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3 Diplomatarium Norvegicum er en kildeserie som ordrett og på originalspråket gjengir innholdet i dokumenter 

som er eldre enn 1570. 
4 Matrikkelutkastet fra 1950 er en samling av omtrent 85.000 lister over fast eiendom i Norge. Listene er ordna 

etter stigende gardsnummer innafor kvar kommune. Listene er utarbeidde av Finansdepartementet. 
5 Regesta Norvegica gir en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges 

middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har 

med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. 
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Hovedformålet er å dataregistrere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning 
7 Wikipedia er en internasjonal Internettbasert encyklopedi. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Internett
http://no.wikipedia.org/wiki/Encyklopedi
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Historien om familien Solaas 

fortalt av 

Marion Ingfrid Holmegaard 

Thorsen 
 

Familien på Solaas. 

 
Jeg Marion Ingfrid Holmegaard Thorsen, vil 

forsøke og skrive ned ting som mamma, tante 

Ingrid og onkel Johan har fortalt meg fra sin 

barndom og ungdoms tid på Solaas, om de 

folkene som levde der. 

 

Mamma vokste opp som nest eldst av en 

søskenflokk på 7. 

1. Ernst Andreas, født 29.9. 1903, død 

26.3.1985. 

2. Margot Karoline, født 15.11.1905, død 

12.6.1999, begravelse 17.6. kl. 12.00 i Holum. 

3. Johan From, født 15 okt.1907. 

4. Nelly Edvarda, født 30.6.1909, 

hjemmedøpt 1.7.1909, død før hjemmedåpen 

var stadfestet. (Nelly Edvarda døde i slåtten 

forteller mamma; hun var selv 3 1\2 år og sier 

hun husket dette. Bestemor plantet alltid 

nelliker på hennes grav.) 

5. Arne, født 10.10.1913, død 27.4.1997. 

6. Håkon, født18.4.1916, død 28.8.1990. 

7. Ingrid, født 5.10.1918. 

Mammas dåpsdag 25.12.1905 ( 1. Juledag) 

Presten: Ullerud. 

Fadderne: Lærer Erik Ånensen Solaas, 

gårdbruker Nils Pedersen Solaas, Torkel K. 

Norum, Elen Jonsdatter Aurebek og Mathilde 

Karlsen Rosnes (Skjernøya). Barnet var 

ægtefødt.  Faren var Peder Eriksen Solaas, 

født 23.4.1870 og oppvokst på Nord Solaas 

som det ble kalt av naboer. Moren var Ida 

Marie From, født 3.6.1876 i Grimstad.  

Petter, en bror til bestemor, seilte sammen med 

Peder på en seilskute, og under ett opphold i 

Grimstad traff Peder og Ida hverandre mens 

skuta lå ved land i Grimstad. Peder seilte i 14 

år. Dramatikk var det også til sjøs. Skuta Peder 

var om bord på kom ut i storm utforbi Sør-

Afrika, og for å ikke forlise måtte de kutte 

riggen da de var utenfor Port Elisabeth. Dette  

skjedde 30.04.1901. Peder og Ida giftet seg i 

1901. Grunnen til at Peder havnet i Grimstad 

og traff Ida der var at Petter skulle på besøk til 

sin mor og bad bestefar Peder med seg, og slik 

var det at mine besteforeldre traff hverandre. 

 
 

Peder Eriksen Solaas, født 23.4.1870. 

 

 
 

Ida Marie Solaas, født From 3.6.1876. 

 

Oldefaren til Marion Ingfrid var Erik Andreas 

Ånonsen Solaas i Holum  født 1839, død 1919 

og oldemoren hennes var Karoline Cecilie 

Pedersdatter, født 1834, død 1902. De giftet 

seg  i 1867. Oldemoren flyttet bare over 

bekken fra Ytter Solaas til Nord Solaas, så 

derfor beholdt hun forsatt Solaas som 

etternavn. Forresten alle som bodde der på 

Solaas hette alle Solaas til etternavn. 

Oldemor hadde brødrene Kristian og Nils. En 

av dem ble lærer i Spangereid, antagelig gift 

der for de hadde butikk der. De adopterte en 

pike som hette Marie, hun arvet alt etter hva  

mamma fortalte. 
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Foreldrene til Ida Marie f. From. 
 

Moren Mathilde Frølin kom fra Sverige til 

Frivold ved Grimstad som tjenestepike. . 

Mathilde og Lars Johan From var forlovet 

da hun kom til Frivold, senere kom Lars Johan 

fra Sverige, så giftet de seg i Fjære kirke ved 

Grimstad. Senere bygget de hus i “Vareheia” i 

Grimstad; det var bror av Lars Johan som 

bygget det. Mammas onkel Gustav var bror til 

bestefar Lars Johan, far til Alf From på 

Kalvild, han bygget huset som Anna From 

bodde i; det er i «Varegata» i Grimstad. Lars 

Johan From gift med tante Lovise ( Strøm), 

alle var svenske, hun var bestemor til Karl og 

Evald From på Kalvild. 

Mamma kjenner ingen ting til sin svenske 

bestefars slekt ( Lars Johan) tante Mathilde i 

Oslo kjente heller ingenting til han. 

 

 
 

Herregården Degeberg var den gården hvor 

mammas besteforeldre var husmenn eller torpare 

som de ble kalt med det uvanelige navnet 

«Akademien». 

 

 
 
Onkel Håkon, tante Kathrine. Erik. Mamma og Tor 

Arvid Bromann, en svensk slektning, som skjenker 

kaffe på den plassen som mammas besteforeldre 

var husmenn ( torpare ) under gården «Degeberg». 

Billedet tok jeg på turen til Sverige 1977. 

 
 

Her er vi ved «Dimbo» kirke. Jeg mener og huske 

at Tor Arvid trodde at forfedrene våre var begravet 

her. 

 

 
 

Familie bilde med Tor Arvid i midten. 

 

Sara Maja var mor til Mathilde Frølin, kalt 

«Tilla» som var mammas bestemor. 

Alfred var en bror av Mathilde; han var i USA 

og han har ei datter som heter Ruth. 

Sofie var og en søster. Tante Betty  var søster 

til Mathilde. Betty fikk et barn utenom 

ekteskap, de tror han døde av tuberkulose. 

 

Brev fra Tor Arvid Bromann, Sverige. 
 

26.09.1975  

Får fru Mathilde Nilsen 

Hr. Thorbjørn From Nilsen. 

Utmarksveien 29,Bøler. Oslo 6. Norge. 

 

Kæra Vænner: 

Några gulnade brev bland min faders och hans 

ældre brors efterlæmnade papper har vækt mitt 

interesse før den del av vær slækt som en gång 

i tiden – omkring 100 år sedan – søkte sig 

væsterut. 
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Också på andra vægear har den som skriver de 

hør raderna under senare år søkt leta reda på 

ett och annat om sina førfæder, delvis med 

ganska spænnande resultat. Så sent som før 

någon månad sedan har jag genom vænlig 

førmedling av en slæktsforskare i Grimstad en 

egendomsmæklare Peter Svendsen, fått den 

møjlighet som jag hærmed gærna ville 

anvænda mig av – att återknyta ett visserligeb 

sprøtt men dock skæktband, som av alt døma 

varit brutet i nærmare 45 år. 

Jag heter Tor-Arvid Bromann och bor i 

Væstergøtland i Sverige, næra en stad som 

heter Falkjøping, vid jærnvægen Stockholm – 

Gøteborg. På min fars båda førældrars sida 

nærstammar jag från socknen Rackeby i 

Kållandshærad invid sjøen Væneren och næra 

staden Lindkjøping, omkring sex mil hærifrån. 

Min farmors førældrar hette Johan Frølin och 

Sara Maja Jansdotter. Och brukade ett torp 

med det ovanliga namnet ” Akademien” under 

herregården” Degeberg ” i Rackeby. De giftet 

sig 1840 och fick sammanlagt 7 barn, fødda 

mellan 1843 och 1860 – det ældsta och det 

yngsta dog i unga år. Johan Frølin sjælv avled 

1877, 63 år gammal, vid en tid då de flesta 

barnen læmnat eller sotod i begrepp at læmna 

hemmet. Sara Maja levde, næstan 90 år. 

Ænda till 1907. Kvar i Rackeby blev efter 

henne den og gifta dotteren Anna Elisabet 

(”Betty”). Hon førsørjde sig på att væva och 

bodde i en egen liten studa som hette ” 

Skogen” tills hon gick ur tiden 1923, vid 

inemot 77 års ålder. Betræffande de øvriga 

syskonen behøver jag ju inte berætta vad det 

blev av døttrarna Maria Mathilda och 

Augusta. Jag førmodaratt ni oskå ær væl 

førtrogna med sonen Johan Alfrids vidare 

øden – kanske t.o.m.så att ni kan hjælpa mig 

att få reda på något om hans barn och 

efterkommande i dag. Spåren från USA slutar 

før mitt vidkommande med ett brev från hans 

dotter Rut till ældste farbror høsten 1943 – 

innehållande de nærvarande: Återstår altså 

Anna Sofia Frølin fødd 1854 17/9. Hon gifte 

sig før i dagarna jæmt 100 år sen med en något 

ældre pojke från hemsoknen, Gustaf 

Bromann. Han var av skomakareslækt  

– och en kusin till. Honom, levde egendomlig 

nog ænda till 1960 i Grimstad. I 25 års tid var 

han emmellertid kusk på en herregård Vestby 

några mil från Rackeby, och dær føddes 

makarnas 7 barn. De återstående 27 

levnadsåren bodde de på Torsø i Væneren,  

næra Mariestad, dær farfar Gustaf bl.a.var 

kyrkovæktare. 

Gustaf och Sofi Bromann fick føljande barn i 

sitt æktenskap: 

1. Karl Johan, fødd 1876, død 1952, han var 

underofficer, gift men barnløs. 

2. En flicka, fødd och død 1878. 

3. Ellen Maria, fødd 1880, død 1952, gift 

Johansson, bosatt i Stockholm, der æven 

hennes trå barn finnes i dag. Bengt Gottfrid 

Bromann ( har tagit sin mors tillnamn) fødd 

1914, gift och har en son. Ingrid Maria 

Engstrøm, fødd 1915, gift men barnløs. 

4. Anna Mathilda, fødd 1883, død 1967, 

resturanganstælld, bodde i Bollnæs i søndre 

Norrland, gift, men hade sonen Sten Gunnar 

fødd 1904, bosatt i Gøteborg, pensjonerad som 

styrmann i Gøteborg/ Fredrikshavnlinjen, Han 

ær gift och har barnen Kristina, Lærerinna, 

och Sten Olof, sjøman ( maskinbefæl) båda 

gifta. Sonen har i sin tur en liten gutt, Sten 

Anders, f.1975. 

5. Augusta Sofia, fødd 1885, død 1902, ogift. 

Hon var sjuklig och avled altså ganska efter 

flyttingen till Torsø. 

6. Gustaf Adolf, fødd 1889, død 1923, først 

sjøman, senare  p.g. av sjukdom omskolad till 

elektrisk mnotør, gift men barnløs. Hans ænka 

lever ænnu vid 89 års ålder i Stockholm. 

7. Oskar Arvid, fødd 1891, død 1973. Min 

far, underofficer som sin ældste bror och 

bosatt liksom han i militærstaden Skøvde. Gift 

1923, två barn: 

a) Karl-Arvid, fødd 1924, død 1928, omkom i 

en olycka med skenade hæster. 

b) Tor-Arvid, fødd 1930, d.v.s. undertecknad. 

Av er kæra slæktningar, skulle altså tante 

Mathilde vara kusin till dessa sju syskon – 

och Thorbjørn jæmte syskon mina och mina 

tre kusiners sysslingar ( så kallar vi åtminstone 

hær i Sverige kusiners barn i førhollande till 

varandra). Det skulle vara mycket, mycket 

morsomt att få høra något ifrån er efter alla 

dessa år! Ni kanske har andra kontakter med 

Sverige på fars sida, Lars Johan From?  

Sjælv ær jag præst i Svenska kyrkan och 

tjænstgør sedan 1962 i en soken som heter 

Grolanda. Jag ær gift och har tre barn: 

1. Elisabet Kristina, fødd 1961. 

2. Lars Anders, fødd 1964 

3. Erik Daniel, fødd 1970. 

Min farmor bodde som ænka i Skøvde och  
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levde ænda till april 1942, så jag kommer ihåg  

henne mycket bra. Hon var emellertid 

høggradigt døv och jag har egentilgen inga 

minnen av att hon berættade något om forna 

tider eller om slækten. 

Min kusin Sten træffar jag ganska ofta. Han 

stod min far mycket næra. Av kusinerna i 

Stockholm har jag først på allra sista tiden fått 

kontakt med Ingrid Engstrøm. Uppgifterna 

om broderen har jag via henne. 

Jag kanske skall tillægga att jag besøker 

Rackeby inte så sællan, då vi har någon slækt 

kvar dær på Bromansidan. Var de gamlas 

gravar finns ær det ingen som vet nu længra, 

annat æn att de vilar på Rackeby kyrkogård. 

Genom Johan Frølin har vi emellertid som jag 

næmde i børjan en ganska interessant 

hærstamning, som jag kan kanske kan berætta 

mera om en annan gång. 

 

Med många hjærtliga slæktshælsingar  

Er  

Tor- Arvid Bromann ( sign) 

 

Tor- Arvid Bromann. 

Grolanda. 52040 Floby. Sverige. 

 

(Dette er avskrift av det første brevet som kom 

fra han, om slektsforholdet). 

 

 
 

19 september 1976 fikk vi besøk av våre svenske 

slektninger: Margit. Tor Arvid m/ Erik Daniel på 

fanget. Lars Anders og Elisabeth Bromann. Besøket 

var på ”Fjellheim ” hos mamma og pappa. En del 

familie kom også.(Se også øverst i neste spalte). 

 
 

Året etter i 1977, reiste familien i Holum til 

familien i Rackeby. Se de kommende bildene.  

 

 
 

Frokost på teltplassen ved ”Væneren”. Mamma, 

onkel Håkon, tante Kathrine og meg 1977. Mamma 

som da var 72 år syntes dette var moro endelig 

skulle hun få se der bestefar og bestemor kom fra, 

onkel Håkon kjørte. Så lå vi i telt ved ” Væneren ” 

 

 
 

Samlet utenfor tante Bettys hus ” Skogen”. Tor 

Arvid Bromann. Erik - huseigeren m/frue,  mamma, 

onkel Håkon og tante Kathrine. 
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Jeg tok dette bilde hvor mamma står ut forbi et rødt 

hus det skal være huset til tante Betty. 

 

Dette er bildene vi tok i Sverige 1977 da vi, 

onkel Håkon, tante Kathrine og jeg, var hos 

Margit og Tor Arvid Bromann i Grolanda og 

besøkte Rackeby og besøkte vårt felles 

slektssted ”Akademien”.  

 

Mamma forteller at  tante Betty ble utstøtt av 

familien for hun fikk et barn utenfor ekteskap.  

Før i tiden var de slik at hadde de et barn som 

var født mongoloid eller på annen måte var 

defekt, bygget de et lite rom eller nærmest et 

skap hvor de plasserte barnet, for ingen skulle 

se det eller de fortalte ikke at de hadde et slikt 

barn for de var en skam. Der måtte også barnet 

sitte, spise og sove. De er jo forferdelig at det 

var slik. 

 

10. oktober 2002. 
 

Får tante Kathrine brev fra Tor-Arvid 

Bromann  med takk for at hun og Per hadde 

ringt til de da Holum Historielag hadde vært i 

Sverige på tur. 

Han sender også dette brevet i forbindelse med 

onkel Johans 95 års dag som er den 15. 

samme måned. med gratulasjoner og invitasjon 

til familien om og komme og besøke dei for at 

også yngre generasjoner skal få se hvor deres 

forfedre kommer fra. 

“Ja som ni vet var det den gang vår sista 

sommar i Grolanda. Den 1 oktober 1977 

flyttade vi till Kinna i sødra Væstergøtland, 

omtrent mittmellan stæderna Borås och 

Varberg, dær jag blivit kyrkoherde ( 

sokenprest). Dær vaxte allså barnen upp, och 

dær stannade vi kvar tills jag blev pensjonist 

vid 65 års ålder, i mars 1995, ungefær 17 år – i 

Grolanda hade vi bott 16 år, i vintras var det  

40 år sedan vi kom dit. 

Nu bor vi allså i Margits gamla føreldrahem. 

Sjælva flyttingen skedde redan den 1.11.1994, 

så det er idet nærmaste åtta år som vi har varit 

landbor. 

Stællet ær en liten lantgård,  som Margirs 

førældrar køpte 1927 nær de giftet sig, och då 

byggde de också huset som de levde i under 

hela sitt æktenskap och som nu ær vårt hem. 

Gården heter Orrås, byn Ryggebol, soknen ær 

Skallsjø, postadressen Stenkullen – som också 

ær en liten hållplats på jernbanen. Nærmaste 

større ort ær Lerum, och det ær ockå 

kommunens namn.  

Till Gøteborg ær det 25 km, så dit kommer vi 

mycket lætt på motorvægen. Den resan gør vi 

praktisk taget varje dag, efersom jag har fått 

forsætta mitt arbete som præst æven efter 

pensjoneringen, næmligen i en kyrka i 

Gøteborg, dær man behøvde min hjælp. 

Kyrkoherden dær ær gammal væn till oss, och 

han hørde av sig redan innan vi læmnat Kinna. 

Nu har jag varit storstadspræst på gamla dar i 

næstan åtta år, men efter årsskiftet ræknar jag 

med att ta det litet lugnare. Vi har emellertid 

kommit att kænna oss vældigt hemma i St. 

Pauli, som kirken heter, både jag och Margit, 

så vi kommer sækert ofta att återvænda dit 

æven forsættningsvis. 

Två av våra barn bor i Gøteborg. Elisabet i 

Backa på Hisingen, den stora øn i norra delan 

av staden, som en gång hørde til Norge! Hon 

ær gift sedan  1996 med Mats-Gøran 

Andersson, snickare och biodlare, och sjælv 

ær hon farmaceut med anstællning på ett av de 

stora sjukhusens apotek. De har två barn, Aron 

som føddes nytårsafton 1998, och lilla Sara, 

som fyllde et år den 7. september. 

Lars bor i væstra delen av Gøteborg och ær 

musiklærare I en kommune några mil utanfør 

stan. Han ær gift med Annika Landahl, som 

arbetar innom SENSUS, den stora kyrkliga 

organisasjonen før vuxenstudier. Deras barn 

ær Gustav, fødd 1992 och Alice, fødd 1994, 

båda två i november- de ær altså i skolåldern. 

Ja, så ser det ut i vår ænda av Frølinslækten. 

Resten av denns hær i Sverige ær ju 

avkomlingarna till min faster Anna, Arvids 

syster. Hennes avlidne son Sten efterlemnade 

en dotter och en son, båda med barn och 

barnbarn. Vi har en viss kontakt med dom 

genom Stens ænka, snart 88 år som bor i 

Gøteborg. 
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Den tredje grenen, utgående från Arvids och 

Annas syster Ellen, vet vi ingenting om sedan 

hennes dotter avled før några år sedan, 

barnløs. Men Ellen hade æven en son och 

denne i sin tur minst ett barn, så det væl finnas 

Frølin- ættlingar kvar i Stockholmsområdet! 

USA slækten har ni nog bættre kontroll på æn 

vi. Vi hade faktisk besøk en vinter under 

Kinnatiden av Richard Nybro från Texas, min 

tremænning, och forsatte att skriva till honom, 

men det år flera år sedan vi fick svar på våra 

brev. Vet ni mer om dem så låt gærna oss få 

del av det. 

Det samma akkurat gællar hela den stora 

Solaas-slekten! Vi skulle gærna vilja 

komplettera stamtavlan med årtal, hustruer, 

barn, barnbarn o.s.v.før hela raden: Per, Roar, 

Gunnar, Marion, Ingrid, Torstein, Gunlaug, 

Ingvild, Vidar, Odd Arnfinn og Per Einar. 

Men det finns ænnu stora luckor nær det 

gæller de senare slæktsledd. 

(Dette er i grove trekk hva han skrev til tante 

Kathrine.) 

 

Det gamle huset på garden 

 
Livsminne, fortalt av onkel Ernst. Dette står i 

boken som heter Holum i manns mine, se side 121 

til og med 134. 

 

Eg har vakse opp i det gamle huset på gardsnr. 

88, bruksnr. 2, Solås i Holum. Huset er gamalt, 

bygd i vanleg sørlandsstil med ei stor stove, 

gang og kjøkken i fyrste høgda og tilsvarande 

rom på loftet. 

Seinare er huset utvida på den måten at 

kjøkkenet er bygd til på baksida og gjort ein 

del større. Det gamle kjøkkenet vart då til ei 

lita stove eller kammers som me kalla det. Det 

nye kjøkkenet vart utstyrt med ein stor og solid 

skorstein og i samband med den ein diger 

bakaromn utenfor veggen. Kjøkkenet tok 

omlag halve lengda av huset, og langs resten 

vart de bygd bislag og hestestall. 

Der er ein låg mur av naturstein under huset og 

i austenden er det vedskjulso eit halvtak i 

samband med bakaromnen. 

Huset har truleg vore tekt med teglstein frå 

nyom, med store og etter våre krav stygge 

stein. Taket er no restaurert med nye takbord 

og betre stein. Der var vedomn i alle 

bustadroma, og då garden i mange år vart 

dreven utan hest, vart stallen gjort om til 

matbu eller spiskammers som me sa. 

 
 
Våningshuset på bnr. 2 på gården Solaas. 

 

Møblane var laga av bygdesnikkarer og var av 

ymse modellar, serleg stolane. Borda var dei 

såkall vengebord med ei fast plate i midten og 

2 venger som kunne slåast opp, og bordet vart 

då stort nok til 10. Sengene var av den typen 

som fekk namnet utrekkssenger. Den halve 

senga var laga som ei halv skuff, kan vel seia, 

som kunne skuast inn og ut etter som det var 

trong om enkel eller dobbel breidde. 

Slagbenken var et nytt møbel og var laga etter 

same prinsipp. Når han var montert i enkel 

breidde og lokket lagt på, hadde ein dagens 

sofa. Han var utstyrt med ryggstø av ymse 

spileverk og vangar i endane. Fyll i sengene 

var eit stort fang med velberga halm med ei 

bosbreia over. Vogga var sjølvsagt i alle 

heimar med med yngre folk, og vanleg 

standard var med meiar på tvers.  

Pinnestolar og bord med svarva bein i mange 

modellar var på mote i min barndom. Dei var 

rimelige i pris, men ikke serlige varoge og slett 

ikkje pene.Eit skåp i stova var gjerne trikanta, 

så det høvde greit inn i ei kro. Dei var vanleg 

delt i 2 like rom oppe og nede og skjenken i 

midten. Spegel på veggen var greit og 

potteblomar i vinduskarmen vanleg. Kommode 

var vanleg, og sjølv i bestestova stod det alltid 

ei oppreid seng til bruk for slekt eller vener 

som ofte var natta over. 

Bøker var det lite av. Bibel, salmebøker og 

husportill var vel å rekna som standard. Andre 

bøker var helst innbundne årganger av t.d. 

Illustrert familieblad eller føljetongar klypte ut 

av vanlege aviser. Dei sanitære tilhova var 

enkle. Ein utedass gjerne plassert oppetter 

fjosveggen var grei for alle å finna, utanfor 

bislagdøra var rennesteinen som var ei grop 

fylt av myrjord eller mose. Dette innhaldet vart 

køyrt ut på åkeren fleire gonger i året, serleg 

sumarstid var det ofte skifte.  
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Kosthaldet var arbeidskrevjande for husmora  

av di mest mogeleg av maten vart laga heime. 

Morgonmålet var brød steika i bakaromnen, 

flatbrød, lefse eller potetkake stod ofte på 

bordet. Dei vaksne fekk kaffi med fløyte til og 

der unge handskumma mjølk attåt. Når mjølka 

vart sila i låge fat og vart ståande i  ro ein dags 

tid, var fløyten lett å skumma av med ei ause 

og nytta til kaffeflløyte. Pålegget var 

heimekimma smør, møsmer, gome, knøost og 

syltetøy. Til middag laut me ha poteter og attåt 

skifta det med kjøt, flesk eller fisk. Etter ein 

bytur vanka det gjerne fersk fisk og etter 

slakting ferskt kjøt. Ellers var det saltmaten og 

lita på. Suppe var vanleg til middag og vart 

laga av kjøt, fisk, mjølk eller saft med gryn av 

høveleg slag. Grauten må ikkje gløymast, den 

vart laga av alle høvelege grynslag og var ofte 

full middag. 

Etter slakting vanka det blod komper, og eller 

større blodpølse laga i småmagane til 

jortardyra, lungemos og pølser fekk me og. Det 

som vanleg vart kjøpt av mat, var bakemjøl av 

kveite eller rug, og til målskifte middags eller 

morpølse og stundom fiskebollar. Til helg eller 

gjestebod var det kjøt- eller ertesuppe, den 

fyrste med bollar. Risgrauten var og nytta i 

mange høve. 

Hadde etter måten stort bladhald. Bestefar 

holdt Vestlandsposten, Lister og Mandals 

amtstidene og Illustert familieblad og far 

hadde Christiansands Tidende. Då eg vart 

lesekunnig, fekk eg Norsk Barneblad, og det 

kjem til gards den dag i dag.  

Kvar preikesundag nytta me høve til og bytta 

bøker i boksamlinga. Dei ymse høgtider vart 

halde meir i samsvar. Husråd eller heimelaga 

medisinar var det lite av. Trongs det hjelp til ei 

kalvekyr, var Jens grei og be, og vart 

tannverken for ille, så ordna han den og. Ellers 

var det vanleg lækjar- og jordmorhjelp. 

Klede sydde mor til oss. Ho kjøpte ty til dei 

ymse plagg, og dei vart både sterke og varme. 

Når dei vart slitne som besteklede, fekk me dei 

til kvardags. Det kunne og verta ei grei 

barnebukse av ei som dei vaksne hadde 

kassert, me trong berre knebuksar i dei dagar. 

Dei vaksne tok og slitne helgeklede til 

kvardags, men då dongeri kom i handelen 

kjøpte karane seg dette til arbeid. Sokkar og 

vottar vart laga av heimespunne ullgarn og var 

fjellsterke. Sko vart kjøpt, og her var nøgda av 

dei fra dei mange skofabrikkane som då var i 

gong. Kvaliteten var ikkje alltid den beste, så 

det vart mykje arbeide med soling og 

reparasjonar, som vart gjort heime. Til 

kvardags hadde me tresko som far laga, og 

heile sumaren gjekk me berrføtt. 

Heime var me 6 sysken ( 2 gjenter og 4 gutar ) 

far, mor og syster til far ( Åse Gurine kalt 

Gurine ). 

Me var såleis godt mannskap og trong ikkje 

arbeidefolk. Det var mor som tok seg av ansvar 

og oppseding, og bestefar ( Erik ) som var 

gamal lærar, lærde meg leikar, tradisjonar og 

serleg song og soge, og annan bokleg lærdom. 

Arbeidsutføring fekk eg både godt og grundig 

lært av far og bestefar, då eg alltid var med på 

arbeid når eg hadde fri skulen. 

Me med den opprinnelege årsaka og etter de eg 

minnast meir påakta enn i dag. Dei gamle 

fylgde vel med i merkedagane og samanlikna 

med månefasane i almanakka, men her var eg 

ikkje så interesert at eg lærde desse 

løyndomane. Almanakka var ei sers nyttig 

oppslagsbok, for her var løpedagane for kyrne 

krossa av. 

Grannane møtte me ofte til ein prat, og når 

nokon hadde vore på tur, hadde han eller ho 

ofte mykje og forteljea. 

Arbeidet på garden retta seg mykje etter 

årstida. I sumarhalvåret måtte hesten ha mat 

tidlig, helst i 6- tida. Arbeidet tok gjerne til i 8 

– tida og økta varte til middag kl. 12. Når 

hesten var med i arbeidet, laut me ha lang 

middagskvil, gjerne 1 ½  time. Økta etter varte 

til i 4- tida, då me laut ha kaffi, men ut att 

straks når det var travelt. Me heldt så på til 7-8 

tida etter som arbeidet var. Etter arbeidstid var 

det kveldsmat og tid til avislesning til leggetid. 

 

 
 
Uthus og stolpebu på Solaasbruket. 

 

Uthuset var vanleg standard, dobbel 

gråsteinsmur i fjosveggane med 2 glugger for 

gjødsla og 3 små vindu. Der var båsplass til 6 
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dyr på søndre veggen og på hi sida binger for 

gris, sau og kalv. Der var lagt inn vatn. Midt i 

bygningen var ei gang eller skåle som me sa, 

resten av bygningen var høyløa. Då det på ny 

kom hest til gards, vart de bygd vognskjul i 

austenden og bygd stall og hønsehus på 

baksida. 

 

 
 
Onkel Ernst med hesten «Lydia». 

 

Kvinnearbeide var hus- barn og fjøsstell. I 

onnetidene sumar og haust var kvinnene med 

den tid dei  kunde avsjå fra hus og fjos. Alt 

som var kalla tungarbeid var manns arbeide, 

men noko fast skilje kan ein ikkje seia det var. 

Det retta seg gjerne etter som arbeidslaget var 

samansatt. 

Skogsarbeide og alt arbeid der hesten var med 

var mannsarbeid. Arbeidsløyse er ukjend på 

ein gard, men haust  og vinter tok far gjerne 

ein jobb med hogst eller køyring. 

 

 
 

Klar til slåtten. På Slåmaskinen onkel Ernst, karane 

med ljå er bestefar Peder og onkel Arne til høyre. 

 

Etter kvart som me vaks til, var me med i det 

daglege arbeide og måtte tidlig læra å handtere 

lettare reiskap. Sumarstid var det gjerne vår 

jobb å fylje kyrne til skogs og henta dei heim 

til kvelds. Sauane var tidlig under vårt ansvar. 

Me måtte gjerne gjæta dei i solbakkane eit par 

timar frå morgonen, men fekk lov å binda dei 

resten av dagen på laglege plassar der dei  

ikkje kunne snøra seg fast i tre eller buskar. 

Arbeidet heime var ikkje løna, men me fekk 

ofte ei lita godtgjerdsle av naboar når me vart 

bedne om hjelp t.d. potetsetting. Desse 

pengane var alltid våre og verdfulle for oss. 

Eit viktig næringsgrunnlag om hausten var 

snarefangst. For oss ungane var det 

trostefangst.  Bestefar lærde oss og lage snarer, 

og han var like ivrig som oss. Snara vart laga 

av likebeina kløft av slike treslag ein kan vri 

som ei vidje og endane tvinnast saman så me 

fekk ei trikanta råme ( ramme ) som vart godt 

feste for lokkemat, raunebær som det var 

viktig å syte for ha på lager. Stroppane sette 

me fast på den måten at me varsamt kløyvde 

råma (ramma ) på kvar side opp mot toppen og 

smøygde stroppa igjennom. Snarane vart 

ettersett kvar dag, for sjora var lei til å stela 

fugl som var gått i. Fangsta selde me, eg 

hugsar aldrig  det vart vanskar med 

avsetnaden. Prisen var 5- 6 øre for dei små ( 

raudvengetrost) og 10- 12 øre for svart og 

gråtrost, og  pengane var våre. Fangst av tere 

og orrfugl var vaksen aebeid og var 

tidkrevjande. Snarane vart satt opp ymse stader 

i skogen, når det har ei vidde på 700 dekar, tok 

berre tilsynet mykje av ein dag. Snarane vart 

nytta så lenge dei nok og vart vel ettersett før 

bruk, men det laut alltid lagast nye. Snarane 

vart gjerne sette opp i opptrødde kretturvegar 

som me pussa i kantane med ein sigd, for 

fuglen set pris på gode vegar. To fingertjukke 

pinnar vart sett godt fast i jorda på kvar side av 

vegen til å feste snara i. Det var sers viktig at 

snara kom i høveleg høgde over bakken og 

målet kalla bestefar ei løvd ( det er ei 

håndsbreid ) mellom ei oppsteld snare og 

bakken. Snarebandet til å spenna mellom 

pinnane laga bestefar av lindebast. Han tok 

høvelege lange bastremser, om lag 1 m, og 

laga eit auge eller lykke på midten og tvinna 

desse 2 tåttane saman til endes med eine 

pinnen, og med to halvstikk og forslag gav det 

godt feste for to stroppar.  

Stroppane til båe snaretyper vart laga av 

hestetagl.Til trostesnarer var det nok med to 

tagl på 50- 60 cm. lengde,som vart lagt dobbelt 

og tvinna på same måte som nemnd ovanfor. 

Til storfuglen laut det sterkare saker til, 8 eller 

10 tagl vart knytt i ein solid knute og tagla delt 

i to like tåttar som vart tvinna saman. Denne 

øvinga vart kalla å snu, truleg av di tvinninga 
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gjekk motsett veg, og tagla rulla greiare i klypa 

då. Noko oske på fingrane var til god hjelp. 

Høveleg lengde var 40- 50 cm. 

Vinden var lei til og uroa snarane, og for og 

bøte på dette sette me ein tråd av billig 

skomakargarn fast i den eine pinnen og skar eit 

spor med kniven i den andre. Når så ein så 

strekte ein tråd på kvar side av stroppane og 

drog den fast i sporet, hadde me ei god hjelp. 

Snarar av messingtråd vart nytta av mange. 

Dei var mykje raskare å laga til, men kom det 

ein kink på tråden, gjekk han lett av, og fuglen 

flaug vidare med tråden kring halsen, og den 

var vanskeleg og verta kvitt. Ei avsliten tagl 

stroppe var lett og verta kvitt. Eg hugsar det 

kom forbod mot bruk av metalltråd, men det 

vart nok sabotert. All fugl vart seld, og prisen 

for orrfugl av mellom 1 og 2 kroner og tere og 

røy frå 2- 4 kroner etter som eg hugsar. 

Eg hadde berre ein jamgamal kamerat på 

nåbogarden, og me heldt saman i tykt og tynt 

som det heiter. Me leika oss vel som ungar 

flest, trillehest som det fyrste leikety eg 

hugsar, sidan vart trillebåra grei til mange ting. 

Sidan då me vart større, laga me kvernekallar 

og vasshjul som me hadde i småbekkar, og når 

vassføringa vart liten, bygde me dammar og 

samla opp vatn og hadde gilde kosestundar 

medan stemman rann ut, og det var då 

spursmål om kven som hadde beste kallen. 

Når bekken vart turr, måtte me finna på andre 

ting, og då hadde me ein leik som me kalla 

vippe pinn. Denne leiken er ein topartileik og 

reiskapen er enkel og billig. Det trongs ein stav 

som kallast ala og pinnen som var om lag 

halve lengda. I leiken er det tri øvingar. Ein 

lagar ei grop i marka og legg pinnen på tvers, 

og så er det om og gjere å vippe pinnen så 

langt som mogeleg med ala som fyrste øving. 

Motparten skal så frå staden pinnen landar 

kasta denne og freista å råka ala, som skal 

ligge på tverke av gropa. Lukkast ikkje dette, 

vert avstanden frå gropa målt med ala. I andre 

øving vert pinnen slegen med ala og skal på ny 

kastas inn mot mål. Den som har slege, skal no 

freista å slå pinnen vekk, og avstanden blir 

målt opp. Tredje øving er og slå tri slag utan at 

pinnen fell på bakken og på siste slag gjeld det 

å få pinnen så langt som mogeleg, og 

avstanden blir målt. Den som har handtert ala 

er ute. Når pinnen råkar ala i fyrste øving, når 

avstanden til mål vert under 1 ale i andre, og 

det ikkje lukkast å få tri slag i tredje. Ein fjerde 

måte å verta ute på er når motparten lukkast å 

ta pinnen i lufta i fyrste og andre øving. Når 

alle er gjort ute, bytter partane plass. Målet er 

å få 100 ala fyrst. 

Ein annan leik var gjæte sugga. Til sugga nytta 

me gjerne ein ball, og dei som var med var 

væpna med med kvar sin stav om lag 1 m lang. 

Kvar deltakar laga seg eit hol i marka med 

pinnen og fekk då berre det området som var 

rundt holet med handa på staven. Gjætaren slo 

då sugga rundt med staven og målet var å få 

sugga innåt beina eller kroppen på dei som 

stod i kvar sitt avgrensa område. Desse hadde 

rett til å slå sugga vekk, men måtte tola  at 

gjæteran tok holet og måtte så sjølv overta 

gjætinga. Å taka sugga i handa var og mjølke  

sugga og rekna som ei skam. Ski og kjelke var 

vinterutstyret. Det var heimelaga eikeski med 

vidjeband og så ein solid stav helst av raun. 

Skulevegen var om lag 2 ½ km. lang og skulen 

vart halden i leigde rom i eit tomt hus på 

Eikeland. Me sat rundt eit gamalt langbord. 

Gutane på den eine sida og jentene på den 

andre. Kjøkkenet hadde me som leikerom når 

det var uvær. Når været var godt, hadde med 

heile garden som leikeplass. Om vinteren 

kunne denne vegen vera hard nok med ubrøyta 

veg og snøføyka rett imot. Verst var det med 

kladdeføre og ikkje anna smøremiddel enn ei 

fleskesvor. Skuletida var frå 9-4 og i desember 

og januar var det ikkje meir enn at dagane rokk 

til. Siste timen var det ofte uråd og sjå å skriva. 

Me fekk då gjerne hovudrekning eller 

liknande. Denne læraren overtok etter Bestefar 

Erik. Læraren var frå Kviteseid i Telemark og 

heita Midtgaard, og det fyrste hadde me nok 

vanskar med å skjøna dialekta han hadde. 

Ellers var han grei, vanleg god som lærar. 

Samværet i elevflokken var som  i ein vanleg 

syskenflokk. Skulefester var ikkje på mote dei 

fyrste skuleåra. Men dei siste åra eg var i 

folkeskulen hadde me juletrefesr for heile 

bygda. 

Det som mest markerte overgangen til voksen 

var at no fekk me høve til å gå med lange 

bukser, og eg hugsar ingen som braut den 

regelen. Om det var økonomisk mogleg skulde 

konfirmanten også ha klokke. For meg 

resulterte det i at eg fekk ei klokke etter en 

onkel. Paraply var og vanleg standard. Andre 

ting som markerte overgangen var at 

kameratkrinsen auka moneleg og brått omfatta 

heile bygda. Etter konfirmasjonen kom eg og 

to av kameratane inn på framhaldsskulen. Då 

vegen til skulen var om lag 1 mil for han som 
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hadde lengst veg, var me innljosjert hos eit par 

gamle med godt husrom. Der hadde me det 

både godt og greit. Dette var hausten 1918 

med krig og rasjonering, så me fekk mat 

heimanfrå og stelte oss sjølv. Eg hugser me 

måtte til formannen i provianteringsrådet for å  

få tilvising på patrafin til lampa. Etter 

framhaldsskulen var eg heime eit års tid og var 

med i arbeidet på garden og hadde tilfeldige 

jobbar serleg i skogen, og tente då så mykje 

pengar at eg fekk kjøpt ein eit år gamal sykkel 

for kr. 125. Eg kan endå i dag leva oppat gleda 

over å ha kome på høgt med ei andre 

ungdomane i bygda. Denne sykkelen fylgde 

meg trufast i over 20 år. 

Så kom det brott og uventa tilbod frå presten ( 

Ullerud ) som hadde konfirmert meg om å ta 

jobb hos han som gardsgut. Eg var noko i tvil 

om eg torde våga på denne jobben, for eg var 

jo berre 18 år og hadde stor age for presten. 

Men etter at krigen og jobbetida var slutt, var 

her teikn til økonomiske vanskar, så eg våga 

meg på jobben og vart løna med kr.125 i 

månaden. Medan eg var i denne jobben, fekk 

eg hug på eit kurs på jordbruksskulen, og då eg 

nemde det for presten, talde han til, men på 

vilkår at eg skaffa han ny gardsgut. Eg fekk 

utan vanskar ein av kameratane mine til å 

overta og vart opptatt på agronomlina på 

Søgne hausten 1922 og vart ferdig på skulen til 

eg skulle i militærtjeneste. 

Det fall naturleg å bli med i ungdomslag og 

skytterlag, då desse laga hadde norskdom og 

forsvar på sitt program, som då var ei sterk 

rørsle mellom vaken ungdom etter 1905 og 

1914. Politiske spursmål var lite oppe blant 

mine jamaldringar. Det var Venstre og Høgre 

som var dei sterke i dei dagar, og det hende no 

av og til at meiningane tørna saman, men det 

var dei eldre som stelte med politikk, og styre 

og stelle i bygda. Sosialistar var det iblandt, 

men ikkje så aktive at dei sette større merke i 

bygda. 

Opplysning om kjønnsliv var det lettast å få av 

kameratar, der var no alltid nokon som meinte 

å ha noko praktisk røynsle. På jordbruksskulen 

fekk me god opplæring i husdyrlæra og 

læraren pensa då inn på mannelivet. 

Alkohol har aldrig vore nokn problem for meg. 

Me hadde nokre karar i nærleiken som var 

nære innpå alkoholistar, og framferda deira 

ikkje så bra mange gonger. Eg skjøna straks at 

her hedde eg ikkje noko godt føredøme. Eg 

vaks opp i tobakksrøyk, for både far og 

bestefar bruka tobakk, og den har gjeve mange 

hyggestundar. Eg hugsar ikkje aktivitetar som 

det var serleg forbod mot, men mor åtvara 

alltid mot alkohol og innprenta at me støtt 

måtte syna sømeleg framferd. Nokon skilje 

mellom ungdom på grunn av politikk eller 

økonomi hugsar eg ikkje, men relgiøst var der 

eit nokså markert skilje mange gonger. Då eg 

vart ferdig med militærtenesta, var det slutt på 

dei gode tidene etter fyrste verdenskrig, og det 

var store vanskar med å få løna erbeide. Dei 

yngre syskena hadde vakse til, så eg søkte på 

agronompostar etter lysning i Nationen og fekk 

ein jobb i Bø i Telemark, men eg laut ta til 

takke med kr. 75 pr. månad. Denne jobben var 

berre for sumaren, då det ikke var memnande 

sskog til. Etter noko stræv fekk eg plass på ein 

god skoggard, men måtte godta ei månedsløn 

på kr. 60. 

Tømmerprisane var små og eigaren ikkje 

pengelaus, vart det ikkje meir skogsarbeid enn 

ved til huset og til  kårfolket. Det var stell av 

hestane og ein meieritur i veka og ymse andre 

ting dei fann på. I det heile den lettaste vinter 

og har hatt, men så fekk eg melding heimanfrå 

at der var ein vegvaktarjobb ledig. Eg søkte då 

på denne og fekk han, og betalinga var 1 krone 

pr. time. Då det ikkje var full årsjobb på 

vegen, fekk eg arbeide på ei sag som serleg om 

våren hadde mykje skjering av tønnestav. 

Dette gjekk greit til fyrst i 30 åra, då vart den 

økonomiske stoda for kommunen så dårleg at 

vegvaktarløna vart satt ned til kr. 0.70, og eg 

kjem vel i hug kor ulidelig det var å gjera opp 

regningane med denne prisen. Når ein då kjem 

i hug at ei eske tobakk  kosta kr.0.60, så måtte 

det vera dyrt å røyka. Ferieordningar for 

vegvaktarar var det ikkje, men den har eg ikkje 

sakna. Kvifor eg valde yrke som eg gjorde? 

Etter å ha vakse opp mellom dyr og plantar 

fann eg snart ut at å arbeida i pakt med naturen 

er både forvitneleg og lærerikt. Ingen er så 

trugen som jorda når ho får godt stell, og dyra 

då, der er der ikkje svik. 

Dei maskinane me hadde det fyrste eg minnast 

er snare å rekna opp, slåmaskinen var nok den 

gildaste. Vidare var det seperator, 

treskemaskin og hakkemaskin for halm. Då eg 

sette meieapparat på slåmaskinen fekk me 

dobbel nytte av han når han kunne nyttast i 

åkeren. Ellers var det plog og 3 horver for hest 

vanleg køyrereiskap for sumar og vinter. 

Karjolen var stasdoningen, og reisekjerra til  

byturane.  
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Då me fekk lastevogn med fjører, vart det 

mykje lettare å koma ned dei bratte bakkane, 

då det var ein enkel sak å sette gode bremser 

på den. Det vart gjort med to om lag 7-8 cm, 

tjukke raunestaur noko lengre enn breidda på 

kjerra, som var sette inn i fjørfestet og mot 

skonningen på bakjhula og gjort fast bakover 

med ein god taustubb i andre enden. Så hadde 

me alle tiders bremse og hesten hadde ingen 

vanskar. Me fekk Kvernelands plog for hest til 

kr. 107.- og hestehakke med utstyr for kr. 45.-  

Då sleperiva kom på marknaden, fekk me den 

for kr.80.- 

Reiskapen i jordbruket var spade, greip, spett, 

slegge, feisel, minebor, ljå og rive. I skogen 

var det øksa og bogesaga som var einerådande 

til svans og høveltannblad overtok i 40 åra. 

Så langt attende som eg hugsar, nytta me 

kvernekallen til å dra treskemaskinen, og 

denne treskemåten må eg ofre nokre ord på. 

Krafta frå kallen vart overført til 

treskemaskinen ved hjelp av ei line av touverk, 

helst av hamp eller manilla. På kallen var 

montert eit om lag 80 cm. stort hjul med kile 

spor. For å få styring på lina og for å halda 

henne klar av jorda, vart ho lagt opp i små 

triller med kilespor som var montert på stolpar 

på høgdepunkt i lendet. Maskinen me hadde 

var det dei kalla ein enkel maskin, spesialbygd 

for vasskraft med line direkte montert på tønna 

og reimdrift frå tønna til matingsvalsane, som 

var laga av tre og høvla til som tannhjul. Det 

var greit å vera godt med folk på låven dersom 

treskinga skulle gå radig. 

Alt korn vart bunden i band med bendel, og det 

var lageleg arbeide for oss ungane å løysa opp 

desse bendlane og levera det til bestefar, som 

alltid stod for matinga  av maskinen så lenge 

han orka. Det var full jobb for den som skulle 

få vekk halmen, og på løa måtte halmen stuas 

under mønen. Etter treskinga måtte kornet 

rensast, og bestefar var ingen tilhengar av 

rensemakin, kornet måtte kastas. Heile drosen 

som låg bak maskinen måtte fram i låven att 

for å få plass til kastinga. Det som var mest 

blanda med halmstubbar og agnar måtte 

gjennom hørsåldet. Dette såldet var om lag 1 

m i tverrmål og bunden av lindebast  med 

maskevidde på 1 tomme. Til kastinga vart 

nytta ein brei skolp. Kastaren sat på ein låg 

krakk og kasta med så jamne kast som 

mogeleg, og kornet  og agnene skilde snart lag 

etter tyngde. Det var ein god måte å rensa på, 

men mykje arbeidskrevjande. 

Tilhøva i eigen heim vil eg helst kalla god. 

Alle gjorde sitt beste for å få best mogeleg 

resultat. Det same var tilfelle i 

barndomsheimen. Størst skilnaden var vel at i 

eigen heim vart den økonomiske stoda etter 

kvart betre enn i barndomsheimen. 

Pensjonisttilværet er om lag som eg hadde 

venta meg, og ruslar med i arbeidet så godt eg 

orkar, og i dei høve eg kan flyte på røynsle og 

handelag synes eg det går bra. Dei eldre har så 

absolutt ei anna stilling i familien i dag. No må 

me betale for oss, medan dei gamle før ofte 

vart sett på som ei tyngsle når kreftene tok 

slutt. 

Eg har vore med i skytterlaget sidan 1919 og 

skote i tusental skot, utan at de har gjeve dei 

store resultat. Det har likevel vorte ein del 

premiar gjennom åra, og så sit eg att med gode 

minner om gode kameratar, for ingen lag som 

eg har noko kjennskap til har så godt miljø 

som ekte skyttarar som driv skyting for 

skytingas skuld, og med dei hjelpemidlar me 

har i dag, kan ein halda på lenge. 

 

 
 
Onkel Ernst var en ivrig skytter. 
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Eg var med i ungdomslaget ein del år, men 

hadde mange greie lagsmøter og festar med 

foredrag eller opplesning og lagsavis som ofte 

hadde gode nummer. Spelstykke vart det lagt 

mykje arbeid på og så tidtrøyte med leik og 

dans, men i slike lag vert ein fort rekna som 

gamal. 

