Holta med lukt o og "tykt" l 
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samt Enstavelsestone) og endel Fjeldnavne i den 

sydvestlige Del af Landet, nemlig Horten i Aardal i 

Ryfylke (udt. med lukt o og Enstavelsestone), 

Aurehorten i Bykle i Sætersdalen, Moltehorten i 

Hjelmeland (lukt o), Hortfjeldet i Fyresdal og 

Hortenuten i Saude i Ryfylke. Ved enkelte af disse 

Navne har O. R. tænkt paa en Lydforandring af 

Ordet hølkn, helkn n., stenig Grund, Klippegrund, 

der bl. a. i Flertalsform (*Helknar) findes som 

Gaardnavn paa fl. St. i Nutidsformerne Hektner, 

Heltne, Hekninne. Ved de øvrige Navne formoder 

han (Bd. IV, 1 S. 34) Sammenhæng med det af 

Ross anførte Hort m. (med lukt o), den haarde, 

knudrede ydre Bark paa ældre Træer, især Asp og 

Furu (brugt i det Nordenfjeldske). Dette Ord sætter 

S. B. (Bd. IV, 2 S. 4) i Forbindelse med det 

nyislandske hörtl n., Ujævnhed paa frossen Is; han 

formoder saaledes, at Stedsnavnet Horten, hvor det 

udtales med lukt o og Enstavelsestone, forudsætter 

et gammelt *họrt f., og Hort m. et gammelt họrtr 

m. (jfr. Folkesproget Kort, med lukt o, ved Siden af 

Kart). Disse Ord have efter hans Formodning 

betegnet Ujevnhed, Knude overhoved, hvoraf 

Ordenes Brug i Stedsnavne er at forklare. Se Bd. 

VI S. 128. 

 
7 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). FORSVUNDNE NAVNE i GREIPSTAD 

SOGN: Bustøll 1668. Buestøll 1723. Af búð f., 

Bod, og stọðull, Støl. 

 
8 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Sognets Navn: Søgne. Udt. sø`ngne. Ældre 

Navneformer: Sygnu s. DN. I 232, 1344 Sognodaal 

DN. II 679, 1481 Sognedall DN. II 819, 1532 

Sseygne s., Soognedal DN. VIII 838, 1548 

Søgndals Prestegield St. S. Sognet benævnt efter 

det gamle Navn paa GN. 1, det opr. Kirkested. -- 

Egen Præst nævnt DN. I 232, 1344 Senere hørte 

Søgne under Oddernes, indtil det udskiltes som 

eget Præstegjeld ved Reskr. af 10/7 1604 (Norske 

RigsRegistr. IV S. 54). Søgne Kirke var derefter 

Hovedkirke, indtil i 1861 ny Hovedkirke blev 

opført paa Gaarden Lunde (GN. 71), hvorefter 

Søgne Kirke blev reduceret til Kapel. Gaardenes 

Navne:  

 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 1. Præstegaarden. Se Oplysningerne 

om Sognets Navn. -- a Syghnu, [Midhuus, til 

Miðhusa,] i Midhusum i 

Sygnu bø DN. I 231. 232, 1344. Sseygne DN. VIII 

838, 1548. Søgnne 1601. 1630. Underbrug: 

Lundelij, Versdall, Kierckennes, Bygdens Eng, 

Smidelij Ødegaard og den gamle Ødegaard samt de 

2 Udøer Helløer i Hellesund St. S. Søgne 

Præstegaard med Midhus, Berge og Sandwigen 

                                                                                 

1668. Underbrug Midhuus øde og Sangwigdahlen 

1723. Sygna f., egentlig Navn paa Bygdens 

Hovedelv, Søgneelven, nær hvis Udløb Gaarden 

ligger. Om dette Navn se under GN. 91. -- Af 

Underbrugenes Navne er Midhus bevaret i Brugs-

No. 3, Mehusmark. Om "Sangwigdahlen" jfr. GN. 

23. "Versdall" kan være gammelt *Dvergsdalr; jfr. 

Randøsund GN. 96. De to Helløer ere Helløen ved 

Ny-Hellesund og GN. 1,2. Hellø kan være opr. 

*Helluøy, sms. med hella f., Helle, fladt Berg, 

hvilket Ord kunde sigte til en Landingsplads af en 

saadan Beskaffenhed (jfr. Laðhella). Saaledes er 

Helleøen ved Gamle-Hellesund i Høvaag forklaret 

(Bd. VIII S. 154). Da imidlertid en af disse to 

bekjendte Havne maa svare til den i to Sagaer 

nævnte Havn Helgasund (Fornm. s. VIII 328. 331. 

IX 38), b.9,s.47 turde Hell(e)øen, ialfald paa et af 

Stederne, være opstaaet af *Helgøy, den hellige Ø. 