 

Bautasteinen ved ”Varde” 
 

Eg har nokre minne frå 1914 som eg gjerne vil 

ha med. Skulane fekk fri for å vera med i ei 

minnehøgtid i kyrkja ein dag i februar, og 

mange møtte til messa sjølv på ein kvardag.  

Sidan var det arbeidet med minnesteinen ved 

Varde, som vart teken i ei ur her på garden.  

 

 

Bautasteinen på Varde hentet fra ura på Solaas.  

 

Det var Stian Fuskeland som på eit lagmøte i 

ungdomslaget kom med framlegg om reisning 

av eit minnesmerke over dei som var med i 

krigen i 1814. Han ofra mykje tid på å finna eit 

høveleg emne til bautasteinen. 

Ein dag i mars møtte det opp ein del karar frå 

ungdomslaget, og karane på garden fann fram 

reiskapog var med i arbeidet etter at høveleg 

mål var merka opp. Arbeidet gjekk toleg greit, 

sjølv om det var nokså mange amatørar, så 

minebora fekk hard påkjenning, og eg hugsar 

at eg hadde full jobb med å bera bor mellom 

smia og arbeidsplassen. Men då kvelden kom 

var emnet klar for transport. Neste dag møtte 

dei opp med hestar og slede, men så synte det 

seg at lasset ver for tungt. Etter mykje prat vart 

dei endeleg samde om å gjera steinen smalare, 

og då det var gjort greid dei å køyra han. 

Avdukinga var eit av høgdepungta i 17 mai- 

høgtida. Seinare i året tok fyrste verdenskrig 

til, og eg minnast godt dei kjempestore 

overskritene i blada. Mange vernepliktige vart 

innkalla til nøytralitetsvakt. Krigen vart det 

store samtaleemne, men ellers gjekk livet 

nokså normalt. Skipsfarten fikk ei oppbløming, 

og prisar og spurnad etter mange slags varer 

auka, t.d. eikebork til garving. Det vart etter 

seg som kvart  vanskar med innførsla, og 

mangel på matkorn kom etter kvart på trappa. 

Det vart då ordna med rasjonering, og då dette 

var noko heilt nytt, valde det oss visse vanskar. 

Ein lekk i planen var at all dyrka jord og 

beholdning av korn og poteter skulle målast 

opp. Dei fleste ville gjerne ha store vidder med 

dyrka mark, og jord som vanskeleg kunde 

plogvendast og vatnsjuk jord vart målt som 

grunnlag for pålegg om åkervidda. Når det då 

var lite eller ingen kunstgjødsel å få, vart 

resultatet dårleg. Alle ville gjerne driva godt, 

og oppgåvene over korn og poteter vart sikkert 

i overkant som grunnlag for rasjonering, for 

ikkje å nytta sterkare ord.  

Det var sikkert ikke lett å vera husmor med 

små og helst dårlige råvarer. Eg hugsar mor 

nytta vaffeljarnet nå ho fekk mjøl som ikkje 

ville skikka brød. Sume malte kokte poteter i 

brøddeigen. Skal eg gjera ei samanlikning 

mellom 1918 og 1945 om matstoda, så var 

1918 hardast, og eg har fenge medhald i dette 

av fleire av mine jamaldringar. 

Då krigen var slutt i 1918, fløymde det pengar 

mellom folk, og ein del skogeigarer slo seg 

saman og kjøpte eit sagbruk i Mandal for å 

driva omsetning av trelast for eiga rekning. For 

omsetninga av tønnestav vart skipa eit salslag, 

men då tidene dovna av fekk dei det ikke til å 

sviva med lønsemnd, og det vart nok ganske 

hardt for mange av dei som hadde gjeve trygd. 

Her på garden var det ingen som var med i 

desse laga, så eg såg det ikkje på nært hald. 

Folk laga munnen etter matskreppa og kom seg 

fram best dei kunne. 
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Siste krig og okkopasjonen ser eg som eit 

kapittel for seg sjølv, og eg kan ikke få det til å 

falla saman med det eg har skreve framanfor. 

Når ein kjem i hug at ein frå Stortinget sin 

talarstol i slutten av 30- åra fekk høyra at 

landet ikkje hadde råd til å ofra 40 mill. på 

forsvaret og på toppen av det hadde ein 

militærnektar som forsvarssjef. Då kunne vel 

ikkje stoda vera stort verre.                              

Dette er i sin helhet onkel Ernst sin 

fortelling. 

------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Dette er oldefar Erik med svigerdatter og 

barnebarna: Margot. Johan, Ernst og Arne på 

Ida`s fang. 

 

 
 

Et koselig billede. Fra venstre mamma, Olga 

Kårstøl, onklene Johan og Ernst. 

 

Bestefar Erik var lærer; han hadde en 

lærveske som han brukte når han gikk til 

skolen. Bestemor Ida var bestevenninne til 

kona til Fuhr (de som hadde gartneri og 

vinproduksjon), så hver gang bestemor hadde 

vært på besøk i Grimstad kom hun hjem med 

poser med forskjellige blomsterfrø. 

Tante Ingrid forteller at bestemor var så 

forskrekket over at fru Fuhr ville ha kontakt 

med henne for hun var jo bare blitt bondekone 

langt opp på en heiegård, mens hun selv var 

gift inn i de høyere kretser i Grimstad. 

Men dette vennskapet holdt livet ut. 

Den hvite pionen vi hadde hjemme på 

“Fjellheim” var en avlegger av den bestemor 

Ida fikk av fru Fuhr, forteller mamma. 

Bestemor fikk mye spisende også, det var ikke 

bare blomster. Reseda var noen blomster 

bestemor Ida hadde; mamma forteller at der 

var en forferdelig lukt i dei, så derfor kunne 

ikke de taes inn, men når de stod ute var de 

nydelige blomster, blomsten hadde en stilk 

med blader nederst og blomster oppover hele 

stilken, fargene var røde og gule sier hun. 

Dette var en blomst hun hadde fått av fru Fuhr 

i Grimstad. 

 

 
 

Fra venstre onklene Ernst, Arne og Johan, så 

mamma og foran onkel Håkon. Onkel Johan tror 

han er ca. 5 år på dette bildet. 

 

Åse Gurine Eriksen Solaas. 
 

Hun var i tjeneste hos en utskiftningsmann 

som heter Hans Nyvold (far til Sverre Nyvold) 

de bodd også der i dette huset i Årekjær. 

 Der var en barnerik familie med 10 døtre og 2 

sønner, den ene av døtrene (Ågot) ble gift med 

sønn av Arne Garborg, ble kalt Tuften 

Garborg. En annen datter ble gift og bodde i et 

lite hus  på Ime hun heter Tekla gift Dybo. 

Når tante Gurine hadde fri måtte hun gå fra 

Årekjær til Solaas, hun hadde også veldig lite 

fri for de hadde kuer og ingen andre enn tante 

kunne melke slik at hun måtte tilbake til kvelds 

stellet. Fru Nyvold syntes det var ille at hun 

ikke kunne melke, så derfor satte hun seg på 

huk bak tante når hun satte seg på melke 

krakken for og skulle lære av hvordan gjorde 

dette, tante sa at det var ikke vanskelig men fru 

Nyvold sa at alt er en kunst når man ikke kan 

det. Hun arbeidet der i ca. 3 år. 
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Hun måtte slutte for det ble sykdom i familien, 

en bror som hette Edvard ble smittet av 

tuberkulose på sjøen, da han kom hjem smittet 

han broren Nils, det rommet de lå på måtte hun 

vaske hver dag.  

Når hennes mor Karoline Cecilie ble syk 

måtte tante stelle henne også, så fikk faren 

Erik Andreas prostata problemer; da måtte 

tante ned på Mandal sykehus og lære og tappe 

han, dette måtte gjøres 2-3 ganger om dagen. 

De instrumentene hun bruke måtte kokes hver 

gang, dette holdt hun på med i 25 år. Alle disse 

menneskene bodde under samme tak på 

Solaas. 

Etter at far hennes døde var hun hos Nils 

Persen; han bodde alene i det gamle huset som 

onkel Johan bodde i, dette ble kalt ” Ytter 

Solaas”; der var hun og arbeidet, og når Nils 

Persen døde kjøpte bestefar Peder gården og 

da bodde hun der alene. Da tante Anna skulle 

ha Gunnar flyttet hun bort til Nord Solaas hos 

onkel Ernst; hun hadde gårds-arbeide og inne-

arbeide på begge stedene. 

Tante Gurine kunne så mange rim og regler, 

her er noen: 

Tippe tippe tue mor min er en frue, far min er 

en prestemann, bror min er en spillemann han 

spiller ikke lenger for strenger koster penger, 

penger ligger i pungen, pungen er i skrinet, 

skrinet er i kista, kista er i skipet, skipet er i 

Engeland hvor det skal lette anker.  

Hesten hette Abel grå der sit en liten junker på, 

han skal til kongens gård og frie. 

Linna gav oss lauv, lauvet gav vi til kua, kua 

gav oss kalv, kalven ga vi til Hermann. 

Hermann gav oss en gård der bodde vi i 30 år, 

så gikk vi til Valla og slo i stykker vår skalle. 

 

 
 
Slik husker jeg tante Gurine. 

Begravelsen til Karoline Cesilie 
 

Det var første gangen bestemor Ida var på 

Solaas. Folk som kom i begravelsen de fikk 

mat på morgenen, gikk til kirken gikk hjem 

igjen fikk kaffe og lefser, gomme, julekake, 

godt smør. Så ble der servert “Kongo- the”. 

I Nordjorde hos Dora Eikeland var de alltid så 

veldig kritiske til folk, så bestemor slapp jo 

heller ikke unna, men hun fikk en veldig god 

kritikk for som de sa «det var et veldig 

menneske til og servere», for fløtemuggen var 

aldrig tom. Dette utsagnet kom fra svigermor 

til Dora Eikeland som hette Anne Gurine. 

Fra hushjørnet med spiskammerset hadde tante 

Gurine gulerøtter og løk, og bestemor Ida 

hadde ringblomster i en fjell-skore, det var 

aldrig ugress i de tante Gurine holdt på med 

hun var veldig nøye. 

Kålroten ble lagt i en kule ute for oppbevaring 

om vinteren, det ble gravet et lite hull så ble 

kålroten lagt i med einer eller halm, og så jord 

oppå dette igjen. Kålroten ble alltid sådd på 

kanten av potetåkeren, dette for og utnytte 

jorden. På Solaas hadde de mye fin kål, men 

bestefar Peder kjøpt plantene, på høsten når de 

skulle lagres ble de lagt i høyet på fjøstrevet, 

gulerøttene ble lagt i potetkjelleren. 

Tante Gurine kara spant og vevde sammen 

med bestemor Ida, de laget vadmel (det er tykt 

sort tøy) dette ble brukt til arbeidstøy, det tok 

også veldig lang tid før du ble våt det var nok 

en fordel i den tiden var nok regntøy ukjent. 

De vevde også kjoletøy, bestemor Ida hadde 

sydd en kjole til mamma som var grå, dette 

hadde de også vevd bestemor hadde pyntet 

kjolen med blå fløyel med 2 lommer knappene 

var trukket med blå fløyel denne bruke hun på 

skolen, hun forteller at hun følte seg veldig fin 

i denne kjolen. 

 

Mamma og onkel Johan hadde lærtasker 

(vesker ) som hun sier, til og ha skolebøkene i 

bøkene de hadde var bibelhistorie, katekismus, 

naturfag. Norges historie, geografi, regnebok 

og kirkehistorie. Mamma hadde griffel og 

tavle, da Rachel Thomassen kom innførte hun 

papir og blyant. Tavlen måtte de holde seg selv 

og penner, griffel kostet 5 øre, pennen kostet 3 

øre, de hadde tre- penalhus. 

Tante Ingrid fortalte at mamma hadde skremt 

henne slik da hun skulle begynne på skolen, 

hun skulle gå 1 uke på skole på Eikeland og 1 
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uke på skole på Upsaker, der var Lars Lohne 

lærer og de var denne mannen hun hadde sagt 

var så forferdelig sint, tante Ingrid hadde spurt 

hvorfor han var så sint, jo han hette Lars og da 

var han sint. Men snillere lærer skulle du lete 

etter. 

Bestefar Peder laget regnepinner til ungene 

sine som de brukte på skolen, de var så tynne 

som fyrstikker. Klara Solaas, gift Hansen, var 

så misunnelig på disse pinnene, for de hadde 

ikke så mye på Kårstøl der hun bodde, så 

derfor sa bestemor Ida at tante Ingrid måtte gi 

henne disse pinnene, hun likte det ikke men 

gjorde det som hun fikk beskjed om. 

Tante Ingrid hadde 2 blyanter, en til skriving 

og en til tegning penalhuset hennes  var også 

tre, hun hadde ryggsekk uten spiler. Hun hadde 

også en skolekjole og en bestekjole, hun tok 

alltid av seg skolekjolen når de kom hjem.  

Hun forteller at hun hadde 2 par underbukser, 

de hadde et par ekstra bukser når der var kaldt, 

så hadde de lange gamasjer. Skoene som 

jentene hadde skulle ikke være så gode, de ble 

våte med en gang. Så gikk bestefar Peder og 

kjøpte guttesko til tante Ingrid; etter dette var 

de ikke mange som brukte annet enn guttesko. 

Mamma forteller videre at på skolen lekte de 

noe som de kalte “å slå soldatter”, som Knut 

Eikeland kalte det; der ble satt vedtre etter 

hverandre - så hadde alle hvert sitt vedtre og så 

skulle de se hvor mange vedtre som de kunne 

slå ned. Så vippet de pinne, siste par ut, 3 

mann i vinden og bom. 

Når de var på skolen så skulle mamma, onkel 

Johan og Olga Solaas ( Kårstøl) være på 

parti, for Knut Eikeland ville ikke ha jenter 

på parti. Knut E. onkel Ernst og John, alle de 

store guttene skulle være på et parti, så du kan 

tenke deg hvordan dette gikk hver gang.  

Mamma sier at Knut E. var forferdelig stygg 

med henne, der er ikke noe menneske som har 

vært så stygg med meg som han, det snakket 

hun stadig om. Onkel Johan bekrefter også 

dette han var rett og slett en banditt sier han. 

Om søndagene lekte de mye med og gjete 

sugga, og slå ball. Ingeborg Eikeland var så 

god til og sy baller av dongeri-tøy. Ellers så 

fikk de tynne grå baller i pakke fra bestemor i 

Grimstad, men de tålte ikke stort; de brukt de 

helst til veggball. Om vinteren laget de mye 

snøhus bakenfor verkstedet der hadde de både 

kjøkken og stue. 

På oversiden av verkstedet hadde bestefar  

Erik en askekasse som all ovnsasken ble lagt i 

utover vinteren, og når våren kom strødde han 

det utover som gjødsel, men også på svalldau 

og issvuller. 

Anders (der veste) kalte mamma og de andre 

for onkel. Syvert Fuskeland og kona 

Søverine bodde i ”Heia” og brukte derfor Heia 

som etternavnet sitt, eller på folkemunne.  

Kaodine kalt Dina bodde også i Heia, mamma 

sa hun trodde antagelig hun hette Solaas. De 

hadde en gutt der for betaling nå hadde vel 

blitt kalt fosterforeldre han hette Jens Ylander 

Ingvald (etternavnet utkjent); han var av 

fanteslekt. Der var også en som hette August. 

Onkel Johan forteller at August hadde sagt at 

de var noen snille mennesker der for han 

hadde fått vanter av de første dagen han var 

der. Han kom antagelig på vinteren.  

Bestefar Erik hadde mye blader som han 

abonnerte på, de var nok ikke vanlig at folk 

hadde så mye aviser og blader i den tiden og så 

langt oppå heia, men han hadde Stavangeren, 

Familiebladet og ungene hadde Børnetidende 

og bestefar Peder holdt Lindesnes mens 

bestemor Ida hadde Bud- og hilsen, det var jo 

et sjømmansmisjonsblad. Bestefar Erik lånte 

mye bøker på biblioteket i Kirkestua, huset ved 

Holum kirke. 

Når mamma og de andre kom hjem fra skolen 

og fikk hjemmelaget pølse og stekt flesk med 

saftsuppe; det var nydelig sier mamma, jeg kan 

enda kjenne lukte sier hun. Om høsten sendte 

de en hel dunk ut til Stjernøya til Albert 

Karlsen; han saltet makrell til de. Saltet 

makrell var veldig godt, bestemor Ida vannet 

også ut makrellen og så ble den stekt, men 

mamma syntes ikke de var særlig godt. Så var 

det mye havregryns- suppe laget på vann eller 

melk. 

Det ble slaktet sauer og griser, og så laget de 

pølser, men først måtte de skylle, skrape og 

vaske tarmene til dyrene for dette skulle 

brukes til pølseskinn. Så ble kjøttet malt og 

krydret og så brukte det et avkuttet kuhorn som 

ble, som de hadde dyttet inni åpningen på 

tarmen, så det ble lettere og stappe pølsene så 

ble der brukt en tynn pinne og stikke i 

pølseskinnet slik at luften gikk ut, deretter 

brukte hånden for og dytte innholdet nedover 

pølseskinnet og så bandt de for.  

De ble så hengt opp til tørk enten i skorsteinen 

eller noen ble hengt ved brannmuren inne hos 

bestefar Erik i kammerset hans; dette ble 
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morpølse. Mamma forteller videre at bestefar 

Erik fisket skjebber, han sa at når eineren røyk 

da bet skjebba i Fiddingavannet. Dette vannet 

ligger opp forbi Eikeland, en vei som går over 

til Håland. Onkel Johan var mye med sin 

bestefar og fisket, men ellers gikk bestefar mye 

alene noen ganger var de avsted annen hver 

helg, men først måtte de grave etter beitemark. 

Onkel Johan og bestefar Erik fikk 4 - 8 sjebber 

i Mjåvannet, og i Dahls tjernet fikk de også 

noen forteller hun. 

Tante Ingrid forteller meg at hun og bestefar 

Peder gikk til kirken i Holum da var hun 11 år, 

men det var ingen som trodde at hun kunne gå 

så langt. På tilbakeveien var de inne hos Nils 

og Sofie Eikeland (Fodnebø); dette huset er 

revet nå, men de stod på høyre side av gården 

til Torkild Lindland på vei til Solaas. De var 

alltid så moro og komme til de for der var 

alltid kjøpebrød og edamerost og slik ost  

kjøpte bestemor Ida bare til jul. Mamma og de 

andre ungene kalte Nils og Sofie for « Basfia 

og Fabor». 

Tante Ingrid fortalte også at når hun skulle til 

Mandal, plukket bestemor Ida blomster som 

hun kunne gå inn til en blomsterhandler og 

selge og beholde pengene, hun hadde f.eks. fått 

med seg pinseliljer, pioner (bonderose) og 

andre slag. Så var kun gått inn til Ruth 

Solberg i Store Elvegt. Hun hadde kjøpt de for 

2 kr. Så liten som jeg var kunne jeg ikke regne 

så fort som henne, så jeg sa bare ja. Hun skulle 

få lov og beholde pengene slik at hun kunne 

kjøpe noe i byen. Da hun kom hjem spurte 

bestemor Ida hva hun fått for blomstene, hun 

fortalte hva som hadde skjedd, da sa bestemor 

at denne damen hadde bedradd henne 

forferdelig og synest dette var stygt gjort mot 

et barn. 

Tante Ingrid forteller at hun var 12-13 år så 

måtte hun skure kjøkkenet på Solaas. 

Bestemor Ida var redd det var for tungt, men 

hun skulle da gjøre dette; hun hadde en fille 

med grønnsæpe og vann. Både vegger og tak 

måtte skures for der var jo veldig skittent på 

grunn av at skorsteinen var jo i bruk og mange 

satt og røykte. Skjeer, gafler, tresleiver, 

tregrytelokk og til og med inni kjøkkenbordet, 

det ble tatt ut på gresset for alt skulle skures, 

kakeformer skaper og skuffer ble også 

endevendt for bestemor  Ida var forferdelig  

nøye. 

Tante Gurine  brukte en slitt feiekost for og  

skure de runde stokkene under taket i gangen. 

Hun strødde fin sand på gulvet i kjøkkenet for 

at skitten ikke skulle sette seg fast, så var det 

lettere og skure siden. Når gulveteppene skulle 

skurest ble de lagt over et bord og skurt med 

skurebørste, de ble skylte i en balje og tørket 

på bakken. Tante Gurine var hos onkel Ernst 

og tante Anna til hun døde i 1973. 

Onkel Ernst gikk på landbruksskolen i Søgne 

sammen med Sverre Nyvold. Etter dette var 

onkel gårdsbestyrer i prestegården hos presten 

Ullerud i 3 år. Presten Ullerud hadde hest og 

trille eller om vinteren hadde han sluffe, og 

onkel Ernst var mye kusk for han. 

I 1926 gikk onkel Johan på Ås 

landbruksskole, han begynte og sluttet om 

høsten han var da 20 år. Han var hjemme og 

gikk på skytri som han sier noen dager for så 

og gå i militære. Da de skulle sleppe ut kyrne 

om våren brukte de en «bu veg» forbi Anders 

Solaas (der veste som de kalte det) denne ble 

bare brukt den ene gangen om året, i stedet for 

og ta den andre veien til sommerfjøset. 

Kuene kom alltid ned til utgangspunktet ved 

Anders, men de ble aldrig sluppet ned der, 

ungene måtte opp og jage de til sommerfjøset 

der ble de melket. De hadde navn på kuene: 

Løkri var en ku med horn. Mairos var hvit med 

svarte flekker. Gulldokka; dette var Mammas 

ku. Silkedokka var onkel Ernst sin  ku. Skjønri. 

Solfrid; var onkel Håkons kalv og Stoltros var 

onkel Johan sin ku. Stoltros var den første kua 

mamma kan huske de hadde når hun var liten. 

Der var 5-6 kuer og 1 okse på Solaas som 

bestefar Peder brukte til bedekning av kuene 

på heia, prisen var 1-2 kr. Denne oksen hadde 

de til og betale skatten med om høsten, da ble 

den sendt til slakteriet. 

Når de kokte grøt av småpoteter og stampet de, 

hadde de i hakka syreblader da brukte de et 

redskap som hete bile (en veldig brei øks som 

ble brukt til laftehogging); de var også i løa og 

samlet høyfrø som ble sollet og blandet med 

maismel dette for og drøye foret til grisene. 

Maismel eller havremel som de også kalte det, 

dette hadde de malt i mølla nede ved bekken. 

Hesten de hadde hette Bella den var vond i 

seg, mamma forteller at den var rød med hvit 

blese som hun seier, det er det samme som 

stripe i ansiktet. 

Ca. 14 dager før grisene skulle slaktes laget 

tante Gurine knøe, tykt som brøddeig, laget av 

havremel og vann, for av maismel ble flesket  
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så feit, men av knøe ble det så mye fastere. 

Før slåtten tok til måtte alle ljåene slipes. 

Bestefar  Erik trykket ikke så hardt på ljåen, 

men det tok jo lengere tid. Far, derimot trykket 

så hardt at det ble veldig tungt, men de ble jo 

fortere ferdig, det var altid mamma og onkel 

Johan som måtte dra slipesteinen, for onkel 

Ernst var med og slo han var da 10- 11 år. 

Da mamma var 12 år gammel gikk hun med 

åk, et uthulet breit bord som ble laget slik at 

det kunne ligge godt på skuldrene, der var et 

tau ned fra hver skulder og i nedre enden var 

der kroker til og henge bøtter i, dette var jo 

lettere enn og bære bøttene i hendene. 

Hun bar da sudre (oppvaskvann  u/sepe og 

potetskrell) dette fikk kuene og når melkingen 

var ferdig hadde hun melken med hjem.  

Bestemor Ida plukket reinlav og kokte opp 

dette, silte dette og ga ungene når de var 

forkjølt, mamma sa at de var en forferdelig 

smak. De plukket også rognebær med litt 

kvister som de hang på låven, dette ble brukt 

til og ha i snarene for og fange stæren, dette 

lageret var godt og ha for da kunne de plukke 

etter behov.  

Mamma forteller også at alle vi søskena var 

aldrig uvenner, men de hende jo at Arne og 

Johan kunne sloss som gutter flest men aldri 

på alvor.  

Far  laget små river til hver av ungene med 

forskjellige størrelser og lengder på skaftene 

slik at de kunne være med  og hjelpe. Bestefar 

Erik laget mye rivetinder og tiner, som de 

bl.annet brukte og plukke bær i. Mamma var 

barnepike for onklene Arne og Håkon tante 

Ingrid måtte hun og passe, for mamma var jo 

13 år eldre enn Ingrid. 

Når tante Gurine vasket opp, måtte mamma og 

onkel Johan på skogen og flytte sauene, de 

forsøkte tidligere og la sauene gå sammen med 

kuene men de ville ikke følge kuene så derfor 

ble de bundet. 

Ved veien til Lunden lå sauehuset der gikk 

sauene til Nils Persen i en sauegård når de 

skulle til Lunden og slå høy måtte ungene gå 

med noe de kalte «daure» det var flatbrød og 

surmelk dette hadde de oppi små boller og 

laget soll av de som de spiste. Bestefar og far 

var gått hjemmefra så tidlig om morgenen så 

det var bare de 2 som spiste dette, de hadde 

også kjernemelk oppblandet med vann eller 

saft og vann og det var ekstra stas. 

I Lunden hadde de en løe som de hadde høy i,  

kruskehøy også kalt finnhøy det var forferdelig  

stift og så hang det så fast i klærne, dette høyet 

ble brukt til sauene, denne løa var laget slik at 

i begge gavlene var første høyde mot bakken ei 

luke, der ble satt et og et bord etterhvert som 

der ble mye høy i løa, når der ikke var plass til 

mere ble slåene satt på. I den andre gavlen var 

åpningen høyere  for på utsiden var der en 

skråning slik at der er lettere og fylle løa i 

denne gavlen var der ingen luke eller lem  for 

åpningen. 

På østsiden av vann kjelden  nede ved bekken 

hadde han 6 bikuber stående langsetter bekken, 

han brukte og slynge honningen i verkstedet; 

slyngen var en stor rød tønne i stål, rammene 

med honningen stod rundt kantene honningen 

ble liggende i bunnen av tønna, når honningen 

skulle tappes tok han ut en propp i bunnen av 

tønna og lot det renne ned i en krukke som der 

var spent et gas klede over, slik at honningen 

ble silt. 

I verkstedet til bestefar og far ble der laget ski 

til familien, river og ljåorv ble laget til eget 

bruk men også for salg rivetinder laget de 

også, foretok rep. av disse tingene for folk. 

Mat og bærtiner laget de også helst av bjørk, 

vidjespenner, treklaver til kuer og sauer, hegd 

til byre tau ,hegd ble brukt til og feste 2 tauer i, 

i byre tauet la de høy så drog de byre tauet 

hardt til for at ikke høyet skulle falle ut på veg 

hjem, de låste tauendene fast i hedgen da 

kunne de legge fra seg høybyra. De laget også 

trebunner til treskor med trehelkappe, de hadde 

alltid inne tresko uten helkappe. 

Tante Gurine hadde fjøstresko stående i skåle 

,rommet før de kom inn til kuene der byttet 

hun til fjøstreskene sine. 

De hadde også smie nede ved bikubene, der 

kvesset de minebor, rep. av gårdsredskaper for 

seg selv. Bestefar Erik laget knivblader. Han 

brukte også treslire til kniven forteller mamma, 

til og spise suppe hadde han en treskje, en tann 

skrapte i skjea slik at der ble strekmerke i den 

forteller mamma. 

Onkel Johan lo så av sin far en gang han skulle 

klinke en jerngryte, så skulle onkel Johan 

hjelpe han og holde så slo far så hardt at der 

datt ut et stykke og enda ett, så ble far så sinna 

at han tok hammeren og slo gryta i mange 

biter, det var så brillene hoppet på nasen sier 

han, bitene av gryta datt i bekken onkel Johan 

lo så av denne hendelsen , han fant ut at de var 

bedre og komme seg hjem for da torte han ikke 

være der lenger. Bestemor spurte hva det var 
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han lo så av så da måtte han fortelle hva det 

var. Han forteller også at når han og mamma 

ble sinna på onkel Ernst så kalte de kyra hans 

for ”Snolka”. Hun forteller at onkel Andreas 

hadde funnet en trerot som så ut som en u 

denne tok han med hjem og satte tvertre over, 

laget så 3 bein på denne og så ble det en krakk. 

Når tante Gurine skulle skure kjøkkengulvet 

ble mamma satt oppå denne en gang falt hun 

ned av denne og etter dette ble den kalt 

Margot’s  gaularkrakk. 

Onkel Johan og mamma syntes synd på en sau 

for han hadde så mye ull og så var det veldig 

varmt, så i “Hepte”  var der en kulp og der fikk 

de sauen oppi med det resultatet at sauen holdt 

på drukne, for de beregnet ikke at sauen ble 

brytung p.g.a. ull, ungene ble livredde da de 

oppdaget hva de hadde gjort. Sauen hette 

Snefrid. 

 

Borkeflettinga.  

 
Onkel Ernst forteller i vår arv nr. 2 av 1983. 

 
Eg kjem vel i hug borkeflettinga, som var 

vanleg på alle gardar med høveleg skog. Det 

var bork av eik og bjørk som garveriane nytta 

til garving av huder og skinn. Her i bygda var 

det eika som vart vanleg nytta, og då særlig 

ungskog og skrap, som gav den beste  

borken. Gamal og stor eik med tjukt og 

oppsprukket borklag var ikkje velsett på 

garveriane. 

Det trongs ikkje mykje eller dyr reiskap til 

arbeidet, øks og borkeskjøre var det heile. 

Borkesjøra må vel ha ei lita utgreiing, skjøl om 

det nok er slike å finna på mange gardar ennå. 

Ho er laga av jern, som ein tunn, bøygd kile 

med handtak av tre for å falla greit i handa. 

Breidda er om lag 4 cm og lengda om lag 30 

cm. Ho måtte slipast kvass, så ein kunne splitta 

borken på langs av treet for å få tak på tvers 

for flettinga. Er så øksa kvass, er det bare å 

setja i gang når borken vil gå. Og det gjer han 

når lauvet tek til å spretta, og det varar til 

vanleg ut juni,og så kjem det att ein stuttare 

bolk i august. Borken gjeng best på varme og 

solblanke dagar,på dagar med kald ving frå 

nordvest er han ikkje god å få laus. 

Arbeidet tek til med å skrapa treet reint for 

mose, som det ofte er mykje av i rota. Så høgg 

ein 3 ringar med øksa rundt stammen i høveleg 

avstand, om lag 80-90 cm. Etter kvart som ein 

fekk desse borkeflaka av, var dei retta ut til 

turk i sola. Borken måtte ha 2- 3 dagar i sola 

for å verta lagringsturr. Etter at treet var karta, 

måtte borken av så fort som mogeleg, og dei 

største greinene vart hogd opp i same lengde 

som stammeborken. 

Desse avhogde greinene fekk då navnet 

skjevling. Borken fekk me av på den måten at 

me la skjevlen på ein stein eller i naud på 

stammen av treet og banka tett i tett med øksa i 

heile lengda. Då fekk me to greie bokeremser. 

Dette arbeide kalla me å knatte bork, og var 

der ein grei skugge og ein høveleg stein å sitja 

attmed, var det eit greit arbeide. Dei avberka 

skjevlingane måtte leggjast opp til turk, for dei 

gav ein særs god ved når dei kom turre i hus. 

Etter kvart som dei kjemiske garvestoffa vart 

betre og mykje raskare å garva med, så dabba 

borkeflettinga av, med unntak for 1917 og 18, 

då det vart vanskar med innførsla av kjemiske 

stoff. Etter den tid er borkeflettinga gjenga 

over til soga. 

Sitat slutt. 

 

 
 
Redskaper til borkefletting. 

 

Skjevling ( noe som ble tatt eikegrener) banket 

på stein for og få borken av. La borken i lag de 

store treene (trærne) brukte de reispade 

(birkespade ) for og få borken av, den tykke 

trestammen ble aldrig brukt. Når denne borken 

var tørr ble de solgt til Mones eller Oluf 

Lohne, de solgte dette til bruk for farging. 

Borkebua hos Stian Monen var en slags 

lagerplass for borken. Der var også stavbuer 

som ble brukt til og lagre stav i der var en på 

Kaddeland på andre siden av veien til Daniel 

og Dagny Danilsen det er noe selv jeg (Marion 

) kan huske. 

Mamma forteller at da hun var liten spiste de 

alltid risgrøt til julaften med smørøye, kanel og 

sukker de var ikke vanlig med risgrøt til 

hverdags. 

Far måtte brøyte med hjemmelaget snøplog 

helt ned til Fodnebø og Svinestad. Hesten 

Bella var så sint at hun kunne ikke gå sammen 
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med andre hester, for dette var en merr. Hesten 

gikk i Lunden alene, ungene måtte gå med 

hesten på beite og hente den hjem igjen fra 

Lunden. Det var ikke like lett og få på den 

grima for hun var jo ikke helt og stole på. 

Ungene eller voksne fra Eikeland turte ikke gå 

snarveien til Eikeland hvis hesten gikk der, så 

måtte de gå helt rundt Solaas veien og det ble 

jo ganske mye lengere. 

Når bestefar Erik skulle bryne ljåen brukte han 

noe de kalte trestikke, det var en firkantet 

stikke som spisset i den ene enden med 

håndtak i den andre denne dyppet han først i 

vann og så dyppet han den i sand før han 

skulle til og bryne ljåene far brukte noe de 

kalte smergelstikke, dette var en flat fjøl med 

håndtak i ene enden etter hvert brukte de jo 

bryne. Lagetre kalte han redskapet for og se 

etter om ljåen stod rett på orvet, mamma kan 

også huske at de brukte vidje og kile for og 

holde ljåen på plass på orvet. 

Når kornåkeren var moden måtte den skjærest 

med sigd og så laget de kornbandene ferdig 

med en gang de trædde de nedover en staur der 

gikk 13 stk. på hver. 

Potetene måtte spas opp men de ble pløyd ned, 

og så ble alle potetene båret rett i potethuset 

denne måten og oppbevare poteter var mye 

vanlige på landsbygda, de var mye bygget av 

stein og jord de såg ut som en høysåte, den på 

Solaas var bygd på nedsiden av veikanten slik 

at den stod støtt den var akkurat som en 

jordhaug med en dør i, inni hadde de laget 

potetbinger og i bunnen av bingene la de 

einerkvister for at der skulle komme luft til 

potetene, døren stod alltid oppe til frosten kom 

da ble døren lukket og så stappet de 

einerkvister i yttergangen for at dette holdt 

kulden ute, de la også einer oppå taket det var 

jo laget av stein eller murt, også i yttergangen 

inni var det tregulv. 

Høst og vår laget de flatbrød da kom der en 

bakstekone som hette Kaia, hun bodde i huset 

på Monen som Georg Theland eide senere,når 

Kaia ble for gammel til og gå rundt begynte ei 

som hette Sofie Eikeland. Dette var helst når 

mamma var liten siden hvis de skulle ha 

flatbrød, lefser eller potetkake var det 

bestemor eller tante Gurine som bakte, de 

brukte og lage dette på hella i skorsteinen som 

stod på et høyt brann hjern (det er 3 jern som 

er sveist sammen som en trekant, og så sveiste  

de på 3 bein dette la de hella oppå). 

Det ble lagret i spiskammerset i 2 stabler,  

flatbrød hadde de på bordet hver dag. 

Flatbrødsoll hadde de mye om kvelden eller 

brødsoll ( brød som er kuttet opp) og så hadde 

de melk på. 

Mamma forteller videre at da hennes bestefar 

Erik levet hadde de aldrig smurte smørbrød 

men maten ble bare satt inn på bordet så 

smørte hver enkelt, men når guttene ble voksne 

hadde de alltid smørbrød på søndagene for der 

var så mye folk på besøk. 

Slik som kaker var aldrig brukt til kaffe det var 

brød og pålegg. Til hverdags hadde de gomme, 

knøost og så kokte tante Gurine prim, så 

syltaflesk, kalvesus, kyrost og godt smør var 

hverdagskost de hadde ikke noe annet sier 

mamma, om søndagene hadde de syltetøy. Jeg 

synest ikke dette var lite pålegg i den tiden, alt 

de folk hadde på bordet var ting de laget av 

råvarer som var på gården. Fett av gris smeltet 

de og kokte fattigmann i, også til steking ellers 

så brukte de godt smør og steke i. Kinne gjorde 

de 1 gang i uken.  

Torv brukt de som brensel de hadde en 

torvmyr opp forbi Anders (der veste som det 

ble kalt) der var også torvløe, torven ble kuttet 

med torvspade lagt utover til tørk så ble de satt 

på skrå mot hverandre og siden lagt i torvløa 

den var bygd bare av stein men taket var ikke 

det. Torva var bedre og bruke til kakebakst 

fordi de lå så lenge og gløde. 

Bestefar brukte også og fyre med torv i 

kakkelovnen sin, om kveldene satte bestefar og 

fortalte forskjellige ting for ungene, onkel 

Johan skulle alltid høre om skrubben (ulven) 

når de så skulle gå og legge seg ble den veldig 

skummelt for de hadde jo ikke innlagt strøm. 

Bestefar Erik måtte stå i bunnen av trappen til 

de var kommet på loftet. 

Onkel Johan var så intresert i bestefar Eriks 

skrubbehistorie (ulv). Sommeren 1917 laget 

han en buremann til meg forteller onkel Johan, 

denne skulle skremme skrubben. Mamma ble 

så misunnelig på denne så bestefar Erik måtte 

lage en til henne også, de gikk rundt og burte 

for livet, der var så mye folk alle steder for de 

holdt på med høyonna. I Nordjorde hørte de 

disse lydene, de snakket om at der var 

tordenvær i sjøen, alle arbeidet på spreng for 

snart kunne jo regnveret være over de, men 

himmelen over de så jo svært så blå ut, men 

ingen viste at de var mamma og onkel Johan  

som gikk rundt og blåste på disse buremennene  
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som de ble kalt. Senere fortalte bestemor Ida 

til Dora hva det var som hadde laget disse 

lydene, da ble Dora veldig forskrekket. Når 

onkel Johan fortalte dette til meg holdt han på 

og le seg fordervet, det var som en kunne se de 

for seg. For noen unger. 

 

Jakthistorie. 

 
Fra vår arv nr. 2. 2002. Forteller er onkel Johan. 

 

Johan har sin kunnskap etter sin bestefar Erik 

Solaas (1839-1919), Nils Persen Solaas 

(1836-1926), Jens Solaas (1937-1949) og 

Tora Svinestad (1860-1951) Trass i høg alder 

er Johan framleis sprek, og tar gjerne ein tur til 

skogs, der han gjennom eit langt liv har drive 

både skogsarbeide og jakt. 

Hendinga med hesteslaktet som blei forgifta og 

lagt ut som skrubbeåte, var i 1862, fortel 

Johan. Dei tri skrubbane som då måtte late 

livetet var vissnok dei siste i Holum – i 

”gamaltida” At ein del av det forgifta kjøtet 

låg ved Per Engelands sommerflor, er feil 

seier Johan. Den tredje skrubben blei nemlig 

tatt med saks. Rett nok var der hestekjøt som 

var lokkemat ved saksa og. Det var Per 

Engeland og Hans Solaas som hadde kjøpt 

seg såkalla skrubbesakser i Kristiansand. Sidan 

blei desse kraftige saksene brukt til rev. 

Hans Solaas (1810 -1891) var far til Jens 

Solaas. Kvar haust brukte han å ta ei 

Kristiansand-reise. Han hadde då med seg 

storfugl, som han selde. Han tok au mot fugl 

frå andre jegarar i bygda, drev 

”fugleforretning”. Dei store klappjaktene etter 

skrubben er omtala fleire stader. Dei gjorde 

nok sitt til at desse rovdyra (førebels) blei 

utrydda. Den første var (etter Edvard Barth) i 

1842, og futen Gabriel Heiberg i Mandal 

gjorde oppataket til å få jakta organisert. 

Dei starta heilt ute ved kysten og gjekk 

manngard innover i landet. Dette gjentok seg 

år etter år. Johan seier at den siste var i 1861. 

På Solaas hørte dei hoisting då manngarden 

kom innover frå Aurebekk, og svarte då. Men 

ingen skrubb datt den gongen. Så var 

ulveplaga borte frå bygda vår eit godt 

hundreår. I 1973 dukka det opp att. Kåre 

Kallhovd såg då ein i Solaasheia, og fleire 

andre såg same dyret. Og vi les i avisene om 

ulv både her og der. Varslar desse streifdyra ei  

ny ”skrubbetid” 

Metoden med giftutlegg er ikkje lenger lovlig. 

Det hendte av og til at andre enn dei giften var 

esla til fekk han i seg, fortel Johan. Ein kjent 

jeger var kjøpmann Hegnander i Mandal. Ein 

gong han var på tur oppover i Mandalen, 

hadde han hunden springande laus. På 

Fuskeland låg det giftåte ved kleiva opp til 

Dalen. Hunden smakte på den, og kreperte av 

det. 

Johan fortel viare at den siste bjørnejakta i 

Holum tok til inne på Holmeslandsåsen i 1870 

åra. Søren Smeland (1853-1931) som den tid 

budde på Eikeland, hadde treft på bamsen inne 

i Hesteheia, og han kom heim heller 

skrekkslagen og varsla folk. I slike tilfelle 

brukte dei å stille opp skytterlinje, så nær 

kvarandre at dei kunne hoiste og skremme 

viltet over til nestemann, dersom dei skjøl 

ikkje fekk felt det. Nå var det fleire på den tid 

som bare hadde kammerladingsgevær, som 

hadde rifla løp og var bakladningsvåpen. Dei 

første av denne typen kom i 1840 åra, men det 

gikk eit pår tiår før dei blei meir vanlige. 

Mellom andre hadde Nils Persen Solaas ei 

slik børse. Første skyttaren stod i ytterkanten 

av Stosmyra på Holmeslandsåsen. Bjørnen 

kom, og av dei som hadde munnladning løyste 

skot på han, men datt ikkje. Så fekk Nils 

Persen bamsen i siktelinja og skaut. Bjørnen 

staup, men reiste seg straks og sprang vidare. 

Nils hadde treft han i eine frambeinet. Men 

lenger inne på heia fall han til slutt, kanskje 

var han då komen over i Øyslebø skog. Futen i 

Mandal var og med på jakta, og sette eit i 

bamsen. Men då var han for lengs avliva. Det 

var ein liten bjørn, såkalla ” maurtasse”. Desse 

var unge hannbjørnar på eit par år eller så. 

Gaupa var ikkje uvanleg her så seint som i 

1870-åra. Ei slik hadde vore på ferde, og igjen 

samla dei folk og sette opp skytterlinje. Ein 

som var tenestegut hos Stian på Svinestad, 

ville dei andre jegerane ikkje ha med, dei 

sendte han heim. Men nett han var det som 

fekk has på gaupa. I heia vest for Åsevannet 

trefte han ho, og dyret fall for eit veltetta skot. 

Dette er hva onkel Johan har fortalt til red. 

av vår arv. 

------------------------------------------------------------ 

Jens Aurebek, Anders Solaas, Ernst, og far 

var mye  på reve og harejakt. Mamma og onkel 

Johan skulle på jakt på egenhand; da var de jo 

voksne. Det ble 2 harer med mamma som  

hund. 
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Mamma forteller at far laget rype og storfugl 

snarer, da brukte han hestetagl som skulle være 

stropper (for og kverke de) snarene ble satt i 

veiene bl. a. som kuene hadde laget. Der var 2 

øyer på snarene, far brukte mye kvister for og 

dekke sidene på snarene, så mellom kvistene 

var disse 2 øyene som fuglen skulle sette hode 

inni. Jens Aurebek han satte bare ut noen 

gamle pinner men han fikk mye mer fugl, 

snarene som ble brukt til stær (kramsfugl) så ut 

som en A med 2 øyer på midten. Nede ble det 

tvunnet en streng eller tynn tråd og oppi der la 

de rognebær. Far hadde en spesiell 

skulderveske til fuglefangst den var laget av 

lær, ungene hadde også men de var mye 

enklere.  

 

 
 

Dette er jaktbrødrene, fra v. Håkon, Arne, Johan og 

Ernst. De var like ivrige til og gå på ”skytri ”som 

de kalte det. 

 

Rypejakta begynte 14 oktober. Når de hadde 

fått en del fugl ble de hengt under taket i 

ytterskjulet før de kjørte til Mandal for og 

selge de bl. a. til Hugo Hegenander (han hadde 

byens fineste delikatesseforretning ved by brua 

i Mandal). Slakter Støhlmacher kjøpte også, og 

pengene for stæren fikk ungene; de andre 

pengene brukte de og handle for eller bestefar 

Erik beholdt de selv. Da bestefar var lærer 

gikk han på beina fra Upsaker til Solaas, og da 

gikk mamma og Johan i møte med han men 

bare ned forbi husene på Solaas. 

Klesvasken foregikk på kjøkkenet. Tante 

Gurine hadde en balje for grovvask (simplere 

tøy) og mor Ida vasket finere vask. De kokte 

tøyet i en stor jerngryte på skorsteinen. Tøyet 

ble skylt inne om vinteren men ellers gikk de 

til kjelda under fjellet ned forbi uthuset. Alt 

vann måtte bæres inn og ut. 

Når klær skulle strykes ble der brukt kulljern,  

og kullet var noe av det som var igjen fra  

brødbakingen. Kullrestene ble feid inni et 

hjørne i skorsteinen; de tok litt vann på slik at 

ikke glørne brann for fort opp. På disse 

strykejernene var der en slags luke bak, denne 

åpnet de for og legge glødende kull i bunnen 

av jernet og fylte på med andre kull. 

De rullet tøyet på mangletre, klærne ble rullet 

rundt stokken og så brukte de mangletreet til 

og sku det frem og tilbake slik holdt de på 3-4 

ganger. 

Sauene ble klippet av tante Gurine, hun brukte 

sokkeband og bandt de i beina, la så sauen ned 

på siden klippet en side av gangen, den var vel 

litt tung og velte over fra side til side men hun 

klarte det meste. De ble klippet 2 ganger om 

året, ulla ble grovkaret og så laget de darler, 

disse rullene som de holder i hendene når de 

skal lage garn som de spinner på rokken, 

garnet ble ikke vasket før de strikket det for 

når de strikket votter ble de tovet, de ble lagt i 

varmt vann noen brukt vaskebrett eller en kurv 

som var ruflete slik at det ble som og skrubbe 

tøy, de hadde de flere ganger i vann. 

Sauene var sorte og hvite, slik at de blandet 

ullen og fikk da grått garn også som de brukte 

til og veve vadmel av. 

Den høsten mamma ble konfirmert 1920/21, 

reiste hun til Eikeland for og være barnepike 

hos Rakel Thomassen; hun passet datteren 

Anne (kalt Lillemor)  og dette var mammas 

første jobb. Rakel Thomassen var lærerinne og  

mamma gikk også for henne. Det var hun som 

innførte at de skulle ha 16 ukers skolegang, for 

ellers så hadde de bare 12. Rakel Thomassen 

var lærerinne i Bakken; i det huset på Eikeland 

som Andreas Holbek eier. Mamma hadde 15 

kr. i mnd, kost og losji, men mamma og Rakel 

måtte dele seng. Når mannen hennes kom hjem 

(han var emissær) da måtte mamma ligge inne 

hos Gunhild Eikeland (bestemor til Torhild 

Eikeland Valand). I dette huset var der skole i 

den en stuen og i den andre bodde Rachel. I 

kammerset bodde Gunhild og så delte hun og 

Rakel kjøkkenet, og på loftet bodde en tante til 

Gunhild som antagelig var bortsatt som hette 

Anna Høye fra Øyslebø. 

Mamma var en stund hjemme på Solaas, men 

når Rakel og Olav Eikeland, han var misjonær,  

kom hjem på ferie hadde de med seg sine 2 

barn Solveig og Oliver Franklin. Da passet 

mamma ungene og gjorde husarbeidet; hun 

gikk hjem til Solaas hver kveld og var der  

heller ikke hver dag. 
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Siste gangen de var hjemme i Norge, bodde de 

i Kroa, huset som Thomas Holbek eide. 

Mamma var så hjemme i flere år til hun reiste 

til Grimstad på syskole da var hun 18 år, 

syskolen varte i 4 mnd. hos Anna From i 

Vardegaten. Mamma bodde hos sin bestemor 

Mathilde (Tilla) som bodde i Vareheia der 

måtte hun dele sengen med bestemoren. 

Mamma var en kløpper til og sy knapphull, 

kastet rundt klær, for Anna From sydde for 

folk, kjoler drakter, sjortebluser med doble 

mansjetter, 4 knapphull på hver arm så var det 

2 løse kraver med knapphull i nakken og 2 

knappkuller foran, når fru skipsreder Bang 

kom med disse blusene var hun stilig. Anna 

var utlært dameskredder forferdelig nøye og 

dette lærte mamma også, alt det hun gjorde var 

så nøye og sydd så godt at hvis det måtte opp 

igjen var det sannelig litt av en jobb. 

I bestemorens hus I Vardegt.11 (i Grimstad) 

var 2 stuer med gang i mellom, på den ene 

siden av gangen bodde er en familie som hette 

Fosslie, de delte kjøkken de hadde også hver 

sin halvdel av skorsteinen. Bestemoren satte i 

kammerset og vevde. Hun vevde også for folk, 

onkel Petter som var i U.S.A, sendte penger til 

henne. Han reiste først til sjøs der traff han far 

(Peder) onkel Petter var bare guttungen da han 

reiste til sjøs, bestemor Mathilde bad 

kapteinen passe godt på han, men kapteinen 

hadde sagt til Mathilde at når jeg så hvem 

Petter var sammen med hadde jeg ikke noen 

bry med han ( han var sammen med Peder). 

Petter ba med  seg bestefar Peder med hjem 

slik traff bestemor Ida sin mann. Peder var 

seilmaker på skuta. 

Etter læretiden i Grimstad på 4 mnd. var 

mamma hjemme om sommeren og begynte i 

prestegården i Holum hos presten Kristian 

Nordli og kona Hilde Marie (født Håkonsen); 

de hadde barna Håkon og Gunhild. De hadde 

2-3 kuer og stelle, prestefrua  tok seg også av 

husarbeidet. Der var også en som hette Trygve 

Svinestad; han var mye med i våronna. Alfred 

Tjomsland fra Vådne hadde hest, så de 2 

pløyde, slo, og kjørte inn høyet. Ludvig 

Kjølemoen var mye der og hogg ved, han 

hadde noe galt i venstre hånd slik at det var 

ikke alt han kunne gjøre. 

Mamma hadde alltid fri julaften og 1 juledag. 

Prestefrua gjorde mye arbeide selv slik som 

klesvask, der var liksom et vaskeri som 

engelskmennene hadde bygd. I prestegården 

var der også biljardbord som engelskmennene 

brukte mye og spille med. (Det var engelske 

turister som drev laksefiske som brukte 

området ved prestegården). Huset var veldig 

kaldt om vinteren for det var bygget som 

sommerbolig for engelske rikfolk som skulle 

oppover dalen og fiske laks. Der var stort 

kjøkken, spisestue, 2 stuer og en lang gang, der 

var også et kammers, det er et lite soverom 

eller oppholdsrom. I kjøkkenet var en luke til 

spisestuen som  ble brukt til å levere ting 

gjennom. Presten Nordlie syklet til kirken; 

kona kjørte bil men han ville ikke ha sertvikat, 

så kona måtte ta det og kjøre han. Han hadde 

en merkelig måte og være på for når han fikk 

brev, så vrengte han konvolutten og brukte den 

om igjen. Mamma var 2- 3 ganger hos presten 

Nordlie og jobbet det var både sommer og 

vinter. Når mamma var i Kvidbergsgården om 

sommeren måtte hun opp en forferdelig bratt 

hei (Lia-kleiva). Der gikk hun med ei spann på 

ryggen, den var flat mot ryggen. Hun matte gå 

til sommerfjøset til Nils Kvidbergssgård, det 

var tungt når en hadde høyet hele dagen. Min 

tante Anna var i tjeneste hos Nils K. før 

mamma kom der, det var vel slik hun traff 

onkel  Ernst. 

Tante Ingrid forteller at hun hadde fått i 

oppdrag og flytte en sau, den hadde klave 

rundt halsen og det var festet en kjetting med 

en påle i andre enden. Hun beregnet ikke at 

sauen hadde fått for lang kjetting med det 

resultatet at sauen var gått utfor en skrent så 

der hadde han hengt seg. Da onkel Arne hørte 

dette sa han at det kan ikke nytte og sette 

jenter til slikt, de er bare til bryderi. Det er jo 

veldig karslig sagt men ikke moro og høre for 

den det gjelder. Dette var den enste sorte sauen 

de hadde han hette « Ola Kjeft » forteller 

mamma og onkel Johan. Bestefar Peder gjorde 

ingen ting i fjøset, men han var der bare for 

hestens skyld; han plukket alltid høy i løa og 

skuffet ut gjødsel, dette kaller vi for og skjøre. 

Slik at det var lettere for tante Gurine. 

Anders (der veste) også kalt onkel og tante 

Gurine (også kalt Rine) der veste de hadde en 

hest som hette Røen. Sofie Eikeland og 

Gurine der veste hadde fått nye sykler, de 

skulle på besøk så derfor satte de syklene ved 

Brodåkeren, og da ble fristelsen for stor for 

mamma og onkel  Johan; de tyvlånet hver sin  

sykkel. 
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Stoppetassen Lars som han hette kom en dag i 

våronna og spurte mor  om han kunne få lov og 

ligge der en gang, så derfor trodde han nok at 

dette kunne han gjøre hver gang han var på 

disse kanter. Han var så full av lus så mor la 

alltid et hvit laken over stoppeteppet som hun 

la på kammersgulvet. Ungene kunne ikke 

forstå hvorfor denne skitne mannen skulle 

ligge på så fine hvite laken, for de var ikke 

vanlig og ligge med slike til hverdags.  

Men mor fortalte at hun gjorde dette for da 

kunne hun se lusene og ta alt sammen rett i 

gryten og koke de og da blir lusene drept.   

Når far skulle lage vin da måtte mamma og 

onkel Johan ribbe rips som han la på et  

anker. Denne jobben var aldrig noe moro men 

i den tiden var der aldrig noen som sa at de 

ikke ville eller hadde lyst, alle måtte være med 

det var en del av oppdragelsen. Onkel Torkel 

var flink til og lag øl han og far byttet i vin og 

øl. Mannfolka samlet seg på gården for å 

smake, når ølet skulle « skage», men de ble jo 

ganske fulle etterhvert. Mamma og tante Ingrid 

forteller videre at etter en stund måtte onkel 

Johan følge Ola i Lia og Hans i Heia hjem. 

Mamma og tante Ingrid forteller videre om 

Knut Eikeland, en av sønnene til Ola og 

Dora. Dora satt i potetkjelleren og plukket 

settepoteter, så begynte Petter å grine, men 

Dora torde ikke gå opp å gi ungen mat for den 

gamle, mor til Ola, hadde sagt at hun skulle 

være i kjelleren. Så kom bestefaren Ola; han 

sa: Hør hvordan han griner, bare gå inn, sa 

han. Da sa hun at det turde hun ikke, “jo bare 

gå inn du så skal jeg ta meg av henne”, sa Ola. 

De forteller også at kvinneforeningen var i 

Prestegården, men da kvinnfolka kom på 

toppen av Lia-kleiva, så foreslo bestemor at 

det var en ide å ha kvinneforening på heia; der 

var ingen som trodde hun kunne gå så langt. 

Dora Eikeland var enig med bestemor Ida, 

men Gunhild kalt (Gonel), mor til Aasmund 

Eikeland, måtte hjem og høre med Guttorm 

kalt (Gotter), for bare når han hadde gitt sitt 

samtykke så turde hun si ja. Alt det han sa var 

lov for henne, snakke om og være underkuet; 

det var slik for mange på den tiden. 

 

Fra vår arv 1991. 

 
4. juledag 1908 er stiftelsdagen  og 11. januar 

1909  hadde de det første møtet. Det begynte 

med at noen kvinner fra heia var med i den 

foreningen for ” Sjømannsmisjonen ” som 

holdt til i prestegården. Men prestefrue Daae 

var da gammel, og foreningen måtte nedlegges 

(for en tid). Ida Solaas, Gunhild Eikeland og 

Dora Eikeland ble da enige om at de skulle 

starte ny forening på heia. Guttorm, mannen til 

Gunhild var gammel sjømann, og han støttet 

og oppmuntret dem. Den første basaren ble 

holdt i deres hus på Eikeland, og det kom inn 

kr. 67.40 brutto. Siste basar 1991 i “Kårstua” 

(Kårstøl) innbrakte kr. 11.906.00 og 10.000 

ble sendt til “Sjømannsmisjonen” Dette 

forteller jo noe om pengeverdien, men også om 

over 80 års trofast arbeide for misjonen, og om 

framgang og pengerikelighet i kretsen. 

Håndarbeide og årlige basarer kombinert med 

gaveutlodning har vært arbeidsformen hele 

tida. Men kvinnenens sammenkomster rundt i 

heimene har også gitt medlemmene mye i form 

av hygge og fellesskap i bygda og grunnlag. 

Da Ida Solaas døde i 1943, står det i 

protokollen at hun har stått som leder helt fra 

begynnelsen, i nesten 35 år. Hun nedla et 

trufast og samvittighetsfullt arbeide. Siden har 

ledervervet skiftet mellom flere. Nå er der 

kolllektiv ledelse av Bjørg, Anne Marie og 

Turid, alle med Solaas som etternavn, og 

Sissel Solaas er kasserer. 

 

 
 
Dette bildet er tatt før den årlige basaren ble 

arrangert 20.6.1914. De begynte kl. 3 en lørdags 

ettermiddag, og basaren var vanligvis slutt i 7 – 8 

tida. De står utenfor det gamle huset  (der veste der 

Hildur Solaas nå bor).  

Kvinnene fra venstre er: Sofie Eikeland, Gurine 

Solaas (søster til Anders), Anna Solaas (søster til 

Ole Ånensen Solaas), Sofie Solaas (gift med Ole 

Ånensen), Emma Eikeland (søster til Anders), 

Marie Solaas (gift med Jens), Gunhild Eikeland 

(gift med Guttorm) og Dora Eikeland. Guttene som 

står foran er tvillingene Martin og Erling, deres 

bror Jon og Ernst Solaas. 
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Dette bildet er fra 1949, så det ligger en genrasjon 

mellom, men 3 av de som var med i 1914 er 

fremdeles med. Kvinnene fra venstre: Hildur 

Solaas, Anna Kalhovd, Stina Kårstøl, Dora 

Eikeland,  Sofie Eikeland, Rakel Svinstad, Astrid 

Solaas, Gurine Solaas, Olga Kårstøl, Gurdun 

Solaas, Tora Kvidbergagård (det var hennes 6o års 

dag), Kathinka Eikeland, Ingeborg Eikeland, 

Agnette Kvidbergskår og Anna Solaas.De to jentene 

foran er Sigrid Solaas og Solveig Kalhovd. 

 

Mamma forteller 
 

De hadde noe de kalte klippedager; det var 

mor og Dora Eikeland som klippet forklær, 

busserull, det var i den anledning at Dora 

fortalte om ungen hennes (Petter) som grein. 

Da mamma var liten og i oppveksten  var hun 

med på kvinneforeningen, de gikk fra hus til 

hus hos de forskjellige som var med. 

Symaskinen hadde de med, men rokken hadde 

de aldrig med. Da sydde de busseruller 

(buseron), skjorte og forklær. Far sa buseron 

til busserull. 

Når det var basar så hadde de auksjon på alle 

ting som var sydd, men andre ting  var på 

løsnummer. Løsnummerne sydde Ernst på 

symaskinen, det var lange remser med papir 

som ble sydd uten tråd i symaskinen slik at der 

ble huller i papiret så de gikk og rive de fra 

hver andre. Så etterpå skrev han tallene på. 

Løsmunnerne kostet 5 øre og på bok var det 10 

øre. På forklær og skjorter var der auksjon, de 

gikk til høystbydende. Auksjonarius var Jens 

Solaas (far til Erling og Martin). De som 

hadde kjøpt på auksjon hadde ikke alltid 

penger igjen, så de hadde tingene på 

avbetaling, de betalte alltid til mor. Mor og 

Dora Eikeland laget stoppetepper, og da la de 

ut plater som var laget av opprevet gamle klær. 

Dette la de på gulvet, så hadde de nytt fint tøy 

utenpå og sydde ruter, slik at de ble  

stoppetepper som vi kalte det. 

De var annenhvert år hos hverandre med denne  

syingen av stoppetepper, mor og Dora, de gikk  

så godt i sammen. Mat hadde alle med seg 

selv, kaffe fikk de så var der en liten utlodning 

også. Den andre kona til Harkjell 

Hvidbergsgård, Anna hadde 2 skinn av 

plommesyltetøy på brødskiven for syltetøyet 

hadde trukket inn i brødskiven. Gurine der 

veste og Sofie Eikeland, datter til Dora, og 

Emma Eikeland var så flinke til og brodere. 

Kvinneforeningen var hver 14.de. dag og 

begynte kl.13.00 til stulletid, kveldsstell for 

dyrene. Agnette i Lia, bestemor til lille Torkel 

i Lia, Ola var sønnen; hun slo opp tilfeldig i 

bibelen og las hele kapitelet, det var så 

kjedelig for ungene og måtte høre på dette 

forteller tante Ingrid og mamma. De hadde 

kjøpt inn så mye kaffe til basaren, så etterpå 

kunne de kjøpe det selv hvis de ønsket. 

Bestemor Ida hadde spurt Dora Eikeland om 

hun ville ha, men de kunne hun ikke for de 

hadde kjøpt 1 kg til slåtta (våronna). 

De var mye inne hos Nils og Sofie Eikeland, 

også kalt Fodnebø. Der fikk de smake 

kjøpebrød og edamerost, for dette var bare en 

ost som bestemor Ida kjøpte til hvert jul. 

Nils og Sofie ble kalt for Basfia og Faber. Når 

Sofie hadde vært og bakt flatbrød så måtte hun 

være hjemme før dagsskremsla, men bestefar 

Peder kjørte henne hjem også etter at hun 

hadde vært på kvinneforeningen. 

Mamma forteller også at far pleide og kjøpe ett 

fat med parafin på 100 liter. som han hadde i 

kjerreskjulet; da kom Nils Persen og andre 

naboer for å kjøpe slik at de hadde parafin  

til lampene sine. Han laget et mål som var 1 

liter, og han laget en tut på dette av lær for og 

treffe kanna. I kjerreskjulet hadde han en lapp 

på veggen over hvem og hvor mye parafin hver 

enkel hadde fått, og senere betalte de. 

Kathinka Mikalsen på Rosnes på Stjernøy i 

Halse het egentlig Karlsen til etternavn, og 

hun var tante til Torborg, Karl og Synnøve 

Karlsen. Hun var forlovet med mammas onkel 

Andreas Solaas som var styrmann, men da 

han skulle mønstre av og reise hjem for og 

gifte seg falt han ned fra riggen. Den ene 

armen ble revet av ham; de fikk han i land og 

på sykehus i USA men livet sto ikke til og 

redde, for han døde og ble begravet der. 

Kathinka bodde i det store dobbel høyda 

huset i nærheten av Egil Jakobsen; hun bodde 

i den ene enden av huset og på den andre siden 

bodde noen som hette Rasmussen. Hun giftet 

seg aldrig. 
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Mamma var to ganger og besøkte henne, den 

ene gangen var onklene mine Arne og Håkon 

med. De var veldig fine forteller mamma; de 

hadde på seg hvite matrosdresser med striper 

som bestemor Ida hadde sydd. En gang var 

onkel Håkon med mamma alene, men tante 

Ingrid var misunnelig på de som ble med. 

Mamma forteller at da hennes bestefar Erik 

var i skogen hadde han alltid med seg et 

byretau, for når han skulle hjem igjen hadde 

han med seg en byre med einer. Når han skulle 

hogge dette opp lå han på kne på ei trefjel, og 

de skulle brukes til og fyre med på kjøkkenet. 

Mamma og onkel Johan fikk i oppdrag og 

hogge opp tre med grener og lauv som far 

kjørte hjem med hest. Disse smågrenene skulle 

hogges opp i små nokså like lange ved, etter 

hvert som de hogg ble veden lagt utover 

fjellene til tørk. Etterpå skulle alt dette inn i et 

lit rom i skjulet og det skulle stables opp 

ordentlig. Når dette var gjort måtte de rage og 

etterpå feie hele tunet med kost. Der var en 

slags konkurranse  mellom «De der veste» om 

hvem som ble først ferdig. Da onkel Johan var 

14-15 år forspiste han seg så voldsomt at han 

kunne ikke gå; de hadde selskap på Solaas. 

Dette var om sommeren for han gikk øst for 

husene og rullet seg, for han hadde så vondt i 

magen. Når  mor og tante Gurine bakte i 

bakerovne var det store kaker på  2-21\2 kg 

helst grove, men bestemor måtte også ha fint 

brød. De delte en 100 kg sekk med mel i 4 slik 

at de bakte av 25 kg hver gang, når bestefar 

Erik levde måtte de bake surbrød til han, og 

mor surnet deigen selv forteller onkel Johan. 

Onkel Johan forteller også at han skulle ha 

spurt mamma om så mye “men håssen æ de 

ikkje”, blant annet at mor sende Ernst, 

Margot og meg ut for og plukke forskjellige 

ting ute men de er dette han ikke husker annet 

en at han og mamma plukket syreblader, dei 

skulle gå til ”Bastutomta” og onkel Ernst blei 

sendt ned til ”kjelda” under fjellet bak uthuset. 

Når de kom tilbake med dette tok mor og 

hakket dette opp og laget en slags grøt med 

mel og hadde dette oppi som de fikk og spise 

til kvelds. Onkel Johan syntes dette var godt så 

han kunne gjerne ha dette sidenette, men da sa 

mor at “dette håper jeg vi aldrig må ete dette 

mer”. Dette var jo under første Verdenskrig. 

 

Her føyer jeg til hva onkel Ernst har 

skrevet i Vår arv  nr. 2 av 1982. 

KVEDNA: var dialektnamnet her i bygda på 

ei sers viktig bygning på dei fleste gardar. Det 

var ikkje som i dag og gå til kjøpmannen å få 

kjøpt. Serleg var rug innført frå Sør-Russland 

godt ligt. Den var ført med båt så langt innover 

elvane som dei var roande (som dei kunne ro) 

og så bar de vidare med hest for dei som hadde 

det, og ellers på ryggen. Ei nokså vanleg byrde 

for ein sprek kar var ei halv tunne. Det har nok 

falle mange sveittedråpar etter dei gamle 

ferdselsvegane når det var langt mellom 

kvileplassane. Ein del korn vart det avla på dei 

små åkerlappane, der skiftebruket var ” kodn 

og jordeple” som dei gamle sa. 

For å få sette opp ei ”kvedn” trongs det fyrst 

ein bekk med eitt eller fleire stryk, så det var 

mogeleg å få nok fall utan å bygga lange 

”sloge” som dei gamle sa. Var stryket slagt, 

stutta dei av lengda på slogan med å bygga 

slogedam av stein og torv. Me har og døme på 

at slogedammen vart tømra opp , serleg når 

han måtte vera høg. Der vart då nytta både bar 

– og lauvtre etter som skogen var. For å få 

denne veggen tett dytta dei mose mellom 

stokkane. Det var ikkje turvande med nokon 

stor bekk, berre der var myr eller vatn som 

kunne stemmast opp. Der det var langt fra 

kverna til storstemmen, vart det gjerne laga ein 

sankestem så når kverna som mogeleg. Desse 

var mange stader så små at ein finn namnet 

graudestemmen fleire stadar. Mange av desse 

stemmane er reine byggverk av stein og torv 

eller mose opp i  manns høgd og med god 

breidde i botn, og solid karm og stemluke av 

tre. No kan me då rekna at bekken er klar, og 

no må det murast pillarar til å bygge slogan på. 

Det var om å gjera å få så greitt fall av vatnet 

kom roleg fram mot stupet. Eg meiner å hugsa 

at fall 1:12 var som eit ideal.Sjølve stupet 

hadde eit fall om lag 1:3. Vanleg fallhøgde var 

3-4 meter. 

I slogans lengderetning vart det fyrst lagt 2 

rettvaksne sleiper av alerik eik eller fure 

frametter pillarane med avstand etter slogans 

ytterkant. På tvers av desse kom klomrane, 

som måtte væra av god ved og ein god del 

lenger enn breidda på slogan for å få godt 

kiletak på sideborda inn mot botnen. Breidda 

på slogan var om lag 1 meter i inntaket, og dei 

smalna jamt ril om lag 20 cm. ved kallen. 

Kantborda var 5/4” (3,2 cm) og minst 20 cm. 

breie. Nær inntaket var hengsla ei luke til å slå 

vatnet på og av med ei vippestong festa i ein  
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kløfta stokk oppsatt attmed slogan. 

Klomran vart lagt med om lag 80 cm. avstand 

med ei ekstra breidd der botn og sidebord 

måtte skøytast. Sideborda vart spikra til ein 

bordende på utsida av skøyten for at det skulle 

bli tett, og elles vart sidene kila saman i kvar 

klommer. Å få ein grei bøy på botnborda i 

stupet var sers viktig, det var om å gjera at 

vatnet fylgde greitt etter botnen. Borda måtte 

vera utan stor kvist, og der vart skore tett med 

skurder på tvers om lag til halve tykkelsen på 

borda, og så vart dei lagt i vatn til dei let seg 

bøya utan å bresta. Når me no har slogan klar, 

tek me til med kallen. Fyrst må ein få eit godt 

emne til kallhause, og til det er det berre ein 

alerik rot-stokk av fure som er god nok. Han 

må vera stor, vanleg 30-40 cm. i tverrmål. Det 

er finmekanikk å laga ein kall. Han skal ha ein 

solid pigg å stå på, og i øvre enden skal 

spindelen fellast så nøye at det ikkje vert sleng 

i kallen, for det røyner på lageret i bussen på 

kverna . Dei  12 fjørene som var vanleg 

standard, er det mykje arbeide med å stemma 

inn så dei sit godt fast i 7-8 cm djupe spor. Dei 

må ha rett form og skråning etter fallet på 

stupet, så vatnet råkar mest mogeleg loddbeint 

mot fjørflata. Til slutt må det solide jernjurer 

på. Ei til botnpiggen og ei på kvar side av 

fjørfestet, og så 4-5 for å halda spindelen på 

plass. 

 

 
Stemluke med vippestong 

 

Den stokken som kallen stend på, heiter 

grunnlåga og er ein eikestokk 6 x 6” og om lag 

2 meter lang. I øvre enden er han fest i ein 

stokk som ligg på tvers godt fastmura. Om lag 

½ m innpå lågen er botnlageret montert. Det er 

fyrst ei herda stålplate, som er feldt ned i 

stokken, og over den ei stor krampe med  

høveleg hol for piggen.  

Den loddbeine stokken som er feldt inn i andre 

enden av låga, er nedre enden av letta. Han 

endar på på luen med ein ledig tverrgående 

spak, som kviler på lange flate kilar på båe 

sider. Med denne letta hadde de godt 

herredømme over kvernsteinen for grov eller 

fin maling. Til det nytta dei utslitne flatfiler 

som vart slipa til som meislar. Med desse hogg 

dei spor frå ytterkanten av steinen og om lag 

10 - 15 cm inn mot midten. Øvre stein måtte då 

snuast og takast fram på golvet. Så noko om 

stell av kornet før det er godt å mala. Framom 

alt må det vera godt turt, det galdt serleg 

heimeavla. Det var sjeldan at kornet var godt 

nok til maling med berre den turken det fekk 

på staur eller hesje i vårt skiftande klima. 

 

 
 

Kvernstinen malte kornet til grovt eller fint mel. 

 

Frå gamal tid var det bastua som var 

tørkeplassen, men ho var sein og ikkje alltid 

god nok, og dei gjekk då over til å turke i 

gryter. Ei stor gryte ( helst ½ tønnes ) på eit  3- 

beina brannhjern noko på skrå i skorsteinen, 

måtte stå stødig. Til og røra i kornet hadde dei 

ein turkespade. Den hadde skaft som ein 

vanleg åkerspade med eit smalt treblad i 

enden, som var runda av noko etter 

grytebotnen. Ein rørte då med denne på botnen 

av gryta for å få rørsle i kornet, så alt fekk 

turk. Rug eller kveite som skulle vera til det 

dei kalla ovnsbrød, miste bakevna i 

gryteturkinga, og det vart då turka i sola ein fin 

septemberdag ekker breidd utover golvet over 

daglegstova. Det var faltbrødmjølet som vart 

gryteturka. Korn som ikkje var turt nok,la seg 

fast på kvernsteinane, og då sa dei at kvarna 

”klinte seg”. Det var då sandmaling som var 

botemiddel, men var det ei rugkline, var det 

inga anna råd enn hogging. Alt matkorn måtte  

drøptast. Til dette vart nytta eit breitt trau, som  

var best om det ikkje hadde bratte  

kantar. Drøftinga gjekk føre seg på denne 

måten. Dei hadde om lag 4 –5 l i trauet og 

heldt det framføre seg i hoftehøgde. Så vippa 
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dei framkanten opp og ned i så rask takt at 

kornet fekk ein liten luftetur innover i trauet, 

og det tunge kornet bles då ut lettkorne, agner 

og støv. Av andre ting som vart nytta, må 

nemnast mjølhida. Den var laga av 2 sueskinn 

som var sydd saman med reimar, og fekk då 

form som ein sekk, der halsen var mule. Mulen 

var sjølvsagt trong, så mjølskolpane i 

kvernhusa vart laga smalare og lengre enn 

vanleg elles. 

  

 
 
Lengdesnitt av slogane på steinpillarar. 

 

 
 
Tverrsnitt av ei klommer, underlag for renna. 

 
Tegningen av en kvern – se vedleggsdokumenter. 

 

Møllaren let ikkje kverna gå lenge utan tilsyn. 

Det var serleg ifallet noko kunne endra seg når 

kverna var i gang. Han tok då med seg noko 

handatbeide, laga sopelimar, tindra rivehovud 

eller lignende. Og så måtte det alltid vera lager 

av bussetre. Det er små, flate kilar av 

beinvaske, alerike furu, som dei slo i bussen 

for å stramma spindellageret. Når kverna 

hadde gjenge varm, vart dei ein lunk i huset, 

når døra var lukka og alle hol i veggane var 

godt dytta med mose. Når ein så vart vand med 

fosseduren, var det koseleg i kvernhuset i sure 

og regnfulle haustdagar. 

Både hus, kvern og reiskap er i full stand og 

vel vedlikehalde. Det einaste som vantar er 

vassrennene, slogane. Nå er det sonen Per 

Solaas, som driv garden. Men kverna har ikkje 

vore i svev sidan 1927. 

Korntrygda vart innført det året, og då fall 

grunnlaget for gardskvernene bort. 

 

 
 
Her står Ernst Solaas sjølv med ein veng som dei 

nytta til å sopa mjøl med. Det skulle vera ein røy - 

eller tereven. 

 

Mamma forteller her hvordan hun 

opplevde det 
 

Hver høst ble de malt korn i kvernhuset, kornet 

ble tørket hos Ola og Dora Eikeland i 

Nordjorde. Det ble fyrt under en stor gryte før 

det  kunne males, bestefar Peder kjørte kornet 

med hesten. 

Tørkegryta var mest som en helle med en litt  

høy kant, bestemor Ida satte der i time etter 

time og rørte i dette kornet. Senere kom 

bestefar og hentet de og satte kornsekkene på 

låven, når de skulle males tok han 1 sekk av 
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gangen og gikk til kverna, så slo han kornet 

ned i kvea (en trakt). Han går ut og slår på 

vannet; det som vannet renner i kalte de for 

slag, så vannet kommer ned på kvernkallen, nå 

er kverna igang og nå er det bare og vente til 

melet er ferdig. Der var flere stillinger på 

melets fin og grovhet. Bestefar Erik og Peder 

måtte se om konsistensen var som den skulle.  

Melet rant ned i melkisten for så senere og bli 

øst opp i sekker som de bar på ryggen hjem.  

Når de skulle treske skjedde de hver høst; det 

ble gjort samtidig med “de der veste” for at de 

også skulle benytte vannet. Mamma forteller at 

far hadde satt opp 2 hjul (trille) på låvedøren 

derfra gikk tauet/reimen rett på treske-

maskinen, så gikk tauene til hushjørnet hvor 

der også var en trille, og så var de satt opp 1 

stolpe med 2 triller på som gikk derfra med tau 

som går mellom alle disse trillene, ned til 

kvernhuset; der var de også 2 triller ut forbi 

veggen og så gikk de inn på hjulet i 

kvernhuset, så koblet han fra kvernsteina og 

åpner opp stemmen, der var 2 stemmer den 

første var ”der veste” og den andre var mot 

Norum. 

Når de var ferdig med treskingen måtte de ned 

til kvernhuset og slå av vannet, der var en lem 

i renna; denne ble lukket når de skulle brukes 

til tresking og maling av korn, den stod åpen 

når den ikke var i bruk. De brukte bare grastau; 

slik at hver kveld ble tauene tatt inn i tilfelle 

regn. Kornet ble tørket på Eikeland i 

Nordjorde, hos Ola og Dora Eikeland. Det 

ble de fyrt under en stor gryte før kornet kunne 

males, bestefar Peder kjørte med hesten, 

tørkegryten var mest som en helle med en litt 

høy kant, bestemor Ida satt der i time vis og 

rørt i kornet. Før dette ble det gryten satt på 

brannhjern med gryten på skrå, slik at de ble 

gravet korn nedenfra og oppover, de ble brukt 

et redskap som lignet på et kors ca. 70-80 cm 

langt for at de ikke skulle brenne seg. Varmt 

ble det når du måtte sitte der i verste fall ca. 1 

time, men det kom an på om kornet var mye 

rått når de ble tatt inn fra åkeren. Mamma 

fortalte at de noen ganger la epler oppi for å 

koke og spise de. Når de hadde holdt på med 

røringen en tid tygget de på kornet og kjente  

på om de var tørt. 

Om våren måtte de bære opp settepoteter fra 

potethuset til fjøstrevet over fjøset; det kom jo 

opp mye varme fra dyrene, og når det var 

kommet nok groe på potetene skulle de deles. 

Da måtte de være veldig forsiktig for ikke og 

ødelegge den groen som var kommet, så derfor 

måtte potenene legges forsiktig ned i bøtta, 

ellers så måtte de legges ut igjen for og få nye 

groe. På dette samme loftet ble der lagt 

ruskehøy om høsten, dette ble brukt til sauene. 

De brukte hakke maskin; det var en maskin 

med et stort hjul og skarpe kniver og det var 

også en stor sveiv på denne maskinen. Denne 

ble brukt til halm som ble lagt i en renne foran 

som en matet maskinen med og når en dreier 

på dette store hjulet så kommer det ut små 

biter med “hakkels” ble dette kalt. 

De hadde en binge som ble brukt til og samle 

hakkelsen i; kuene fikk dette, men først måtte 

de ha hakkelsen i ei bøtte som de tømte vann 

over slik stod det en stund, så ble vannet tømt 

av og hakkelsen ble blandet sammen med mel 

eller melasse som er en mørk sirup. 

De hadde heller ikke sinkbøtter til bruk i 

fjøset, for som mamma forteller at far bøkret 

bøtter som de brukte til dyrene. De brukte også 

slike bøtter til og ha skrelling og vann etter 

oppvaken i (disse bøttene ble kalt sudrebøtter) 

dette ble gitt til dyrene. Sinkbøtter ble helst 

brukt til og bære vann i. Mamma sier at far var 

jo litt av en tusenkunstner for han hadde jo 

aldri lært å bøkre, men han hadde jo fullt 

bøkkerutstyr på verkstedet på Solaas. 

Jeg sitter på mammas rom på aldershjemmet i 

Ulvegjelet og spør henne ut, hun har en 

hukommelse som hvem som helst kan misunne 

henne i en alder av 93 ½ år. Hun forteller om 

når hun var hushjelp hos Sorenskriver Fredrik 

Heljesen og kona Augusta i Mandal, men 

denne jobben hadde hun ingen gode minner 

fra, for og bruke hennes egne ord så sa hun at 

det var trasig. Hun måtte sitte på kjøkkenet og 

spise helt alene; en gang hadde hun tatt feil 

skje en sølvskje som vertsskapet brukte, da tok 

fruen i huset skjeen fra henne og gav henne 

istedet en skje som var laget av et stoff som 

mamma kaller allpakka, det var en skje som 

var uten polering og forferdelig sjur det rev i 

munnen. Selv satte de og spiste med sølvskje. 

En gang de hadde kjøttsuppe øste fruen i huset 

opp suppe til mamma, men i den tallerken 

fantes de ikke kjøtt i det hele tatt. Til mat  

ellers fikk hun margarin og mysost.  

Hver morgen måtte hun opp med en kjele med 

varmt vann så fruen kunne få vasket seg; hun 

lå i sengen med en nattlue på. Mamma sa at 

hun minnet henne om bestemor i Rødhette og 
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ulven. Hun gikk noen ganger opp 

hovedinngangen for det var nærmere til 

soverommet, man dette ble hun nektet for hun 

skulle gå opp en baktrapp. For å være hushjelp 

der fikk hun 25-30 kr. i måneden og fri 

sykekasse, men hun kjøpte aldrig dyrere sko 

enn til 12 kroner. 

Familien Heljesen hadde to døtre: Hanna og 

Emmy. Emmy giftet seg med sorenskriver 

Hald. Fru Heljesen var så veldig gjerrig, så en 

dag sa Emmy til sin mor du kunne heller ha 

kjøpt en ny jakke for alt det stoppegarnet du 

har brukt på denne gamle jakken din. 

Mamma ble sendt av fru Heljesen til og gå bort 

til Syrdahls hus i Gj. Gjertsensgt. for der 

bodde en dame som hette Thorbjørnsen; hun 

hadde 2 barn og disse skulle komme til 

julaften. Mamma måtte være på jobb på 

julaften, og som julegave fra familien  

Heljesen fikk hun en appelsin, men av denne 

fru Thorbjørnsen fikk hun en rustrød brystnål. 

Emmy klaget over at hun ikke kom hjem til jul, 

for hun var barnepike i Frankrike. Mamma 

forteller at da hun kom opp på rommet denne 

julekvelden gråt hun; det var den verste dagen 

i mitt liv sa hun. Hun var ikke så lenge der i 

huset. Heljesen ville at hun skulle feste seg for 

6 måneder, men mamma ville ikke feste seg 

for mer enn 3 måneder. Og det var nok klokt. 

Mens mamma var hos Heljesen søkte hun på 

jobb som hushjelp hos Edith og Edvard 

Johannessen; han var dampskipsekspeditør. 

Fru Heljesen kunne ikke forstå at mamma ville 

begynne der I huset til Johannessen med alle 

de ungene, men der var greit og være. Familien 

Johannessen bodde ovenpå (Mandal Radio 

Elektro) i Store Elvegt. 44. De hadde 5 barn: 

Vessel, Edvard og Vera var tvillinger så var 

det Grethe og Tedd Jørgen (Jøg). 

------------------------------------------------------------ 

 

Navn på steder på Nord-Solaas. 

 
Hepte, østfra Glømstrevollen, Glømstre, 

Austre Hepte, Svarfjellvollen, vestover egra, 

Skråfjellegra, Skreppegra, Grydefjellegra,   

under Heptekroken på den siden av bekken, 

Brattefjell, under Ormhola, mellom Ormhola  

og Heptekroken er Ormeholbekken,  

Prinseegra, Kyrebrodet, Kartegra, Karten på  

bakken, Løeegra, Tangebrodet, det er alt i 

Hepte, fra Hepte mot saga, Tangen, et på sletta 

austente, Årdøla, bakken vesterfor, der husker 

han ikke, Tangedugen (der Pers verksted er), 

Holebekken. Tangebrotet. Løyninga. Austre 

Holebekken, Holebekken, på den andre siden, 

Lillehola, Ormhola, Nordre Holebekken. Stor 

hola (grushola), Vestre Holbakken (rett bak 

Pers nye hus), Bestemors egre i vest (bak Pers 

nye hus), lenger vestover, vest i enden av 

Tangen er Kattlona lå rett østenfor den store 

steinen, huset til Per er på Brodågeren, frem 

for Pers nye hus er Dugan, bekken som ligger 

der heter St. Hans bekken, verkstedet til Per 

heter Kattelonsbakken (det var så mye 

rompetroll der forteller onkel Johan). På 

Nordsiden av løa er Høystafidja. Vesterfor 

Høystafidja ligger Storågeren, Austågeren, på 

den andre siden av veien ligger Høystafidja 

vest, Austerhauen vesten for sag, er Steinegra i 

bakken der er Presterauna (rauna er død men 

gamle Ola der veste kom med presten). 

Hauegra, Klelona oppforbi v/ bekken, 

Ospåkeren, Jubetornåkeren, Kjørkesteet, lille 

bastutomta, store bastutomta, Rundtanom, den 

store Hauegra, Haugågeren, Seljevollen, Veste 

for Steinegra, Kjerka ned mot Bastutomta, 

store og lille Hammerågeren, Søkken rett frem 

forbi de gamle husene på Nord - Solaas. 

Yttersiden ved potethuset Skakkågeren, på 

nordsiden mot Olav Solaas ved hyllebærtreet. 

Kjøkkenbakken mot Olav S. ved ripsene. 

Mittinghagen med mye brennesler, på andre 

siden der er Bjørkegra, Røysågeren, 

Fjellågeren, tilbake igjen. Kjeldeågeren under 

askene, andre siden av vannkjelden var 

bikubene, Linnan. Askebrodet, østenfor 

Lønnvollåkeren og Fidja, østenfor Fidja, 

Firkanten, Haven i skorene, østre, midtre og 

vestre Skorhole. Oppå Buheia, oppforbi den 

store steinen, Buheia, Fladen, lenger vestover, 

Varen, Kringlemobrodan, Varekjerret, Det 

store Varekjerret, og de lille Varekjerret, 

vestover med Olav Solaas, Surtekjerran,  

lenger vest til Trettemyrbakken. Så kommer 

Porsmyra, Engelandsåsen, Trettemyra (dette 

navnet har hvis sin historie), hjemover 

Torvmyra, Ulsmyra, Torvløbakken, 

Langemyra, Krinklemyra nord til Haresteinen. 

Besukjerret ligger norddenfor  mellom 

Kringlemyra og Hasseldalen. 2 kjerr som 

onkel Johan ikke husker, Hasseldalskjerran, 

Kjerran, Hasseldalen, Raunelia. Ospeskora 

ligger høyt oppi heia og hørte til bestefar Erik. 

Under Håvåsfjellan, Høylandsbakken (mange 

tyttebær) Mikkelsmyra, Kjerran (Runsekjerret 

ble dette kalt når der var mye vann kunne de 
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runse på torvene). Skorheia (onkel Arne 

fortalte at han taud (skaut) en bønn på 

Skorheia forteller mamma), Storheikjerret, 

over til den andre siden av heia, Trollskåra,  

Tandriskjerret (etter en ku), Buleet, østenfor 

og vestenfor sommerfjøset, Åsebrodet, Åsen, 

Blaudekjerret, Blaudekjerrlia, Kløvra mot 

Hepte, Blaudekjerrmyra, Jelet, Jelsknutan, 

Åsen var Andreas kjen (tjern), 

Blaudekjerrholet, Håmyra, Einarholet, 

Eigelandsleet, Kjerran ved Eigelandsleet, på 

toppen, Håmyraknuttan, rundt P-en ytersiden, 

Eigeskora, Hola mellom Hola og Hepte, 

Skråfjellegra (der en et skråfjell), opp til den 

lille grana Eigelandsfolk  kalte Lundemyra. 

Virkensmyra ble den kalt hos bestefar Erik. 

Utover pyttan mot Hepteheia, Yttersiden der 

det er Furuskåra, Stiheia, Glømstremyra, 

Glømstre ligger mellom Glømstremyra og  

Glømstrevollen. Nordover i Ospan, der huset i 

Lunden sto, opp til kronglefura til 

Verkensholet, Røysskåra, Terefurua (der satt 

alltid en tiur). Bestefar Peder hogg denne i 

sinne til 200 fiskekasser, for han hadde fått i 

oppdrag og lage disse kassene; hadde hogget 

noe før men dette drog ikke til noe, så derfor 

skjedde dette forteller onkel Johan. Røykjerret, 

Kjerran i Lunden, Kjerreleet, Sagebakken, 

Lundemyra på Lundekleiva og Løa i Lunden. 

------------------------------------------------------------ 

 

Dette er fra et gammelt ark som 

jeg har, hvor det står: 

 
1827 natten i Mellomden 20 og 21 Mars 

Er vor Datter Elen Katrine fød til Verden 

Og døbt i Holme Kierke den 25 Dito 1829 

den 17 Juni Er vor Dater 

Bolette Kierstine fød til Verden og  

Døbt i Holme Kierke Den 5 Juli 1829 

4 August 1831 Er vor Dater 

Inger Bergite fød til Verden og døbt i 

Holme Kierke den 16 Dito 

Den 7 Oktober 1836 Er vor Søn Niels 

PederSøn før til Verden og Døbt i Holme 

Kierke den 23 Dito 

Den 7 April 1839 Er vor Søn Øuen 

Christian PederSøn fød til Verden og døbt 

I Holme Kierke den 14 Dito. 

Den 13 April 1842 er vor Søn Johannes 

Peder? Fød til Verden og Dobt i Holme Kierke 

Den 22 Dtto 

Den 6 August 1845 Er vor Dater 

Tomine Pederdater fød til Verden og Døbt 

I Holme Kierke den 13 Dito 

Og der blev fød En Pige til som var Død-fød 

og blev begravet Den 13 August samme 

samme dato som den anden blev Døbt. 

------------------------------------------------------------ 

  

Dette er søskna til min oldemor Karoline 

Cesilie: 

 
Elen Katrine var hjemme hos sin mor  og 

Elen Katrine var ugift. Bolette kom til 

Stjernøya. Nils kalt Persen og broren Kristian 

bodde i de gamle huset som onkel Johan 

hadde; det gamle huset var ned forbi Erling 

Solaas`s hus. Der bodde brødrene alene. 

Kristian stelte hus og hage. Nils Persen var 

mye ute på gården og arbeidet. Mamma 

forteller at Nils Persen var blitt bitt en gang av 

en svinsoks (grevling), så derfor var han så 

hjulbeint, for før i tiden så gikk folk lite til 

lege. 

Mamma forteller også at Dagney Warrone, 

datter til mammas tante Sofie, som var søster 

til min bestemor Ida. Hun var født 25 januar 

l903, samme år som onkel Ernst. Tante Sofie 

kom på besøk fra USA; hun besøkte sin mor i 

Grimstad, hun hadde med seg de 3 eldste 

barna: Dagney, Lars og Robert. 

 

I huset i Store Elvegt, der Eilif Kittelsen 

bodde, var det nede i kjelleren et fargeri som 

mamma gikk for å farge en kåpe. Han som 

hadde dette var bror til Jacob Danielsen. 

Jacob bodde på Kaddeland i Holum, men  

mamma husket ikke fornavnet på denne 

mannen. Han hadde en stor balje stående i 

skorsteinen med farge som han måtte røre i 

hele tiden for ellers så ble de skjolder på tøyet. 

 

Jeg får mamma til og fortelle videre om sin 

familie: Far til Nora og Jens Aurebek var 

bror til bestefar Erik, han hette Nils 

Aanonsen. 

De hadde 5 barn. 

Gurine, reiste til USA. 

Jensine (Sina), gift på Austad med en som 

hette Adolf Abrahmsen; han var 

skipsekspeditør og fisker. De hadde 4 barn: 

Agnes, gift med Bøgvald Staddeland fra 

Eiken\Grindheim; de hadde ingen barn bodde i 

Brogt. Mandal. 
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Alf, gift første gang med en engelsk dame, og 

han flyttet til Nøtterøy. 

Normann, gift med en enke med 2 barn. 

Bosatt i Stråndebakken på Austadstranda i 

Lyngdal kommune. 

Magnus, gift med en dame fra Porsgrunn som 

hette Gudrun, men hun døde på barselseng. 

De hadde sønnen Helge. Magnus bodde i 

Neseveien 61, 4514 Mandal. Død 10.1.2005 på 

Mandal Sykehjem. 

Alle disse var Jensine sine barn 

Barn nr. 3 av Nils Aanonsen er 

Amalie kalt Malla, gift med Gunvald 

Skuland fra Øvrebø, han var emissær; det var 

i en slik sammenhang han traff Malla: 

Barn: 

Karen, gift med Beint Kvelland fra Konsmo 

Olav, gift med Martha Gangså fra Øyslebø. 

Barn: 

Arnhild.  

Gunlaug, gift med Nøkland, bor antagelig i 

Sør-Audnedal (bor i 2016 i Holum sokn). 

Oddbjørg. 

Gunvald, ugift, begikk selvmord, født 1967. 

Karen gift med Beint Kvelland fra Konsmo. 

Barn: Gerd, Bjørg, Magny og Gunvald Egil. 

Barn:  

Gerd, gift med Odd Arnfinn Erland, min 

fetter.  

Beint Gunnar samboer med Marion 

Holmesland, hun har en sønn fra tidligere som 

hetet Espen. Sammen har de sønnen Odd 

Gunnar. 

Kjell Ivar gift med Linda Hofstad fra Sør -

Audnedal har 2 sønner Thomas og Leif. 

Anne Grethe gift med bror til Gunnlaug 

Nøklands mann skilt. Flyttet til Bodø var 

samboer med Kalle Mensoni, fikk datteren 

Anne Charlotte. Flyttet tilbake til Sør- 

Audnedal giftet seg med Per Albert Moe fra 

Nord-Norge, de har en gutt som heter Ruben 

Andrẻ. De giftet seg på Gerd og Arnfinn`s 40 

år`s bryllupsdag 29 nov. 

Bjørg gift med Arnfinn Henriksen fra 

Hogganvik i Mandal: 

Barn: 

Magny gift med Nils Glomsaker fra Laudal  

bodde i Sør-Audnedal, skilt: 

Barn: 

Gunvald Egil gift med Unni Olsen fra Foged 

Heibergsgt.i Mandal. 

Barn: 

Jens og Nora var ugifte og bodde sammen på  

Aurebek i Holum. 

Ola ( der veste ) var også en bror til bestefar 

Erik, gift med Sofie fra Kårstøl Sør-Audnedal, 

de bodde (der veste) der Hildur og Anders 

bodde sammen med Gurine søster til Anders.: 

Aanon og Stina fra Gangså Øyslebø 

Barn: 

Stian Peder.? 

Ida Kristine.? 

Gudrun, ugift bodde i Vågsbygd; var 

hjemmehjelp der. 

Agnes, ugift bodde i Oslo. 

Olga, gift med Thorleif Greipsland de bodde 

på Hollekleiv i Mandal, dette huset ble revet 

for utvidelse av E-18; de hadde ingen barn. 

Klara gift med Hans Hansen Monen. Holum. 

Barn: 

Arne Åge,  gift 

Leif Sigurd, gift 

Harry, gift med Astri Melum fra Sodeland 

Holum, har tvillingene Hans og Olav. 

Svein, gift med …… Nikolasisen, Vrå Holum. 

Ola gift med Lovise Bjørnstad fra Lyngdal. 

Barn: 

Åge Sigurd gift med Anne Marie Svenningsen 

fra Idrettsveien i Mandal, ingen barn. 

Leif Ådne, gift 

Ellert, gift med Gurine Vrå bodde på Vrå i 

Holum. 

Barn: 

Aase Gurine (kalt Gine), gift med Torkel 

Evenstad fra Sør- Audnedal, de hadde ingen 

barn. Bodde først på Gjervoldstad i Holum for 

så og kjøpe hus på Skjebstad i Mandal, ble 

senere overtatt av Arne og Gudrun 

Rasmussen fra Mandal. 

 

Mamma forteller videre at bestefar Erik`s 

søsken hette: 

Farbror Tore Aanonsen, født 1835.  

Hans kone hette Elen Jensdatter, født 1849  

De bodde på Aurebek – folketellingen i 1900. 