En saadan Antagelse finder maaske for Ny-

Hellesunds Vedkommende en Støtte i Meddelelsen 

om, at der paa GN. 1,2 skal have staaet et Kapel 

(se under "Nedlagt Kirke" ved Herredets Slutning); 

Kirker bleve jo ofte bygget paa Steder, som havde 

været Sæde for hedensk Gudsdyrkelse. Hellesund 

af Helgasund kan sammenlignes med Hellebost af 

Helgibólstaðr (rigtignok fra en anden Kant af 

Landet, N. Bergenhus og Romsdals Amter). For 

Helgøy skulde man vel nærmest vente en 

Nutidsform Helgøi; men Udtalen kan være 

paavirket af Navnet Hellesund. Peder Claussøn 

skriver Heliesund, Helliesund (Saml. Skrifter. Udg. 

af G. Storm. S. 307. 447); men denne Skrivemaade 

beror dog vel kun paa, at Forfatteren identificerer 

Ny-Hellesund med det gamle Helgasund ; den ikke 

meget yngre St. S. skriver Hellesund, Helløer. 

 
9 Slik beskrives herredene i Norge få år før 

unionsoppløsningen i 1905: Søgne, herred i Lister 

og Mandals amt, 239.83 km.2 med 3297 

innbyggere og utgjør Søgne prestegjeld med Søgne 

og Greipstad sogne. Herredet ligger ved kysten 

mellom Kristiansand og Mandal, og kystlandskapet 

er sterkt innskåret av flere fjorder som 

Torvefjorden og Trysfjorden. I Trysfjorden var det 

på 1800-tallet flere skipsverft, og ved verftet på 

Røsstad ble det i løpet av 1890- årene bygd flere 

store skonnertskip; det kan nevnes Balder og 

Trysfjord. Utenfor kysten finner man flere bebodde 

øyer som Okse og Borøya. Av arealet utgjør 15,09 

km.2 åker og eng, 185,24 km.2 er skog hvor furu 

og eik er blant de tresortene med størst utbredelse, 

8,29 km.2 er ferskvann og resten av arealet består 

av øyer, fjell og myrer. De viktigste næringsveiene 

i bygda er jordbruk og fiskeri, og innen jordbruket 

er frugtavl og husdyrhold de viktigste. I herredet 

ligger Lister og Mandals amts landbrugsskole og 

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

innbyggere, hvor virksomheter innen skipsfart med 

rederier og skipsverft sysselsetter de fleste. I 

herredet ligger det flere sag- og møllebrug, en dør- 

og vindusfabrikk og ett meieri. Søgne sogn har 

svært gode kommunikasjonsmuligheter med 

nabodistriktene via dampskipsforbindelse og 

hovedveiforbindelse "den sørlandske kysthovedvei" 

til Kristiansand og Mandal, samt 

sideveiforbindelse til Øyslebø, Harkmark og 

Holum. 

 
10 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 37. Trysnes. Udt. trý´ssnes. -- 

Tryβnes 1601. 1604. ½. 1630. Trysnæs 1668. 

1723.  

Se under GN. 50. 

Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 50. Try. Udt. trý. -- Try DN. VIII 

838, 1548 Trye 1601. Trye vestre og østre 1604. ¹/ı, 

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

Ligger inderst inde i den lange og smale Trysfjord 

ved Udløbet af en Elv. Navne, som kunne 

sammenlignes med dette, ere: Gaardnavnene 

Trydal i Gjerstad Sogn og Trydal i Bykle Sogn, 

Nedenes Amt, samt Tryland, Vigmostad GN. 74, 

alle tre Gaarde ved Elv, -- Elvenavnet Trya i Stor-

Elvedalen (Udløb ved Gaarden Trønnes) samt 

Trybækken i Østerdalen, -- og mulig Bygdenavnet  

Tryssil (Trysilar NgL. II 491).  

 
11 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 23. Songvig. Udt. så`ngvíg. -- 

[Sangvig ASt. 87]. Sanguig 1601. S. østre, midtre 

og vestre 1604.1/1, 1/1, 1/1. 1610. 1630. Sangvig 

(Øster S., Wdhuus S. og Wester S. med halve 

Scharpøen og b.9,s.50 Høelen) 1668. Sangwig 

(Øster S. med 1/4 Skarpøe og 1/2 Høllen, Udhuus 

S. og Wester S. med 1/4 Skarpøe og 1/2 Høllen) 

1723. I NE. S. 240 anført under Elvenavnet Songa, 

med den Bemærkning, at Gaarden ligger "ved den 

vestlige Elv (ikke Hovedvasdraget)". Herved maa 

vel sigtes til Lundeelven; men Angivelsen er da 

ikke rigtig, da Gaarden ligger ved en Vik i den 

Bugt, hvori Søgneelven løber ud (Høllenfjorden). 