Farbror Ole  Aanensen, født 1837. Hans kone 

Anne Sofie Stiansdatter, født 1852, fødested 

Kårstøl. Søndre Undal LM  (de bodde på 

Solaas Øvre). 

Deres barn: 

Aanon Olsen, født 1885, gaardsarbeider. 

Stian Olsen, født 1887. 

Aase Gurine Olsdatter, født 1891. 

Anders Olsen, født 1893. 

Anna Aanonsdatter (husfaders søster), født 

1842, gaardsarbeider, kreaturstell og husstell.                  
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Bestefar Erik Andreas Aanonsen, skolelærer 

ugift, 27 år gammel i folketellingen 1865 for 

Holme Prestegjeld. 

Farbror Nils Aanonsen, født 1845.  

Hans kone Maren Jensdatter, født 1849, 

fødested Aa sogn LM.  (de bodde på Aurebek)  

Deres barn: 

Amalie Nilsdatter, født 1883, ug. 

Aanon Nilsen, født 1886, ug. 

Jens Tobias Nilsen, født 1889, ug. 

Nora Marie Nilsdatter, født 1893, ug. 

Farbror Ellert (bodde på Vrå) 

Faster Anna (bodde på Solaas) 

Før i tiden ble de mye brukt at folk tok 

etternavn etter de stedet de bodde på, så derfor 

er der så mange forskjellige etternavner på 

denne søskenflokken. 

Onkel Johan forteller at Farbror Tore sto og 

spadde utenfor husene på Solaas på våren. Ved 

siden av han stod det en geit bundet; den sto 

og spiste tjørvel (gras) så kom der 2 ulver og 

tok geiten mellom seg og løp mot Norum de 

spiste den opp sammen. 

Bestemor Karoline var mye på Solaas, tante 

Mathilde var hver sommer hos sin søster Ida 

på Solaas. 

Mamma forteller at tante Mathilde sydde mye 

putevar for forretninger og hun fortalte til 

bestemor Ida at hun hadde sydd 12 

speiderskjorter på en dag. 

Onkel til mamma, Gustav, var bror til bestefar 

Lars Johan From som var gift med tante 

Lovise Strøm. Alle var svenske; hun var 

bestemor til Karl og Evald From på Kalvild. 

Bestemor Mathilde kalt Tilla, hadde en bror i 

USA som hette Alfred. 

Mathilde (mammas bestemor) Gusta, Alfred 

og Betty. 

Mamma kjenner ingen ting til sin svenske 

bestefars slekt (Lars Johan) og tante 

Mathilde i Oslo kjente heller ingenting til han. 

------------------------------------------------------------ 

 

I vår arv fra 1983 

Skriver Torleif Aurebekk om: 

Den gamle skolemesteren. 

 
Her vil eg taka fram nokre drag til biletet av 

ein skulelærar frå gamle dagar. 

Erik Solaas frå Solaas i Holum fødd i 1839 og 

var lærar i innpå femti år. Frå 1876 til han 

slutta for godt i 1911 var han i heimkrinsen  

Solaas og nabokrinsen Upsaker, altså i 35 år. 

Men alt i folketeljinga 1865 er han oppført 

som lærar, 26 år gamal og ugift. Ei tid var han 

vikarlærar i Haraldstad krins i Laudal og nokre 

år på Stjernøya. 

 

 
 

Dei to skulekrinsane der han i mange år fekk 

utføra si lærargjerning, ligg inn på vestheia i 

Holum med dryge heividder mellom. 

I 1867 vart han gardbrukar på Solaas, og gifta 

seg med Karoline Cesilie. 

Dei fekk 6 born. 

Det vart mange strevsame år for Erik. Først 

som god gardbrukar på heigarden, der spaden, 

greipa, sigd og ljå var viktige redskapar i den 

tida. Og så var det lærarjobben om vintrane, 

annakvar veke i kvar av desse krinsane, så 

arbeidsåra vart lange. I dei første 20 åra av 

lærartida hans var der omgangsskule i Upsaker 

krins. Då skifta skulestaden  for borna rundt på 

gardane etter tur. Der var 6 gardar med fleire 

bruk på i krinsen. I Solaas skulekrins var 

skulestaden fast i eit privathus. 

Erik reiste alltid heimanfrå til skulestaden på 

gardane tidlig på morgonen og attende utpå 

kveldinga. 

Turen til gardane i Upsaker krins tok han kring 

1 ½ time kvar veg. Framkommande var der 

berre til fots. Verste vegstykke var over den 

høge villsame ” Skarpeheia”, der ein i dag finn 

opplødd merkesteinar som syner vegleia. 

Eg minnast Erik frå før eg byrja for han på 

skulen. ” Skolemesteren” kalla vi han alltid. 

Han gjekk mykje framom heime på veg til ” 

Mauråsen ”. Då eg nerma med skulepliktigt 
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alderen , forsto eg at det var fåre for å måtte 

byrja på skulen, og grua mykje for det. Eg 

trudde Erik rådde for kva tid eg måtte byrja, 

men samstundes tenkte eg at det hadde lite å 

seia kor stor eg var blitt. Så kring 20 meter frå 

vegen der Erik traska framom var ein 

bakkehøgd med høg lyng, og der stilte eg meg 

opp på kne i lynga, så han måtte sjå kor liten 

og låg eg var. Lynga dekte beina mine 

nedanfor knea. 

 

 
 
I året 1896 fekk Upsaker krins skulehus. Det stod 

på ”Mauråsen ”, einsamt ute i skogen mellom 

Upsaker og Skrøvje. Men veglengda frå Solaas til 

denne faste skulestaden vart så godt som den same 

som før. I alt 15 år, kvar vinter fram til 1911 då 

han slutta si lærargjerning, vandra han fram og 

attende til ” Mauråsen ” skulehus. Då var Erik 

Solaas 71 år. 

 

Men dette endra nå likevel ikkje stoda for meg, 

så ut i november fekk eg ei lita tavle med 

griffel. Katekisma hadde eg fått og ein liten 

ransel, så motet hadde likevel stige då mor 

fylgde meg fyste dagen på skulen. Og eg vart 

godt motteken av Erik skolemester og måtte 

syna han at eg kunne stava ord, og likeså at eg 

kunne ramsa opp den lille tabellen utenat. 

Så vidt eg minnast var me berre 7 – 8 elevar på 

skulen, så læraren hadde godt oversyn på oss. 

Leikeplassen var skogen omkring og på dei 

flate fjella vestover mot ” Breibakken ” Vart 

me tørste, så hadde me ein god bekk like ved. 

Var det glatt is på ” Upsakervatnet”,var med 

mykje der og ” skorrde” på sko eller tresko. Nå 

hende det i alle fall ein gong at det bar djupt til 

botn  mellom isflaka. Men der var lagleg 

sandbotn mot land å vassa inn på. Skibakken 

var bratte ” Nåleheia”, der farten ovanfrå 

toppen  gav godt høve til kraftige kråkestup 

over ufsane. Undervisningsutstyret i 

skulestova var enklare enn det dei nyttar i dag. 

Me hadde ein kasse med store bibelske bilete, 

som vart nytta i relgionstimane. Veggtavla 

hang bak katetret. Mellom katetret  og 

veggkroa stod 2 runde spyttebakkar av jern, og 

ein av same slag stod nede ved omnen. 

 

 
 

Erik skolemester med elevane sine på trappa på 

Mauråsen skulehus. Bildet er tatt rundt 1901. Jenta 

ved siden av læreren er ukjent. Deretter Jens 

Aurebekk og Knut Upsaker. Midterst: Signe 

Aurebekk, Katrine Uppsaker og Marie på Skaret 

(Skrøvje). Fremste rekke: Nora Aurebekk, Gurine 

Aurebekk og Stina Aurebekk.  

 

Det var læraren som fyrte i omnen frå 

morgonen av. Veggkarta var gamle. Eg hugsar 

ein gong i geografitimen me hadde om 

Egyptens land i Afrika. Eg sat og stirra på det 

store kvite feltet midt på Afrika, der karta i dag 

syner områda kring Tanganika og 

Victoriasjøen, og høyrde ikkje kva eg vart 

spurt om. Då fekk eg eit lite rapp i hovet av 

peikestokken saman med eit kvast: Høyre du 

ikkje kva eg spurde om! 

Ja, Erik skolemester var ein lærar me hadde 

age og respekt for, han ville me skulle bruka 

skuletida vår til å læra. Erik hadde ei vakker og 

sterk songrøyst. Me song alltid salmevers før 

skulebyrjinga om morgonen og før slutt mot 

kveld. Av og til klunka han på sakmodikon 

attåt. 

Jakt og vilt i skogen var han interesert i, som 

alle Solaas karane av hans slekt er. I alle år på 

skulevegen brukte han ei stor lerskreppe 

(skulderveske) med reim over eine aksla til 

nistemat og slikt. Men eg vil attende til den 

hardbalne skulevegen som Erik skolemester 
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hadde ut til Upsaker krins kvar dag, fram og 

attende gjennom alle vintrane kring 1 ½ time 

kvar veg. Mang ein gong i hylande snøstormar 

eller mørke tåka over den i den tida nokså 

trebredde høgheia.  

I alle fall veit eg om 2 gonger at vaksne menn 

ikkje fann fram og måtte sitja under eit tre til 

det lysna av dag, endå den eine av dei åtte 

skogsområde der innpå. 

Då Erik slutta som lærar, fekk han ved ei 

festleg anledning ein fin spaserstokk med sylv 

løvehandtak og eit sylv blekkhus. 

Før det var komme orgel i Holum kyrkje, 

hadde Erik kvar preikesundag sin faste plass 

opp i koret, der  han sat som songar på benken. 

På ” Mauråsen” der skulehuset stod, er nå 

berre murane att. Huset er reist att på 

fylkesmuseet i Kristiansand. Og på veggen ved 

katetret heng det bilete av Erik skolemester. 

Under er skive: Fyrste læraren i dette 

skulehuset. 

Sitat slutt. 

Kan tilføye her etter onkel Johan at Erik gikk 9 

mndr. på lærerskole i Feda, han brukte bare 

beina så dette var jo en drøy tur fra Solaas. 

 

Frå eldre dagar på vestheia i Holum. 

Av Torleif Aurebekk.  

Vår arv nr. 2. 1982. 
 

Eg har minne frå ei folketeljing,det var truleg 

den i 1910. Mor og me bodn (barn) møtte opp 

til Nils Ånensen i øvregarden på Aurebekk. 

Truleg var det folk frå heile Upsaker skulefrins 

som møtte fram der for å verta ” innskrive i 

mantall”. I alle fall nokre frå kvart hus. I den 

tida var det folk i alle hus på gardane der i 

bygda. 

Det var om kvelden og mørkt ute, men 

parafinlampa lyste over bordet i daglegstova 

det lærer Erik Solaas sat med papir og 

protokoll og skreiv oss opp. Stova var full av 

gamle og unge, praten gjekk og folk hadde god 

tid og sat og kosa seg etter dei var innskrevne, 

minnast eg. 

Om det var seint på kveld, så slapp Erik Solaas  

den kvenden å gå heim for natta over den 

villesame Skarpeheia, som han gjennom så 

mange år måtte vandra over som skulelærar i 

krinsen. Her den kvelden sat han jo i stova til 

bror sin, Nils Ånensen. 

Sitat slutt. 

-------------------------------------------------------- 

Onkel Johan forteller at Knut Eikeland var en 

bandefører på skolen, så fikk han onkel Ernst 

og John Solaas med seg mot dei minste, 

mamma forteller også om dette at ingen hadde 

noen gang i hennes liv gjort så mye vondt mot 

henne som nettopp Knut Eikeland. 

Onkel Johan forteller også om at han gikk 2 år 

på skole for Trygve Bjerland (sønn av lærer 

Jon Bjerland) han hadde bare middelskolen og 

bodde i ” Heia ” hos Syvert, han hadde 

skolestue hos han, men Syvert likte ikke og ha 

Trygve boende der for han var så uforsiktig, 

han lå på senga og røykte tente fyrstikken og 

bare kastet den, en gang så skulle han ha kastet 

fyrstikken slik at den havnet i en åpen 

kommodeskuff. Trygve B. var bare lærer i 2 år 

slik at han fikk penger til og ta lærerskolen. 

Mange ganger var onkel Johan med bestefar 

Erik og gikk til kirken i Holum og hver søndag 

som de var der var de i ” Kirkestua” og lånte 

bøker for der var bibiloteket. Bestefar lånte 

alltid 2 bøker hver gang som han knyttet 

sammen med et rødt lommetørkle forteller 

onkel Johan. Da onkel Johan var 11 år døde 

bestefaren men før den tid hadde de mange 

turer til kirken på beina, det er en lang 

spasertur for en unge. Han forteller også at 

bestefaren var mange ganger med Jon Bjerland 

som forsanger i kirken.  

Mamma hadde en regle om Jon Bjerland. 

“Jon degn med dei lange øran har du løst kan 

du vel få høran” (kirkesanger ble ofte kalt en 

degn). 

I Lia var der brevhus før der kom postmannen 

med post som skulle til Solaas og Eikeland, du 

måtte også der for og kjøpe frimerker og sende 

ting. Men når de var nede og hentet posten tok 

de alltid med posten til de andre her oppe - 

også for Eikelandsfolk, der som nå onkel 

Johans garasje står var der 2 små buer og der 

var hengt opp 2 postkasser slik at når de hadde 

tatt med posten for de andre der oppe ble  

posten lagt i disse kassene.  

Men når onkel Johan skulle gå til Lia var han 

så livende redd en rød ku som Nils Persen 

hadde han stolte ikke på denne hvis han fikk 

øye på denne kua gikk han langt oppi heia, for 

kuene gikk lause så veien ble lukket med lee. 

Men fra 15 oktober kunne de settes opp for da 

måtte kuene inn. 

”Faber og Basfia” var noen som bodde på 

Fodnebø men dei kom opprinnelig fra 

Eikeland de var oppvokst i det samme huset 
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som Morten Eikeland (den yngre) bodde i, de 

var Sofie, Morten og Nils så skulle der være en 

søster til men den ble aldrig snakket noe om. 

Hun skulle ha en sønn, forteller onkel Johan, 

som ble sendt til fronten; han fikk 

lungbetennelse og døde der. Det ble utbetalt 

forsikringspenger til desse folka i flere år, som 

de fikk 4 ganger i året. 

Bestefar Erik brukt linjalen mye til å knatte 

skoleungene i hode med når de ikke følte med. 

Onkel Ernst var ikke særlig glad i bestefar sier 

onkel Johan, ei søster til Anders der veste 

glemte aldri at der var 1000 gram i en kilo, for 

hun hadde også fått kjenne linjalen. 

Bestefar Peder var med onkel Johan hos Gerh. 

Christensen Sønner for å kjøpe 

konfirmasjonsdress. Den måtte jo ikke være 

for dyr heller, og så måtte den ikke være for 

stor for onkel Johan var så liten til 

konfirmasjonen, først etter konfirmasjonen 

begynte han og vokse. 

Onkel Johan har ramset opp noen regler for 

meg uten og snuble i en setning; dette var 

søndag 11.5.2003. Han går i sitt 96 år og så 

han er like klar i hode som mamma var. 

 

 ” Reglene” 

Jeg er skolebarn jeg far, muntert jeg til skolen 

drar, ransel har jeg på min rygg, på min lekse 

er jeg trygg. Ofte har jeg faret rundt på kartet, 

fra min gamle skolepult der reisen alltid 

startet. 

England skiper jern og kull. Russland korn og 

Frankrike vin. Danmark store feite svin, men 

dei norske gutta reiser til Kalkutta kommer 

hjem med risen gryn og the til heile skuta. 

Eg kjem til deg på måndag, skal høyre med 

deg på tysdag om du kunne koma til meg på 

onsdag, og hjelpe meg på torsdag for det er så 

rart med den fredagen, for det blir så mykje og 

gjera om laurdag, når ein aktar seg til kjørke til 

søndag.  

Januar med snø og is. Februar på same vis. 

Mars kan stundom væra mild, men det ljosnar i 

april. Mai er tider då me sår. Juni alt i blomar 

står. Juli høy i hus me fær. I august me kornet 

skjær. I september bærer blom fager sto då 

hausten kom. I oktober plogen gjeng. I 

novemder mørk og grå, me desember ventar 

på. Når i helg de ringer inn, det vært ljost i alle 

sinn. 

 

Nordavinden: Når han blåser ein dag krafti,  

kan han lægge sæ om kvelden. 

Men blåse han i øve ein da så blåse han i tri. 

Og hvist han ikkje stoppe då så blåse han i ni. 

Og hvist han ikkje stoppe då så blåse han i ein 

og tjue dae. (Det var bestefars regle dette, og 

det er noe i det seier onkel Johan) 

Ulten er sulten så bit litt av pulten. Vil du ha 

moreller eller ris på rumpen så det smeller. 

 

Onkel Johan forteller også at mor ville at han 

og mamma skulle reise til Amerika i de harde 

30 åra, for en bror av henne hadde tjent så 

gode penger, han var ikke så veldig lysten men 

det var derimot mamma, men heldigvis ble 

dette ingen ting av sier han. Dette er aldrig noe 

mamma har snakket noe om. 

 

6.7.2003 

Onkel Johan forteller at et gammelt sagn helt 

fra svartedauens tid 1348-1349. Da var det en 

jeger fra Solaas som fant  ”Fodnebø” det 

skulle foregå slik at en jeger bommet på byttet 

som han skaut på med pil og bue, den traff noe 

som der var klang i , da han skulle se va det 

var så var det en klokke. Dette hadde Johan  

fått fortalt fra sine foreldre og tante Gurine; 

han hadde jo aldrig fått noen bekreftelse på 

dette, for der er ingen nå som vet noe. 

Han forteller også at en dobbel løber børse 

som han eier har vært Nils Persens for 10.-  

Den er kjøpt til bake  med smør hos kjøpmann 

Johan Hegnander i Mandal, han hadde sprengt 

den. Løbet skal være laget av surret ståltråd, 

han kalte dette for damast løb. 

Han forteller at når en gård skulle deles fikk 

guttene alltid den største delen, mens jentene 

måtte nøye seg med den minste parten. 

Onkel Johan forteller også at hans og 

Torbjørn Solaas sine gårder var kirke gods; 

det vil si at de måtte betale en del til kirken 

enten hud eller skinn. Jeg har alltid lurt på  

hvorfor der står i gamle skjøter ort eller hud. 

 

18.7.2006. 

Mamma hadde sagt til sin far vet du hva som 

er verdens største skam – nei ? Det er stor 

kjerring og liten mann. Då blei far så vond. 

Dette stemte jo med mor og far, forteller onkel 

Johan. ORKEN kaller onkel Johan røya for. 

 

Tirsdag 28.8.2007 

Var jeg på Holum omsorgssenter  

(Bygdeheimen); da var han med og spilte  
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bingo med 12 andre, noen beboere : Magde 

Osberg, Marie Lunde (Osberg), Fru Kimestad, 

Gerd Møll, Tørres, Aslaug Grisledal, Kåre 

Kalhovd, Birgit? Synnøve Karlsen fra 

Stjernøya, Alfhild Wilhelmsen (enka etter 

John Wilhelmsen fra Stjernøya), Dagny og 

Andreas Holbek og Gurine Feed, og så måtte 

jo jeg også være med. 

Etter første ark så var det kaffe og kjeks, 

deretter så var det ark nr. 2. Der fikk han 

bingo, et sepestykke.  

Var med inn på rommet og pratet litt;  det ble 

bare en time, for det gikk jo en del tid til 

bingoen. Han var riktig godt i lag, men tustet 

litt i dag. Det var ikke så lenge men dog. 

 

I Samtale med Johan Solaas 16.nov. 

2003 

Hos Olav Solaas på Solaas. 

 
Jeg husker det er fortalt om Ånen Solaas, min 

oldefar. Han skulle gå opp til Solaas, og så bar 

han på ei svær bør. Det var jo ikkje vei opp i 

den tiden, så alt måtte bæres. Og så, under 

Stredebrokka der skulle de jo alltid kvile. Og 

Stredebrokka den var bratt. Det er omtrent som 

å gå opp en stige. Sa satt de og prekte der. Så 

var det han der Ola i Heia  - Nei, hvem var det 

nå? Han gjorde narr av Ånen der og sa den 

lille tassen der han konne nok ikkje komme 

opp med den sekken der. Så ble Ånen sinna og 

sa ”du kan sette dæ opp på sekken så ska æ ta 

døkke begge to”. Og han skrevte opp og satte 

sæ på sekken. Og Ånen kom opp med det alt 

sammen. Han takte for seg da han steig a. Så 

sa Ånen: ”nå får du gå ner ette din eien sekk”. 

Oddbjørg: Hvor var det de gikk da? 

 Johan: De jekk fra Fodnebø og oppover te 

Solberg. Der var ikkje an`t enn den skauveien. 

Frå brua på Fodnebø, og så rett opp i heia. Den 

første kjerreveien jekk au over brua der, og så 

opp på bakken, og så videre te Svinestad. Det 

er der bekken frå Aurebekk (Aurebekken) 

kommer ned. 

Ola: Då de anla den brua der så sa de at det 

var ein frå Solaas som hadde vært arkitekten 

der. Var ikkje det han Karl utpå Solberg? 

Johan: Det var far til Asbjørn og Karl Solaas. 

Det står i Holumsåga. Han var murermester. Æ 

veit om tri slike bruer. De ligge nokså nære 

enannen. Der er ei på Kjølemoen, og så æ det 

den brua over Sjirdalsveien. Den gamle veien 

de hadde te Holmesland, Smeland og 

Bjørkeneset. Æ veit ikkje hvem det er som har 

lag`t desse to andre bruan, men æ tru det æ den 

same. De æ så kjennelige, for æ tru de æ mest 

samme slagen. Han der i Heia, han drukna i 

Gangsåvannet; det var i mars måne. Han skulle 

inn å kjøpe ein stokk te ein ny kvernekall te 

kvedna. Der var noen farlige ose der. 

Oddbjørg: Jeg husker det er sagt at det ligger 

ei kirkeklokke på bunnen av Åsevannet på 

Gangså. Den skulle til Øyslebø kirke, men så 

gikk de ned gjennom isen i vannet. Derfor 

synger klokka i Øyslebø kirke den dag i dag at: 

“magen min ligger i Åsevannet”. 

Oddbjørg: Der var vel mye ferdsel mellom 

Aurebekk og Solaas før i tiden, for der var jo 

mye familie? 

Johan: Ja, der va god vei heilt te æ slutte å gå 

der. Nå kan æ forlade mæ snautfinne veien 

igjen. Der konne æ gå kå mørkt der blei. Æ 

veid ei gång æ skolle ut på jakt. De va om 

kvenden. Det va mæ og Håkon. Då mi kom i 

Aurebekkskauen så gjekk æ ud  a veien der, og 

rett på ein stor stein. Og då visste æ ko æ va 

henne. Du konne ikkje se neven for dæ, så 

mørkt va der. Men æ to bare på steinen sånn, 

og da visste æ jo ko æ va henne. 

Ola: Hvor langt lå den frå veien da?  

Johan: Den lå et par steg, godt, frå veien. Då 

gjekk æ ikkje du a veien bagette. Det æ det 

mørkaste æ har gått øve der nonti. 

Oddbjørg: Ja, onkel Jens greide jo å gå seg 

vill. 

Ola: Ja, da mi traff han der han satt ved grana, 

æ var blant dei første som kom ut der og fant 

han, så sa han ” Ja, døkke æ ude tidlig” Ja, 

svarte æ men æ syns det æ lige rart at du sidder 

her med grans i din eien skau så tidlig. ” Å ja 

du syns det? Svarte han. Det kan æ aldri 

glømme. Han blei litt forstøkt då. 

Oddbjørg: Han regnet vel ikke med at noen  

skulle ha bry til å gå ut å se etter han. Han sa at 

han bare hadde satt der under grana for å vente 

til det blei lyst slik at han kunne se hvor han 

var. 

Martha Skuland: Men det var jo et 

forferdelig vær den natta, jeg husker at jeg sov 

ikke hele natta.  

Olav: Ja, det blåste fælt, og det var ikke så lett 

å gå der å lete, for etter hvert så blei jo 

batteriene i lommelyktene dårlige. Men mi va 

jo inne hos døkke og drakk kaffi på morran. 

Du hadde nybakt brød. De hadde anbefalt han 

(Jens) at han skulle ligge på divanen, der på 
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Solaas, om natta. Men han meinte jo ikkje at 

det ville være noen porblem å gå over 

Skarpeheia. Min far sa til ham at han like godt 

konne være te det blei lyst, og ligge der på 

divanen. 

Johan: Æ minnest den gonga at æ kjørte Jens 

te Skoddebakken. Æ va i tvila om æ skolle ha 

snud og kjørt tebage igjen, og så kjørt rondt. 

Men ”det va jo ingenting i veien for å finne 

fram” (meinte han). ”Æ hadde aldri drømt 

om,” sa han ”at æ skolle fare vilt i min eien 

skau”. Det va nok ikkje så rart heller, ska æ 

være heilt erli, at han farte vilt. For han har 

trutt at han va lenger heime enn han va. Han va 

me et fjell der, så har han gått opp med det 

fjellet der, men det va et fjell for tidlig. Men at 

han hadde gått øve henne i Sauemyra, det veit 

æ ikkje, men at han ikkje søkte sæ ne der, det 

va et merakkel. Der va i gronnen ikkje kon ein 

plass å komme øve. Ho ligge på fjell der, elles 

i myra lå torva bare og flaud. Der gjekk kyran 

øve. De visste å henne de måtte gå. Det va den 

einaste plassen de jekk øve. Æ va te å prøvte 

då æ kjørte der, og der va øve to meter før du 

kom på fast bunn. Æ stakk ein raunestaur neri. 

Æ kjørte bare på den skorpa der (med traktor) 

også la æ på noen hune av og te. Og det holdt 

det. Æ har kjørt der mange gonge. 

Oddbjørg: Jeg lurer også på det med denne 

Gonesteinen, og det sagnet som var om den 

steinen. Om denne Gånel som hadde bodd der? 

Johan: Ho hadde ikkje budd der, ho hadde 

bare vært der over natta. Æ tru det va det ho 

for vilt, og ikkje konne finne heim. Der va jo 

greit å ligge onne steinen der. Der hadde de 

slede og andre ting liggande når de ikkje 

brukte det. Det er ein svær stein og det er et 

godt hål unne han au. Olashålet… det æ jo på 

Bjølland sitt. Ette som ho skreiv der i bladet   

vet ikke hvilket blad, så hadde denne mannen  

ligge der i håla. Så dei hadde gått der i ei renne 

som ligge mellom to fjell. Men det æ ikkje der 

denne va. Henforbi der, onne ein stor stein 

oppe i bakken, der va det han hadde kråbe inn. 

Æ har våre onne den steinen, så æ veir kor det 

æ henne (Olashåla). Det va ein som va 

landsforvist, og så rymte asted inn i landet. 

Hvem som helst konne knatte liv a dei, det va 

bare vel og bra. De va fredlyst. Han øvenatte 

der, men om han  va der fleire dae, det ska æ 

ikkje ha sagt. Den ligge egentlig i 

Timrebakken. Det e ikkje Olashålet. Ja, æ vil 

ha det te det.Æ meine det æ rekti, for æ he det 

ette Edvard Olsen. Det va den siste gamle 

som bude på Håland. Der har jo au vert prek, 

og skreve, om denne here som liksom skolle 

bu der i Kariskifte. Det æ just på sia der. Han 

skolle bygsle der og ha Kariskifte som gard. Så 

skolle ho (forloveden) komme å se te han; han 

va der og murte så beiskli. Ola i Hommen 

ville ha det te det atte ho bakte brød der, men 

det sa aldri Edvard Olsen, så det e ikkje rekti 

det. Men ho va oppe å skolle se te han, og han 

murte der. Så spurte han om ho konne vere 

der, men da sa ho at ho ville ikkje vere der. 

Han kunne bare forsette å mure, men ho kom 

ikkje derte. Så gjekk han ifrå det med det. Det 

e blitt holdt oppe dette, ette Ola i Hommen, at 

ho bakte brød der. Men æ tru mer på Edvard 

Olsen på Håland. Dette fortalte han for mæ då 

æ va der og slo. Æ va ikkje meir enn søtten år 

då, men æ kan då godt minnes det. Æ har aldri 

vert så lei a å slå nonti der, alievel æ slapp å 

komme i den derre berømte Innerdalen (den 

skolle slåes anne hvert år, og de hadde slått 

han åre før) for der va bare stein. 

Kariskiftet ligge just på yddersia a Svålheia, 

det e just i grensen med Norum. Det e av 

Bjøllan garden. Det Tobias hadde på Bjølland, 

det grense jo inn der. Det e sånn et trikanta hål. 

Der er livt, og godt i sola. Bjølland blei jo delt 

sånn i støkkevis, og då blei det så møe annleis. 

Oddbjørg: De gamle bygningene som har 

vært på Aurebekk, høyløer og alt mulig. Det 

står jo noen murer rundt forbi. Jeg lurer litt på 

hvem som har satt det opp, og når det ble satt 

opp. For eks. sauefloren til onkel Jens. Kan du 

minnes den? 

Johan: Ja.men æ veit ikkje hvem som satte 

den opp. Det va i hvert fall ikkje Jens. 

Oddbjørg: Det var kandje far hans, for det var 

vel han som satte opp saga og kverhuset nede i 

bekken. 

Johan: Ja det va så. 

Oddbjørg: Men kan det stemme at han satt 

det opp i 1877 (saga) ? 

Johan: Det va saga han satte opp. Det va Nils 

Ånensen. 

Oddbjørg: Men kverhuset, var det han som 

satte opp det også? 

Johan: Det tør æ ikkje svare på, men det kan 

godt hende det, for det e ikkje så svert 

gammelt det. 

Oddbjørg: Kan du minnes noen av de andre 

kverhusene i bekken der? 

Johan: Der va jo det kverhuset til Gunvalds  
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gard. Og så va det det fallet just me veien der, 

det va Tomsens det. Æ kan minnes at han to 

treskevann derifrå. Han hadde treskekine og 

treskte. Men der hadde kvidnhuset au steie. 

Æ tru ikkje Nelen hadde noe kvednhus, for det 

borte i Bastudalen, det va Lian sitt. 

Oddbjørg: Mamma mener at Nelen hadde eu 

kvedn i en bekk som kommer ned fra 

Gonesteinen, og ned mot Fidja. 

Johan: Det har aldri vore noen kvedn der. Der 

hvor det har vore ei kvedn har det vore ein 

stem te. Men det har aldri vore noen stem i 

Holbekstjødna. 

Oddbjørg: Husker du smia på Aurebekk? 

Johan: Det va ei som Jens satte opp ei gong. 

Og ekkoti så sko han ha sæ ein a desse 

blåsebelgan. Han fekk ein sånn heim som sto 

bagenfor løan, men han fekkàn allår a smia. 

Oddbjørg: Men den smia står ikkje på onkel 

Jens sin eiendom, men på den andre 

eiendommen! 

Johan: Ja, men det va ette utskiftinga. Då smia 

blei sette opp då sto ho på Jenses. 

Oddbjørg: Å, men den står jo rett ved husene 

våre, mellom vårt og Torleifs? 

 Johan: Ja, for då hadde Nelen Nordjordet, og 

det hadde han potetshuset sitt.Og på våren når 

de skolle te å sette potsan, den daen de skolle 

te å sette, då måtte du vere tili ude. Så hørte du 

han på treskoan klokka fem om mårraen. Så va 

han a og hente ein pøs med potets i 

potetshuset. Å så va han heime ei ston, og så 

kom han ette ein te. Så sprang han der fram og 

rebage på treskoaen, heilt te di eingong va feri 

me å sette den ågeren d sko ha. Han va så 

jyseli tili om mårraen han. Det potetshuset 

ligge vel enda der i Nordjordet…. bag løan 

(der de sto). Hvis du ska finne fleire smie på 

Aurebekk så må du gå ner ifrå Kjørkemyra  

eller i frå Skjevlemyra og ner gjennom 

Kjørkemyra. Og hvis du treffe veien der så … 

på høgre sie der i et fjell der e mala med rødt 

og mekka, og det e den første smia der va på 

Aurebekk. Det e ei fjellops, med ei hølle på. 

Der bygde Torleif opp igjen den gamle smia, 

og malte med røtt. 

Oddbjørg: Vet du hvor gammel denne er ? 

Johan: Ja, den e gammel, for den e lisså 

gammel som sjøl jorda. Så der må et skikkelig 

jordskjelv te før den forsvinne.  

Oddbjørg: Og aust i skogen, i enden av Myra, 

der va ei gammel slåte. Og der er det murer 

etter en gammel sommerflor, eller noe slikt.  

Husker du det ? 

Johan: Det e ei gammel løe. Den hørte te 

Gonvalds gard. Men austforbi igjen, på den 

andre sia a bekken, der va Tomsens si slåte. 

Men e tru ikkje der va noen løe. 

Oddbjørg: Hvem var det som satte opp den 

løa i enden av Myra. Var det Tore Ånensen 

tror du? 

Johan: Den kan jøne vere dei som va føre han. 

Oddbjørg: Kona til Ånen het Elen, mora het 

Katrine, og faren kom fra Solaas, mens mora 

kom fra Eigeland. 

Johan: Faren va jo bror te bestefar, han va den 

eldste a di. Han gifte se jo te den garden. Han 

hadde jo kjøpt den garden som Einar har, den 

Per hadde (Nord Solaas). Den kjøpte Tore då 

han derre Nils Mårtensen hadde toste vekk alt 

de penge han hadde i lort og dritt. Men då han 

gifte sæ på Aurebekk, då kjøpte bestefar `an a 

an. Der va ein som heite Jens der ude på 

Aurebekk. 

Oddbjørg: Ja, det var far til Elen, og han kom 

fra Solaas. Jeg har ei kiste, og initialene på den 

er GC? E. Det må være mor til Elen si. Hun 

het jo Gurine Kristensdatter Eigeland. 

Onkel Jens hadde ei veldig gammel børse. Ei 

som måtte lades med krutt tror jeg. Kjenner du 

til den ? 

Johan: Det e ikkje rekti. Det va ikkje Jens si. 

Tore gifte sæ te børsa. Det va a dei føste 

børsan med krutt. De hadde sånn ei panne de 

tømde krutt på. Og så konne de sjyde. 

Oddbjørg: Hvilket årstall er den fra tror du ? 

Johan: Det kan æ ikkje svare dæ på. Denne 

børsa æ gammel. Ette denne kom flintbørsa. 

Og kom ho me gnalltude så de konne sette 

gnall på. Jens hadde noen gamle børse, ei a 

Nils Ånensen si, men han selde di. Han har 

visst aldri vore så redd som onne krigen, han 

hadde lagt så mange … æ veit `kje hå mange 

det va han hadde lagt opp onne Himmelen. Der 

e ein plass opp i heia som heite himmelen. Der 

hadde han jømt di. Men då det sleppet hadde 

komme i Sør Audnedal …ette på det så va det 

ikkje ein da onntagen tyskeran kom opp. Entel 

kom de opp om Solaas eller kom de opp om 

Aurebekk, og så va oppe og så i Mjåvannet, de 

vente visst ei ny ladning der. Det holdt de på 

mæ heile tia. Og så fekk han ein da sett at de 

kom ner onne Himmelen der. Og då lå børsan 

sånn atte hadde de sett inn så konne di ha sett 

di. 

Oddbjørg: Hvor lå denne Himmelen? 
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Johan: Han opponne Krågekniben. 

Oddbjørg: Men så va det da, hvor er 

Krågekniben? 

Johan: Gå hen te potetshuset, og så se opp 

mot den ronne knotten der. Det e Krågekniben. 

Onne den e Himmelen. Det va jo der Nora va 

og jagte reven du a Himmelen. Ho skolle jage, 

og så jekk ho opp te Himmelen, og der sadd 

àn. Og då kom jo reven mæ ei gång. Det æ vel 

femti meter opp. Der fekk han reven. 

Oddbjørg: Du fortalte at onkel Jens hadde 

bygget de vardene på Settfjellet for å fange 

Hubroen. Der er to varder. Når var det han 

bygde de vardene? 

Johan: Dei bygde han i tredveåran. Kor 

mange Hubro han fekk der, det veid æ ikkje, 

men han fekk på dei begge. 

Oddbjørg: Jeg har et bilde der han står med 

en Hubro. Har du hørt den historia … pappa 

har fortalt det …Der aust i skogen på 

Aurebekk, mot Fødnebøbyttet, der var det en 

som hadde drept en annen mann for ei klokke. 

Johan: Ja, de veit æ kov a henne. Æ konne 

jøne vise dæ plassen. (Her måtte kassetten 

snues. Noe gikk tapt..) … men han måtte jo 

ikkje få ho. Så slo han `an ijel, og så heiv han 

`an opp i den derre pytten.Men då de så at 

klokka hadde bytte mann då konne de jo vede 

hvem det va, og få vede ko han va. Så di fant 

han ganske fort. Den pytten finn du ikkje, for 

den har grodd så igjen. Men æ tru æ ska finne 

nokså nere plassen der det va. 

Oddbjørg: Så det var en som kom fra Lian, og 

så hadde han vært nede i Prestegården? 

Johan: Han, fra Lian, han gjette på Aurebekk. 

De gjette jo kjyran alle veie. Der va jo skrobbe 

då. 

Oddbjørg: Var onkel Jens med på å gjete, 

eller var det før hans tid at de pleide å gjete 

dyrene i skogen?  

Johan: Ja, æ tru det va slott på jedinga då. 

Oddbjørg: Onkel Jens sa at de hadde ball på 

Settfjellet. 

Johan: Ja, det kan vere, men det va ikkje no 

plass de vakte sankthans. Då kom de heller 

opp te Snaran. 

Oddbjørg: Husker du da de var heime fra 

Amerika? (Åse Gurine, Martin og Edward). 

Johan: Å ja. Edward blei så livande redd … 

for Jens hadde skåde ein tere. Så blei han så 

livande redd for teren. Men ein dag skaut han 

ei orrhøne, men den blei han ikkje redd for. 

Johan: Veit du ko jentan sa det smakte a hvis  

de (mannfolkan) ikkje hadde bart. De sa et 

kyss uten skjegg va akkorat som vassalta graut. 

E veit de spurte mor om det ”Ja, ja det va visst 

så”, svarte ho. 

Johan: (om bestefar Erik) Han skolle gå frå 

Solaas (han gikk seg vill og kom igjen på 

Slåtan austforbi ) På den turen kaste han vekk 

brillan. Æ har aldri hørt noen som har fonne di. 

Han kjende sæ ikkje igjen før han kom te den 

løa … eller di muran som har dotte ner der på 

slåta austforbi Aurebekk. 

Olav Solaas: Æ veit far snakka om at han 

hadde vært med og følt han te midt på 

Skarpeheia, allikevel klarte han å fare vill. Far 

konne ikkje begribe at han konne klare å fare 

vill då. Kanskje det var samme ganga. Han 

hadde vært helit te de kom te Aurebekksleet. 

Johan: Men  då e det just så vidt han e 

kommen øve Skarpeheia. 

Olav: Ja, ja men æ meine det va jo nokså kjent 

da han va på Jens sitt. 

 Johan: Æ tru det va nokså likt for han om han 

va på den eine eller den andre sia a gjerdet der. 

Olav: Nei, for det veit æ han snakte om at han 

konne jo ikkje begribe, nå han hadde gått over 

halve veien, at han da kunne greie å fare vilt, 

for det var jo lyst. 

Johan: Kanskje der va skoll eller noe sånn. 

Men han hadde jo jert (med merkestein) opp te 

Arebekkbrokka. Der e noen a de som stenne 

fremdeles. Æ har `kje rive di i allfall. 

Oddbjørg: Det hadde vært moro og gått over 

der og sett de steinene. 

Olav: Hvis mi går over der så kan du se det 

…på begge sider. Har du ikkje gått ifra der … 

og så komme igjen ved Skollebakkan ? 

Oddbjørg: Hvor er Skollebakkan? 

Olav: De ligge midt mellom Solaas og 

Solberg. De (steinene) var for ”bestefar”. De 

trudde de kunne hjelpe han å holde veien. 

Oddbjørg: Onkel Jens hadde en gammel 

bolle. Den sa det at var en gammel Russebolle. 

Det var noe de fikk med hjem når de hadde 

vært på Østersjøen. Jeg lurer på den bollen. 

Kan det være en han hadde med seg (han?) 

Johan: Ja, det kan godt ….. kullseilte på 

Finnmarkskysten ….? Han va ikkje ude og 

seilte noe ette det, men han selite bagette at 

han gifte sæ …?. Da han kom igjen, så spørte 

han jo kos det hadde gått for di ” Å det jekk så 

veldi fint… 

Så va det Karl og Petter…. ( Her kunne jeg 

ikke oppfatte hva som ble sagt på diktafonen). 
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Oddbjørg: Onkel Jens hadde en bror som de 

ikke hørte mer til. 

Johan: Ja, det va Ånen. 

Oddbjørg: Vi har et brev som han Ånen har 

skrevet heim. 

Johan: Æ meinte at det siste brevet som han 

skreiv heim…Så gaulte jo ho Amalie så lenge 

ho hadde tåre (Det va Nora som sa det. Ho 

(Amalie) hadde fått tag i det brevet som Jens 

fekk, og las det) Det va et brev han sende te 

Jens aleine. Det va jo halveis dei jentan som 

hadde nøye han te å reise te Amerika. Han va 

jo ein villbasse. Det e jo ikkje noe å slå a på 

det. Så hvis de sko bli kvitt han så han ikkje 

sko lere Jens all verdsens merakkels… Ja, sant 

å seie, æ tru det. For de seilte jo åve 

Aurebekksvannet på isflagan. Der va et stort 

isflag som lå der mæ Pråmstø. Så stakte de ut, 

så de kom du i vinden. Og så selite de øve te 

Lianslandet. 

Oddbjørg: Ånen var jo litt eldre enn Jens. 

Johan: Ja, Jens va jo nest yngst. Æ veid ikkje 

just om de sende han øve å bli kvitt han. Men 

Gorine va jo reist øve. Og ho va jo heime den 

gånga i 193?? 

Johan: Æ kom te å tenke på Dagny, søster te 

Gudrun. Ho va jo gift me ein svenske…. Og æ 

meinte det va ein nokså erli og redeli svenske, 

men nå i dei seinere år så har æ fått vede noe 

mer. Han reiste heimente som førstereisgutt, 

og reiste te sjøss. Og så nå han hadde seilt ei 

stonn te sjøss så gjekk han i land i Amerika, 

for det konne di gjør som di ville. De tarte 

ikkje søge eller noen ting, det va bare å gå. Og 

han jekk inn i Amerika, og reiste ront heile 

Amerika, og tebage igjen te Brokklyn. Då 

hadde han vore ein ronde  ront. Så traff han 

Dagny. Han hadde ikke skreve et brev heim… 

hadde ikkje hatt forbindelse me heimlandet 

sian han jekk. Så hadde Dagny tatt og skrive 

… for hun hadde fått adressen a`n  te mora, og 

då fekk ho jo vede det. Ho tok kontakt me 

svigermora… Der va så møe hemmelig, men 

så lakk der du noe ette kvert. Så gifte de sæ. 

Og æ tru han va så reint folkeli ette det. Æ 

hørte ikkje noe ant. Det va ikkje han som holdt 

forbindelse. Det va Dagny, og så svigermora.  

Så va de heime…. Det va då de sko att me 

Amerikabåten. Den Italienske båden som jekk. 

Så kom de jo ikkje i land igjen, og så flaug de 

heim. Ho bude tjue år i Amerika, og så tjue år i 

Sverige, og så tjue år i Norge. Ho kom tilbage 

te Norge og døydde i Norge. 

Oddbjørg: Når de dro te Amerika, var det på 

grunn av fattigdom? 

Johan: Det veit æ igronnen ikkje. 

Oddbjørg: ( …Holland) Der var en del handel 

mellom Norge og Holland. 

Johan: Å, ja. Alle dei derre krittpiban, og alle 

de gamle kar `an di hadde … vase av brent 

leire. De kom mest i fra Hollland alt i hop… 

de der kalksteingreian … det va møe blått og 

kvitt a rose på. De va fra den derre Hollandtia. 

Og så kjørte de tebage te Holland me trelast. 

Så kom de somregel med ”ballast” (det de 

måtte fylle båten opp med for å være stabil i 

sjøen når de kjørte uten frakt) tebage igjen. 

Der ..nå du kjøre opp vesterveien ifå Mandal 

… forbi Lerkjær …så kjem du te den lille 

flekken der som e  tru huse på nå Nyvollhaven 

kalle de det. Og det e udelokkende jord frå 

Holland som seilskudan hadde me seg når de 

sko te Mandal ette mer last (Ballast). 

Oddbjørg: Var du mye på jakt sammen med 

onkel Jens? 

Johan: Ja, e æ vel den som har våre mest i håb 

me han a alla dei han har vert i håb me. 

Oddbjørg: Var dere sammen med de på 

Norum også? 

Johan: Ja mi treftes jo rondt forbi. Der hos 

Jens og Nora der hadde…..? (vet ikke hva 

dette skal være). Det bjynte då æ va på Hålan 

og slo. Då begynte det egentlig. Då va æ søtten 

år, og så vart de te han ikkje konne mer. 

Oddbjørg: Æ huske … Hvis mi ikkje fant han, 

så tenkte mi at nå e han sikkert på Solaas. Så 

var det bare å ringe over til Solaas. 

Johan: Han va så stygg me Nora, for han jekk 

bare i frå `o og sa ikkje ko hanjekk hen. Det va 

jo sånn det begynte då ho jekk i frå han. 

Oddbjørg: Ja, det har jeg tenkt … akkurat det 

at hun reiste. For det var jo selvfølgelig tante 

Karen som inviterte henne til å komme til 

Hogganvik. Men akkurat det at hun reiste fra, 

det var jo litt dramatisk også…at hun bare 

reiste fra Aurebekk. 

Johan: Æ tru lige godt mange gonge at dei 

ville lisså godt ikkje ha`o. Men de sa jo ikkje 

noe så ho forsto det. Då hadde ho jo tørne … 

ja det æ e sikker på at ho hadde. 

Olav Solaas: Men kom ho te å trives på 

Hogganvik då? 

Johan: De veid æ`kje sikkert. Dat va vel så 

som så. 

Martha Skuland: Æ har aldri hørt annet enn 

at ho trivdes. 
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Oddbjørg: Da hun reiste… det var vel litt 

vanskelig i forhold til onkel Jens? 

Johan: Ja du veid Jens va så rar på mange 

måde. Han jekk bare. Han hadde ikkje tanke 

for noe ant, han tenkte bare på sæ sjel. Æ veit 

mi traff hen ei gong ne `i Fodnebøskauen, mi 

va på jakt. Så jekk han me oss heim om 

ettemiddagen. Så ga han sæ bare te. Han jekk 

allår ikkje heim den natta. Og så va mi på jakt 

daen bagette au. Det va då det blei så reint illa, 

for han jek `kje heim då heller. Men tree daen 

då mi va asted, då kom mi udøve deran, og då 

fekk mi rev i Preståsen kan æ minnest. Og ho 

(Nora) visste ikkje mer enn mannen i månen. 

Og då va de nokså domt a di, for Olav 

(Skuland) visste ko mi va henne … at Jens 

hadde troffe oss… men de hadde ikkje sagt det 

te `o. Ho hadde vor der nere au. Då trude ho 

visst ikkje annet enn at han hadde komme 

heim som lik. Ja det e æ mest sikker på. Å vere 

vekke tri dae, det e ikkje så lide. Men han … æ 

tru ikkje han tenkte sånn. Men i 

allmindelighed når han hadde sette sæ te en 

kveld sånn … det va møe han og far som satt 

og prekte lengst, så konne han gå i ett – halv to 

tia. Så sko han heim. Far spørte ei gång om æ 

visste ko ti di va oppe der ude. Sånn nokså 

allmindelig så va Jens opp klokka sju, sa æ. 

Men æ veit jo at han va så trøyt ei gong, han 

sov. Æ dondre ner mest heile husan då klokka 

va ti. Æ fakk han ikkje opp. 

Oddbjørg: Jeg kan minnest da jeg var liten… 

før jeg begynte på skolen… jeg likte joså godt 

å være der opp hos han. Jeg gikk dit nesten 

hver dag. Da var det ei tid jeg syntes det var så 

moro hvis jeg greide å komme opp før han var 

oppe. Og det greide jeg av og til, men da måtte 

jeg være svært tidlig. Det var før det var lyst. 

Olav Solaas: Var du ikkje redd for å gå opp 

der? 

Oddbjørg: Nei, jeg tror ikke jeg var så redd  

for å gå opp der, i hvert fall ikke da der var 

noen i nabohuset. Men jeg var jo så redd for 

Karen (Aurebekk) så jeg tørte ikke gå forbi der 

når hun var ute. Men hun kom på Eg, da var 

jeg vel en fire fem år. 

Johan: Ho skolle ha vært der ti år før, men ho 

ville ikkje. Det var Oskar, hennes bror som 

hadde mest med det. Æ kan ikkje minnes ko 

mange år det va han sa han hadde ikkje sove ei 

heil natt. Både mora og dattera, dei va gale 

begge to. Men ho va ikkje så møe ho (Kanskje 

i perioder). 

Oddbjørg: Jeg glemmer aldri hvordan hun 

gikk rundt i skogen og ropte og skjente. Vi 

kunne høre henne lang vei (Karen). Jeg er ute 

etter historien til de gamle tingene på 

Aurebekk. Det er så mye vi ikke vet. Husker 

du når de brukte den gamle saga på Aurebekk. 

Var det før krigen, eller var det under krigen? 

Johan: Det kan du få vede, for hjulet datt a då 

han var just feri mæ å skjere for mæ. 

Oddbjørg: Var det det siste han skar da? 

Johan: Ja, æ tru ikkje det blei mer sia. Men han 

va jo uden renna i så mange år. Og så va det 

onne krigen…Æ hadde jo en del a min skau 

der de va så møe lettere å kjøre te Aurebekk 

enn å kjøre heim. Det sjelte jo møe. Æ hadde 

et par drifter der ude…så va der jo ikkje noen 

renne. Og det va der æ lærte å lage trenagle i 

plassen for spigger te renna. Æ hadde aldri 

drømt om at det konne gå det der nå du bare 

fekk det rette treet. 

Olav: Hvordan var den saga, for der ble vel et 

godt fall der? 

Johan: Der va ikkje sånn et voldsomt fall, der 

va sånn et hjul. Den jekk vel just som dei 

alminnelige sagan dei hadde ront heran. 

Oddbjørg: Men var det onkel Jens som skar 

da? 

Johan: Ja, han skar. Så va han just feri med 

det derre… det va noe som skolle te jernbanen 

i Øyslebø-Laudal. Så va der ekko som hadde 

jett Håkon (Solaas) sånn en voldsomt kjeft då 

han kom med lasset der. Tenk å brenne opp 

bensinen me å kjøre last oppøve. Det va 

unødvendig. Du veit det va snodi tie onne 

krigen. 

Oddbjørg: Var det jernbanesviller der kjørte? 

Johan: Nei det va sånn bordenne som bruktes 

te taktekking. Dei va så veldi godt betalt. Bare 

du hadde en så lang ende som så (ca 50 cm) så 

konne du brug`an. Di skar di sånn i ein spiss. 

Den veien va de lige (bredden) Men på onnsia, 

der va `di i en spiss ( tykkelsen i den ene 

enden). Så la di dei onnen en annen. Og reint 

skåren og lagt på, så va det ganske tett. 

Oddbjørg: Hva slags treslag var det de 

brukte? 

Johan: Det va fore, for gran va der mest ikkje. 

Oddbjørg: Så dette var alså under krigen. Så 

da har ikke saga vært i bruk etterpå. 

Johan: Ja, så hadde de den fabrikken som 

lakte vannrøyr på Moneland. Han derre Feed 

hadde den. De (røyra) var to meter lange. Så 

bårte di hål i di. Det va då vel nok, men det va 
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noe forferdeli det di lakk. Han derre på 

Svinestad hadde lagt ei sånn og kjelle der, men 

ho va te stadighed tom då di der fekk dei 

røyran. 

Olav: Når troe du de gjorde det på Svinestad? 

Johan: Det va onne krigen. Anders Eigeland 

kjørte nå i det uendelige og stelde der nere. De 

gamle trestokkan … dei va så lange dei. Så 

bårte di ifå begge endan, oppe i Setesdal, der 

brukte di så møe dei.Og hvis der va slått så 

stort som fingeren, på ein stokk, så heiv di `an. 

Stokken sko vere lie heil. Og då vare di jo 

evendeli. Mi hadde sånn trestokker på vårt 

springvann au. Men der va ein jernring som 

bant i sammen. Og dei va tette nok. Dette va 

røyr som blei lagt frå kjella og inn i huset. Dei 

første røyran der va, det vad ei trestokkan. 

Oddbjørg: Ble de gravd ned i jorda? 

Johan: Ja, de lå sånn (ca.1/2 m) onne jorda. 

Oddbjørg: Og kvernhuset på Aurebekk. Det 

var kanskje under krigen at det ble slutt med å 

bruke det også? 

Johan: Ja, de malte på Jens ès kvedn. Men det 

va bare den det konne males på. Det va sabla 

godt det kvednhuset. Ja, de malte på den onne 

krigen, men så kom jo lendsmannen og låste 

kvedna. Han låste me ein hyssing,og så to bede 

a… æ veit`kje ko de kalte det. Det va det de 

forsegla med. De brukte en slags lakk som de 

stempla i. Då blei det slott me malinga der. Det 

blei stengt for at dei ikkje sko male ulovelig. 

Det va lovli å male heilt te straks før krigen.  

------------------------------------------------------------ 

 

Samtale med Johan From Solaas. 16. 

mai 2007. 

 
Johan From Solaas, født 15. oktober 1907. 

Samtalen foregikk på Monen hos Marta og 

Olav Skuland. 

Om å spise og forsyne seg når man blir budt 

mat: 

Det va som han sa ”Stoppetassen”, ein gång då 

han kom. Han va kommen te Eigeland føst. 

Der hadde han fått midda, der hadde de tili 

midda, for de skolle asted okko plass. Då va 

han jo solten. Då åd han godt. Så kom han 

heim te oss på (Nord-Solaas) så fekk han 

midda der au. Då langde han au ganske godt i 

sæ. Så fekk han midda der au. Og han åd der 

au og sa ikkje noe. Men så kom han te Jens og 

Maria Solaas. Det va så rart med Maria, for ho 

konne aller få middan færi om syndaen før hall 

to. Men helles i vaga så konne ho få an på tia. 

Så spørte ho om han vil`kje ha ein talerken 

kjøttsoppe. Ja takk, han konne nok det, men 

han konne slett ikkje sei at han va noe serli 

solten.  

Oddbjørg: Var der mange omstreifere som 

gikk rundt her? 

Johan: Ja, her va jo te å bjynne mæ. De store 

fanteføllan. De jekk alltid (kom ikke med 

hest), og fantemennan deran de måtte ha noen 

forferdelie ktefter. Det så ut som ei stor svær 

kiste de hadde på ryggen. De bar den i svere 

sele. De selde somregel ikkje noe. De tigde og 

stal. De konne somti komme ti i følle. Æ kan 

aller minnes meir. 

Martha: Jeg kan minnes at der kom en fire 

fem i følge. De var voksne, og så hadde de 

noen barn. 

Oddbjørg: Bad de om husrom når de kom? 

Johan: Det jore de nok au, men ikkje hos oss 

tru æ. De visste mest ko di konne komme inn 

henne. 

Martha: Jeg kan minnes at de kom til oss, de 

lå på låven. Vi hoppet paradis med ei jente. 

Det var ei jente på vår alder. Vi var sånn 

skolejenter. 

Oddbjørg: Hvor kom disse fantefølgene fra? 

Johan: Det veit ikkje æ. Men på …..sanden 

(Morviksanden??) ved Grimstad, der va sånn 

ein forskrekkelig fantekoloni. For di hadde 

sånn ein kjærlig prest. Han va så god te å 

hjelpe di mæ husrom. 

Oddbjørg: Kanskje det var derfor de hadde 

sånn ein Austagderdialekt. 

Johan: Æ spørte Marion Thorsen (hun bodde 

der borte ved Grimstad noen år) om de 

fremdeles hadde den Vørterkaka. Ho sa de 

holdt på mæ ho fremdeles. Det va ei veldi og 

kage den derre. Di bakte den ront på 

bakerbutikkan der borte i Grimstad.  

Oddbjørg: Vet du hvor de gikk… hvor stiene  

og ferdselsårene var på Aurebekk og Solaas, 

og heiene der omkring, før veiene ble laget. 

Johan: Ja det veit æ. Veian ne te Fodnebø. 

Frå Aurebekk hadde de i hvert fall fire veie 

som kom igjen nere mæ Mjunsvollen på 

Fodnebø. Det e den bakken ner mod de store 

løan. Der kom så mange veie ner i ein vei der. 

Der kom au veie ner fra Solaas der. Den 

Solaasveien  som kom vestans, den kommer 

ner te Forevannet… aust i enden a Forevannet. 

Der hadde de sånn ein takst … mellom dei i 

Heia og Nils Persen. Det blei feri i sekoåtti. Då 
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blei det bestemt sånn i den rettsaga der at Heia 

skolle …for der e sånn ei skår aust i enden i 

bytte med Solaas og Heia… der skolle vere et 

le som skolle konne lokke opp.Og det skolle di 

i Heia holde. Men det leet som var der de 

kjørte frå Heia te Solaas, de sko Nils holde 

(det sko æ holde). Der oppe va der kon dei to 

lean, men elles så va der noe de kalte 

Springarsteine. 

Oddbjørg: Jeg husker onkel Jens snakket om 

noe som han kalte Solaasleet. Hvor var det? 

Johan: De va bytte mellom Solaas og Norum. 

Men det leet står ikkje mæ bytte, nei de står 

møe lenger ne (d) e på Aurebekk sitt. Der va så 

møe greiere å jere der. Der va så møe oppse 

(fjellskrenter).  Det står aust i enden a 

Kålhellermyra. I mellom Holbekstjødne og 

Dalstekjødna. Aurebekk kommer ikkje så langt 

som te Dalstekjødna. Der står ei fore der midt i 

bytte me mæ og henne (Oddbjørg) og au me 

mæ og Torbjørn. Den fora har æ spikulert på 

om æ skolle ta og hogd, men byttelinja går 

tvers gjennom der. E eie et bitte grann mer a 

den. Men det e ei veldig fin fore. Den e vør i 

gronnen herli mange penge den derre. Det e 

den åænaste der æ tru æ. Den stenne nokså 

aleine. Æ va å hogde just der for ein del år sia. 

Så hadd`æ ogge ner ei bjørk der, og sko karte 

den der…så visste æ de jo, men æ drømde jo 

ikkje om at de sko gå sånn…Æ skolle ha gått 

ront på en andre sia, men de jore æ ikkje. Æ 

kotte greina der æ va, og så slo ho tebage, og 

så fekk æ ho rett i kjeften her.Æ slo a…æ tru 

de va tri tenne der jekk. Å så blødde de så de 

skvatt. Men de va nå så forbaska å ikkje få me 

mæ no lass heim nå det va så langt. Så leste æ 

lasset før æ slotte å arbi. Så kom æ heim. Der e 

halanne kilometer frå æe på Skollebakkan te ø 

e me veien. Det telte æ så nøye, for æ har sånn 

ein tihjuls traktor mebelte på. Og så telte æ 

omdreiningan på beltet mens æ kjørte. Da fekk 

æ femten hondre derte. 

Men så kom æ igjen der dagen bagette. Då så 

æ flonkande nye revespår. Den va kommen 

opp frå Holbekskjødna. Og den jekk jo ette blo 

lukten. Men då han kom så nere at han kjende 

mannelokten au, så sko du ha sett et hopp. Det 

va lange hopp agåre. Han kom ikkje nere der. 

Han kjende blolukten før han kjende 

mannlukten. Det va nok ikkje lenge ette på at 

han hadde komme der.  Æ jekk veldi lenge før 

æ va og igjen….han som skolle lappe mæ i håb 

igjen. Han sydde så stygt atte. En kan se det 

fremdeles. Der va møe vilt i skogen … alt 

mellom himmel og jord. (alt slags vilt). Men æ 

kan ikkje gje dæ noen tal. Det einaste æ veit e 

skaud det året æ fekk live a flest fugl og dyr. 

Men du må ikkje sette det i bla è i hvert fall 

ikkje så æ leve. Det va akkurat 200. Det va 

mange Ikodn. Dei selde æ te ei kjerring som 

jobde på bolaget i Kristiansand. Ho skolle ha 

dei te ei kåbe, men ho fekk ikkje nok a oss 

iallfall. Der sto ei ganske lida fore i veikanten 

der æ kjørte heile vinteren, og æ skaud iallfall 

seisten i den fora. 

Oddbjørg: Flådde du dei og spiste dei? 

Johan: Ja, æ åd di ei gong, men æ tøkte at det 

va så søtt at æ ville ikkje ha det. Det æ omtrent 

som rogda. Det har e au ede ei gong. Det va jo 

så mæde et kjødd, men æ likte det ikkje. Der e 

sånn ein sødsmag i det og det ø der i gronnen i 

bæveren au. Det bæverkjødde de kyde så a, det 

kan di ha for mæ. 

Oddbjørg: Er det mange år siden du skaut alle 

de dyrene? 

Johan:  Ja, æ ska seie ko mange æ fekk. Æ 

skaud hondre Årfogl og Tere. Så va det slott. 

Men først frå hausten så skaud æ femotjue 

ende. Og så skaud æ femogtjue hare. Og 

femogtjue rube (rype) Der va så jyseli mæ rube 

det året. Æ veit æ hedde ei gång æ hadde fem 

rube på mæ, æ va i dalen og hogde ved … æ 

sko heim te midda. Æ skaud au to rev. 

------------------------------------------------------------ 

 

Historien om Amalie og Gunvald. 

 
Der va møde hos Amalie på Aurebekk, og da 

va ho aleine der. Å så va der…Æ kan ikkje 

minnes ko det va for ein ann predikant det va 

som va med. De va iallfall to. Men Gonvald 

hadde ikkje vore så forferdelig fornøyelig mæ 

Amalie om kvelden før de la sæ. Han hadde 

jett ho inn… det va ekko ting som ikkje va 

som det skolle vere.  Men så skolle desse to 

predikantan ligge på samme rom der om natta. 

Da hadde den andre predikanten sagt: Har du 

hørt om ko rig denne Amalie e? Da visste han 

at ho hadde fått garden, men det visste ikkje 

Gonvald. Men du store ti ko forskjel der va på 

behandlinga a Amalie da èn bagette. Den tøkke 

æ e ganske moro. Dette har onkel Johan 

fortald. 

 

Lørdag 15.3.2008. 

Var jeg på og besøkte onkel Johan på Holum  
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omsorgssenter, han ble veldig glad når jeg 

kom, da han fikk se meg så utbryter han ” Nei 

men hvem er det som kommer” og så var han 

et eneste smil hele mannen. Det er sandelig 

ikke bare og bli ensom og gammel. Han 

beklaget seg at han var blitt så ”gal i hove” jeg 

kan ikke minnest stort nå. Men som jeg sa det 

er sandelig lov og glømme når en har en slik 

høy alder. Han hadde noen øyeblikk som han 

ikke kunne forstå at ingen av søskna kom for 

og besøke han, da jeg hadde fortalt dette så sa 

han: Er Arne også død? 

Han har veldig problemer med og komme seg 

på bena, og begynne å gå, men da stønner han 

og det har jeg aldrig hørt. Som han seier at jeg 

plager disse beina mye men jeg må det for 

ellers blir jeg sittende, så du kan si at den 

viljen han har kan jo komme godt med i denne 

sammenheng. 

 

Lørdag 5.4.2008. 

Onkel Johan døde i kveld kl 20.25. Han 

sovnet inn på Holum Omsorgssenetr. 

 

Per ringte meg kl. 22.10 og fortalte at han var 

død. Kl. 19.00 hadde han fått smørt mat og 

spist dette; han hadde sagt at han hadde vondt 

for og puste så de lurte på om han brygget på 

noe forkjølelse eller lungbetennelse så de var 

inne og såg til han ca. kl 20.00. Da såg det 

greit ut men så gikk de inn senere og da fant 

betjeningen han død, altså kl.21.45. 

Så han har sovnet rett inn i døden og for han 

måtte det være en god måte og dø på. For i de 

2 årene han hadde bodd på Holum 

Omsorgsenter hadde han ikke vært syk en dag. 

Det er altid vondt og få slike budskap, men når 

en mangler 10 dager på 100 ½ år, så måtte det 

jo skje en dag. Men savnet blir stort etter han 

for jeg hadde et nært og godt forhold til onkel 

Johan og det er jeg veldig glad for. 

Det enda et gammelt blad som har falt av på 

slektstreet. Så nå er det bare tante Ingrid som 

er tilbake. Men hun stakkar er jo ikke i denne 

verden og har ikke vært det på flere år. 

 

Søndag 6.4 2008. 

Per, Bjørg, Irene Nøding, Solveig Lans og jeg  

var sammen  med en fra Landes 

begravelsesbyrået, og satte opp disse tingene i 

forbindeelsen med begravelsen og de papirene 

som skulle til Sorenskriveren/Skifterette. Det 

ble da bestemt at begravelsen skulle være   

fredag 11. 4.2008 kl.12.30 fra Holum kirke. 

Jeg la ned kransen fra nieser og nevøer i 

Solaas slekta. Irene Nøding la ned krans fra 

Engelands slekta. 

------------------------------------------------------------ 

 

Torbjørn Solaas fra garden som de seier. 

Han fortalte at han når han hørte onkel Johan`s 

traktor da visste han at han skulle på ” 

Skollebakkaen” og kløyve ved så da stoppet 

han altid og slo av en prat, slik som nå på 

denne tiden så var det spørsmål om Torbjørn 

hadde hørt ØRREN. Onkel Johan var veldig 

opptatt av alt som hadde med naturen og gjøre. 

Han var jo født og oppvoksen med en bestefar 

som hadde han med over alt, og fortalte for 

han. Mamma fortalte at der bestefar var der var 

Johan. Torjørn fortalte at når dei var små så 

var dei stadig nede hos tante Gudrun og onkel 

Johan og fekk både mat og godsaker. 

Roar Solaas fortalte at når dei hadde vært på 

Solaas så var dei foreeden (forspist), for når 

dei kom til ”Liaskleiva” så måtte han og Vidar 

kaste opp. Det kunne ikke nytte og 

argumentere med onkel Johan for du kom altid 

til kort, sa han. Onkel Johan sto på sine 

meninger og sto på dei. 

Per Solaas (om Johan). Han fortalt også at på 

sin 90 års dag så hadde han vært med på 

elgejakta og skutt 2 elg. Han hadde et 

pågangsmot og en vilje til og prøve nye ting 

for han var den første på heia der som hadde 

sykkel med 3 gir. Og 2 hjuls traktor.  

Laila Engeland Haugen (om Johan). Han 

likte så godt skumringstiman for som hun sa at 

bestefar Erik og han satte i lyset fra flammene 

i kakkelovnen og da skulle han lære og lese og 

hvis han las galt så så han spissen på 

tollekniven til bestefar peke på det ordet han 

las feil, han kunne ikke fortså hvordan 

bestefaren kunne lese ordet på ”haue” 

  

Senere skulle alle bedes fra kirkebakken om og 

være med på en minnestund på ”Kloster”. Det 

kom 71 mennesker. Familie, venner og naboer. 

Det ble holdt mange taler:  

Per fortalte at han var med han i skogen og 

hjalp med tømmer og ved, og da gikk han med 

motorsaga i ene hande og stokken i den andre. 

Og så mange ganger som han datt men klarte 

og komme seg på beina igjenn, han var seig og 

hadde en voldsom vilje som kom han til nytte 

mange ganger. 
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Om Johan Solås 

Av Vegar Engeland Haugen 

 
Jeg har valgt å intervjue sprekingen Johan 

Jolås. Han fylte 90 år den 15.oktober i år. Fire 

dager før hadde han vært på elgejakt og lagt to 

elg i bakken som en presang til seg selv. Johan 

bor på Solås i Mandal kommune sammen med 

kona si Gudrun(81). Før jeg rakk å nevne ordet 

interju for Johan, hadde Gudrun dekket opp til 

et helt festmåltid. Ingen har noen gang kommet 

sultne ut av huset hans på Solås. 

 

- Kan du fortelle om huset du vokste opp i? 

- Huset lå på Nord-Solås. Det var et 

stokkebygd hus. Jeg er ikke sikker på alderen, 

men det var i allefall fra den tida da det ikke 

var så uvanelig at hesten hadde stallen sin i et 

utbygg i ene enden av huset. Huset står 

fortsatt, men ingen bor der langer fast. 

- Hvem andre bodde i dette huset? 

- Jeg bodde sammen med foreldrene mine, 

bestefar min, tanta mi og de seks søsknene 

mine. Jeg skulle egentlig hatt en lillesøster rett 

etter meg i søskenflokken, men hun levde ikke 

opp. 

Jeg sitter nå god og mett etter Gurduns måltid 

og finner de passende å spørre: 

- Hva var det vanlige å spise til hverdag og  

fest? 

-Til hverdags åt vi hjemmebakt brød, for det 

meste surbrød, men noe gjærbakst også. Vi 

hadde ovn der kunne stekes 22 brød samtidig. 

25 kilo mel gikk med hver gang vi bakte brød. 

Og da må jeg fortelle om kona som var så glad 

for at hun hadde ferskt brød da hun fikk 

uventet besøk. Brødet var nemlig bare 8 dager 

gammelt. På brødet hadde vi smør, gammelost 

og ”møssmår”,omtrent det samme som vi 

kaller ”gome” i dag. Potetkaker og flatbrød var 

også veldig vanlig. Hver høst og vår gikk ei 

bakstekjerring rundt på gårdene. Hun holdt seg 

gjerne fem dager på hver gård. Da bakte hun 

flatbrød og lefser som skulle vare et halvt år 

framover. Jeg husker spesielt den gangen hun 

hadde bakt to og en halv stabel flatbrød, det 

tilsvarer en samlet høyde på tre meter! 

Å dyppe flatbrød i sur melk var veldig godt.” 

Flatbrødsold” med bare søtmelk smakte ikke 

noe særlig. Det var som ”å henge tunga ut av 

vinduet”, som bestefaren min pleide å si når 

noe ikke var helt smakfullt. Grøt og fisk ble 

det også en del av. Til søndags hadde vi 

pannekaker, vafler og lapper med hjemmelaget 

syltetøy. Rundt juletider spiste vi flesk, skinke, 

fattigmann, smultringer og julekake. Jeg likte 

så veldig godt sukat i julekaka, men det fikk vi 

ikke i den som ble bakt hjemme hos oss. Far sa 

det var fordi sukat var så dyrt. Vi åt oss alltid 

gode og mette. Jeg kan bare huske en gang vi 

sto uten mat. Da ble vi ungene sendt ut for å 

plukke syre,villerter og andre blader. Dette 

laget mor salat av. Jeg kan ennå huske hvor 

godt det smakte. Johan ler hjertelig.  

- Hvor gammel ar du da du begynte på skolen? 

- Jeg var sju år gammel. Den første skoledagen 

min var nøyaktig en uke før skuddet i Sarajevo 

som utløste 1. verdenskrig.  

Johan tar frem ei lita tavle. 

- Kan du gjette hvor gammel denne tavla er? 

Jeg prøver meg først med at det er hand tavle, 

men fær vite at det er bestefarens tavle han 

har spart på. 

-Ei slik tavle med griffel ble brukt i stedet for 

skrivebok og blyant, forteller Johan. Jeg 

forsetter å forhøre meg om skolegangen hans. 

- Hvor mange år gikk du på skolen? 

- Jeg gikk åtte år på skolen. 

- Er det sant at du gikk på skolen bare 12 uker i 

året? 

- Det var 12 ukers skole, 6 dager i uka og fri 

annenhver uke. 

- Hva lærte du på skolen som du mener har 

vært viktig for deg? 

- Det granne jeg vet, lærte jeg der. 

- Hadde du lang skolevei? 

-2 km skogsvei. Jeg gikk på ski om vinteren. 

En gang skulle jeg få sitte bakpå sleden, men 

jeg datt av med en gang hesten begynte å gå. 

- Hva slags lærere hadde du? 

- Jeg hadde to menn og en dame. En av disse 

hadde bare tre år på middelskole, og brødrene 

mine satte ham fast i regning rett som det var. 

- Hvor var skolehuset? 

- Vi holdt til i vanlig bolighus. Det kunne være 

”så som så”. Jeg gikk de to første årene i et 

skolehus på Eikeland. Her var vi først i et hus 

der taket var som en sil. Når det regnet, ble det 

satt ut 12 blikkbokser på loftet. Disse skulle 

samle opp vannet. Her kunne vi ikke være, så 

vi ble flyttet. Senere gikk jeg 4 år i Heia, og så 

var det tilbake til Eikeland de 2 sist årene. 

- Når og hvor så du en bil for første gang? 

-Jeg husker ikke når, men det var i Holum. Far 

og jeg kom kjørende med hesten. Far var mer 

skvetten en hesten. 

- Hvordan brukte dere fritiden da du vokste  
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opp? 

- Den gikk for det meste med til åarbeide som 

å samle husved, stelle sauene, holde ugresset 

borte fra grønnsakene. Å plukke høy i løa var 

også vår jobb. Da sto vi nede i floren og dro 

det hardstappa høyet ut av løedøra. På denne 

måten ungikk vi at foret ble spist opp for fort. 

Hadde vi gått opp i løa, kunne vi tatt med oss 

store fang med løst høy, men da hadde det ikke 

holdt vinteren over. 

- Hva gjorde dere når det var blitt mørkt om 

kveldene? 

- Bestefar lærte oss å lese i lyset fra ovnsdøra. 

Han satt alltid og spikket rivetinder så flisene 

føyk, eller han laget sopelimer. Hver gang jeg 

leste feil, pekte han på ordet med kniven. Jeg 

har aldri sjønt hvordan han greide å se det opp 

ned. Men jeg ble så forstøkt hver gang han 

pekte i boka med kniven, at jeg aldrig leste det 

ordet feil igjen. 

- Jeg hørte at bestefaren din var litt spesiell. 

Fortell om han. 

- Han hadde langt grått sjegg til midt på 

brystet, han var ivrig kirkegjenger. Hver gang 

han gikk til kirke,7 km hver vei, lånte han fire - 

fem bøker med hjem. Biblioteket hadde alltid 

oppe før og etter kirketid. Ellers så holdt han 

flere aviser. Han var flink til og fortelle 

historier. 

”Skrubbe –historiene” hans gjorde meg  

skikkelig redd mange ganger. Det var så vidt 

jeg våget med ut av kammerset hans og opp 

den mørke loftstrappa for å legge meg. 

- Har du noen hendelser du husker særlig godt? 

- Ja, far skulle kjøre ut gjødsel en gang. Jeg var 

vel omtrent tre år, kan jeg tenke, og jeg ville 

følge etter kjerra. Jeg greide det nesten, men så 

forsvant gjødselkjerra bak en sving. Og bak 

den svingen delte veien seg i to. Jeg så ikke far 

og tok feil vei. Jeg gikk og gikk. Jeg regnet jo 

med at veien tok slutt en gang, og at far skulle 

stå der. Etter en stund tittet et lite dyr frem fra 

et steingjerde, og jeg ble vettskremt. Jeg 

skjønte ikke at det var en harmløs røysekatt. 

Jeg ble bare stående og hyle, helt til min eldste 

bror Ernst hørte meg og hjalp meg hjem til 

Solaas der de hadde begynt å lete etter meg, 

forteller Johan og smiler. Han tenker tilbake 

på dette minnet som ligger 87 år tilbake i 

tiden. 

- Hvordan har du fått jaktinteresse din? 

- Den er jeg født med. Den første elgen som 

jeg så i hele mitt liv, skjøt jeg i Konsmo i 

1938. Det var en kjempestor kalv på 200 kilo. 

Den første elgjakta var i 1932. Da ble utbyttet 

bare en rev. Jeg har bare gått glipp av en 

elgjaktdag siden Solaas jaktlag ble opprettet i 

slutten av 1940 årene. Rundt konfirmantstiden 

lurte jeg meg til å skyte noen småfugl når mor 

og far ikke var hjemme. Under 1.Verdenskrig 

satte jeg ur snarer. 

- Hva synes du er største forskjellen på livet vi 

lever i dag i motsetning til da du vokste opp? 

- Ærligheten, svarer han uten å nøle. Da jeg 

vokste opp var et ord et ord og en mann var en 

mann. Ellers savner jeg skumringstimen. Dette 

var timen mellom ettermidagsmaten og 

kveldsarbeidet. I denne timen begynte det å 

mørkne, men ingen lys ble tent. Nå satt  folk 

og hvilte seg og pratet sammen. Gamle og nye 

historier ble fortalt.  

Johan klør i fingrene etter å gjøre noe annet 

enn å sitte rett opp og ned på en stol. Jeg 

forklarer ham at det bare er to spørsmål igjen 

og rasker på med neste spørsmål. 

- Hvordan greier du å holde deg så sprek? 

- Jeg er sta og stridig. Det nytter ikke å legge 

seg til hver gang en kjenner noe som er vondt. 

Og så er det alle interessene min selvfølgelig. 

Jeg har så mye jeg liker å holde på med.  

Gudrun begynner nå å dekke opp til måltid 

nummer to med brus og kaker, jeg tar siste 

spørsmål: 

- Kan du si frem et at de mange diktene du 

kan? 

-Jeg vil starte med å fortelle en liten historie 

først: Det var en gang to brødre som var fast 

bestemt på at de ikke ville falle ut da de skulle 

skifte etter foreldrenes død. For ikke å bli 

uenige om hvem av dem som skulle ha de 

forskjellige eiendelene, ville de selge alt på 

auksjon og dele pengene likt mellom seg. 

Auksjonsdagen kom, og masse folk møtte opp. 

Alt gikk fint helt til farens gullklokke ble bydd 

fram. Da ropte den ene av brødrene ut et bud, 

og den andre fulgte etter. Slik forsatte det helt 

til edn ene fikk klokka, og brødrene var blitt 

uvenner på livstid. 

Ælsk din næste, du kristensjæl, træd han 

ikke med jernskodd hæl. Ligger han æn i 

støver! Alt, som lever, er underlagt 

Kjærlighedens gjenskaper-makt, Bliver den 

bare prøvet! 

(Bjørnstjerne Bjørnsen) 

 

En takk til Vagar som lot meg få kopi av dette, 

selv om jeg har en del av disse opplysningen 

selv. 
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SLEKTSLINJE 001 

 

001. Frankus, konge i Franken
1
 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. Stamhertugdømme 

Franken gikk til grunne etter slaget ved 

Nørdlingen i 1634
2
. 

 

 
 

Frankens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010).. 

 

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 e. Kr. 

 

008. Odomar, konge i Franken fra 113 til 127. 

 

009. Markomir IV, konge i Franken i årene   

127-148. 

010. Klodomir IV, konge i Franken fra 148 til 

han døde i 165. 

 

011. Farabert, konge i Franken fra 165 til han 

døde i 185. 

 

012. Sumo, konge i Franken i årene 185-213. 

 

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, og 

Genebald I. var 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 II., den siste hertug av Vest- 

Franken. Han døde i 419. Fra Genebald II. 

gikk makten over til svigersønnen Pharamund. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Frankenrechen.svg
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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
3
. 

 

 
 

Thuringens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010). 

 

026.I. Albero, herre ved Mosel. Død i 491. 

Albero var gift med Argotta, som var datter av 

kong Theodorik i Verono.  

Frankerne var de mektigste av de germanerfolk 

som etterhvert drog vestover inn i Gallia. I 

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. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Coat_of_arms_of_Thuringia.svg
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030. Arnulv av Metz
4
. 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
5
 som senere ble nonne.  

 

 

Sachsens riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010).. 

 

031. Ansegis, markgreve av Schelde. Han ble 

myrdet i 685. Ansegis var gift med Begga av 

Brabant og kunne dermed 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
6
 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. 

 

034. Pepin den lille. Født 714. Død 24.09.768.  

Han var gift med Bertrade av Leon
7
. Død 

13.7.783. Hun var datter av grev Charibert av 

Leon.. 

Bertrade av Leon er ane nr. 033 på 

slektslinje 002. 

Pepin den lille 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, 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.  

 

 
 

Leons riksvåpen. Bilde fra Wikipedia (2010). 

 

035. Karl den store. Født 02.04.747. Død 

28.01.814, i Achen. Han var konge i Frankrike 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Coat_of_arms_of_Saxony.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Escudo_de_Leon.png
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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 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
8
.  

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 
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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 Orléans
9
. 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
10

. Keiser Karl den skallede hadde 

opprettet markgrevskapet Flandern i 843. Dette 

grevskapet overlot han i 864 til Balduin I.  

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
11

 av England 

(849-899). 

 

 
 

Kong Alfred den store av England (849-899).. 

Bilde: Wikipedia (2010). 

  

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 

25.5.1008. 

 

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. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Statue_d%27Alfred_le_Grand_%C3%A0_Winchester.jpg
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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.   

 

044. Judith av Flandern. Født ca. 1033. Død 

5.3.1094. Hun var gift med Toste Godwinsson 

jarl, av Northumberland. Død 25.9.1066. 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 fȏr 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 25.9.1066 - 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.  

Tora Skoftesdatter Giske er ane nr. 035 på 

slektslinje 003. 

Åsolv Skulesson hadde stor rikdom og var en 

mektig mann. 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 var gift tre ganger. Det var 

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 3.4.1194. 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). Cecilia døde kort tid etter  

denne fødselen. Med den tidligere  



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

59 

 

 

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. 

 

049. Skule jarl Bårdsson. Født 1189. Død 

den 24.5.1240, gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros. Han var kong Inge Bårdssons 

halvbror. Skule jarl Bårdsson var gift med 

Ragnhild Jonsdatter Randaberg. Hun var 

datter av Jon Torbergsson og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter Randaberg.  

Ragnhild Jonsdatter Randaberg er ane nr. 

038 på slektslinje 004.  

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 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 i 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 og Ragnhild hadde også en  

datter ved navn Ragnfrid (Ragnrid).  

 

050. Ragnhild (Ragndid) Skulesdatter. Hun 

var gift med Olav Ingason Stein. Han nevnes 

i 1223 i forbindelse med Norges deling. N.- 

1225; han er da befalingsmann på Slottsberget 

i Tønsberg. N.- 1227, som en av de øverste 

befalingsmenn over den norske marinen. 

 

051. Olav Olavsson Stein. Han var gift med 

Magnhild Hallkjellsdatter. Hun var datter av 

baronen Hallkjell Krøkedans. (-1287).  

Olav Olavsson n.- 1264, han er da i Magnus  

Haakonsons tjeneste. N.- 1276, som 

forliksdommer mellom kongene Magnus og 

Valdemar. N.- 1287, som meklingsmann på 

Island. N.- 1288, vedrørende striden på Island 

som da bilegges. N.- 1294, som en 

innflytelsesrik mann ved kongens hoff. N.- 

1295, da han hadde et hoffembete. 

 

052. Gløder Olavsson. Nevnt 1284. Han var 

gift med Jorunn Mæla, fra Skien i Telemark.  

 

053. Olav Glødersson. Nevnt i biskop 

Øysteins jordbok. 
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054. Gløder Olavsson Grini. Født ca. 1370. 

Død ca. 1443. Han var gift med Gunhild 

Skjeldulvsdatter.  

Gløder Olavsson Grini tilhørte den Griniætten 

som hadde sitt tilhold i Vestfold egnen, men 

som i følge biskop Øystein jordbok fra ca. 

1400 må være kommet fra gården Mærdin 

(Mæla) ved Skien. Ut fra jordbokens 

stedsbeskrivelse kan man derfor anta at 

Grinigården ikke ligger i Telemark, men i 

nabofylket Vestfold. En person ved navn 

Nikulos Glødersson nevnes i Fæne i Fæn i 

Vestfold og i samme forbindelse nevnes 

gården Grini. Det står og å lese at jordeier 

Tormod Valtjofsson og hans hustru Herborg 

fra Mærdin gav jordgods i gården Falkum til 

kirken i Gjerpen; disse hadde tidligere vært 

eiere av Grinigården. 

 

 
Gløder Olavsen Grini kom fra Grinigården i 

Styrvoll i Vestfold fylke. 

 

Både Gløder Olavsson Grini og Tormod 

Valtjofsson hadde begge en sønn som het 

Nikulos. Og en Nikolaus Tormodsson Kane 

brukte adelsvåpen og var svigerfar til Jens 

Pedersen Jernskjegge. Det mest trolige er at 

det er kvinnene i ætten som var av Kaneætten. 

Tormod Valtjofsson og hustru avstår gården 

Søndre Merden til Gaute Eriksson Galtung til 

bruk for ham i hans levetid. Da de velger å 

gjøre en slik jordavståelse kan det nærmest 

kun ha som årsak at det var et slektsforhold 

mellom Gautes hustru, Margrete Svalesdatter 

Rømer og Gløder og Tormod sin slekt på 

Merden. 

På et senere tidspunkt på 1400-tallet gir Gaute 

3 øresbol i Søndre Amdal i Mædaleim, til 

Gimsø kloster, og i skifte etter Gunhild 

Skjeldulfsdatter i 1477 fremkommer det at de 

og at jordgodset også bestod av 2 øresbol i  

Amdal i Mædaleim.  

Videre finnes det dokumentasjon for at  

Margrete Svalesdatters bestemor var datter av 

Olav Olavsson på Stein, som døde i 1299, og 

han var sønn til Ragnhild Skulesdatter. Hun 

var datter av hertug Skule Bårdsson og hustru 

Ragnhild og bekreftet at det er en slektslinje 

mellom hertug Skule, Griniætten i Styrvoll og 

Møllætten i Holum.  

På gården Mykenes i Skjee nevnes i 1371  

Olav Glødersson som vitne og han må ha vært 

bror til Nikulos Glødersson og far til Gløder 

Olavsson på Grini.  

Kan det da videre fastslås at far til disse to 

brødre var Gløder på Merden og mor til 

Olavssønnene var Jorunn Nikulosdatter. Denne 

Gløder er vel da identisk med den Gløder 

Gulhals som sammen med Veterlid Skuli 

(Skulesson) på Nese, som ble innkalt som 

vitne i en sak i Tønsberg i 1294. Er dette riktig 

står man foran et gjennombrudd i denne 

slektslinjen. For kong Sverre kalte ætlingene 

etter Erling Skakkes datter Ragnhild for 

”gullhalser”, og kong Øystein kalte ætlingene 

etter kong Sigurd Jorsalfare for det samme. 

Det fremkommer på 1200-tallet i samme sak 

både et Skule-navn og et gullhals-navn. Det 

man fra tidligere vet er at Olav Ingasson 

(Vegardsson) var gift med Ragndid 

Skulesdatter. Kan disse ha hatt en sønn ved 

navn Skule Olavsson som var far til Veterlid 

Skuli (Skulesson) og altså bror til Olav 

Olavsson på Stein. Sistnevnte kan ha vært far 

til Gløder gullhals. 

For å finne en begrunnet dokumentasjon på 

dette slektskap må man noe lenger tilbake i tid; 

til striden mellom kong Øystein og Sigurd 

Jorsalfare. Fra denne striden vet man gjennom 

Snorres nedtegnelser at kong Øystein kalte 

Sigurd og hans familie for ”I gullhalse”. Og 

lenge etterpå da kong Magnus Erlingsson var 

falt i året 1184, holdt kong Sverre en tale hvor 

han blant annet sa: ”Godt er det nå å vite at 

alle de eiendommer og alt det gods, som disse 

Guldhalse som ligger på stranden …..”. I 

denne sammenheng må det nok tolkes slik at 

kongen langt fra var på godfot med 

motstandernes ætt. 
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Gløder Gullhals omtales sammen med sin 

mor i 1294; hun var mest sannsynlig Ragndid 

Skulesdatter og av Erling Skakkes ætt, og det 

er mest trolig at det er hun som har båret 

slektsnavnet Gullhals. Dette styrker igjen 

teorien om at Ragnhild Jonsdatter, mor til 

Ragndid Skulesdatter, var datter av 

Ragnhild Erlingsdatter, som igjen var 

datterdatter av kong Sigurd Jorsalfare. 

For å få en helhet i slektssammenheng må det 

og tas med at Jens Pedersson Jernskjegge med 

sin hustru, Herborg Nikolausdatter Merden, 

skjenket parsellen Dagsrud under gården Eide 

i Hollen til en Veterlid Lidversson rundt 1469 

Gården Eide var også en del av jordgodset 

etter Gløder Olavsson og Gunhild 

Skjeldulfsdatter ved skifte i 1477. Jens 

Pedersson og hustruen Herborg hadde en 

datter ved navn Ragnhild, og Skjeldulf 

Olavsson og hustru Cicilie hadde også en 

datter med samme navn. Det er noe uvisst 

hvem Gunhild Skjeldulfsdatter ættet fra, men 

hun kan ha vært en søster til Tosten 

Skjeldulfsson som hadde datteren Såleig som 

var gift med Otto Salvesson Rømer, og i så fall 

er hun av en svensk adelsslekt. Hun kan også 

være i slekt med Sudrheimsfolket i Sørum på 

Romerike. 

 

055. Olav Glødersson Grini. Født ca. 1395. 

Han var gift med Svane ………datter.  

 

056. Skjeldulv Olavsson Grini. Født ca. 

1417. 

 

057. ……….. Skjeldulvsdatter Grini. Nevnt i  

1486. Hun var gift med Amund Aslaksen  

Hylgeland. N.- 1477. 

 

058. Svane Amundsdatter. Født ca. 1465. 

Hun ble gift før 1491 med Gunder Jonsen 

Bringsvær. Født ca. 1450. Død etter 1507. 

Han var sønn til Jon Tordson Benkestokk 

(n.-1435). 

Gunder Jonsen n.- i årene 1486-1507. N.- 

1486, da i samme dokument som sin mor. N.- 

03.10.1491 vedrørende et eiendomssalg i 

gården Tveitane i Vinje i Telemark.
12

 N.- 1507 

da han blant annet satt som eier av gården 

Bringsvær i Fjære i Nedenes. 

 

Jordegodset som er nevnt i et brev av 1507 

viser seg etter all sannsynlighet å være gammel 

odel som Gunder Jonsen satt med i gårder i 

Nedenes (Aust Agder). På 1800-tallet mente 

enkelte forskere at dette var jordegods som 

Jonsen fikk i forlening av kongen. Godset fikk 

han fritt, og det er en bekreftelse på hans 

adelsskap. Dermed må Gunder Jonsen ha 

tilhørt den gamle norske adelen og det er 

riktig. Han er sønnesønns sønn til Tore 

Benkestokk i Ryfylke (1346-1400), som også 

hadde sønnen Gard Toresen, og som ca. 1399 

ble gift med Ramborg Knutsdatter Lejon 

(1362-). Mens de tre eldre søstrene til 

Ramborg hadde navnene sine etter farsætten, 

så var hun oppkalt etter morsætta, og hadde 

sannsynlig våpenmerke fra den siden av 

slekten.  

 

Gard Toreson er uten tvil av en mektig 

gammel norsk adelsslekt siden han ble gift 

med en kvinne fra den gjeveste svenske 

adelen, og i tillegg er han omtalt som lagmann 

i Ryfylke i 1423. Familien bodde på Garå 

(Gard) på Sør-Talgje i Ryfylke. 

 

Anderes Herlofsson Langsev, som nevnes i 

1599, var ikke sønn til Gunder Jonsens yngste 

datter, man han var sønn til Gunders søster. 

Hun var gift med Herlof Halvorsen, men han 

døde før 1599.  

 

Lensmann Nils Amundsen på Bringsvær var 

ikke svigersønn til fogd Bent Nilsen og 

Ingeborg Gundersdatter, men han var sønn til 

Amund Pedersson på gården Lien i Fjære, som 

nå ha vært gift med en datter av Ingeborg 

Gundersdatter og hennes første ektemann 

Jon Nilsen Skak. Disse opplysningene 

fremkommer av en domsprotokoll etter 

lagmann Augustinius Olsen. Når en så 

sammenligner disse opplysningene med det 

som er beskrevet i skatte- og odelsmanntallet i 

lensregnskapene så oppstår det en tvil om hvor 

denne familien egentlig har hatt sitt hovedsete 

og hvor de er kommet fra.. Det som viser seg å 

være mest korrekt er at Gunder Jonsen i en 

kortere eller lengre periode må ha bodd på 

Bringsvær. Men han har også hatt bopel lengre 

øst – på Østlandet, og dette må begrunnes med 

at brevet fra arveprins Christian i 1507 er 

datert på Våle i Vestfold. Det er derfor en med 

stor sikkerhet også kan påregne at Gunder 

Jonsen hadde jordgods i dette området, enten 

som odelsgods eller gjennom sin hustru. 
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Gunders far var død før 1486, mens moren 

ennå levde. I et dokument av 1503 som 

stadfestes av biskop Øystein om makeskifte av 

en del av Østre Øyestad som skal følge 

prestebolet mot Løddesøl som skal følge Asle 

Gundersen (1480-1503). Denne Asle 

Gundersen må ha vært blant barna til Gunder 

Jonsen, men mest sannsynlig død uten 

livsarvinger. Gunder Jonsen selv var født ca. 

1450, men hvor? Datteren Ingeborg, som var 

enearving ved siden av frillesønnen Stian 

Gundersson Løddesøl, må være født omkring 

år 1500. Hun hadde visstnok bare sønnen Bent 

Nilsen med sin andre ektemann, fogd Nils 

Bentsen. Ingeborg satt blant annet med 

odelsgods i Ballestad i Gjerpen. 

 

Den 14. november er det skifte over et 

ualminnelig stort jordegods etter Gunhild 

Skjeldulfsdatter og hennes andre ektemann 

Tollef Amundsens arvinger. En Nerid 

Pedersson opptrer på vegne av Gløder 

Olavsson som tidligere hadde vært gift med 

Gunhild, og på vegne av sine stebarn. De fikk 

blant annet parter i Tveitane i Vinje i 

Telemark, og i samme skifte nevnes Tyrebø i 

Telemark og Ballestad i Gjerpen. 

 

Den 20. februar 1469 er det en stor odelssak på 

Grini i Styrvoll. Der omtales familieforholdet, 

og i den sammenheng nevnes både Gløder 

Olavsson og sønnen Olav Glødersson, og 

hustruen (Svanaug) Svane.  

 

På begynnelsen av 1490-tallet satt Reidar 

Borgarsson og Gunder Jonsen med jordegods 

i Tveitane i Vinje. Den 3. oktober 1491 selger 

de dette godset til Sven Arnesson, og samtidig 

selger en Skjeldulf Anundsson av Griniætten 

gods i denne samme gården. Det jordgodset 

som selges må mest sannsynlig være to 

søsterlodder og en brorlodd, for utsagnet i 

dokumentet tyder på det. Utsagnet som 

fremkommer viser tilbake på de to svogrene, 

og den Gunder som der omtales kan ikke være 

andre enn Gunder Jonsen Bringsvær. 

Begrunnelsen må være at samme odelen kan 

settes i forbindelse med skifte i Skien i 1477. 

Dermed legges til grunn for slektsoppstillingen 

at Gunder Jonsen var gift med Svane 

Amundsdatter (Anundsdatter) Hylgeland, 

og at hennes mor tilførte Griniætten i Vestfold. 

En ytterligere dokumentasjon for å hevde dette 

kan sees i odelsmanntallet av 1611 på Vik i 

Fjære. Det var da skifte etter avdøde Apelone, 

som var enke etter fogd Bent Nilsen. Hans 

mor var Ingeborg Gundersdatter Bringsvær. 

Apelone står oppført med følgende gods i 

1611: 3 huder i Vik; dette kan ha vært 

Apelones odelsgods, 5 ksk. i Ytre Bø i 

Telemark; et gods som også nevnes i 1477, 1 

hud i Spethallen i Fjære, 2½ hud i Neffuisdal i 

Øyestad, 1 hud i Stene i Øyestad, og 4 huder i 

Ballestad i Gjerpen; dette er Ingeborgs 

odelsgods og nevnes også i 1477. 

 

Gunder Jonsen Bringsvær og Svane  

Amundsdatter hadde følgende barn:  

I. Asle (Aslak) Gundersen, født ca. 1480, n.- 

1503. Han døde uten livsarvinger. 

II. Jon Gundersen, som hadde sønnen Gunder 

Jonsen d. y. som ble gift med Sigrid 

Bjørnsdatter. 