Lundeelven synes desuden i gammel Tid at have 

havt et andet Navn (se ved GN. 31). Dette 

Gaardnavn synes at maatte indeholde Søgneelvens 

Navn og at være et opr. *Sygnuvík. Men Udtalen 

med å bliver da paafaldende; jfr. under GN. 91. -- I 

Matrikelen af 1905 skr. Songvik. 

 
12 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 23,7. Høllen. Udt. hø´llen. -- Se under 

Gaards-No. Et Strandsted paa Neset ved den 

vestlige Side af Søgneelvens Udløb. Samme Navn i 

Spangereid (GN. 152,4). Er oldn. hylr m., nu Hyl, 

                                                                                 

Høl: dyb Hulning i Elv, men ogsaa Vandpyt, dyb 

Vandsamling. 

 
13 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 42. Eid østre. Udt. ei. -- Øffre Eidt 

1604.1/1. Øster Eid 1668. 1723.  

*Eið n., Eid. "Eidet" gaar fra Kumlefjorden til  

Hartmarksfjorden. Eid vestre hører til Hartmark 

Sogn. 

 
14 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 70. Kjelland. Udt. Kæ`llann. -- 

Kieldlannd 1601. Kieldland 1604.1/1. Kielland 

1610. 1630. 1668. Kjelland 1723.  

*Kelduland; sms. med kelda f., Kilde, Brønd, 

Vandhentningssted. Ligger ved Udløbet af en Bæk 

i Lundeelven. 

 
15

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 31. Oftenes. Udt. å`fftenes. -- 

Offtenes 1601. 1604.1/1. 1630. Østenæs (!) 1668. 

Oftenæs 1723.  

*Alptarnes? Antages i NE. S. 177 at indeholde et 

Elvenavn som 1ste Led. Ligger paa et Nes yderst 

ved Torvefjorden. Ved Gaarden falder en liden 

Bæk ud. Det kan dog neppe være denne, hvortil 

Navnet sigter; dette maa være den inde i den lille 

Fjord udmundende Lundeelv. Dennes gamle Navn 

har formodentlig været Alpt, egentlig Fuglenavnet 

alpt f., Svane, der synes at være brugt som 

Elvenavn; Ofta heder nu et Tilløb til Lærdalselven, 

og i dette Amt findes flere sikre Spor af det samme 

Elvenavn (se Lyngdal GN. 203. 214, Herred GN. 

34, Bakke GN. 44). 

 
16 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 34. Ormestad. Udt. ø`rmesta. -- 

[Øringstadt ASt. 87]. Orinngstadt 1611. Øringstad 

1604.1/1. Ørringstad 1610. Øringstad 1630. 

Ørumstad 1668. Ørumbstad 1723.  

*Ormarsstaðir. PnSt. S. 191 opført under det gamle 

Mandsnavn Ormarr, der findes nogle Gange som 

norsk Mandsnavn, tidligst i 9de Aarh., i den senere 

MA. i Bratsberg Amt og i Sætersdalen. 

Paafaldende er den gjentagne ældre Skrivemaade 

med Øring-. Samme Gaardnavn i dette Amt Halsaa 

GN. 50. b.9,s.52  

 
17 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 73. Klepland. Udt. klæ`pplann. -- 

(Tingsted i 15de og 16de Aarh.). Klepland DN. X 

117, 1428 VIII 838, 1548. VI 777, 1539. 

[Klepelandt, Kleppelandt ASt. 87]. Kleplandt 

1601. Kleplandt østre, vestre og midtre 1604.1/1, 

1/1, 1/1. Kleplandt 1610. 1630. Klepland østre, 

vestre og Midhus 1668. Klepland Wester, Midhuus 

og Øster 
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1723. Kleppland; af kleppr m., egentlig: Klump, 

overført: Fjeldknat (Indl. S. 60). 

 
18 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 55. Tufte. Udt. tu`ffte (ogsaa opg. 

tu`pte). -- Toffte 1601. 1604.1/2. 1630. Tofte 1668. 

1723.  

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

 
19 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 72. Tangvall. Udt. ta`ngvall. -- 

Tanguolld 1601. Tangeuolld 1604.1/1. Tanguold 

1610. 1630. 1668. Tangvold 1723. Navnet findes 

andensteds i flg. Former: Tangvall (i Bamle), 

Tangevold (i Laardal), Tangvold (i Klæbu og i 

Hegre).  

Opr. *Tangavọllr; af tangi m., Tange, som her vel 

sigter til et af de Nes, som dannes af Elvens 

Krumninger, og vọllr m., Vold, Græsvold (Indl. S. 