III. Ingeborg Gundersdatter Bringsvær, 

godsets eneste ektefødte barn med 

livsarvinger. 

I tillegg hadde Gunder Jonsen frillesønnen 

Stian Gundersen Løddesøl. 

 

Ingeborg Gundersdatter Bringsvær var gift 

to ganger. Hun hadde først vært gift med Jon 

Nilsson Skak, til Kaupanger og Jomfruland, 

og de hadde blant barna sønnen Eivind Jonsen 

Skinsnes, som ble født ca. 1530. Det er denne 

Eivind som fører ætten til Halse og derfra 

sprer slekten seg til nabodistriktene Holum, 

Søgne og Øyslebø. Etter at Jon Nilsson var 

død giftet Ingeborg seg oppad med fogden Nils 

Bentsen ”Schredder”. 

 

I en sak den 2. oktober 1633 mellom ætlingene 

etter Gunder Jonsen på den ene side og hans 

søster på den annen side fremkommer en 

masse slektshistoriske opplysninger: ”Det var 

Engel Jensen, forrige lagmann i Skien (Jørgen 

v. Ansbachs svigersønn) på egen og medeiers 

vegne og Nils Amundsson (sønn til Amund 

Pedersson Lien i Fjære, Ingeborgs svigersønn) 

som stevnet 6 lagrettemenn for en dom om 

Tingstvedt, da Olav Tingstvedt (som var gift 

med ætling etter Anders Herlofsson Langsev), 

Olav Krovåg av Dypvåg, Torkild Dorrolds 

stesønner: Anders og Ramund Tolleivssønner 

(sønner til Tolleiv Andersson Langsev) ble 

tildømt ½ Tingstvedt. Det opplyses at Guttorm 

Monssøn, kannik i Stavanger, prest på 
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Øyestad, Launo Arildssøn, sogneprest i 

Landvik, Eiluff Bergulfson og Gunnar 

Eriksson, lagrettemann, kunngjør at de 21. 

januar 1486 så og hørte handerband mellom 

Herlof Halvorsson på den ene side og Gunder 

Jonsson med sin mor på den annen side at de 

var forlikte om arveskiftet med Gunders mors 

samtykke om at Herlof Halvorsson skal 

beholde Quannes i Høvåg og Tingstvedt i 

Øyestad. 

 

I den samme saken ble det lagt frem et brev fra 

1509 om et vennlig forlik mellom Gunder 

Jonsson som tiltalte og Anders Herlofsson om 

Tingstvedt, som egentlig var Gunders 

odelsgods, men han unte da Anders og hans 

arvinger halve Tingstvedt med halve laksefiske 

til evinnelig eie. Den andre halvpart av godset 

på Tingstvedt unte Gunder ham i hans levetid 

uten landskyld, men etter Anders sin død 

skulle denne part av gården falle tilbake til 

Gunders arvinger. 

 

Et annet dokument av 1562 av som omhandler 

gården Langsev viste at den gården i lang tid 

hadde blitt brukt av Anders Herlofsson. I et 

skiftebrev fra den tid kommer tydelig frem at 

Gunder Jonsson var Anders sin onkel og at 

Anders sin mor var søster til Gunder. I tillegg 

fremkommer den opplysning at gården 

Tingstvedt var Gunder Jonssons rette 

odelsgods fra gammel tid, og ut fra det må man 

da kunne tolke at de andre gårdene som 

oppregnes i brevet av 1507 ikke var kongens 

gods, men Gunder Jonssons rettmessige 

jordegods.  

 

Når det gjelder spørsmålet om Gunders 

tilhørighet til den norske adelen, så må man 

tillate seg å reise spørsmålet om noen personer 

der ikke var av adelig opphav på den tiden 

kunne eie så mye gods i så mange forskjellige 

gårder spredt rundt i flere prestegjeld. Det må 

også sees på de store geografiske avstandene 

som var mellom en del av de prestegjeldene 

hvor alt dette slektsgodset lå. Legger man da 

til grunn at Gunder ættet tilbake til 

Benkestokkætten i Ryfylke er jordegodset 

ikke av uvanlig størrelse, og en skal heller ikke 

se bort fra tilknytning til andre adelsslekter. 

Selv om oldefaren Tore Benkestokk var 

bosatt i Ryfylke, er det ingen hindring for at 

slekten og har sittet med jordegods i Agder og 

på Østlandet. Det finnes en gård som er felles 

eiendom for Gunder Jonsson og en annen 

mann som kanskje var av Galleætten og som 

satt med både arvegods og kjøpegods i Aust-

Agder. Det er presten Svein Herleiksson i 

Oddernes. Han var sannsynligvis sønn til 

riksråd Herleik Asulvsson av Galleætten. 

Svein Herleiksson nevnes i et dokument, som 

er datert på Hannanger den 07. april 1444 

vedrørende Guttorm Eyvindssons, 

ombudsmann over Lista syssel, og Sveins eget 

eierforhold til gården Kvannes i Høvåg. Selv 

om disse sitter med felles jordegods et sted i 

Nedenes (Aust-Agder) trenger de ikke å være i 

nært slektskap med hverandre, men samtidig er 

det mye som typer på det. Hvis dette i så fall er 

korrekt, da må det være på morssiden til 

Gunder. Svein Herleiksson kan ha vært far til 

Gunders mor; da ble han i så fall Gunders 

bestefar. 

 

 
Høvåg kirke er en av landsdelens eldste kirkebygg. 

Opprinnelig en steinkirke fra tidlig på 1100-tallet. 

Denne kirken skal ha vært den første og eneste 

kirken som Høvåg har hatt. Det vil med andre ord 

si at da kristendommen ble innført i Norge, var 

Høvåg blant de første stedene i landet hvor det ble 

bygd kirke. Før Herlof Halvorssons tid, alt i 1416, 

ble kirken utvidet og fikk da sannsynligvis den 

formen kirkebygget hadde frem til 1767. 

 

På Gunders fars side er det nok 

Hardangergodset som er Benkestokættens 
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største jordgods. I skifte etter Trond 

Benkestoks barn 06. september 1570 ser man 

at de blant annet eide en part i gården Aksnes i 

Hardanger. Dette må være det samme 

odelsgods som Hans Teiste på Hannanger 

hadde pantsatt av sin hustru, Brynhild 

Benkestoks gods. Av odelsmanntallet for 

Lista len fra omkring 1618, som også 

omhandler gården Hannanger og Uadal ser 

man at Løddesøl folk hadde eierparter i 

Listagods. Der nevnes Nils Løddesøl som eier 

av 1 hud i gården Uadal. 

 

Gunder Jonsson var sønn til Jon Tordsson 

Benkestok som er nevnt i Bergen i 1435, og 

bror til Trond Tordsson, viss ætling, 

Brynhild Benkestok, kom til 

Hannangergodset. Jordegodset i Hardanger 

kan nok skrive seg fra skifte etter Jon og 

Tronds far. Trond hadde fått sitt gods i 

Nordland, mens Jon fikk sitt i Hardanger.  

 

Kan det også være en slektsforbindelse mellom 

Gunder Jonsson Bringsvær og 

Mjølhusgården i Eigersund? I året 1429 må 

Jon Toresson betale bot for at hans sønn, 

Torbjørn, har banne tog skjelt ut å ha bannet 

og skjelt ut presten Svein Herleiksson på 

Oddernes. Jon som har hatt tilknytning til Sør-

Rogaland betalte boten med en part i gården 

Østre Gjedrem i Bjerkreim. Hans hustru var 

Ragnhilde Omundardatter. Dokumentet er 

datert på gården Mjølhus i Eigersund 

landssogn, og Mjølhus var en gård som 

døtrene etter Trond Benkestok fikk sin del i  

ved skifte i 1570. 

I et skifte på gården Bø på Karmøy i 1469 etter 

Svein Thoresson, hvis svigersønn, Svein 

Asgautsson, på sin sønnesønns vegne, også 

fikk gods i (Holmen) Østre Gjedrem. Svein 

Toresson må være død lenge før dette skifte, 

men han er bror til Jon Toresson som nevnes i 

1429. Saken i 1429 kan ha sitt utspring i en 

familiekonflikt om eiendom eller lignende, for 

det er mye som tyder på at det var et slektskap 

mellom Jon Toresson og presten Svein 

Herleiksson. Dette begrunnes blant annet ut fra 

at Svein-navnet brukes i begge parters slekt, og 

at temperaturen, også på den tiden, kunne være 

temmelig høy i konflikter innad i en familie. 

Gården Bø som er omtalt er mest sannsynlig 

en av Torvastadgårdene, som også var en del 

av det arvegodset som døtrene til Tord 

Benkestok fikk ved skifte i 1570. 

Etterkommerne etter Svein Thoresson satt 

som oppsittere i 1635 blant annet på gårdene 

Eikeland, Vikesdal og Lauperak i Bjerkreim. 

Personer som Gard Vikeså n.- 1563, samt 

Tore Lauperak og Svein Eikeland som 

nevnes i 1624, stammet alle av denne ætten. 

Dette kan få en til å stille spørsmålet om både 

Jon Toresson og Svein Toresson, som nevnes 

på begynnelsen av 1400-tallt, var brødre til 

lagmann Gard Toresson n.- 1421, og at de 

alle dermed tilhørte Benkestokadelen. Den Jon 

Benkestok som nevnes i 1435 må ha tilhørt en 

yngre generasjon, for Jon Toresson og 

Torbjørn Lokker  var døde alt før 1432, da 

sønnen til Jon, Bjørn Jonsson, gav gods i 

Holmen (Gjedrem) til Stavanger kirke for sine 

foreldres sjels frelse. 

 

Ingeborg Gundersdatter, Gunder Jonssons 

datter, var gift to ganger. Hennes første 

ektemann var enkemannen Jon Nilsson Skak 

på Jomfruland, som tidligere hadde vært gift 

med Gunhild Steffansdatter Månestjerne, 

men hun døde trolig rundt 1513.  

 

Jon Nilsen Skak på Overland på Jomfruland 

er nevnt i 1542 med sønn Gunder Jensson, som 

kan være død uten livsarvinger. I 1613 er det 

en sak om Ballestad i Gjerpen mellom Omund 

Kise (fra Nes på Hedmark) og Bendix 

Olufsson som var gift med Margrete 

Bentsdatter ”Schredder”. Denne Omund i 

Hedmark må visst også ha vært en ætling av 

Bringsværfolket siden han også hadde 

gårdspart i Ballestad. I koppskattmanntallet fra 

1645 finnes en oppsitter på Kise ved navn 

Gunder Kise. Omund er kanskje sønn til den 

Steffen Kise som er forsegler i 1591, og som 

da nevnes med fullt navn.  

 

Jon Nilsen Skak hadde som tidligere nevnt 

vært gift med Gunhild Steffansdatter. Staffan 

Kise kan dermed være sønn til Ingeborg 

Gundersdatters svigersønn, Omund Pedersson 

Lien, og således være oppkalt etter en avdød 

sønn til Jon Skak og Gunhild Steffansdatter, 

men dette sistnevnte blir ren hypotese siden 

intet bevis foreligger.  

 

Omund eller Amund Pedersson Lien må være 

den personen som solgte sin part i Langsev til 

Erik Munk, og som i 1587 kalles for Amund 
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Bringsvær. Han har sønnene Gunder Lien i 

Fjære og Nils Amundsen Bringsvær, 

lensmann, som i 1610 satt som eier av ½ hud i 

gården Bringsvær, 4 huder i gården Bache i 

Tønsberg len og 1 hud i Nevesdal. Gunder 

Amundsen Lien eide blant annet 6 huder 

jordegods i Norumgården på Romerike. Nils 

Amundsen Bringsvær makeskiftet bort sitt 

jordgods i Bringsvær i bytte med gods i 

Tøndelsjø med Gunde Lange, som også fikk en 

eier part i Moholt. Tøndelsjø pantsatte Nils i 

1625 til Jens Lofstad og i den forbindelse 

fremkommer at Bringsvær og Moholt var Nils 

Amundsens fars og mors odelsgods. I et 

dokument av 1589 kan det tolkes slik at 

Amund Lien var Nils Bringsværs far, og hadde 

skiftet Tingstvedts gods mellom Anders 

Herlofssons barn.  

 

Ingeborg Gundersdatter Bringsvær hadde i 

ekteskapet med Jon Nilsson Skak også 

sønnene Eivind, Olav (Oluf) og Jon 

Jonssønner. Jon, som sannsynligvis var yngst, 

og som levde i 1599 ble samme året nevnt som 

en halvbror til Bent Nilsen. Denne Jon levde 

fremdeles i 1610 og oppholdt seg da på 

Skinsnes i Halse. På Skinsnesgården satt også 

hennes to andre sønner, Olav og Jon. Olav, 

som var eldre enn broren Jon, nevnes som 

lagrettemann den 11. mars 1554. Navnet hans 

er og nevnt i en gårdssak av 1633 i Fjære. I en 

sak om gården Lien i Fjære av 02. oktober 

1633 siteres skifte etter Anne Torgrimsdatter 

Øvre Møll som ble holdt i oktober 1612 i 

Holum. Hun hadde sittet med den største 

parten i Lien som var på 3 huder, men denne 

var pantsatt til Omund Hevåkers og søster, 

Ingeborg Sigversdatter Høyes foreldre. 

 

Anna Torgrimsdatter hadde vært gift med 

Anders Eivindsen Skinsnes Møll, og de 

hadde barna Eivind Andersen Øvre Møll, 

Rasmus Andersen Møll, Joran 

Andersdatter, Valborg Andersdatter og 

Gunvor Andersdatter.  

 

Eivind Andersen hadde datteren Ragnhild 

Eivindsdatter Øvre Møll, som var gift med 

David Willumsen Fuskeland, som var sønn 

til Willum Fuskeland. 

 

Anders Møll var sønn til Eivind Jonsen 

Skinsnes, som var Ingeborg Gundersdatters 

eldste sønn, og dermed den som hadde fremst 

odelsrett til slektens jordgods blant sine 

søsken. Det har og vært hevdet at denne 

Eivind kan ha vært sønn til Omund Pedersson 

Lien med den begrunnelse at sorenskriver 

Rasmus Lauritsen Toftenes, som var gift 

med Svane Bentsdatter ”Schredder” eide en 

part i noe jordegods i gården Lien i Fjære. 

Dette må være feil, for all annen tilgjengelig 

dokumentasjon viser at Eivind var sønn til Jon 

Nilsson Skak og Ingeborg Gundersdatter 

Bringsvær. 

 

Den 02. oktober 1633 stevnet sorenskriver 

Rasmus Lauritsen Toftenes (Halse) Daniel 

Olsen Vik (Fjære) for gods etter Ingeborg 

Gundersdatter. Det var ⅓ gods i Fjære: 

Bringsvær 2 huder, Hessnesøya 4 ksk., Et 

engstykke i Lien på 4 ksk. I Landvik: Mollholt 

1 hud og 4 ksk. (kalvskinn). Øyestad: Halve 

Tingstveds laksefiske, nok i Hardangergodset 
1
/6 part: Axnes 3 løber smør, 1 hud, Sætveit 1½ 

løb smør, 1 hud. Ytre Ulvig 2 løber smør og 1 

bsk. (bukkeskinn), og Indre Ulvig ½ løb smør. 

Dette godset ville Daniel Olsen Vik tilegne seg 

alene. Det ble lagt frem et kjøpebrev av 25. 

september 1628, da Olav Skinsnes barn og 

arvinger: Torstein (Tosten) Olavsson 

Raudaberg (Sør-Audnedal), Aanen Olavsson 

Eskeland (Halse) og deres medarvinger solgte 

til sorenskriver Rasmus Lauritsen deres salige 

fars arvelodd etter unge Gunder Gundersson 

(som må ha vært Sigrid Bjørnsdatters siste 

gjenlevende barn med Gunder Jonsen d. y). 

Dette må ha vært en del av eller hele det 

godset som Sigrid Bjørnsdatter satt med i 

hennes livstid (til 1616), og som 

sorenskriveren hadde opplatt til sin svoger, 

Daniel Vik, halvdelen av Olav Skinsnes 

brorlodd uten penger. Daniel Vik unte Rasmus 

Lauritsen ½ rett i Skjævelands laksefiske i 

Øyslebø, som fra da av skulle følge hans barn 

til odel og eie. 

 

Olav Jonsen Skinsnes må ha vært født  

omkring 1532, og ikke så tidlig som rundt 

1520. Eivind, bror hans, skal ha vært den 

eldste i søskenflokken og han var visstnok født 

ca. 1530. Olav var gift med en datter av 

Torstein Anundsson av Tusthætten på 

Raudaberg (Rødberg) i Sør-Audnedal, som var 

sønn til Anund på Raudaberg, hvis eldste sønn 

kalles for Torger Tusth. Denne ætten er ofte 
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nevnt på 1500-tallet, og i odelsmanntallet for 

Mandals len av 1624 er det nevnt en Torbjørn 

Tusth, som er identisk med Torbjørn Jonsson 

Halse. Han var sønn til Jon Olavsson Halse, 

som nevnes i 1591. Denne slekten eide parter i 

samme gods som Røbergfolket, og dermed må 

man nærmest kunne fastslå at de begge 

stammet fra den middelalderske adelsslekten 

Tusth. Olav Jonssons sønner var Anon og 

Tosten, og Tosten satt med odel i Røberg, så 

de må ha vært i slekt med folket der. 

 

 
Valle kirke i Sør-Audnedal hvor Røbergfolket gikk 

til gudstjeneste. Dette var også kirken til den 

landskjente prosten, presten og historikeren Peder 

Clausen Friis (1540-1614).  

 

Anon Olavsson Eskeland, som var Olav 

Jonssons sønn, nevnes 80 år gammel i 1636; 

det vil da si at han er født omkring 1556, og 

dermed er det ingen ting som motsier at faren 

kan være født så sent som i 1532. I 

odelsmanntallet for 1624 nevnes Anon 

Eskeland og hans stebarn som uskiftet dem 

imellom. Det uskiftede boet var på gården 

Eskeland og Walle i Halse. Dette forteller 

videre at i 1624 var altså Anon enkemann og 

satt i uskiftet bo. Han hadde sønnene Jon og 

Mats Eskeland, som begge var født forholdsvis 

sent, så derfor kan han ha barn fra et tidligere 

ekteskap. Anon hadde en datter, Anna 

Skagestad, som var gift med Kolbjørn 

Olavsson Østre Skagestad (Holum). Han 

døde i 1664 og var da 80 år gammel. Kolbjørn 

hadde sønnen Anon Kolbjørnsen på Østre 

Valand (Holum), som hadde odel i Eskeland 

og datteren Aasa Kolbjørnsdatter som var 

gift med Omund Gjerusson Landøy. Det er 

skifte etter sønnen deres, Gjeru Omundsen 

Landøy den 02. mai 1698.  

Torstein (Tosten) Olavsson Røberg var  

forsegler i 1591 og i 1610 med en ”stilisert” 

bokstav A som sitt seglmerke. Her bør man 

merke seg at seglmerkebokstaven A og 

Andersnavnet går igjen i ætten, og det må ikke 

utelukkes at det kan ha en sammenheng med 

Jon Benkestoks brorsønn som het Anders 

Benkestok. Tosten Olavsson var død før 1636 

og antagelig født rundt 1558. Sønnen hans, 

Gunder Tostensson Røberg, som nevnes i 

1636, bodde senere på Walle i Halse, hvor 

ætten også hadde sin odel. 

 

I en sak om gåren Ro i Halse i 1636 mellom 

sorenskriver Rasmus Lauritsen Toftenes og Ro 

gårdens oppsittere omtales blant annet en 

grenseoppgang i 1593 mellom Jørgen Billes 

gård på Håland og Jon Skinsnes gård på Ro. 

Ett av vitnene som møtte for oppsitterne på Ro 

var den 80 år gamle Aanon Eskeland, som sa 

at hans far, Olav Skinsnes, brukte både 

gårdene Ro og Håland under Skinsnes. Kan det 

tyde på at Ro og Håland var underbruk til 

hovedgården Skinsnes? Sorenskriver Rasmus 

Lauritsen var da av den formening at Aanon 

Eskeland for skyldsskapets skyld ikke kunne 

vitne i saken, fordi sorenskriverens kvinne 

(hustru), Svane Bentsdatter og Aanon var to 

fulle søskenbarn (det vil si ikke 

halvsøskenbarn), hvilket og ikke ”imodsagdes 

og Aanons far, Olav Skinsnes, å ha brukt både 

Håland og Ro under Skinsnes, ”de derfor at 

vinde udi deres egen sag”. 

 

Gunder Tostensson Raudaberg (Røberg) 

vitnet at hans far Torstein (Tosten), som hadde 

gått i barndommen, før han døde hadde 

snakket med Kristen Ro om en grensestein. 

Sorenskriveren påpekte da at Gunders far, 

Torstein, også var Olav Skinsnes sønn. Anna 

Aanonsdatter på Skagestad var også stevnet 

inn som vitne, men hun kunne ikke huske noe 

om dette forhold. Andre vitner var Nils Matsen 

i Mandal, men siden han ikke kunne komme, 

møtte Nils Mikkelsen Mønnesland (Halse) og 

Christoffer Hansen for ham med et skriftlig 

vitnesbyrd. Nils Matsens far, Matz Gram, 

hadde nemlig i en periode bodd på Ro; altså på 

gården til Olav Skinsnes. Matz Gram er 

oppført i skattemanntallet av 1610 som 

ødegårdsmann og oppsitter på gården Ro. 

Gram nevnes på Ro frem til 1614, men ikke 

lenger; han kan da ha flyttet. Denne Matz 
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Gram kan være identisk med fogden på Lista 

på 1580 og 90-tallet, og er det riktig er han 

kommet fra Lista og slått seg ned i Halse. Det 

kan og se ut til at Matz Gram er i slekt med 

Gramætten i Gudbrandsdalen. 

 

Ved å sammenlikne odelsmanntallet av 1624 

for Mandals len og det udaterte av (1618) for 

Lista len ser man at Ole Matzen i Bergen i 

1618 står oppført med 1 hud 5 eng. i Røberg i 

Sør-Audnedal, mens Tosten Røberg selv satt 

med 5 eng. i samme gård. På den tiden bodde 

Torgius Olavsson på Walle i Halse; et gods 

som tilhørte Olav Skinsnes sine arvinger. 

I året 1624 sitter Torgius Walle med 1 hud 5. 

eng i gården Røberg som giftingsgods; det 

samme godset som Ole Matzen satt som eier 

av i 1618. Senere sitter Torgius med 1½ hud i 

Røberg som utgjør det gods som Ole Matzen 

og Tosten Røberg eide til sammen i 1618. Ut 

fra dette må man kunne trekke den slutning at 

Tosten Walle ble gift med en datter av Tosten 

Røberg, før 1610. Tosten ble enkemann og 

giftet seg oppad, da med en enke, men han 

måtte da holde skifte med sine barn fra første 

ekteskap.  

 

Ole Matzen kan dermed være Tosten 

Olavsson Røbergs sønnesønn og således 

identisk med skipper Ole Matzen Kige, som 

var gift med Apelone Rasmusdatter 

Toftenes, ei datter av sorenskriver Rasmus 

Lauritson Toftenes. Dersom denne konklusjon 

er riktig da stammet Ole Matzens barn både fra 

den første og andre ektemannen til fru 

Ingeborg Gundersdatter Bringsvær. At Ole 

Matzen oppholdt seg i Bergen i 1618 er ikke så 

underlig siden han var skipper. I skiftet etter 

hans bror, Christen Matzen Landøy og 

hustru Anne Pedersdatter av 10. april 1672, 

er anført at to av deres barn bodde i Bergen. 

Ole og Christen Matzønners far var altså 

Matz Landøy, som nevnes i 1606, og han var 

altså sønn til Torstein Olavsson Røberg. 

Matz Tostensson Landøy var død før 1618, og 

derfor var det den eldste sønnen, Ole Matzen 

som representerte familiens eierinteresser i 

jordgodset på gården Raudaberg. Torstein 

Raudaberg var mest sannsynlig gift med ei 

datter av Matz Gram i hans ekteskap med 

Elsebe Splid, og da er Matz Landøy oppkalt 

etter Matz Gram. Matz Landøy var gift med 

Ingeborg Gjestsdatter, som var datter av 

Gjest Olsen Syrdal i Sør-Audnedal; dette i 

følge tingboka fra 1704. Det ble avholdt skifte 

etter salige Olaf Thomassen Syrdal i 1570 og 

han hadde da sønnene Thomas, Torgeir 

(Torger) og Gjest
13

. Thomas og Torgeir 

Olafssønner fikk hjemmegården Syrdal (i 

Valle kirkesogn i Foss tinglag) samt 1 hud i 

Landøy (i Halse kirkesogn), men Landøy 

skulle broren Gjest og hans ætt ha rett til å 

leie. Gjest fikk det resterende Landøygodset 

som sin arvepart. Dermed var etterkommerne 

etter Gjest også blant de senere oppsitterne 

som ble sittende på Landøy, både som 

jordeiere og som leilendinger. 

 

Skipper Ole Matzen Kige hadde brødrene 

Christen Matsson Landøy og Tomas 

Matsson Osnes i Harkmark
14

. Tomas var gift 

med enken Allau Pedersdatter, som var datter 

til den rike jordgodseieren Peder Olsson 

Vatne (Holum). Torgius Olavsson Walle, 

som senere kom til Rødland i Halse og nevnes 

der i 1645 har enten vært gift med en datter av 

Tosten Røberg eller med en datter av Matz 

Landøy. Det er vel helst det siste som er 

korrekt. Torgius Olavsson Walle var sønn til 

Olav Rødland, n.- 1610, og hadde sønnen 

Halvor Torgiusen Rødland-Rødlandstø. 

Halvor var visstnok gift med Valborg 

Clausdatter Østre Skogsfjord (Halse), som 

var ætling av Peder Clausson Friis. Halvor og 

Valborgs eldste datter, Ingeborg Halvorsdatter, 

var gift med Aadne Pedersson Rødlandstø, n.- 

1664. De hadde sønnen Reier Aadnesen 

Rødlandstø-Rødland som var gift med Marte 

Hujesdatter Høksaas, og som det ble holdt 

skifte etter den 08. mai 1726. Deres barn var: 

Torkild, Gjellu og Ranni. Gjellu var gift med 

Øykild Aanensen Skjøllingsstad. 

Både Ole Matzen Kige og Christen Matzen 

Landøy hadde døtre som het Else, og Else 

Christensdatter Landøy var gift med Nils 

Mønnesland, og som det ble avholdt skifte 

etter på Tregde den 29. oktober 1685. 

På Tånevik i Søgne er det også slekt som kan 

henføres til denne Halseætten. Else 

Matzdatter Landøy var gift med Aadne 

Jenssen Tånevik, som det avholdes skifte 

etter den 12. oktober 1668. De hadde barna: 

Torkel Aadnesen, Tomas Aadnesen og Olav 

Aadnesen. Torkel Aadnesen Tånevik hadde 

datteren Johanne Torkelsdatter Tånevik, som 

var gift med Torkel Paulsen Lone (Søgne). En 
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oppsitter på Tånevik ved navn Aadne 

Torkelsson Tånevik var gift med Gunhild 

Knudsdatter Harkmark; hun var datter av 

Knud Skaiesson Harkmark og hustru Guri 

Andersdatter Vatne. Det var skifte etter 

Aadne Torkelsson Tånevik den 13. juli 1687. 

 

 
Harkmark kirke ligger på gården Harkmark i 

tidligere Harkmark. Der har det vært kirkested 

siden tidlig i middelalderen. En gammel steinsetting 

like ved kirken, hvor steinene er plassert svært 

symbolsk, vitner om at dette også var en offerplass 

eller tingplass for over tusen år siden. 

 

Dokumentasjonen av gårdsnavn og slektsnavn 

i den tidsepoken som Gunder Jonssons ætt 

kom til Mandalsdistriktet gir en systematisk 

oversikt over de etablerte slekter som denne 

nye ætten etter hvert kom i familieforhold til 

gjennom giftemål og svogerskap. Den gir også 

en oversikt over de slektsforbindelser som er 

mulige gjennom konkret dokumentasjon, og i 

tillegg også for de slektsforbindelser som man 

har sterke antagelser for.  

Det kan gjennom skriftlige kilder 

dokumenteres at det var ætlingene etter 

Gunder Jonsson Bringsvær i sognene Halse, 

Harkmark, Holum og Sør-Audnedal, og 

gjennom giftemål var det også videre 

slektsforbindelser til Greipstad og Søgne. I 

tillegg til Trond Tordsson Benkestokks 

datter sitt giftemål med Torkild Torsteinsson 

Raudaberg finnes det ytterliggere 

slektsforbindelser mellom Benkestokkætten 

og Tusthætten på Raudaberg (Rødberg) i  

Søndre Undal.  

Gunder Jonsson Bringsværs barnebarn Olav 

Jonsen Skinsnes, bror til Eivind Jonsen 

Skinsnes, var gift med ei datter av Tosten 

Anundsson (Torstein Amundsson). 

 

059. Ingeborg Gundersdatter Bringsvær. 

Født ca. 1500 på Bringsvær i Fjære. Hun giftet 

seg ca. 1529 med Jon Nilsson Skak, til 

Kaupanger og Jomfruland, og som i 1514 og 

1529 skrev seg til Søndre Eiker i Buskerud. 

Han var sønn til Nils Tormodsson Skak og 

hustru Åse Jonsdatter Skak.  

Dette må i så fall ha vært Jon Nilssons andre 

ekteskap, for han hadde tidligere vært gift med 

Gunhild Steffansdatter Månestjerne, som 

trolig døde rundt 1513. 

Ingeborg Gundersdatter Bringsvær er også 

ane nr. 059 på slektslinje 043. 

Da Jon Nilsson omtales i 1513, er dette 

visstnok i forbindelse med dødsskiftet etter 

hans første hustru Gunhild Steffansdatter. De 

hadde sønnen Nils Jonsen som også er nevnt. 

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.  

Ingeborg Gundersdatter var en rik og mektig 

kvinne, for hun satt blant annet som eier av 

gården Lien i Fjære og hun eide odel i gården 

Ballestad i Gjerpen. Det er også stor 

sannsynlighet for at hun satt som eier av 

jordgodsene på Skinsnes i Halse og Møll i 

Holme (Holum).  

 

060. Eivind Jonsen Skinsnes. Født ca. 1530 

på Skinsnes i Halse sokn og prestegjeld. Han 

var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Eivind Jonsen overtok jordgodset på Skinsnes 

og husstanden hans var bosatt på gården.  

Eivind Jonsen Skinsnes er også ane nr. 060 

på slektslinje 011. 

 

061. Anders Eivindsen Skinsnes. Født ca. 

1550 på Skinsnes i Halse sokn og prestegjeld. 

Død før 1610 på Øvre Møll i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Han var gift med Anna 

Torgrimsdatter Møll. Nevnt 1610  i 
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skattelistene Øvre Møll som enke. Hun var 

datter Torger Amundsen Møll (n.- 1561-

1582) og hustru ………. Jakobsdatter 

Fuskeland. 

Anna Torgrimsdatter Møll er ane nr. 042 

på slektslinje 015. 

Anders Eivindsen Skinsnes giftet seg til  

hustruens gårdsbruk på Øvre Møll. Hun 

overtok jordegodset på hjemmegården etter 

foreldrene og broren Anund Torgrimsen Øvre 

Møll (-1602)
15

. Anne Torgrimsdatters 

skattbare jordegods var på hele 10 huder.  

 

062. Valborg Andersdatter Øvre Møll. Født 

ca. 1570 på Øvre Møll i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld. Død før 1604 på Sodeland i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Hun 

giftet seg i 1790 med Gunder Bårdsen 

Sodeland. Født ca. 1560 på Sodeland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Død ca. 1640 på 

Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var sønn til Bård Gundersen 

Sodeland (n.- 1561-1582) og hustru, men 

hennes navn er ukjent
16

. 

Valborg Andersdatter flyttet til ektemannens 

jordgods på Sodeland. Gunder Bårdsen var 

jordgodseier på Sodeland i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. 

 

063. Bård Gundersen Sodeland. Født 1595 

på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1660 på Sodeland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var gift med 

Ingerid Jørgensdatter Spetteland. Født ca. 

1605 på Spetteland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var datter av Jørgen 

Osmundsen Spetteland
17

 (-1647) og hustru 

Gunvor Aslaksdatter Tjortedal. 

Bård Gundersen Sodeland var jordgodseier og 

oppsitter på Sodeland i Holum (Holme) sokn. 

Han satt med jordgods i gården Skarstad i 

Holum og i gården Røyseland i Harkmark 

sokn. I tillegg hadde Bård Gundersen også 

eierpart i Østerlands-fiskeriet. Familien bodde 

på Sodeland i Holum (Holme) sokn
18

.  

 

 064.Anders Bårdsen Sodeland. Født ca. 

1629 på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 2.11.1706 på Sodeland i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Han var 

gift to ganger; første gang ca. 1668 med 

Asgjer Aslaksdatter Tjortedal. Død ca. 1672 

på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Etter hennes død giftet Anders seg 

i 1673 med  Åse Nilsdatter Skoie. Død etter 

1681 på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var datter av Nils Jensen 

Skoie og hustru Marte Tjøgesdatter 

Tjortedal. 

Åse Nilsdatter Skoie er ane nr. 009 på 

slektslinje 010.  

Anders Bårdsen Sodeland overtok Sodelands-

gården etter foreldrene, og husstanden var 

bosatt på Sodeland. I sitt første ekteskap med 

Asgjer Aslaksdatter hadde de dattera Maren 

Andersdatter, som ble gift med norsk-

hollenderen Hågen Stålesen, bosatt i Hoorn i 

Holland
19

.  

 

065. Kristen Andersen Sodeland. Født 1674 

på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1735 på Aurebekk i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han giftet seg ca. 

1700 med Johanne Jensdatter Aurebekk. 

Født 1675 på -1763). 

Johanne Jensdatter Berge Aurebekk er ane 

nr. 005 på slektslinje 008. 

Johanne Jensdatter Aurebekk overtok 9. eng av 

hjemmebruket på Aurebekk, og det var derfor 

en velstående kvinne som Kristen Andersen 

Sodeland giftet seg med. Kristen bosatte seg 

på Aurebekk-bruket og hans odelsbruk på 

Sodeland gikk dermed til fetteren Knud 

Aanensen Greipsland. 

 

066. Sofie Kristensdatter Aurebekk. Født 

1725 på Aurebekk i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død etter 1765 på Eikeland i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld Hun var 

gift med Stian Pedersen Eikeland. Født 1728 

på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, n.- 23 år ved skifte etter 

besteforeldrene 1751. Død 1791 på Eikeland i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Han var 

sønn til Peder Stiansen Engeland (1705-) og 

hustru Berte Sørensdatter Solaas. 

Stian Pedersen Eikeland er ane nr.  

Stian Pedersen Eikeland er ane nr. 008. I. 

på slektslinje 007. 

Stian Pedersen overtok ved odel familiens 

jordegods på Eikeland. Han var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Eikeland, bnr. 5, i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

 

067. Berte Stiansdatter Eikeland. Født 1756 

på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 
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prestegjeld. Død 1820 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun giftet seg i 

1786 med Knud Kjølesen Upsåker. Født 

1752 på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1811 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Kjøle Knudsen Upsåker (1722-1785) og 

hustru Maren Sørensdatter (1721-1784).   

Knud Kjølesen Upsåker er ane nr. 005. III. 

på slektslinje 006. 

Knud Kjølesen overtok etter farens død som 

gårdbruker og bygselsmann (leilending) på 

Upsåker. Familien bodde på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld
20

. 

Barn: I. Maren Knudsdatter Upsåker, født 

1787 på Upsåker, gift med Torgje Olsen 

Bakken. 

II. Sofie Knudsdatter Upsåker, født 1788 på 

Upsåker, død 1789 på Upsåker. 

III. Sofie Knudsdatter Upsåker, født 1789 på 

Upsåker, gift med Anders Pedersen 

Eikeland. 

IV. Kjøle Knudsen Upsåker, født 1791 på 

Upsåker, overtok bygselsbruket etter farens 

død, gift 1815 med kusina Gjø Susanne 

Øykjelsdatter Kjørkelia.    

V. Stian Knudsen Upsåker, død som liten. 

VI. Svend Knudsen Upsåker, født 1798 på 

Upsåker, gift med Sissel Knudsdatter 

Aurebekk, til bruket Moen. 

VII. Peder Knudsen Upsåker, født 1800 på 

Upsåker, død 1810 på Upsåker. 

 

068. IV. Kjøle Knudsen Upsåker. Født 1791 

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1868 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han giftet seg i 

1815 med kusina Gjø Susanne Øykjelsdatter 

Kjørkelia. Født 1793 på bruket Kjørkelia 

under gården Holum (Holmegaard). Død 1875 

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var datter av Øykjel 

Pedersen Kaddeland (1757-1833) og hustru 

Astrid Kjølesdatter Upsåker (1750-1866). 

Astrid Kjølesdatter Upsåker er barn nr. II. 

til ane nr. 004. II. på slektslinje 006. 

Kjøle Knudsen overtok bygselsbruket etter 

farens død mot at mora skulle ha follaug i 

husstanden hans. I 1846 fikk Kjøle Knudsen 

kongelig skjøte på gårdsbruket på Upsåker for 

250 spd. Familien på Upsåker hadde dermed 

blitt selveiere av gården; et bruk de hadde 

sittet på siden rundt 1670. Kjøle Knudsen 

kjøpte i 1857 et gårdsbruk på Bjølland og han 

satt også med et bruk på gården Grøsbrokk
21

. 

Barn: I. Berte Katrine Kjølesdatter 

Upsåker, født 1816 på Upsåker, død 1856, 

ugift. 

II. Knud Kjølesen Upsåker, født 1819 på 

Upsåker, overtok hjemmebruket på Upsåker, 

gift med Pernille Søverine Torgjesdatter  

Bakken, født 1825 på Bakken, død 1907. 

III. Astrid Kjølesdatter Upsåker, født 1821 

på Upsåker, gift med Tomas Olsen Valand. 

IV. Ingebret Kjølesen Upsåker, født 1823 på 

Upsåker, død 1823 på Upsåker. 

V. Johanne Marie Kjølesdatter Upsåker, 

født 1824 på Upsåker, 

VI. Inger Søverine Kjølesdatter Upsåker, 

født 1827 på Upsåker, død 1866, ugift. 

VII. Peder Kjølesen Upsåker, født 1829 på 

Upsåker, død samme året. 

VIII. Pernille Kjølesdatter Upsåker, født 

1831 på Upsåker, gift med Reinert Tobias 

Torkelsen Aurebekk, flyttet til Kristiansand, 

hun bodde som enke på Upsåker i 1875. 

IX. Bolette Kjølesdatter Upsåker, født 1833 

på Upsåker, gift med Ole Stiansen Nedre 

Brinsdal. 

X. Elias Kjølesdatter Upsåker, født 1837 på 

Upsåker, død samme året. 

 

069. II. Knud Kjølesen Upsåker. Født 1819 

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1902 på Upsåker i Holum 

(Holme) herred. Han giftet seg i 1849 med 

kusina Pernille Søverine Torgjesdatter 

Bakken. Født 1825 på Bakken i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld.  Død 1907 på 

Upsåker i Holum (Holme) herred.. Hun var 

datter av Torgje Olsen Bakken (1778-1847) 

og hustru Maren Knudsdatter Upsåker 

(1787-1854).  

Maren Knudsdatter Upsåker er barn nr. I. 

til ane nr. 067 på denne slektslinjen (001). 

Knud Kjølesen kjøpte og overtok 

hjemmebruket i 1861 for 850 spd. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. I 1864 fikk 

Knud Kjølesen ved et makeskifte hånd om en 

teig på Bjølland, og sammen med den 

eiendommen som faren tidligere hadde skaffet 

seg på Bjølland utgjorde denne Upsåker-

eiendommen bnr. 1 på gården Bjølland
22

. 

Barn: I. Susanne Marie Knudsdatter 

Upsåker, født 1857 på Upsåker, overtok 
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hjemmebruket på Upsåker, gift 1878 med Nils 

Andersen Homestad, født 1848. 

II. Mathilde Knudsdatter Upsåker, født 

1861 på Upsåker, ugift, lærerinne, til Vådne, 

død 1951 på Vådne. 

III. Theodora Knudsdatter Upsåker, født 

1864 på Upsåker, gift med Ole Pettersen 

Eikeland. 

IV. Maren Elisabeth Knudsdatter Upsåker,  

født 3.9.1866 på Upsåker, til Holmegaard, gift 

15.9.1897 med Syvert Nilsen Holmegaard, 

født 21.1.1866, død 8.12.1952. 

 

070. IV. Maren Elisabeth Knudsdatter 

Upsåker. Født 3.9.1866 på Upsåker i Holum 

(Holme) herred. Død 31.12.1935 på St. 

Josephs hospital i Kristiansand.  Hun giftet seg 

15.9.1897 med Syvert Nilsen Holmegaard. 

Født 21.1.1866 på Holmegaard (Holum) i 

Holum (Holme) herred. Død 8.12.1952 på 

Holmegaard i Holum (Holme) herred. Han var 

sønn til Nils Tobias Samuelsen Huset 

19.10.1830-3.1.1920) og hustru Bolette 

Svendsdatter Moen (29.8.1831-25.12.1910). 

Maren Elisabeth Knudsdatter giftet seg med 

tremenningen sin Syvert Nilsen, for Syverts 

mor Bolette Svendsdatter var datter av Svend 

Knudsen Upsåker (1798-).  

Svend Knudsen Upsåker er barn nr. VI. til 

ane nr.067 på denne slektslinje (001).   

Syvert Nilsen Holmegaard overtok 

hjemmebruket på Holmegaard etter foreldrene, 

og som gårdbruker fortsatte han med den 

oppdyrkningen av hjemmebruket som 

foreldrene hadde begynt. Det var også Syvert 

Nilsen som ble den første selveieren av bruket 

på Holmegaard; det bruket som foreldrene fikk 

festebrev på i 1860. Familien bodde på bruket 

Moen, bnr. 48, på gården Holmegaard (Holum) 

i Holum herred
23

.  

Syvert Nilsen Holmegaard er ane nr. 009 på 

slektslinje 009. 

Barn: I. Borghild Syvertsdatter 

Holmegaard, født 31.8.1898 på Holmegaard i 

Holme (Holum) sokn, Holme (Holum) 

prestegjeld, døpt 18.9.1898. Faddere ved 

dåpen: Nils Samuelsen Holmegaard, Silius 

Nilsen Mandal, Knud Tobias Opsaager, 

Kathinka Nilsdatter Opsaager og Theodora 

Knudsdatter Eigeland. Borghild Syvertsdatter 

var ugift. 

II. Nils Tobias Syvertsen Holmegaard, født 

31.10.1899 på Holmegaard i Holme (Holum) 

sokn, Holme (Holum) prestegjeld, døpt 

19.11.1899. Faddere ved dåpen: Nils 

Samuelsen Holmegaard, Olaf Pedersen 

Eigeland, Knud Tobiassen Opsaager, Tomine 

Nilsdatter Opsaager og Sissel Nilsdatter 

Langeland. Nils Tobias Syvertsen flyttet til 

Østfold, gift med Lovise Nylende. 

III. Knut Syvertsen Holmegaard, tvilling,  

født 26.2.1902 på Holmegaard i Holme  

(Holum) sokn, Holme (Holum) prestegjeld, 

døpt 16.3.1902. Faddere ved dåpen: Nils 

Samuelsen Holmegaard, Anders Ommundsen 

Langeland, Susanna Knudsdatter Opsaager og 

Tomine Nilsdatter Opsaager.  

IV. Peter Syvertsen Holmegaard, tvilling, 

født 26.2.1902 på Holmegaard i Holme 

(Holum) sokn, Holme (Holum) prestegjeld, 

døpt 16.3.1902. Faddere ved dåpen: Peter 

Andersen Eigeland, Silius Nilsen Mandal, 

Anders Nilsen Opsaager, Sissel Nilsdatter 

Langeland og Anna Baardsdatter Krossen. 

V. Signe Marie Syvertsdatter Holmegaard, 

født 8.2.1904 på Holmegaard i Holme (Holum) 

sokn, Holme (Holum) prestegjeld, døpt 

6.3.1904. Faddere ved dåpen: Nils Samuelsen 

Holmegaard, Peder A. Eigeland, Stian K. 

Monen, Susanna Knudsdatter Opsaager og 

Karen Baardsdatter Krossen. Signe Marie var 

ugift. 

VI. Karl Sølvius Syvertsen Holmegaard, 

født 8.1.1911 på Holmegaard i Holme (Holum) 

sokn, Holme (Holum) prestegjeld, døpt 

29.1.1911. Faddere ved dåpen: Nils Samuelsen 

Holmegaard, Anders O. Langeland, Anders 

Nilsen Opsaaker, Theodora K. Eigeland og 

Sofie Olavsdatter Eigeland.  

 

071. IV. Peter Syvertsen Holmegaard, 

tvilling, født 26.2.1902 på Holmegaard i 

Holme (Holum) sokn, Holme (Holum) 

prestegjeld. Død 5.3.1983. Han giftet seg 

30.12.1935 i Holum kirke med Margot 

Karoline Solaas. Født 15.11.1905 på Nord 

Solaas i Holme (Holum) sokn, Holme (Holum) 

prestegjeld. Død 12.6.1999 på Vest-Agder 

Sentralsykehus i Kristiansand. Hun var datter 

av Peder Eriksen Solaas (23.4.1870-

20.3.1944) og hustru Ida Marie Larsdatter 

From (3.6.1876-3.8.1943). 

Margot Karoline Solaas er ane nr. 010 på 

slektslinje 005.  

Peter Syvertsen Holmegaard kjøpte 

eiendommen Fjellheim, bnr. 63, på gården 
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Holmegaard (Holum) i 1937. Samme året ble 

det bygd bolighus, vedskjul og hønsehus på 

eiendommen. Peter Syvertsen var 

tømmermann og veivokter, samt i perioder 

medlem av ligningsnemnda og skolestyret
24

. 

Barn: I. Marion Ingfrid Holmegaard, født 

15.11.1936 på Monen skolehus på Holmegaard 

i Holum herred, til Mandal, gift med Ragnar  

Odd Thorsen, født 1.3.1934 på Rørmonkjær i 

Eide sokn.  

II. Ingrid Synnøve Holmegaard, født 

3.10.1938 på Holmegaard i Holum herred, gift 

med Aasmund Winje på Dyrstad. 

 

072. I. Marion Ingfrid Holmegaard. Født 

15.11.1936 på Monen skolehus på Holmegaard 

i Holum herred. Hun giftet seg 12.4.1958 i 

Holum kirke med Ragnar Odd Thorsen. Født 

1.3.1934 på Rørmonkjær i Eide sokn. Han er 

sønn til Konrad Theodor Thorsen 

(25.9.1887-20.6.1976) og hustru Aasta Marie 

Olsen (6.5.1893-10.3.1958). 

Ragnar Odd Thorsen er ane nr. 010 på 

slektslinje 033. 

Marion Ingfrid Holmegaard Thorsen og 

Ragnar Odd Thorsen bor i februar 2015 i 

Alladins vei på Vestnes i Mandal kommune.   
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 SLEKTSLINJE 002 

 

001. Chi Ti Hou. Født ca. 150 f. Kr. Han var 

khan over Hiung Nu i Mongolia i årene 101-96 

f. Kr. 

 

002. Hu Lu Ku. Født ca. 120 f. Kr. Han var 

khan over Hiung Nu i Mongolia i årene 96-85 

f. Kr. 

 

003. (Hsin) Lu Chuan Chu. Født ca. 95 f. Kr. 

Han var gift med prinsesse Liu av Han. Født 

ca. 90 f. Kr. Hun var datter av prins Liu av 

Han, født ca. 115 f. Kr. 

(Hsin) Lu Chuan Chu var khan i årene 70-60 f. 

Kr.  

 

004. Hu Han Yeh. Født ca. 70 f. Kr. Han var 

khan i årene 58-31 f. Kr. 

 

005. Chu Ya Jo. Født ca. 50 f. Kr. Han var 

gift med prinsesse Liu. Hun var datter av 

keiser Hsia Yuan Ti, født ca. 75 f. Kr., og 

keiser i årene 48-33 f. Kr. 

Chu Ya Jo var khan i årene 11-7 f. Kr.  

 

006. Wu Chu Liu Jo Ti. Født ca. 20 f. Kr. 

Han var khan over Hiung Nu i Mongolia i 

årene 7 f. Kr.-14 e. Kr. 

 

007. Hu Han Yeh, f. ca. år 2 e. Kr. Han var 

khan i årene 48-56 e. Kr. 

 

008. Prins Liu av Hiung Nu. Født ca. år 30 e. 

Kr. 

 

009. (Hou Yeh) Shih Chu Hou Ti. Født ca. 

50 e. Kr. Han var khan i årene 64-85 e. Kr. 

 

010. (Chu Te Jo) Shih Chu Tsu. Født ca. 70 

e. Kr. Han var khan i årene 128-140.  

Buddhismen kommer til Kina rundt år 100. 

 

011. (Yi Ling) Shih Chu Chiu. Født ca. 110. 

Han var khan i årene 147-172. 

 

012. (Tu Te Jo) Shih Chu Chiu. Født ca. 130. 

Han var khan i årene 172-178. 

 

013. Chiang Chiu. Født ca. 150. Han var khan 

i årene 179-188. 

 

014. (Te Chih) Shih Chu Hou. Født ca. 170.  

Han var khan i årene 188-195. 

 

015. Liu Pao. Født ca. 190. Han var khan over 

Hiung Nu i årene 216-279
25

.  

 

016. Liu Yuan. Født ca. 230. Han var konge i 

årene 279-310, og bar keisertittelen fra 304. 

 

017. Liu Yao Shi. Født ca. 280. Han var keiser 

av Zhao (Nordøst-Kina) i årene 318-329. 

 

018. Prins Liu. Født ca. 310. Han utvandret 

som leder for Hiung Nu-stammen i året 330.  

Han var gift med ei sarmatisk prinsesse. 

 

019. Balamber. Født ca. 345. Han var gift 

med Wadamerca, født ca. 350. Hun var datter 

av Hunimund (326-), som var sønn av 

goterkongen Ermanarik (300-375) og av 

Julia av Bosporos (305-). 

Balamber var hunnernes høvding i Russland 

fra ca. 375, da hunnerne krysset Volga på sin 

ferd vestover.  

 

020. Hermerich. Født ca. 383. Han var gift 

med en datter av østgoterhøvdingen 

Walarawans, som var sønn av Vultvulf. 

Hermerich var konge over sueverne som i 406 

sammen med alaner og vandaler angrep og 

trengte seg inn i Gallien. Hermerich fulgte 

alanene og vandalene videre til Spania, og i 

429 krysset vandalene Gibraltarstredet og fôr 

videre vestover gjennom Nord-Afrika og 

nådde Kartago i 439.  

Dette var under den store folkevandringer i  

Europa som varte i perioden ca. 400-600. 

Sueverstammen utvandret fra Ungarn rundt år 

400 og vandret først nordover mot Bayern før 

de fortsatte sammen med alanerstammen, som 

utvandret fra Russland ca. år 400, sørvestover 

til Portugal og Spania. Sueverne skal ha vært 

beslektet med svearne i Sverige og de gav navn 

til delstaten Schwaben i Tyskland. 

 

021. Rikimund. Født ca. 410. Han var gift 

med ei av døtrene (414-) til vestgoterkongen 

Wallia (385-).  

Det var Vestgotisk bosetting sørøst i Frankrike 

ved Middelhavet i 413. 

Rikimund var høvding over sueverne i Europa. 

 

022. Ricimer. Født 434. Han giftet seg i 467 

med Alypia, som var datter av Anthemius og 
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Eufemia. Eufemia var datter av keiser 

Marcian (396-457) i Det bysantiske rike. 

Ricimer var høvding over sveverne i Europa 

og romersk general. Han avsatte den romerske 

keiseren Avitus i 456, lot keiser Majorianus 

drepes i 461 og han gav purpurkappen til 

svigerfaren Anthemius i 467.  

Ricimer var ikke fornøyd med statsstyret, og i 

472 gav han ordre om at svigerfaren skulle 

drepes. Anthemius ble halshugget og Olybrius 

ble innsatt som ny keiser samme året, men han 

satt som keiser visstnok i bare noen måneder. 

 

023. Caratene. Født 467 i Vestromerriket. 

Hun var gift med Chilperic II. Født 458 i 

Burgund. Han var konge av Burgund i årene 

466-491.  

 

024. Klotilde. Død 548, prinsesse av Burgund. 

Hun giftet seg i 493 med kong Klodvig. Født 

456, død 511. Han var sønn til kong Childerik 

I. (436-496). Han var konge over frankerne i 

Yssel i årene 458-496. Childerik var sønn til 

kong Merovech den unge (-458). Han var 

konge over frankerne i Yssel i årene 448-458. 

Klodvig, som var av merovingernes ætt, ble 

konge i frankerriket i 481. 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. 

 

025. Chlotar I. Født 500, død 561. Han var 

visstnok gift hele seks ganger, men kun to av 

hustruenes navn er kjent. Hustruen Ingunde, 

født 511, var datter av Cloderich (480-) som 

var sønn av Sigibert (450-). Hustruen 

Aregunde, født 520, var Ingundes søster. 

Clotar I. ble frankisk medkonge i 511 og i 

årene 558-561 var han enekonge. 

 

026. Chilperic I. Født 538, død 584. Han var 

gift med Fredegonde, født 542, død 597. Hun 

var datter av Samson (516-), som var sønn av 

Hermenefred (485-),  

Chilperic I. var konge i Franken i årene 561-

584.  

 

027.   Chlotar II. Født 584, død 628. Han var 

gift tre ganger. To av hustruene er kjent; han 

var først gift med Berthetrude, (588-). Siden 

giftet han seg med Sigihild, (600-), som var 

datter av Chrodoald (575-) og Clodosvintha  

(574-).  

Chlotar II. etterfulgte faren som konge kun 4 

måneder gammel og ble støttet av moren 

Fredegonde mot broren Childeberts streben 

etter makten. Etter morens død i 597 ble han 

slått av Theodebert av Austrasia (592-612) og 

dennes bror kong Theodoric (Thierre) II. av 

Bourgogne (596-613), men da sistnevnte døde, 

ble han konge av hele Frankrike. De to 

brødrenes bestemor, den intrigerske dronning 

Brunehilde, lot han drepe ved å la denne slepes  

etter hester som la ut i fullt sprang.  
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028. Dagobert I. Født 602, død 638. Han 

hadde fem hustruer, hvorav to av dem er kjent. 

Han var blant annet gift med Ragnetrude, født 

ca. 608, og etter hennes død med Nanthilda, 

født ca. 612. 

Dagobert I. ble anerkjent som konge av 

Austrasia allerede i 622. Dette riket slo han 

sammen med Neustria da faren døde i 628 og 

sammen med Aquitania i 632 da broren 

Caribert døde. Dagobert la også under seg 

saxerne, gascognerne og bretannerne, men 

hans seire vant ingen gjenklang på grunn av 

hans grusomheter og lidenskapen for kvinner. I 

632 grunnla han St. Denis, hvor han ble 

gravlagt 8 år senere.  

 

029. Sigebert III. Født 629, død 656. Han var 

gift med Immachilde. Født ca. 638. 

Sigebert III. var konge over Austrasia i 632.  

 

030. Dagobert II. Født 651, død 679 da han 

ble myrdet etter ordre fra Pipin den tykke. Han 

var gift med Gisèlle De Razês, fra Rhedae. 

Dagobert II. ble konge av Austrasia i 656. 

Majordomus Grimoald fordrev Dagobert II. til 

England, men han vendte tilbake i 674 og 

gjenvant en del av sine landområder. 

Imidlertid fikk Grimoald ryddet ham av veien i 

679 etter å ha oppnådd gode forbindelser med 

mektige Pipin den tykke. 

 

031. Sigebert IV. Født 676, død 758. Han var 

gift med Magdala.  

Sigebert IV. var greve av Razès. 

 

032. Gisela. Født ca. 705. Hun var gift med 

grev Caribert av Leon. Født ca. 703. 

 

033. Bertrade av Leon. Født 726 i Leon. Død 

13.07.783. Hun var gift med Pepin den lille. 

Født 714. Død 24.09.768. Han var major 

domus over Neustrien, Burgund og Provence.  

Pepin den lille er ane nr. 034 på slektslinje 

001. 

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. 
26

 

SLEKTSLINJE 003 

 

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

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

Gerd Gymesdotter, en kvinne av "jotneslekt", 

det vil si av gutonerstamme, et folk beslektet 

med geterne i Trakia og gøtene i Gøtaland, 

samt jydene i Danmark.  

Yngve-Frøy var i treårsalderen ved 

utvandringen fra Asovdistriktet ved Dons 

munning øst for Asovsjøen i Sør-Russland. 

Når dette folkeslaget ”asene” valgte å forlate 

Asov og området nord på Kubanhalvøya var 

dette av frykt for romerne som stadig utvidet 

sitt territorium. Innvandrerne fra Sør-Russland 

gjorde gutonene til kjemper fordi de var mer 

høyreiste enn sine slektninger ved Svartehavet. 

Yngve-Frøy bygde et stort hov i Uppsala, hvor 

han hadde sitt hovedsete. Han var drotten 

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

og gode tider i Sverige på den tiden og æren 

for dette ble tillagt Yngve-Frøy.  

Kongens helse sviktet med årene og han ble 

sykelig på sine eldre dager. Ettersom Yngve-

Frøy var en meget avholdt konge blant folket 

var det flere som ville besøke ham på sykeleie, 

men hovsvaktene lot bare noen få av 

innbyggerne komme å se ham. Etterhvert som 

sykdommen ble verre, tenkte mennene hans ut 

et råd. Tjenerne på hovet bygde en stor haug, 

med dør og tre glugger, utenfor hovet. Da 

Yngve-Frøy døde bar tjenerne ham til haugen 

og gjemte liket der i tre år. Til innbyggerne 

fortalte de at Yngve-Frøy fremdeles levde, så 

derfor fortsatte de å betale skatt. All skatten 

som kom inn ble kastet inn i haugen til den 

døde kongen, og slik fortsatte svenskene å 

betale skatt i tre år til sin døde konge. 

 

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

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

med sete i Skuttunge. Fjolner Yngvesson var 

en mektig konge og en god venn med 

herskerne i nabolandene. En av de beste 

vennene hans var kong Frode i Danmark, med 

sete i Lejre på Sjælland. Fjolner Yngvesson 

var flere ganger til gjestebud hos kong Frode i 

Lejre. Siste gangen han var der gikk det riktig 

ille. På kongsgården i Lejre var det bygget et 

stort kar som var flere meter høyt, og stivet av 

med store tømmerstokker. Det store karet stod 

i en stue nedenunder, og ovenpå var det et loft 

med åpning i gulvet. Dette karet var fylt med 
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sterkt mjød. Nå var det dessverre slik at 

soverommet til Fjolner Yngvesson lå like i 

nærheten av åpningen på mjødkaret. Det ble 

drukket atskillig med mjød i det gode 

selskapet. Fjolner Yngvesson ble døddrukken, 

og gikk og la seg. Utpå natten våknet han og 

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

av veien og gikk like opp i det store mjødkaret, 

hvor han druknet. 

 

003. Sveigde Fjolnersson. Konge i Svitjod. 

Han overtok riket etter sin far. Sveigde 

Fjolnersson var nok ikke riktig klok. Han 

gjorde et løfte om at han ville lete etter 

Gudeheim og Odin den gamle. Sveigde 

Fjolnersson reiste rundt i store deler av Nord-

Europa for å finne Odin. Men etter fem år 

måtte han vende hjem til Svitjod med 

uforrettet sak, han gav ikke opp, men fortsatte 

å lete etter Odin hjemme i Svitjod. En dag kom 

ham til en gård som het Stein. Gården hadde 

sitt navn etter en stein som var så stor som et 

hus. Sveigde Fjolnersson fikk øye på en dverg 

som satt ved siden av den store steinen. 

Dvergen ropte på ham og ba han komme dit 

for å lete etter Odin. Sveigde Fjolnersson 

sprang inn i en åpning i steinen, men denne 

lukket seg etter ham, og Sveigde kom aldri ut 

igjen. 

 

004. Vanlande Sveigdesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Driva 

Snøsdatter. Vanlande Sveigdesson var en stor 

hærfører og reiste på tokter til flere land. En 

vinter måtte han og hæren hans overvintre i 

Finland. Her bodde de hos kong Snø den 

gamle, og de utviklet etterhvert et godt 

vennskap. Dette førte blant annet til at 

Vanlande Sveigdesson ble gift med kong Snøs 

datter. 

 

005. Visbur Vanlandesson. Han overtok etter 

sin far som konge i Svitjod. Han ble først gift 

med en datter til Aude den rike. Til henne gav 

ham tre storgårder i brudegave, og dertil en 

halsring av gull. Dette ekteskapet varte ikke så 

lenge, for etter noen få år fant kongen seg en 

ny hustru. Den første hustruen reiste hjem til 

sine foreldre, og hun tok med seg parets to 

sønner. Disse to sønnene drepte senere sin far.   

 

006. Domalde Visbursson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge, 

ble det sult og nød i Svitjod. Derfor fikk 

innbyggerne i stand et stort blot i Uppsala for å 

tilfredsstille guden. Det første året blotet de 

med okser, men det hjalp ikke stort. Neste året 

tok de til med manneblot, men da ble det bare 

verre. Det tredje året holdt landshøvdingene 

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

skyld i sult og nød. Derfor ble det bestemt at 

for å tilfredsstille guden måtte de drepe (ofre) 

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

for etter at kongen var død ble det igjen gode 

tider i landet. 

 

007. Domar Domaldesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Drott 

Danpsdatter. Domar Domaldesson sin 

regjeringstid regnes til begynnelsen av 200-

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

landet.  

 

 
Gravfunn fra Gullen i Gran på Hadeland. På bildet 

ser man tydelig hvorledes den romerske 

bronsekjelen som er en gravurne, er plassert. 

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

av dr. Sigurd Grieg. 

 

008. Dygve Domarsson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var nok en rolig og sindig 

konge. Landet var nå var inne i en rolig 

periode.  

 

009. Dag Dygvesson. Konge i Svitjod, med  

sete i Uppsala. Han var konge på slutten av  

200-tallet. 

 

010. Agne Dagsson. Konge i Svitjod på 300-

tallet. Han var en krigersk leder og gikk blant 

annet til krig mot Finland. Han vant over den  
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finske hæren og la landet under seg.  

 

011. Alrek Agnesson. Konge i Svitjod. Han 

var en mektig konge og dyktig leder for hæren.  

 

012. Yngve Alreksson. Konge i Svitjod, med 

sete i Uppsala. Han var som sin far en mektig 

konge og dyktig leder for hæren. Yngve 

Alreksson ble drept av sin bror, Alv Alreksson. 

 

013. Jørund Yngvesson. Konge i Svitjod på 

slutten av 300-tallet, med sete i Uppsala. 

Jørund Yngvesson reiste ofte på vikingtokter 

om sommeren. En sommer kom han til 

Danmark med hæren sin. Her herjet de først 

helt nord i Jylland, siden gikk de inn 

Limfjorden med skipene og herjet, men der ble 

de møtt med sterk motstand. Det kom til 

voldsomme kamphandlinger, hvorpå Jørund 

Yngvesson ble fanget av danskene, og siden 

hengt.  

 

 
Rester av en bygdeborg på Romerike. I 

folkevandringstiden på 300-tallet, da hunnerne fra 

øst stormet innover Europa, ble det bygd flere 

lokale forsvarsverk i Norge og Sverige som ble kalt 

bygdeborger. Disse fungerte også som gode 

tilfluktssteder under indre stridigheter mellom 

småkongene. 

 

014. Aun den gamle Jørundsson. Konge i 

Svitjod, med sete i Uppsala. Han ble konge 

over Svitjod etter sin far. Aun den gamle 

Jørundsson var en klok konge og levde for det 

meste i fred med sine naboer. Han døde av 

alderdomssvakhet i Uppsala. 

 

015. Egil Aunsson. Konge i Svitjod i  

begynnelsen av 500-tallet. Dette embetet  

overtok han når faren døde. Han var lik sin far 

på mange måter og var ingen stor hærmann. 

Han ble drept av en okse og er begravet i 

Uppsala. 

 

016. Ottar Vendelkråke Egilsson. Konge 

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

ved Limfjorden i Jylland i Danmark av danske 

jarler. Etter at han var død tok danskene liket 

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

fugler kunne rive i liket. Så laget danskene en 

trekråke. Denne sendte de til Uppsala, med 

beskjed om at kongen deres ikke var mer verd 

enn denne kråka, derav navnet Vendelkråke. 

 

017. Adils Ottarsson. Han regnes som 

grunnleggeren av det nåværende Sverige. 

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

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

krig med var kong Åle fra Opplandene i 

Norge. Adils Ottarsson var gift med Yrsa 

Helgesdatter, som var datter av Helge 

Halvdansson, konge av Sjælland i Danmark og 

hustru Aalov den mektige. 

 

018. Øystein Adilsson. Konge over Sveavelde 

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

kong Solve fra Nærøy i Namdalen i Norge. 

 

019. Yngvar Øysteinsson. Konge over 

Sveavelde omkring år 600. Han var en stor 

hærmann og var ofte på tokt. Svenskene var 

den gang svært utsatt for herjinger, både av 

dansker og folk lengre østfra. For å knuse 

fienden i øst sluttet nå Sverige fred med 

Danmark. Kong Yngve Øysteinsson seilte etter 

denne fredsslutningen inn Østersjøen til 

Estland, hvor de gikk i land. Men esterne 

hadde mobilisert en stor hær ved stedet Stein, 

og var klare til kamp mot svenskene. Her ble 

det et blodig slag hvor størstedelen av 

svenskehæren ble slått i hjel. Blant de drepte 

var også kongen. 

 

020. Anund Yngvarsson. Konge i Sverige, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge 

var det fredelige tider i Sverige, men han ville 

hevne farens nederlag i Estland. Han reiste  

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

og herjet stygt rundt i landet. Etter dette 

vellykkede angrepet var det en stolt konge som 

kom tilbake til Sverige. Kongen bestemte seg 

nå for at noen de mange ødemarkene i landet 
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skulle bygges ut. Det ble lagt ned mye arbeid 

på å rydde skogene, samt å bygge hus langs 

rydningene. Det ble også bygd flere veier som 

gikk gjennom store skogsområder, over myrer 

og øde fjellstrekninger. Som følge av all denne 

rydningen ble nå kongen kalt for Braut-Anund. 

 

021. Ingjald Illråde Anundsson. Konge i 

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

Ingjald Illråde Anundsson var blitt lei av flere 

av de mange småkongene som satt rundt i 

Sverige. For å kvitte seg med disse inviterte 

han dem til stort gjestebud i Uppsala. Utpå 

kvelden, da festen var på sitt beste, forlot 

kongen selskapet med ondsindige planer. 

Kongen samlet sammen sine nærmeste menn, 

som etter kongens befaling satte fyr på 

bygningen hvor festen ble holdt, slik at alle 

gjestene omkom. Ingjald Illråde Anundsson 

kunne nå uten maktbruk legge under seg de 

landområder hvor de drepte kongene hadde 

regjert. 

 

022. Olav Ingjaldsson. Han flyktet fra 

Uppsala da faren døde. Olav Ingjaldsson slo 

seg ned i Värmland, og bygde opp landet der. 

Han var gift med Solveig Halvdansdatter. 

Hun var datter av Halvdan Gulltann, fra Solør. 

Halvdan Gulltann var sønn til Solve 

Solvarsson, fra Solør, som igjen var sønn til 

Solvar den gamle. Solvar den gamle var den 

første som ryddet områdene i Solør. 

 

023. Halvdan Kvitbein Olavsson. Konge på 

slutten av 600-tallet. Han var gift med Aasa 

Øysteinsdatter, datter av Opplandskongen 

Øystein Hardråde (den mektige, den vonde), 

som rådde på Hedmark. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble fostret i Solør hos morfaren, og 

var den første av ætten i Norge. Han arvet riket 

der etter morfaren, og selv økte han rikets 

størrelse ved krig og giftemål. Halvdan 

Kvitbein Olavsson ble først konge over Solør 

og Romerike, men etter kort tid innbefattet 

kongeriket hele Hedmark, Toten, Hadeland, 

Vestfold og Värmland. Halvdan Kvitbein 

Olavsson ble en gammel mann, og døde 

sottedød på Toten. Liket ble ført til det hovet 

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

- som lå på Askæreid i Skiringssal (Tjølling i 

Vestfold). Her ble liket hauglagt, noe som  

visstnok gav makt og anseelse til ætten. 

 

024. Øystein Halvdansson. Konge på 

Romerike og i Vestfold. Han var gift med Hild 

Eiriksdatter, datter av Eirik Agnarsson, som 

var konge i Vestfold. Eirik Agnarsson var sønn 

til Agnar Sigtryggsson, som var konge i 

Vendsyssel i Danmark. Øystein Halvdansson 

ble hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson. 

Konge i Vestfold. Han fikk tilnavnet den 

gavmilde og matknappe fordi han betalte 

folkene sine godt, men gav dem lite mat. Han 

var gift med Liv Dagsdatter, datter av kong 

Dag i Vestmar (Sør-Telemark).  

Kongssetet til Halvdan Øysteinsson lå på 

Holtan i Vestfold. Han reiste ofte i viking, og 

samlet seg mye gods. Han døde sottedød, og 

ble som faren hauglagt i Borre i Vestfold. 

 

026. Gudrød Veidekonge Halvdansson. 

Konge på 800-tallet. Han var konge over 

Vestfold og Oslo området. Han var først gift 

med Alvhild Alvarinsdatter, fra Alvheim, og 

med henne fikk han sønnen Olav Geirstadalv 

Gudrødsson. Ved dette giftemålet fikk han av 

svigerfaren kong Alvarin en del av 

Vingulmark (omtrent nåværende Østfold). 

Alvhild døde i ung alder, etter få års ekteskap. 

Gudrød Veidekonge var en mektig konge. Da 

Alvhild var død sendte han sine menn vestover 

til kong Harald Raudskjegg (Granraude) på 

Agder, for å fri til hans datter Åsa. Men 

Agderkongen sa nei, og sendemennene måtte 

reiste tilbake til Gudrød med uforrettet sak. En 

stund etter satte Gudrød skipene på sjøen, og 

dro med mye folk til Agder. Der kom de om 

natten uventet til kong Haralds gård, og gikk 

til angrep. Da kong Harald ble klar over at en 

hær var kommet til gårds, samlet han sammen 

de få soldatene han hadde på gården. Det ble 

kamp - hvor kong Harald falt. Gudrød tok et 

stort krigsbytte, samt kongsdatteren Åsa. Han 

giftet seg med henne, og de fikk sønnen 

Halvdan Svarte Gudrødsson. Da han var 

årsgammel dro Gudrød om høsten på gjesting. 

En kveld var det et stort drikkelag, og kongen 

selv var svært full. Da det ble mørkt gikk 

Gudrød opp fra skipet, men da han kom på 

brygga sprang det en mann imot ham og stakk 

et spyd gjennom ham, noe som ble hans død. 

Drapsmannen ble straks drept. Om morgenen - 

da det var blitt lyst - kjente de igjen 

drapsmannen, som var skosvennen til dronning 
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Åsa. Gudrød ble myrdet som hevn for drapet 

på Åsas far og bror. Hun fornektet heller ikke 

at drapet var skjedd etter hennes råd.  

 

 
Osebergskipet, skipsfunn fra vikingtiden (dateres til 

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

Gravhaugen som var 44 meter bred og opprinnelig 

seks meter høy ble utgravd i 1904. I skipets 

gravkammer fantes rester av to kvinneskjeletter. 

Utstyret var meget rikt og bestod blant annet av fire 

sleder, en vogn med fire hjul, billedvevnader, 

senger fat, øser, bøtter, diverse landbruksredskaper 

og kister. Alt var meget godt bevart og gravgodset 

gav derfor et nesten fullstendig bilde av kultur og 

utstyr på en norsk kongsgård i vikingtiden.  Det 

antas at det er dronning Åsa, Agderdronningen, 

som er hauglagt i Osebergskipet.. 

 

Gudrød Veidekonges sønn Olav, fra første  

ekteskap, ble konge i Vestfold etter faren. Det 

er fortalt om ham at han var en mektig konge 

og en stor hærmann. Han døde av fotverk og 

ble hauglagt på sin gård Geirstad (muligens 

Gjekstad i Sandar, nabogården til Gokstad, der 

Gokstadskipet ble funnet). Senere ble Olav 

Gudrødsson dyrket som en slags godvette i 

området, og ble gjerne kalt for Olav 

Geirstadalv.   

 

027. Halvdan Svarte Gudrødsson. Født ca. 

820. Død ca. 860. Konge over Agder, 

Vestfold, deler av Oslo området, Romerike, 

Toten, Land, Hadeland og Sogn.  

Halvdan Svarte var først gift med Ragnhild 

Haraldsdatter, datter av Harald Gullskjegg, 

som var konge i Sogn. Halvdan Svarte og 

Ragnhild fikk en sønn som ble kalt Harald 

etter morfaren. Gutten vokste opp hos 

morfaren kong Harald Gullskjegg. Kong 

Harald Gullskjegg begynte å dra på årene - og 

var sønneløs - så han gav hele sitt rike til 

dattersønnen Harald, og tok ham til konge. 

Noe senere døde kong Harald Gullskjegg. Den 

samme vinteren døde også hans datter 

Ragnhild Haraldsdatter. Våren etter ble den 

unge kong Harald syk og døde i Sogn - bare 10 

år gammel. Halvdan Svarte krevde riket i Sogn 

etter sin sønn, og det ble ingen motstand mot 

dette. 

 

 
Osebergvognen, en solid vogn fra 800-tallet. 

Vognen ble funnet under utgravningene av 

Osebergskipet og illustrerer datidens teknologi. 

 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble annen gang 

gift med Ragnhild Sigurdsdatter, datter av 

kong Sigurd Hjort Helgesson på Ringerike og 

Tyrne Haraldsdatter.  

Straks etter at Gudrød Veidekonge 

Halvdansson var død fór Åsa med den 

årsgamle sønnen Halvdan til Agder, og der tok 

hun styringen over det riket faren hadde hatt. 

Halvdan ble fostret der, og vokste seg snart 

stor og sterk. Han fikk tilnavnet "den svarte" 

fordi han hadde svart hår. Da Halvdan Svarte 

var 18 år tok han kongedømmet på Agder. 

Bare noen få år etter reiste han til Vestfold, 

hvor hans halvbror Olav Geirstadalv 

Gudrødsson satt som småkonge, og brødrene 

delte - uten sverdslag - kongedømmet mellom 

seg. Noen måneder etter forliket med broren 

samlet kong Halvdan Svarte sammen en stor 

hærstyrke, for å underlegge seg en større del 

av Norge. Det første målet var Vingulmark 

(landet østenfor Oslofjorden), hvor hans far 

hadde vært konge. Det ble kraftige kamper, 

men til slutt ble det inngått et forlik, som 

gjorde slutt på stridighetene. De ble blant 

annet enige om at Halvdan Svarte skulle ha 

herredømmet over halvparten av dette 

landområdet. Etter dette reiste Halvdan Svarte 

nordover til Romerike, og la det landområdet  



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

80 

 

 

under seg.  

 

 

Gokstadskipet ble i 1929 flyttet til Vikingskipshuset 

på Bygdøy i Oslo. 

 

Kongen på Hedmark
27

, Sigtrygg Øysteinsson, 

samlet nå sammen en hær, som skulle angripe 

inntrengerne og forsvare Opplandene. Det ble 

et kraftig slag, som endte med at Agderkongen 

vant. Hedmarkskongen ble drept under 

tilbakeflukten av en pil, som traff ham under 

den venstre armen. Det var i mange år etter 

dette slaget ufred mellom den nye kongen på 

Hedmark, Øystein Øysteinsson, og 

Agderkongen. 

Snorre Sturlasson forteller om Halvdan Svartes 

dronning Ragnhild at hun en gang hadde en 

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

av serken sin. Mens hun holdt tornen i hånden, 

ble den til en stor kvist. Den ene enden nådde 

ned til bakken og slo røtter. Den andre enden 

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

som var svært tykt, og så høyt at hun ikke 

kunne se toppen. Den nederste delen av treet 

var blodrødt, stammen var fagert hvit, grenene 

hvite som snøen, med en mengde kvister - og 

de bredte seg utover hele Norge, og enda 

videre. 

Kort tid etter fødte hun en sønn, som fikk 

navnet Harald. Gutten vokste seg tidlig stor og 

sterk. Han var vakker å se til, var en 

idrettsmann - forstandig og vennlig. Hans mor 

holdt meget om ham, faren noe mindre. 

Kong Halvdan Svarte pleide aldri å drømme. 

Da han syntes dette var rart spurte han en 

mann som het Torleiv den vise hva han skulle 

gjøre med det. Torleiv rådet kongen til å legge 

seg til å sove i en grisegård. Kongen gjorde 

det, og da drømte han at han hadde det 

vakreste hår en kunne se, som hang i lange 

lokker. Håret nådde til jorden, noe til midt på 

leggen, andre til kneet, andre til hoften eller 

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

små at de så vidt var kommet frem på kronen. 

Hårlokkene var ulike, men en av dem var 

større, fagrere og lysere enn de andre. Torleiv 

den vise tydet denne drømmen til at Halvdan 

Svarte skulle få et stort avkom, og at hans ætt 

skulle råde med stor heder, men ikke alle med 

like stor. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble ikke gammel. 

En vårdag skulle han kjøre hjem over isen på  

Ransfjorden. Han kom fra et gjestebud på 

Hadeland, og hadde mye folk med seg - hvor 

de fleste var fulle. Kong Halvdan kom ut på 

isen, til det stedet hvor kuene fikk vann. Isen 

var tynn, og han gikk rett i vannet. Folkene 

hans styrtet til for å hjelpe kongen, men da 

knakk isen ennå mer. Der druknet kongen - 

omlag 40 år gammel - og 20 av hans menn. 

Halvdan Svarte Gudrødsson var en vennlig og 

god konge for landet, og hans død fylte folket 

med stor sorg. De fremste mennene - i de 

fylkene han hadde rådd over - krevde at liket 

skulle gravlegges hos dem, fordi de trodde det 

ville bringe fylket velsignelse og gode år. For 

at det ikke skulle bli krig om liket ble de enige 

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

derfor gravhauger - kalt Halvdanshauger - etter 

ham på Stein på Ringerike (ved 

Steinsfjorden?), Romerike (Raknehaugen i 

Ullensaker?), Skiringssal (Tjølling) i Vestfold 

og Helgøya i Mjøsa. Halvdan Svarte 

Gudrødsson ble en slags godvette i disse 

fylkene. Halvdan Svarte tilskrives 

organiseringen av Eidsivating ved Eidsvoll, 

samt den loven som skulle gjelde over 

Opplandene. 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850. Død 933, gravlagt ved Haugesund. Han 

var Norges første enekonge.  

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane 

nr. 028 på slektslinje nr. 004.  

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 

hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 

av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 

kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 
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Sagaen forteller om hvordan kong Haralds 

samling av Norge begynte: "Det var en møy 

som het Gyda kongsdatter, som var datter av 

kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp 

hos en rik bonde i Valdres. Kong Harald 

sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret 

hennes var at hun ikke ville ta til mann en 

konge som bare rådde over noen få fylker. Hun 

ville gifte seg med Harald hvis han ville legge 

under seg hele Norge, og rå over riket like fritt 

som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong 

Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa 

at ordene hennes var uvettige, men kong 

Harald sa at ordene hennes hadde mint ham 

om de ting som det var forunderlig at han ikke 

hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at 

han ikke skulle skjære eller kjemme håret før 

han hadde lagt under seg hele Norge, med 

skatter og skylder - eller og dø".  

Kong Harald og onkelen Guttorm samlet så 

sammen en hær, og dro gjennom Opplandene, 

over Dovre og til Trøndelag. I Trøndelag tok 

de først Orkdølafylke, og så det ene etter det 

andre av de øvrige 8 trønderfylkene - 

Øynafylke (Inderøy og Beitstad), 

Sparbyggjafylke (Sparbu, Stod og Snåsa), 

Verdølafylke, Skøynafylke (Skogn og 

Ytterøy), Stjørdølafylke, Strindafylke (Strinda, 

Frosta og Leksvik) og Gauldølafylke. I  

Trøndelag fikk kong Harald god hjelp av jarlen  

Håkon Grjotgardsson, som rådde over 

Hålogaland. Han gikk frivillig sammen med 

kongen med alle sine menn. Da kong Harald 

hadde tatt Trøndelag og Namdalen vendte han 

seg mot Nordmøre og Romsdalen. Kongene 

over disse to fylkene møtte han ved 

øya Solskjel, like sør for Smøla. Det ble et 

hardt slag, men kong Harald seiret, hvorpå han 

la under seg disse fylkene. Kongen satte sin 

venn, Ragnvald Mørejarl Øysteinsson (far til 

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

Solskjel stod det et nytt slag året etter, da 

seiret kong Harald over kongene på Sunnmøre 

og Firdafylke. Sunnmøre la kongen straks 

under seg, og Firdafylke våren etter. Kong 

Harald fortsatte å legge landet under seg, og 

tok fylke etter fylke helt til Sognefjorden. Da 

var det langs kysten bare Hordafylke, 

Rygjafylke, Egdafylket og Telemark igjen. 

Men der kunne han vente seg stor motstand, 

for ingen steder i landet var det så mye rikdom 

og makt som der. Kong Harald forberedte seg 

på hvordan han skulle ta disse områdene i flere 

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

han sørover. Der hadde det samlet seg en stor 

hær av horder, ryger og egder, samt 

telebønder, og begge hærstyrkene tørnet 

sammen i Hafrsfjord i 872. Etter en lang og 

hard kamp vant kong Harald
28

. 

  

 
Store deler av Kystnorge og flere innlandsbygder i 

Sør-Norge ble samlet til ett kongerike etter slaget i 

Hafrsfjord i 872.  

 

Mens kong Harald var opptatt med 

krigføringen på Vestlandet hadde 

svenskekongen Eirik prøvd å legge under seg 

mye av Østlandet. Men kong Harald avverget 

dette, og tok siden og la under seg både 

Värmland og Rånrike (Bohuslen) i Sverige. 

Etter dette opphørte motstanden mot kong 

Harald, som nå ble enekonge i Norge. Like 

etter reiste han til Ragnvald jarl på Møre, som 

hadde hjulpet ham mye under denne lange 

ufreden. Ragnvald jarl skar det lange håret til 

kongen, som hadde grodd i 10 år, og gav  

kongen navnet Hårfagre. 

I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la 

under seg er det fortalt at han tok odelen fra 

bøndene, og gjorde gårdene til sin eiendom, 

såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde 

tidligere vært sine egne herrer på 

odelsgårdene, og ikke betalt skatt. Under kong 

Harald Hårfagre måtte de nå betale landskyld, 

og følge kongen når han samlet til hær. Hvis 

noen ikke ville dette kunne kongen ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

bøter. Kong Harald Hårfagre hadde som de 

gamle kongene en hird (vakt) rundt seg. Han 

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

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

jarlen skulle få tredjeparten av. Jarlen skulle 

også i tider hvor det var ufred skaffe kongen 

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

herser, som skulle skaffe kongen 20 mann ved 

ufredstid. Kongen gav belønning til hersene - 

ved å gi dem kongsgårder til len - derfor ble de 
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senere kalt lendmenn. Lendmennene var ikke 

bare kongelige embetsmenn, de var også som 

tidligere bondehøvdinger, med makt og 

innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den 

samme makten som før.  

 

 
Kong Harald var ikke nådig mot dem som nektet å 

underkaste seg hans kongsmakt. Under hans styre 

måtte endog odelsbøndene begynne å betale 

landskyld, samt følge kongen når han samlet til 

hær. Hvis de nektet kunne Haralds menn ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 

store bøter 

 

Som vederlag, for de len de fikk av kongen, 

skulle lendmennene følge ham med sine menn 

i ufred og fri bygda fra tyver og røvere. 

Mannskapet til lendmennene ble siden den 

mest pålitelige styrken i den norske hæren. På 

grunn av denne nye ordningen - og at bøndene 

bestandig hadde gjort som de gamle 

høvdingene ville - ble følgene av dette at 

kongen ikke kom langt uten støtte hos 

lendmennene. 

Kong Harald Hårfagre gjorde alle pålegg 

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

større inntekter enn før, og derfor var det 

mange gamle stormenn som ville tjene kongen. 

Men det var også mange som ikke kunne finne 

seg i styringen til kong Harald Hårfagre - som 

de kalte hardstyre og trelldom. Mange 

storbønder, særlig fra Vestlandet, reiste fra 

eiendommene sine. De seilte til Island, for å ta 

land der - som hadde blitt oppdaget av noen 

vikinger for ikke så lang tid siden. Det var 

også flere som reiste til de skotske øyene, hvor 

mange av dem hadde venner og familie. Derfra 

holdt de ufred med kong Harald Hårfagre, og 

herjet i riket hans. Tilsist samlet kong Harald 

Hårfagre sammen en stor hær, og seilte til de 

skotske øyene - jaget vikingene - og la 

Hjaltland (Shetland), Orknøyene og 

Suderøyene (Hebridene), Man og trolig 

Færøyene under Norges rike, hvor han innsatte 

jarler. Like etter ble vikingene i Skottland 

jaget av allmuen der, og store mengder av 

disse tok veien til Island. 

 

 
Haraldsstøtta i Haugesund, som ble reist til minne 

om kongen som samlet Norge til ett rike. Bildet er 

tatt før 1924. 

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

og da emigrerte minst 400 storbønder og deres 

følge fra Norge til Island. Før kong Harald 

Hårfagres død var tallet på emigranter til 

Island oppe i ca. 25 000 mennesker - mest fra  

Vestlandet - noe som var et stort tap for Norge. 

Kong Harald Hårfagre krevde også skatt av 

finnene (samene) i Finnmark og på Kola - som 

hørte til Russland - og helt til Hvitehavet, som 

var norsk skatteland.  

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var 

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

norske riket til sønnen Eirik Blodøks. Kong 

Harald Hårfagre døde sottedød i 933. 
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029. Olav Geirstadalv Haraldsson. Han ble i 

934 drept av den maktsyke halvbroren Eirik 

Blodøks Haraldsson som faren hadde utnevnt 

til overkonge i Norge. Olav Geirstadalv var 

sønn av Harald Hårfagre i dennes ekteskap 

med Svanhild Øysteinsdatter, som var datter 

av Øystein jarl. Olav Geirstadalv hadde 

helsøsknene Bjørn Farmand og Ragnar Rykkel 

Haraldsønner, og han var sammen med fire av 

sine hel- og halvbrødre, blant dem også Bjørn 

Farmand, underkonge i Vingulmark, 

Romerike, Vestfold og Telemark. Olav 

Geirstadalv overtok riket i Vestfold etter Bjørn 

Farmands død, og Olav ville hevne drapet på 

helbroren, men det var ikke så enkelt ettersom 

faren, kong Harald, støttet morderen Eirik 

Blodøks. Dermed fikk Eirik den nødvendige 

støtten for å nedkjempe de av sine halvsøsken 

som ikke ville akseptere hans makt som 

overkonge. Olav hadde tatt hånd om Bjørns 

sønn Gudrød, og denne vokste opp sammen 

med hans egen sønn Tryggve slik at disse var å 

regne som fosterbrødre. Begge ungguttene 

hadde gode evner og stort pågangsmot.  

Da innbyggerne i Viken (Osloområdet) fikk 

underretning om at hordalendingene hadde tatt 

kong Eirik til overkonge, tok de kong Olav 

Geirstadalv til konge i Viken, og han godtok 

deres valg. Dette var ikke i samsvar med kong 

Haralds avgjørelse om hvem som skulle være 

overkonge, og dermed ble kongevalget i Viken 

heller ikke akseptert av kong Eirik Blodøks 

som året etter farens død rustet ut en større 

hærstyrke og drog mot Østlandet. Det kom til 

et større slag mellom halvbrødrene i Tønsberg, 

hvor kong Eirik seiret og kong Olav falt.  

 

030. Tryggve Olavsson. Død 963. Han var 

gift med Astri Eriksdatter. Født ca. 940 på 

Obrestad på Jæren i Rogaland. Hun var datter 

av Eirik Bjodaskalle på Obrestad i Rogaland.   

Tryggve Olavsson var større og sterkere enn 

noen annen ungdom i distriktet der han vokste 

opp, men han var for ung og hadde for liten 

hærstyrke til å ta opp kampen mot Eirik 

Blodøks. Etter kong Olavs død flyktet sønnen 

Tryggve Olavsson og fosterbroren Gudrød 

Bjørnsson nordover til Opplandene nord for 

Mjøsa, men de vendte tilbake til Vikedistriktet 

da de fikk høre at deres onkel kong Håkon 

Adalsteinsfostre var kommet hjem fra England 

og oppholdt seg i Viken. Kong Håkon tok 

vennlig i mot sine nevøer og han gav dem 

kongsnavn, og de fikk den samme makt som 

kong Harald hadde gitt fedrenes deres. 

Tryggve Olavsson ble innsatt som kong ei 

Ranrike og Vingulmark og Gudrød Bjørnsson 

ble konge over Vestfold. Håkon 

Adalsteinsfostre la under seg hele Norge da 

halvbroren Eirik Blodøks hadde flyktet til 

England og han var overkonge i Norge i 

perioden 935-961. Tryggve Olavsson falt i 

kamp mot Harald Gråfell Eiriksson, som var 

sønn av Eirik Blodøks. Etter kong Tryggves 

fall flyktet dronning Astrid, som var gravid, 

vestover fra Vestfold og sammen med en flokk 

trofaste tjenere klarte hun å komme seg 

hjemover til familien på Obrestad. Men 

underveis til Jæren var imidlertid tiden 

kommet får at hun skulle føde, og på en holme 

i Sirdalsvannet fødte hun sønnen Olav – den 

senere kong Olav Tryggvasson.   

 

031. Astri Tryggvesdatter. Født ca. 960 i  

Vikendistriktet. Hun ble sommeren 997 gift 

med Erling Skjalgsson Sola. Død 1028 ved 

Bokn i Nord-Rogaland. Han var sønn til 

Torolv Skjalg på Sola, og han tilhørte dermed 

en av de mektigste ættene på Sør-Vestlandet i 

tidlig vikingtid.  

Erling Skjalgsson var den mektigste 

lendermann i Norge på slutten av 900-tallet og 

begynnelsen av 1000-tallet, og mye av makten 

og innflytelsen hadde han fått gjennom 

svogeren kong Olav Tryggvasson (konge i 

Norge 995-1000). Olav Tryggvasson hadde gitt 

Erling sin søster til ekte, og han tilbød ham 

også jarlenavn, men Erling avslo det. I stedet 

for jarlenavn fikk Erling Skjalgsson hele den 

sørvestlige delen av Norge i len; et område  

som strakte seg fra Sogn til Lindesnes i sør.  

Erling Skjalgsson var ikke delaktig under 

salget ved Svolder i år 1000 da Olav 

Tryggvasson falt. Det tok flere år før Erling 

inngikk forlik med de nye herskerne i Norge, 

jarlene Eirik og Svein Haakonsønner, som satt 

med kongemakten i Norge frem til 1016. 

Erling Skjalgsson hersket og levde som en 

konge på Solagården, og for å synliggjøre sin 

makt og posisjon hadde han alltid 90 frie menn 

rundt seg, men når jarlene Eirik og Svein 

besøkte Sola ble Solakongens vaktstyrke økt til 

200 mann.  

Olav Haraldsson samlet sammen mannskap og 

skip i Oslofjorden og drog sørvestover langs 

kysten mot Agder, men kongen fikk svært lite 
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støtte av befolkningen i dette området. Kongen 

og hærfølget rundet Lindesnes og etter et 

lengre opphold i Lyngdalsdistriktet fortsatte de 

nordvestover mot Jæren hvor de fikk høre at 

Erling Skjalgsson var i ferd med å kalle 

sammen en hærstyrke til å slåss mot dem. 

 

 
Da jarlene mistet kongemakten i Norge i 1016 

overtok Olav Haraldsson (bildet) som konge, men 

det ble aldri noe godt forhold mellom ham og 

Erling Skjalgsson. På midten av 1020-tallet utviklet 

det seg til et direkte fiendskap mellom dem, og da 

danskekongen Knud den mektige i 1028 angrep 

Norge med en stor hærstyrke var Erling Skjalgsson 

blant de stormenn i Norge som valgte å støtte 

danskekongen i kampen mot kong Olav Haraldsson. 

 

Olav Haraldsson forlot Jæren og seilte videre 

nordover, men noen skipslengder lenger bak 

og klar til å angripe fulgte Erling og hans 

overlegne flåte. Erlings eget skip var svært 

hurtigseilende og halte fort inn på kongens 

flåte. Kongen hadde merket at fienden nærmet 

seg og han gav da mannskapet ordre om at de 

langsomt skulle senke seilene på skipene. 

Manøveren ble også lagt merke til av Erling 

Skjalgsson som mistolket situasjonen i det han 

oppfattet det slik at kongens flåte fjernet seg 

mer og mer fra dem. Erling ville ikke gå glipp 

av dette oppgjøret med Olav og han satte 

derfor til alle seilene, og snart var hans skip 

langt foran resten av følget.  

Olav hadde klart å komme seg i skjul ved et 

nes på øya Bokn, og han lot seilene falle og 

skipene ble lagt i angrepsposisjon. Da Erlings 

skip var kommet nær nok gav kongen ordre til 

angrep; et angrep som kom helt overrumplende 

på Erlings mannskap. Erlings soldater 

forsvarte seg tappert, men motstanden ble for 

hard og en etter en ble de hugget ned av 

kongens soldater. Til sist stod Erling alene 

igjen i løftingen med hjelm, spyd og skjold. 

Erling Skjalgsson ble angrepet far alle kanter, 

men der hvor han stod var det umulig for 

angriperne å komme ham nær nok med 

spydene. Han hugg av spydspissene, og i 

ettertid var det ingen som kunne huske at noen 

enkelt mann hadde klart å verge seg så lenge 

mot så mange angripere. Kong Olav ropte da 

til Erling: ”Du vender ansiktet til i dag, 

Erling”. ”Ja, herre, bryst mot bryst skal ørnene 

rives, svarte Erling”. Da spurte kongen om han 

ville overgi seg og slutte seg til ham. Erling 

svarte ja på dette og la fra seg hjelm og skjold 

og gikk kongen i møte. Kong Olav stakk 

kanten av øksen i kinnet på Erling og sa: 

”Merkes bør drottens sviker”. I det samme 

sprang en av Olav menn, som var en fiende av 

Erling, frem og kløyvde Erlings hode med 

øksen sin. Da utbrøt kong Olav: ”Der hugg du 

Norge ut av min hånd”. Resten av Erlings flåte 

var kommet til, men det utviklet seg ikke til 

noe slag siden disse nå var uten høvding, og de 

lot kong Olav og hans hærmenn reise videre, 

men liket av Erling Skjalgsson tok de med seg 

tilbake til Sola. 

Det ble stor oppstandelse da de kom hjem til 

Solagården, og straks Erlings sønner fikk føre 

om drapet på faren samlet de samme en større 

hærstyrke og satte etter kong Olav. Kongen 

hadde for liten hærstyrke til å ta kampen opp 

mot Erlingssønnene, og han fant det derfor 

best å komme i sikkerhet utenfor Norge. Kong 

Olav forlot derfor sitt skip, og sammen med 

noen soldater som ikke ville forlate ham kom 

de seg over til Sverige og derfra videre til 

Gardarike (Russland), hvor flyktningene fra 

Norge ble godt mottatt av kong Jaroslav.  
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032. Ragnhild Erlingsdatter Sola. Født ca. 

999 på Sola i Rogaland. Hun var gift med 

Torberg Arnesson Giske. Født ca. 990. Han 

var sønn til Arne Armodsson og hustru Tora 

Torsteinsdatter, som var datter av Torstein 

Galge.  

Arne Armodsson var lendmann og en svært 

god venn av kong Olav Haraldsson (Olav den 

hellige). Arne og Tora hadde barna: Kalv 

Arnesson, Finn Arnesson, ovennevnte Torberg 

Arnesson, Aamunde Arnesson, Kolbjørn 

Arnesson, Arnbjørn Arnesson, Arne Arnesson 

og Ragnhild som var gift med Hårek på Tjøtta.  