87). Formen -vall maa være opstaaet under 

Indflydelse af Gen. Ent. vallar. 

 
20

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 47. Røsstad. Udt. rø`ssta. -- 

Røsβestadt 1601. Røβestad 1604.1/2. [Røβestadt 

ASt. 167]. Røβestad 1630. 1668. Røssestad 1723. 

Forklaringen uvis. Kan maaske være det samme 

Navn som Ryssestad i Valle (Sætersdalen), der 

udtales med aabent y; dette antages Bd. VIII S. 225 

at være et opr.  

*Ryssustaðir, hvis 1ste Led er Gen. af ryssa 

(hryssa) f., b.9,s.54 Hoppe, hvilket Ord kan have 

været brugt som Tilnavn. Disse to Gaardnavne 

skrives ens i de ældre Kilder. Dette Navn udtales 

ganske som Røstad i S. Undal (GN. 73), men er 

dog efter de ældre Kilders afvigende Skriftformer 

et 

fra det sidste forskjelligt Navn.   

 
21 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 46. Hellesvig. Udt. hæ`llesví. -- 

[Hellesvig ASt. 87]. Helleβuig 1601. Hellβuig 

1604.1/2. Helleβuig 1630. Hellogsvig St. S. 285. 

Hellisuig 1668. Hellesvig 1723. Synes efter St. S. 

at være  

*Herlaugsvík, af det gamle Mandsnavn Herlaugr, 

endnu brugt i Formen Herlaug, Hellaug. 

Sammensætninger med Herlaugs-, Herleiks- og 

Herleifs- som 1ste Led ville tildels ikke være til at 

skille fra hverandre (PnSt. S. 129). Her synes dog 

St. S. at maatte være afgjørende. 

 
22 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 48. Frøisland. Udt. frøi`slann. -- 

Frøiβlandt 1601. 1604.1/1. Frøsseland 1610. 

Frøβland 1630. 1668. Frøsland 1723. 

*Frøysland; sms. med Gudenavnet Frøyr. Om 

                                                                                 

Sammensætninger af Gudenavne med land se Indl. 

S. 64. Samme Navn her i Amtet i Halsaa (GN. 51) 

og Fede (GN. 5). Se Munch NGHS. S. 213.  

 
23 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 44. Hævaager. Udt. hæ`våger. -- 

Heffagger 1601. Heffager 1604.1/1. Heuffagger 

1610. Heffagger 1630. 1668. Heffrager St. S. 

288. Hæfager 1723. 

*Hæfakr; af akr m., Ager, og Adj. hæfr (endnu 

brugt i Formen hæv), nyttig, brugbar (værd at 

have). I Stedsnavne ellers kun brugt i Hævingen 

(*Hæfeng) i Skjeberg. Se Bd. I S. 243. I Matrikelen 

af 1905 skr. Hævaaker.  
23 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 33. Vige. Udt. ví`ge. -- Wiige med 

Scharpæid 1668. Wiige 1723.  

*Víkar, Flt. (senere Form for víkr) af vík f. (Indl. 

S. 85); her er flere Smaaviker. I Matrikelen af 1905 

skr. Vike.  

 
25 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 43. Taanevig. Udt. tå`neví. -- 

[Tannevig ASt. 87]. Tannenuig 1601. Thanneuig 

1604.1/1. Thaneuig 1610. 1630. Tannevig 1668. 

Taanevig 1723. 

*Þornýjarvík. I PnSt. S. 262 henført til det gamle 

Kvindenavn Þorný, som var temmelig alm. brugt i 

Norge i MA. og endnu er bevaret i forskjellige 

Former, deriblandt Todne fra Mandalskanten 

(Aasen, Navnebog S. 42). Dette Navn vil i sms. 

Stedsnavne være meget vanskeligt at skille fra 

Þorbjọrn og Þórunn, hvorfor Tydningen af herhen 

hørende Stedsnavne tildels bliver uvis. Jfr. Vanse 

GN. 83, Tonstad GN. 52. Se PnSt. S. 262. I 

Matrikelen af 1905 skr. Taanevik. 

 
26 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 51. Holmen. Udt. hå´lmen. Gaarden 

ligger ikke paa nogen Ø, og Navnet maa altsaa 

have en af de andre i Indl. S. 56 under holmr 

anførte Betydninger.  

Forfatterens tilleggskommentar: Gården het i 

gammel tid Sandnes og  ble skrevet Sandnæs i 

1668 og 1723. Geografisk og topografisk sett er vel 

Sandnes et mer riktig navn enn Holmen. 

Stedsnavnet Sandnes kan komme av 

sammensetningen av ordene sand og nes. I dette 

tilfellet er vel det det korrekte, siden selve gården 

ligger på et nes som stikker ut i den innerste delen 

av Trysfjorden. 

 