Torberg Arnesson ble ufrivillig innviklet i en 

svært komplisert sak da Ragnhild Erlingsdatter 

sin gode venn Stein Skaftason, som kong Olav 

Haraldsson hadde lyst fredløs, fikk overvintre 

hos dem på Giske. Ragnhild hadde tidligere 

lovet Stein trofast vennskap, og hun hadde 

truet Torberg med at hun flyttet fra gården hvis 

ikke Stein fikk lov å bli der vinteren over. 

Samme vinter fikk Torberg besøk av kong 

Olavs sendemann som hadde med seg bud om 

at han skulle komme til kongen før midtfaste. 

Torberg var sterkt i tvil om hva han skulle 

gjøre, for han kunne ikke svikte kong Olav, og 

siden han hadde Stein i huset var det mange 

som rådde ham til ikke å møte kongen, men da 

kom Torberg i tanker om at han først kunne 

kvitte seg med Stein og deretter reise til kong 

Olav. Torberg oppsøkte sin bror Finn og bad 

ham om å følge med til kong Olav, men Finn 

var irritert på broren og mente at var fælt at en 

mann skulle la seg kue slik av et kvinnfolk at 

han ikke turde holde det løfte som han hadde 

gitt kongen. Brødrene Arnesson skiltes i sinne, 

og rådvill og med tung byrde drog Torberg til 

sin andre bror Arne for å søke råd der, men 

heller ikke der fikk han noe godord på veien 

videre. Torberg reiste hjem til Giske og var 

nokså ute av seg, men sterk nok til å innse at 

møte med kongen var uunngåelig. Dermed 

sendte han bud til sin tredje bror Kalv og bad 

ham om å møte seg ved Agdenes, og to av 

Ragnhilds brødre fra Sola stilte også opp med 

fullt mannskap. Og ikke nok med det, for da 

Torberg og følge hans kom nordover til 

Trondheimsfjorden så hadde også Finn og 

Arne møtt frem. De diskuterte frem og tilbake 

om hvordan de skulle gå frem overfor kongen, 

men til sist ble de enige om at Finn og Arne 

Kong Olav tok i mot brødrene Arnesson, men 

først talte han i sinne til dem, men etter en 

stund kom han på bedre tanker og aksepterte at 

Torberg, til tross for sitt svik mot ham, skulle 

få bli i landet. Som motytelse måtte brødrene 

Arnesson sverge ed til kongen om at de skulle 

følge ham i tjeneste innenlands og utenlands.  

Kongens tilbud ble diskutert blant brødrene, 

men det var stor uenighet mellom dem. Kalv 

ville ikke avlegge noen ed til kongen, men de 

andre brødrene slutte opp om kongens tilbud 

og sluttet seg til ham. Stein reiste med 

Ragnhilds brødre sørover til Sola og deretter 

drog han videre til England.  

først skulle oppsøke kong Olav for å komme 

frem til en forhandlingsløsning.  

 

 

Munkholmen (Nidarholm), i Trondheimsfjorden har 

hatt mange skiftende skjebner gjennom tidene. Om 

dette var galgeberg på Olav Haraldssons tid er vel 

noe uvisst, men det var her brødrene Arnesson 

seilte forbi da de skulle forhandle med kong Olav. 

Nidarholm ble det første norske klosteret bygd, og 

siden ble øya bygd om til festning. 

 

Kong Olav tok i mot brødrene Arnesson, men 

først talte han i sinne til dem, men etter en 

stund kom han på bedre tanker og aksepterte at 

Torberg, til tross for sitt svik mot ham, skulle 

få bli i landet. Som motytelse måtte brødrene 

Arnesson sverge ed til kongen om at de skulle 

følge ham i tjeneste innenlands og utenlands.  

Kongens tilbud ble diskutert blant brødrene, 

men det var stor uenighet mellom dem. Kalv 

ville ikke avlegge noen ed til kongen, men de 

andre brødrene slutte opp om kongens tilbud 

og sluttet seg til ham. Stein reiste med 

Ragnhilds brødre sørover til Sola og deretter 

drog han videre til England.  

 

033. Ogmund Torbergsson Giske. Død før 

1050. Han nevnes som far til Skofte fra Giske 
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og til Ingebjørg, som var gift med høvdingen 

Egil Aslaksen på Nordmøre.  

Giskeætten var blant Norges mektigste slekter 

på 1000-tallet. 

 

034. Skofte Ogmundsson Giske. Død 1103 i 

Roma. Han var gift med Gudrun Tords-

datter. Hun var datter av Tord Folesson. 

Skofte Ogmundsson var lendmann under kong 

Magnus Barfot Olavsson, men det oppstod 

bittert uvennskap mellom dem da de trettet om 

arven etter en avdød mann. Arven var i Skoftes 

besittelse, men kongen gjorde krav på den. 

Skofte prøvde å få til forlik med kongen ved å 

være ydmyk, men kongen stod på sitt og deres 

gode vennskap fra tidligere tider var over. 

Skofte Ogmundsson og sønnene hans, 

Ogmund, Finn og Tord, bestemte seg dermed 

til å forlate Norge og å reise sørover til 

Middelhavet. De overvintret i Flandern og 

neste vår reiste de videre til Gibraltar 

(Norvasund) og derfra videre til Roma 

(Romaborg) hvor Skofte døde. Hele slekten på 

mannsiden døde ut under denne reisen, for 

ingen av Skoftes sønner kom tilbake til Norge. 

 

035. Tora Skoftesdatter Giske. Hun var gift 

med Åsolv Skulesson på Rein. Han var sønn 

Skule Tostensson Kongsfostre(1052-) og 

Gudrun Nevsteinsdatter. Familien bodde på 

Rein i Fosen. 

Åsolv Skulesson Rein er ane nr. 046 på 

slektslinje 001. 

Denne adelsfamilien levde i en tid da det var 

stor bitterhet og mye strid mellom de 

rivaliserende adels- og stormannsættene. Det 

gjaldt å alliere seg med den kongemakten hvor 

en selv kunne oppnå mest innflytelse og for å 

få ta del i de verdiene som den som handlet 

riktig mottok. Når en annen konge fikk 

makten, da måtte man enten kjemte mot ham 

eller være på lag med sine tidligere fiender. 

Det kunne til tider være et svært komplisert 

maktspill som man latt kunne bli en del av.  

 

 

SLEKTSLINJE 004 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 

850. Død 933, gravlagt ved Haugesund. Han 

var Norges første enekonge.  

Harald Hårfagre Halvdansson er også ane 

nr. 028 på slektslinje nr. 003.  

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 

hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 

av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 

kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 

live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 

skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 

Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var 

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

norske riket til sønnen Eirik Blodøks. Kong 

Harald Hårfagre døde sottedød i 933. 

 

029. Sigurd Rise Haraldsson. Konge i Norge 

ca. 900. Han var sønn av Harald Hårfagre 

Halvdansson, i dennes ekteskap med Snefrid 

Svåsedatter, datter av Svåse på Tofte i 

Oppland. 

 

030. Halvdan Sigurdsson. N.- 960. 

 

031. Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var 

Opplandshøvding - som bar kongenavn - og 

var konge på Ringerike på begynnelsen av 

1000-tallet. Død 1018.  

Sigurd Syr var gift med Aasta 

Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på 

Opplandene. Hun var enke etter Harald 

Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen 

Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta 

Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 

1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna 

Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, 

Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift 

med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk 

datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med 

Eindride Einarsson, sønn til Einar 

Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og 

Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm 

Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson.  

Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot,  

som ble gift med Finn Arnesson på Austrått.  
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Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein 

Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på 

Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble 

foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en 

frenke til kong Olav den hellige), som ble gift 

med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er  

stamfar til ætten Rein i Trøndelag. 

Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på 

Ringerike. Han var en fredsommelig mann og 

likte best å stelle gården, derav kommer navnet 

Syr. Som person var han visstnok en 

forstandig, sindig og måteholden mann. 

 

 
Symbol på hedensk og kristen tro. Kristendommen 

ble innført i Norden rundt 995. Men det var etter 

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

fremdeles dyrket de gamle hedenske ritualer. 

 

032. Harald Hardråde Sigurdsson.  Født 

1015. Død 25.9.1066, da han falt i slaget ved 

Stamford Bru, 51 år gammel. Harald Hardråde 

var konge i årene 1047-1066. Han var halvbror 

til kong Olav den hellige.  

Harald Hardråde Sigurdsson var gift to ganger. 

Første gang med Ellisiv, datter av den 

gardarikske storfyrsten Jaroslav. Annen gang 

med Tora Torbergsdatter, datter av Torberg 

Arnesson av Arnung-ætten på Giske og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter, som var datter av 

Erling Skjalgsson. 

Harald Hardråde fikk to sønner i siste 

ekteskap. Den eldste het Magnus og den 

yngste Olav (Kyrre). Sagaen forteller at kong 

Harald Hardråde var herskesyk, noe som økte 

etter hvert som han fikk større makt i landet. 

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

eller la frem saker han ikke likte. Derfor fikk 

han snart tilnavnet Hardråde. Det heter seg 

også at han og halvbroren kong Olav den 

hellige hærtog træller i sine kriger. 

Som halvvoksen (ca. 15 år) hadde Harald 

Hardråde vært med i slaget på Stiklestad - i år 

1030. Etter nederlaget rømte han østover 

sammen med noen venner. Fra Sverige dro han 

videre til Gardarike, hvor Jaroslav var 

storfyrste. Der gikk han noen år i krigstjeneste. 

Men denne tjenesten ser det ikke ut til at han 

var fornøyd med, for noen år senere dro han 

videre til Miklagard (Konstantinopel), for å gå 

inn i væringekorpset hos den greske keiser. 

Denne "fremmedlegionen" i Byzants - 

nordboernes Miklagard - var blitt dannet kort 

tid i forveien - av den kraftfulle greske keiser 

Basilios II., til bruk både som livvakt i 

hovedstaden og til krigene mot bulgarerne. 

"Fremmedlegion" bestod for det meste av 

svensker fra Gardarike og Sverige. Bare en og 

annen skjellen gang har eventyrlystne 

nordmenn og islendinger våget seg til å gå i 

denne tjenesten.  

Harald Hardråde fór vide omkring i de 

forskjellige krigene, og samlet seg etterhvert 

store rikdommer, noe som førte til at han fikk 

kongsdatteren Ellisiv (Elisabeth), datter av 

kong Jaroslav i Holmgard, med seg til Norden. 

Samme vinteren giftet Harald Hardråde seg 

med henne, som ble hans dronning. Ellisivs 

morfar var sveakongen Olav Svenske. 

Dronning Ellisiv og Harald Hardråde fikk 

døtrene Maria og Ingegjerd. Datteren Maria 

døde forøvrig på samme tid - samme dag - som 

sin far. 

Harald Hardråde hadde med seg store 

rikdommer til landet fra oppholdet i Byzants. 

Det var Harald Hardråde Sigurdsson som 

grunnla Oslo i 1048. 

En av Harald Hardrådes viktigste menn var 

Håkon Ivarsson Jarl på Opplandene, en 

dattersønn til Håkon Ladejarl. Håkon Ivarsson 

ble gift med Ragnhild Magnusdatter, datter av 

Magnus den gode Olavsson. De fikk sønnen 

Ivar Håkonsson (Sudrheim), født ca. 1070, 

som bodde på Sudrheim (Sørum på Romerike). 

 

033. Olav Kyrre (Bonde) Haraldsson. Født 

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

storgårder, Haukbø, nå Håkeby i Tanum, nord 

i Bohuslän. Han ble gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros, som han hadde bygd. Han var konge i 

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

vennlig konge, og landet steg i rikdom og 

glans under hans styringstid. Han fikk med sin 

frille Tora Joansdatter (Arnesdatter) sønnen 
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Magnus Barfot. Olav Kyrre ble i 1070 gift med 

Ingerid, datter av kong Sven Estridsson av 

Danmark og ukjent frille. Giftemålet var en del 

av en fredsavtale, men de fikk ingen barn 

sammen. 

Olav Kyrre lærte seg å skrive og å lese, samt 

latin og var nesten prestelært, slik at han under 

gudstjeneste kunne assistere presten ved 

alteret. 

Olav Kyrre var en av Norges beste konger. Det 

var fred og ro i landet - visstnok gjorde 

kristendommen gjorde folk mildere. Trellene 

fikk etter hvert friheten igjen, og da 

trelldommen opphørte lønte det seg ikke lenger 

å fange folk - for ingen ville kjøpe dem. Særlig 

handelen med utlandet økte under fredstiden til 

Olav Kyrre. Han grunnla Bergen (Bjorgvin) i 

1070, som snart ble den største handelsplassen 

i Norge. 

På Olav Kyrre sin tid begynte den "ville 

vikingtiden" å stilne, og innflytelsen fra 

europeisk kultur  

gjorde seg mer gjeldende. Den gamle 

krigerhirden var falt ved Stamford bru, og den 

nye hirden ble  

mer et prakthoff - som ute i Europa. 

Han gjorde forandringer på sine hus - ildstedet 

ble flyttet fra midtgulvet, bort til et hjørne, og 

ovner kom i bruk. Gulvet ble steinlagt og 

"halm ble lagt på både sommer og vinter", 

fortelles det. Gluggene ble flyttet lenger ned på 

veggen, og snart ble det satt glass i dem. 

Klesdraktene begynte å få utenlandsk 

påvirkning - som prakthoser (lange sokker), 

med mange og store rynker om benet. Noen 

spente gullringer om leggene. Andre hadde 

side kofter, som var utskåret i siden og tilsnørt 

med pyntebånd, og ermene - som var fem alen 

lange - var så trange at en måtte dra dem på 

med særskilte bånd, og rynke dem helt opp til 

skulderen. Det ble også brukt høye sko - som 

overalt var sydd med silke - noen ganger også 

besatt med gull. Et bevis på større makt og 

velstand var det at kong Olav Kyrre økte tallet 

på hirdmenn fra 60 til 120. Han hadde 60  

menn til et slags vakt- og politikorps og 60  

huskarer. 

I Olav Kyrres tid ble Norge delt i faste 

bispedømmer, og med faste bispeseter i 

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

hans tid at Kristkirken i Bergen - senere  

Bergen domkirke - ble påbegynt. 

Nordmennene på Orknøyene og i Dublin  

hadde noen år tidligere fått opprettet faste  

bispeseter, og kirker var blitt oppført. Nå ble 

det opprettet et fast bispesete på Island, og en 

domkirke ble bygd på gården Skålholt. 

Kong Olav Kyrre skal ha vært høy og velvokst, 

men ikke så høy som sin far. Folket mente at 

de aldri hadde sett en mann som så mer fager 

eller majestetisk ut.   

 

034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073, 

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot 

døde den 24.8.1103, i Irland. Han var konge i 

Norge i tidsrommet 1093-1103. Han fikk visst 

tilnavnet Barfot mens han lå ute i vesterviking. 

Magnus og mange av hans menn begynte å 

bruke klesdrakten som var i vanlig bruk i 

Irland og Skottland, og gikk barbent på gatene 

med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige, som var datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson.  

Dette giftemålet var en del av en fredsavtale 

mellom Norge og Sverige. De ble gift høsten 

1101 i Konghelle ved Gøtaelven. Margret 

Ingesdatter ble etter Magnus Barfots død gift 

med Niels Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk 

sønnen Magnus den sterke. 

Magnus Barfot Olavsson er også ane nr. 034 

på slektslinje 016. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 

før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

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

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 

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

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen 

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

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

Olav Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års  

tid med fetteren Håkon Toresfostre  

Magnusson, som rådde over den nordlige 

delen av landet. Magnus Barfot var en krigersk 

konge, som hadde store planer ved bruk av 

våpenmakt. I begynnelsen av sin styringstid 

foretok han et tokt til øyene utenfor Skottland. 

Der tvang han den skotske kongen til å gi 
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avkall på disse, og jarlene av Orknøyene og 

kongen av Suderøyene måtte hylle ham. Fra 

denne ferden kan man regne at Norge hadde 

varig herredømme over Suderøyene - som nå 

hørte til Norgesveldet i 168 år - frem til freden 

i Perth i 1266. I 1099 vendte kong Magnus 

tilbake til Norge, men sønnen Sigurd ble igjen 

- som høvding - på de norske øyene ved 

Skottland. Nå kom kong Magnus i krig med 

den svenske kongen Inge Stenkildsson, men 

det ble bare noen få sammenstøt - noe som 

ikke var til kong Magnus Barfot sin ære. Han 

sluttet et forlik med svenskekongen, og som en 

stadfestelse på freden giftet han seg med 

svenskekongens datter Marget. 
 

 

I 1102 foretok kong Magnus et nytt tokt til 

Suderøyene og Man - som nå hadde løsrevet seg. 

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

tilbakeveien til sine skip ble det norske hæren 

overfalt av irene, og felt mann etter mann etter et 

standhaftig forsvar. Kong Magnus ble stukket ned, 

først med ett spyd som gikk tvers gjennom det ene 

beinet og deretter med ett treff som drepte kongen. 

Slaget fant sted den 24. august 1103. 

 

035. Sigurd Jorsalfare Magnusson. Født 

1090. Død 1130. Han ble sammen med sine 

brødre konge over Norge i 1103, og regnes 

som Norges konge frem til sin død i 1130. Han 

var gift med Malmfrid Haraldsdatter, datter 

av storfyrst Matislav Harald av Kiev. 

Magnus Barfot etterlot seg som tidligere nevnt 

tre sønner, som alle ble tatt til konger etter 

fares død. Siden yngstesønnen Olav døde alt i 

1115 fikk han ikke noen særlig innflytelse over 

landets styring. De to andre, nærmest 

jevngamle sønnene Øystein og Sigurd, tok 

aktivt del i landets utvikling.  

Øystein Magnusson fikk nedtegnet de gamle 

lover; han reiste flere kirkebygg og regnes som 

grunnleggeren av Munkeliv kloster i Bergen. I 

tillegg til dette var han også mannen bak 

oppføringen av en solid fjellstue på Dovrefjell 

til bruk for reisende. Sigurd Magnusson er 

mest kjent for sitt omfattende korstog til 

Jerusalem, som gav ham tilnavnet Jorsalfare. 

Han reiste i 1108 fra Norge med en flåte på 60 

krigsskip og flere tusen soldater. Ferden, som 

tok to år, gikk via England, Spania og Sicilia, 

og i Midt Østen kom han så langt øst som til 

Jordan. De norske styrkene gjorde en stor og 

ærefull innsats i kampen mot de muslimske 

okkupantene og vant flere seire.  

På hjemturen var det første langvarige stopp i 

Konstantinopel. Det fortelles at da korsfarerne, 

med kong Sigurd i spissen, nærmet seg 

byporten lot keiseren den gylne æresporten 

åpne for dem og kostelige kleder ble lagt ut i 

de gatene som de skulle ri gjennom. Keiseren 

var så fornøyd med innsatsen til den norske 

hæren at han overøste kong Sigurd med 

enorme mengder gull og sølv, som kongen gav 

videre til soldatene sine. Men de norske 

soldatene, som langt i fra var avholdsfolk, falt 

fort for den gode vinen i byen og dette 

medførte en del beruselse i den norske leiren. 

Soldatene, som hadde utført sin krigsinnsats 

for konge og fedreland, valgte i stort flertall av 

flere grunner å bli igjen i Konstantinopel, og 

mange av dem gikk i tjeneste i den keiserlige 

hær som leiesoldater. Kong Sigurd selv valgte 

å reise hjem til Norge; han drog over land til 

Danmark hvor han fikk låne skip av kong Nils 

på sin videre ferd mot nord.  

Sigurd kom hjem sommeren 1111 og i årene  

som fulgte var det ikke det beste forholdet  

mellom de to kongsbrødrene, men de unngikk 

åpen konflikt. Kong Øystein døde sønneløs i 

1122 eller året etter, og Sigurd Jorsalfare ble 

dermed enekonge i Norge.   

Det sies om kong Sigurd at han mot slutten av  

sitt liv fikk hallusinasjoner og tendenser til  

flere raserianfall, og at årsaken enten lå i  

sykdom eller et kraftig alkoholforbruk. Han  

kom også i motsetningsforhold til kirken siden  
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han tok seg en hustru nummer to mens 

dronning Malmfrid ennå levde.  

 

 
En dansk-norsk eikebygd båt fra 1100-tallet. Mest 

sannsynlig ble denne båttypen bygd på de nord-

jyllandske sandstrender med plank fra Agder. Om 

det var med en slik båt Sigurd Jorsalfare kom seg 

hjem til Norge er derimot uvisst, men dog ikke 

utenkelig. Denne typen skip ble visstnok brukt både 

som handelsskip og som troppetransportskip.   

 

036. Kristina Sigurdsdatter av Norge. Født 

ca. 1120 i Norge. Død 1178 i Russland. Hun 

var gift med jarlen Erling Skakke 

Krypingeormson. Født 1115. Død 19.6.1179 

på Kalvskinnet. Han var sønn til 

Krypingeorm Sveinsson og hustru Ragnhild 

Svenkedatter.  

Erling Skakke eide en storgård på Stødle i 

Sunnhordland og familien var mest sannsynlig 

bosatt der. Han var en svært god venn av kong 

Inge, og det var med dennes samtykke at 

Erling ble gift med prinsesse Kristina av 

Norge.  

Erling Skakke reiste sammen med kameraten 

Eindride Unge og flere titalls andre landsmenn 

på korstog til Jerusalem; de fulgte stort sett 

den samme ruten sørover som Sigurd 

Jorsalfare hadde benyttet. Utenfor 

spanskekysten kom nordmennene i kamp med 

en dromund (et større Middelhavsskip), som 

hedningene (muslimene) hadde kontrollen 

over. Det kom til et kraftig slag, men Erling og 

hans soldater klarte mot alle odds å komme seg 

helt inn til skipssiden på den store dromunden. 

Under et vedvarende bombardert av våpen, 

steiner, og gryter fylt med kokende olje og bek 

klarte nordmennene å hugge seg gjennom 

skipsskroget og de kunne dermed angripe 

motstanderen innenfra eget skip. De norske  

soldatene vant et stort krigsbytte i dette slaget.  

Erling Skakke ble i årene etter hjemkomsten til 

Norge en av de mektigste menn i landet; både 

som kongens rådgiver og skipsoffiser i 

marinen. I en periode regnes han også som 

Norges statsoverhode og han hadde da sete i 

Bergen.  

Erling Skakke hadde fire frillesønner; en het 

Reidar, den andre Ogmund, men de hadde 

hver sin mor; den tredje het Finn og den fjerde 

Sigurd, og deres mor var Åsta den lyse. 

Kristina Sigurdsdatter og Erling hadde 

sammen en datter som het Ragnhild.  

Kristina kongsdatter forlot Erling, for hun skal 

ha reist til Miklagard (Konstantinopel) 

sammen med sin store kjærlighet Grim Rusle, 

og der levde de sammen som ektefolk og fikk 

visstnok noen barn. Senere bosatte hun seg hos 

slektninger i Russland. Erling Skakke falt den 

19.6.1179 i slaget på Kalvskinnet i kampen 

mot kong Sverre og birkebeinerne. 

 

037. Ragnhild Erlingsdatter. Født ca. 1155. 

Hun var gift med Jon Torbergsson 

Randaberg. Død 18 eller 19.6.1179 på 

Kalvskinnet. Jon n.- 18.6.1179, da han var 

samlet til krigsråd med svigerfaren. Han støttet 

ham og svogeren, kong Magnus Erlingsson, i 

slaget på Kalvskinnet. Det at Jon var så nær 

beslektet med kongen og jarlen gav ham nok 

stor makt og innflytelse og han omtales som en 

av de fornemste lendermenn i Ryfylke.  

 

038. Ragnhild Jonsdatter Randaberg. Født 

ca. 1177 på Randaberg. Hun var gift med 

hertug Skule jarl Bårdsson. Født 1189. Død 

den 24.5.1240, gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros. Han var sønn til birkebeinernes 

høvding Bård Guttormsson på Rein og hustru 

Ragnhild (Ragnfrid) Erlingsdatter, fra 

Kveiden i Valdres. 

Skule jarl Bårdsson er ane nr. 049 på 

slektslinje 001. 

Hertug Skule 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 farfars ætt hadde hørt til stormannspartiet 

omkring kong Sigurd Munn Haraldsson og  

Håkon Herdebrei Sigurdsson. 

Skule var kong Inge Bårdssons halvbror; han  

ble i 1217 utpekt til hirdstyrer, og fikk  
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jarlenavn av halvbroren kong Inge – kort tid 

før denne døde.  

Skule jarl gjorde krav på Norges krone, men 

på Øreting - etter halvbroren kong Inges 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 vedble 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 mindre å si, 

både som kongens rådgiver og som jarl. Han 

skulle nå bare ha det nordenfjeldske som 

jarledømme, fra og med Sunnmøre. Jarlen 

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 og kong Haakon Haakonsson meget 

vanskelig, og Skule jarl Bårdssons politiske 

makt ble ytterligere nedskåret. I 1239 gikk 

Skule jarl til åpent opprør. Han lot seg hylle til 

konge på Øreting, og gikk med sin hær mot 

Oslo. Skule jarl vant en stor seier ved Låka i 

Nannestad på Romerike, men tapte slaget om 

Oslo, og han dro da nordover til Nidaros igjen. 

Skule jarl Bårdsson ble drept av birkebeinerne, 

etter å ha søkt tilflukt ved Elgeseter kloster.  

 

 

SLEKTSLINJE 005 

 

001. Bård Rosnes. Nevnt i skattematrikkelen  

av 1647 som oppsitter på Rosnes i Halse. Han 

var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Bård Rosnes og Aslach Rosnes satt i 1647 som  

eiere av 1 hud jordgods i gården Rosnes, men 

de var brukere av 1½ jordgods i gården. Det 

tyder dermed på at en av dem eller begge også 

satt som leilendinger eller bygslet bruket til 

Hans Nilsen Møll, som var på ½ hud i samme 

gård. Hans Nilsens bruk hadde vært i 

Møllsfolks eie siden 1582 da Gunder Eriksen 

på Ytre Møll kjøpte dette bruket på Rosnes. 

 

002. Ouen Bårdsen Rosnes. Død før 1711 på  

Rosnes i Halse. Han var gift, men hustruens  

navn er ukjent.  

Øven Bårdsen Rosnes var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Rosnes, matrikkelnr. 101 (1668), matrikkelnr. 

95 (1838), gnr. 22 (1886/1950) i Halse og 

Harkmark herred, gnr. 22 (2010), i Mandal 

bykommune 

Barn: I. Christen Ouensen (Øvinsen) 

Rosnes, nevnt 1711. 

II. Bård Ouensen (Øvinsen) Rosnes, nevnt 

1711. 

III. Todne Ouensen (Øvinsdatter) Rosnes, 

født på Rosnes i Halse kirkesogn, til Dyrestad i 

Halse, gift med Gunsten Christensen 

Dyrestad, født på Dyrestad i Halse, skifte 

2.9.1711 på Dyrestad i Halse. 

 

003. I. Christen Ouensen Rosnes. Født på 

Rosnes i Halse kirkesogn. Død før september 

1711 på Rosnes i Halse, skifte 3.9.1711 på 

Rosnes i Halse kirkesogn. Han var gift to 

ganger; første gang med Ingeborg Nilsdatter 

Mønnesland. Født på Mønnesland i Halse 

kirkesogn. Død før september 1704 på Rosnes 

i Halse kirkesogn, skifte 10.9.1704 på Rosnes. 

Etter Ingeborgs død giftet Christen Ouensen 

seg med Anne Christensdatter Dyrestad. 

Født på Dyrestad i Halse kirkesogn. Nevnt 

3.9.1711 som enke  på Rosnes. Hun var datter 

av Christen Gunsteensen Dyrestad og 

Gjertrud Jakobsdatter Dyrestad (-1678). 

Christen Ouensen Rosnes overtok 

hjemmebruket på Rosnes. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. I skifte av 10.9.1704 

utgjorde Christens jordegods 9¾ eng. i 

Rosnes. Familien bodde på Rosnes, 

matrikkelnr. 101 (1668), matrikkelnr. 95, 

løpenr. 245 (1838), gnr. 22 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 22 (2010), i 

Mandal bykommune. I skifte av 10.9.1704 

nevnes barna: 

I. Kari Christensdatter Rosnes, 13 år. 
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II. Anne Christensdatter Rosnes, 11 år. 

III. Oven (Øven)  Christensen Rosnes, 9 år. 

IV. Nils Christensen Rosnes, 6 år. 

V. Christen Christensen Rosnes, 3 år. 

I skifte av 3.9.1711 nevnes barna: 

I. Kari Christensdatter Rosnes, 20 år. 

II. Anne Christensdatter Rosnes, 18 år. 

III. Ouen (Øven)  Christensen Rosnes, 15 år. 

IV. Nils Christensen Rosnes, 13 år. 

V. Christen Christensen Rosnes, 10 år. 

VI. Gundsteen Christensen Rosnes, 4 år. 

VII. Jens Christensen Rosnes, 1 år. 

I skifte av 3.9.1711 opplyses det om følgende  

forhold: Enkas far var Christen Christensen 

Dyrstad og avdødes bror var Bård Ouensen 

Rosnes. Avdøde Christen Ouensens første 

hustrus brødre var Rasmus Nilsen Kvistedal 

og Mikael Nilsen Tregde. Enkas bror var 

Gunsten Christensen Dyrestad som var gift 

med Todne Ouensdatter Rosnes. Avdødes 

jordgods var på 1 gsk. i gården Rosnes. 

 

004. III. Ouen (Øven) Kristensen Rosnes. 

Født 1695 på Rosnes i Halse kirkesogn. Nevnt 

9 år i 1704 og 15 år i 1711. Død før juni 1764, 

skifte 13.6.1764 på Rosnes i Halse kirkesogn. 

Han var gift med Karen Christensdatter 

Rosnes. Nevnt 13.6.1764 som enke på Rosnes 

i Halse kirkesogn. Død før september 1770 på 

Rosnes, skifte 11.9.1770 på Rosnes i Halse 

kirkesogn.  

Ouen (Øven) Kristensen Rosnes var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. I henhold til 

skiftene av 13.6.1764 og 11.9.1770 utgjorde 

Oven Christensens jordgods 1 hud (12eng.) i 

gården Rosnes. I skiftene av 13.6.1764 og 

11.9.1770 nevnes barna
29

: I. Christen 

Ouensen Rosnes, nevnt myndig i 1764 og 

bodde da på hjemmegården, nevnt som gift og 

bosatt på hjemmegården i 1770. 

II. Svane Ouensdatter Rosnes, født på 

Rosnes i Halse kirkesogn, til Hogganvik i 

Halse, gift med Aslak Gullovsen Hogganvik. 

III. Ingeborg Ouensdatter Rosnes, født på 

Rosnes i Halse kirkesogn, til nabobruket på 

Rosnes, gift med Peder Gunvaldsen Rosnes. 

IV.  Ole Ouensen Rosnes, født 1747 på  

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 17 år i 1764, 

nevnt myndig i 1770. 

V. Christine Ouensdatter Rosnes, født på  

Rosnes i Halse kirkesogn. 

VI. Anne Ouensdatter Rosnes, født på  

Rosnes i Halse kirkesogn 

005. I. Christen Ouensen Rosnes. Født på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt myndig i 1764 

og bodde da på hjemmegården, nevnt som gift 

og bosatt på hjemmegården i 1770. Død før 

desember 1792, skifte 19.12.1792 på Rosnes i 

Halse kirkesogn. Han var gift med Svane 

Gulovsdatter Hogganvig. Født 1742 på 

Hogganvik i Halse kirkesogn. Nevnt 4 år 

gammel ved skifte etter moren 3.6.1746, nevnt 

som enke ved skifte av 19.12.1792 og nevnt 64 

år og enke i 1801. Hun var datter av Gulov 

Aslaksen Hogganvig (-1754) og hustru 

Torbør Joensdatter (-1746). 

Svane Gulovsdatter Hogganvik er ane nr. 

004. IV. på slektslinje 029. 

Christen Ouensen Rosnes overtok  

hjemmebruket etter foreldrene. Han var 

gårdbruker, los, oppsitter og selveier. Ved 

skifte av 19.12.1792 var avdødes jordgods på 1 

hud (12 eng.) i gården Rosnes. I samme skifte 

nevnes også barna: I. Torborg 

Christensdatter Rosnes, født på Rosnes i 

Halse kirkesogn, til Hogganvik i Halse 

kirkesogn, gift med Aslak Aanensen 

Hogganvik. 

II. Ouen Christensen Rosnes, født 1771 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 21 år i 1792. 

III. Karen Christensdatter Rosnes, født 

1774 på Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 18 år 

i 1792. 

IV. Gulov Christensen Rosnes, født 1777 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 15 år i 1792. 

I skifte av 19.12.1792 opplyses det at avdøde 

Christen Ouensens foreldre var Ouen 

Christensen og Karen Christensdatter, og at 

det ble avholdt skifte etter dem 13.6.1764 og 

11.9.1770 på gården Rosnes i Halse kirkesogn.  

Den gjenlevende enkas bror var Aslak 

Gulovsen Hogganvig, skifte 30.3.1782 på 

Hogganvig i Halse kirkesogn, og at hennes far 

var Gulu (Gullov) Aslaksen, skifte 17.9.1754 

på Hogganvig i Halse kirkesogn. 

 

006. II. Ouen Christensen Rosnes, født 1771  

på Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 21 år i  

1792, nevnt 30 år i 1801. Skifte 3.6.1817 på 

Rosnes i Halse kirkesogn. Han var gift med 

Bodil Kristine Rasmusdatter. Født 1774, 

nevnt 27 år i 1801. Oppgjørskifte 30.3.1831 på  

Rosnes i Halse kirkesogn. 

Ouen Christensen Rosnes overtok  

hjemmebruket etter foreldrene. Han var 

gårdbruker, los, oppsitter og selveier. Familien 
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bodde på Rosnes, matrikkelnr. 101 (1668), 

matrikkelnr. 95, løpenr. 245 (1838), gnr. 22 

(1886/1950) i Halse og Harkmark herred, gnr.  

22 (2010), i Mandal bykommune.  

Ved skifte av 3.6.1817 utgjorde avdødes 

jordgods 1 hud (12 eng.) i gården Rosnes, og 

gården stod også i 1 hud jordgods ved skifte av 

30.3.1831. I folketellingen av 1801 nevnes 

sønnene Christen, 5 år, og Rasmus Ouensen, 

men Christen nevnes ikke i skifte av 3.6.1817. 

Han omkom i en ulykke på sjøen, og i den 

samme ulykken omkom også faren. Rasmus 

Ouensen nevnes sammen med sine øvrige 

søsken i skiftene av 3.6.1817 og 30.3.1831. 

Barn: I. Christen Ouensen Rosnes, født 1796 

på Rosnes i Halse kirkesogn, død før juni 

1817. 

II. Rasmus Ouensen Rosnes, født 1799 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 17 år i 1817, 

nevnt myndig ved skifte i 1831. 

III. Svane Ouensdatter Rosnes, født 1804 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 13 år i 1817, 

nevnt i 1831 som gift med Peder Christensen 

Dyrestad. 

IV. Berthe Ouensdatter Rosnes, født 1806 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 11 år i 1817, 

nevnt i 1831 som gift med Peder Nilsen 

Solaas, til Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld. 

V. Micael Ouensen Rosnes, født 1811 på 

Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 1831 som 

ugift og var da 21 år. Han er nevnt i 1838 som 

oppsitter på Rosnes og eier av løpenr. 245b. 

VI. Tomine Ouensdatter Rosnes, født 1815 

på Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt 1½ år i 

1817, nevnt 1831 som ugift og var da 16 år
30

. 

I skifte av 3.6.1817 opplyses det at det den 

19.12.1792 ble holdt skifte etter avdøde Ouen 

Christensen sin far. Det opplyses også at 

avdødes søstre var Torborg og Karen 

Ouensdøtre. Ouen Christensens sitt jordgods 

var på 1 hud i Rosnes i Halse kirkesogn. 

Ved oppgjørskifte etter Bodil Kristine 

Rasmusdatter av 30.3.1831 var jordgodset på 1 

hud (12 eng.) i gården Rosnes samt at det var 

gjort utlegg i noen engstykker på gården  

Farestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

 

007. IV. Berthe Ouensdatter Rosnes. Født  

1806 på Rosnes i Halse kirkesogn. N.- 1865 

som enke på Solaas i Holum (Holme) herred. 

Død 1901 på Ytre Solaas i Holum (Holme) 

herred. Hun giftet seg i 1826 med Peder 

Nilsen Solaas. Født 1800 på Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Død 1846 på 

Ytre Solaas i Holum herred. Han var sønn til 

Nils Mortensen Solaas (1772-1840) og hustru 

Ellen Pedersdatter Solaas (1764-1856). 

Peder Nilsen Solaas er ane nr. 008 på 

slektslinje 012. 

Peder Nilsen Solaas overtok i 1825 som 

bygselsmann av hjemmebruket på Austre 

Solaas (Ytre Solaas). Solaasgården var 

prestebolgods, og derfor var bøndene som 

bodde på gården leilendinger. De måtte betale 

landskyld til presten på Fodnebø, og avgiften 

ble betalt både i gårdsprodukter og som 

pliktarbeid på prestegården. Pliktarbeidet 

kunne også omgjøres i kontant betaling. Denne 

leilendingsavtalen opphørte på dette bruket i 

1878, for da fikk enka Berthe Ouensdatter 

kongelig skjøte på eiendommen for 1200 

kroner pluss 430 kroner til innløsning av faste 

avgiftet. Berthe satt som enke på gården i 55 

år, men til gårdsarbeidet fikk hun også hjelp av 

sin to ugifte sønner Nils og Kristian
31

.  

Barn: I. Elen Katrine Pedersdatter Solaas, 

født 1827 på Ytre Solaas, ugift. 

II. Bolette Kristine Pedersdatter Solaas, født 

1829 på Ytre Solaas, til Farestad i Halse sokn, 

gift med los Edvard Gundersen Farestad. 

III. Inger Bergitte Pedersdatter Solaas, født 

1831 på Ytre Solaas, gift med Nils Gjertsen 

Aurebekk. 

IV. Karoline Cecilie Pedersdatter Solaas, 

født 1834 på Ytre Solaas, til Nord Solaas, gift 

med Erik Aanensen Solaas. 

V. Nils Pedersen Solaas, født 1836 på Ytre 

Solaas, død 1926, ugift, gårdbruker på 

hjemmebruket på Ytre Solaas.  

VI. Kristian Pedersen Solaas, født 1839 på 

Ytre Solaas, død 1916, ugift, gårdbruker på 

hjemmebruket på Ytre Solaas.  

VII. Johannes Pedersen Solaas, født 1842 på 

Ytre Solaas, til Høllen i Spangereid, 

kjøpmann.  

VIII. Tomine Pedersdatter Solaas, født 1845 

på Ytre Solaas, død 1847 på Ytre Solaas. 

 

008. IV. Karoline Cecilie Pedersdatter 

Solaas. Født 1834 på Ytre Solaas i Holme 

(Holum) sokn, Holme (Holum) prestegjeld. 

Død 1902 på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

herred. Hun giftet seg i 1867 med Erik 

Andreas Aanensen Solaas. Født 1839 på 

Nord Solaas i Holum (Holme) herred. Død 
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1919 på Nord-Solaas i Holum (Holme) herred. 

Han var sønn til Aanen Toresen Solaas 

(1809-1888) og hustru Aase Gurine Olsdatter  

Norum (1805-1860). 

Erik Andreas Aanensen Solaas er ane nr. 

008 på slektslinje 030. 

Erik Andreas Aanensen Solaas kjøpte i 1867  

bnr. 2 på Nord-Solaas av broren Tore 

Aanensen. I tillegg eide Erik Andreas  

parsellen bnr. 1 i gården Eikeland i Holum.  

Han var også en av bygdas lærere med 

undervisning i kretsene Solaas og Upsaker. 

Familien bodde på Nord-Solaas i Holum 

(Holme) herred
32

. 

 

 
 
Tre generasjoner på Nord-Solaas i 1914. Lærer 

Erik Solaas, Ida og Peder Solaas og barna Johan, 

Margot, Ernst og Arne. Foto: Fra Holum 

gårdshistorie, s. 61. 

 

009. Peder Eriksen Solaas. Født 23.4.1870 på 

Nord-Solaas i Holum (Holme) herred. Død 

20.3.1944 på Mandal sykehus. Han giftet seg  

23.4.1901 med Ida Marie Larsdatter From. 

Født 3.6.1876 på Skaregrøm i Grimstad. Død 

3.8.1943 på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

herred. Hun var datter av Lars Johan From 

(1847-5.11.1903) og hustru Mathilde Marie 

Johannesdatter (1848-1931). 

Ida Marie Larsdatter From er ane nr 006. I. 

på slektslinje 031. 

Peder Eriksen Solaas overtok hjemmebruket 

på Nord-Solaas i 1919. Han var sjømann av 

yrke. Familien bodde på Nord-Solaas i Holum 

(Holme) herred
33

.  

 

010. Margot Karoline Solaas. Født  

15.11.1905 på Nord Solaas i Holme (Holum) 

sokn, Holme (Holum) prestegjeld. Død 

12.6.1999 på Vest-Agder Sentralsykehus i 

Kristiansand. Hun giftet seg 30.12.1935 i 

Holum kirke med Peter Syvertsen  

Holmegaard, tvilling, født 26.2.1902 på  

Holmegaard i Holme (Holum) sokn, Holme 

(Holum) prestegjeld. Død 5.3.1983. Han var 

sønn til Syvert Nilsen Holmegaard ( 

21.1.1866-8.12.1952) og hustru Maren 

Elisabeth Knudsdatter Upsåker (3.9.1866-

31.12.1935).  

Peter Syvertsen Holmegaard er ane nr. 071. 

IV. på slektslinje 001.  

Peter Syvertsen Holmegaard kjøpte 

eiendommen Fjellheim, bnr. 63, på gården 

Holmegaard (Holum) i 1937. Samme året ble 

det bygd bolighus, vedskjul og hønsehus på 

eiendommen. Peter Syvertsen var 

tømmermann og veivokter, samt i perioder 

medlem av ligningsnemnda og skolestyret. 

 

 

SLEKTSLINJE 006 

 

001. Peder Madsen Vågestad. Født ca. 1609 i 

(Valle sokn og prestegjeld). N.- 56 år i 1665. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Peder Madsen var i 1645 leilending på et bruk 

som utgjorde ½ hud i gården Vågestad i Valle 

prestegjeld. Han satt også som bruker og 

leilending på Vågestad i 1665
34

. 

 

002. Børu (Bergie) Pedersen Upsåker. Født 

ca. 1644 på Vågestad i Valle sokn og 

prestegjeld. Død 1723 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var gift med 

Olu Torgisdatter Bjølland. Født på Bjølland 

i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Dsk. 

1720 på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var datter av Torgi Gjurdsen 

Bjølland (1604-) og hustru Olu Larsdatter 

Einarsmo (-1672). 

Olu Torgisdatter Bjølland er ane nr. 009 på 

slektslinje 013. 

Børu Pedersen flyttet til gården Upsåker rundt 

1670 hvor han var leilending. Han satt med 

hele bygsla på bruket frem til 1712 men da 

gikk en halvpart av bygselsbruket over til 

sønnen Knud
35

. 

 

003. Knud Børusen Upsåker. Dsk. 1741 på  

Upsåker i Holum (Holme) sokn og prestegjeld.  

Han var gift med Astri Svendsdatter
36

. Nevnt 

1717-1741 på Upsåker i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld.  
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Knud Børusen overtok i 1723 som leilending 

etter faren på Upsåker. I tillegg til yrket som 

gårdbruker var Knud også snakker, for ved 

skifte etter ham i 1741 var det mye 

snekkerverktøy. Det var også et haglegevær og 

noen sølvknapper. Til leilending å være var må 

det ha vært en forholdsvis god økonomi i 

husstanden, for i 1723 var det følgende 

besetning på bruket: 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 6 

geiter og 6 sauer. Familien bodde på Upsåker i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld
37

. 

Barn: I. Børu Knudsen Upsåker, født 1717 

på Upsåker.  

II. Kjøle Knudsen Upsåker, født 1722 på 

Upsåker, overtok bruket etter foreldrene. 

III. Knud Knudsen Upsåker, født 1725 på 

Upsåker. 

 

004. II. Kjøle Knudsen Upsåker. Født 1722 

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1785 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var gift med 

Maren Sørensdatter
38

. Født 1721. Død 1784 

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. 

Kjøle Knudsen overtok som bygselsmann på 

Upsåkerbruket etter foreldrene. Familien 

bodde på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld
39

. 

Barn: I. Søren Kjølesen Upsåker, født 1747 

på Upsåker, gift med Allu Jonsdatter Hommen.  

II. Astrid Kjølesdatter Upsåker, født 1750 

på Upsåker, gift med Øykjel Pedersen 

Kaddeland, til Kjørkelia. 

III. Knud Kjølesen Upsåker, født 1752 på 

Upsåker, overtok bygselsbruket etter 

foreldrene, gift 1786 med Berte Stiansdatter 

Eikeland. 

IV. Helvig Kjølesdatter Upsåker, født 1755 

på Upsåker. 

V. Olu Kjølesdatter Upsåker, født 1756 på 

Upsåker, død samme året. 

VI. Svend Kjølesen Upsåker, født 1757 på 

Upsåker, død 1789, var grenader. 

VII. Olu Kjølesdatter Upsåker, født 1760 på 

Upsåker, død samme året. 

VIII. Johanne Kjølesdatter Upsåker, født 

1761 på Upsåker, død 1785. 

IX: Peder Kjølesen Upsåker, født 1764 på  

Upsåker, gift 1. med Ingeri Valtersdatter 

Valand.   

 

005. III. Knud Kjølesen Upsåker. Født 1752  

på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1811 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han giftet seg i 

1786 med Berte Stiansdatter Eikeland. Født 

1756 på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1820 på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var datter av 

Stian Pedersen Eikeland (1728-1791) og 

hustru Sofie Kristensdatter Aurebekk. 

Berte Stiansdatter Eikeland er ane nr. 067 

på slektslinje 001. 

Knud Kjølesen overtok etter farens død som 

gårdbruker og bygselsmann (leilending) på 

Upsåker. Familien bodde på Upsåker i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. 
 

 

SLEKTSLINJE 007 

 

001. Stian Tollefsen (Holmesland). Skifte 

1641 på Holmesland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Asborg 

Håvarsdatter Holmesland. Skifte 1641 på 

Holmesland i Holum sokn.  

Det er lite som tyder på at Stian og hustruen 

Asborg var fastboende på Holmesland, men de 

satt med jordgods på denne gården for det 

fremkommer i jordskifte i 1641. Dermed er det 

også mest sannsynlig at det var Asborg og ikke 

Stian som kom fra slektsgården Holmesland. 

De satt også med jordgods i andre sokn og 

prestegjeld, bla. i Finsland og i Greipstad
40

. 

 

002. Tollef Stiansen Holmesland. N.- 1613 

som oppsitter på Holmesland i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Død senest 1661 på 

Holmesland i Holum. Han var gift, mest trolig 

med en kvinne fra gården Holmesland i 

Holum.  

Tollef Stiansen satt med jordgods i gårdene 

Holmesland og Hauge i Holum (Holme) sokn. 

Det mest sannsynlige er at han giftet seg til 

Holmeslandbruket og i tillegg overtok han 

foreldrenes eierpart i gården. Tollefs 

odelsgods i Haugegården i Holum kan ha 

kommet gjennom  tidligere slektsforbindelser 

eller som arv fra eks. moren
41

. 

 

003. Haaver Tollefsen Eikeland. Død før  

1673 på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Kari 

Halvorsdatter Eikeland. Skifte 1673 på 

Eikeland i Holum. Hun var datter av Halvor  
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Eikeland (n.- 1614) og Berte Knudsdatter.  

Haaver Tollefsen giftet seg til hustruens 

jordgods på Eikeland-gården i Holum. At det 

var en slektsforbindelse mellom gårdene 

Holmesland og Eikeland på 1600-tallet kan 

dokumenteres ved at de senere oppsitterne 

Bjørn og Vrei på Eikeland gjennom sine 

hustruer nevnes som rettmessige odelsmenn til 

gården Holmesland
42

.  

 

004. Stian Haavorsen Eikeland. Født på 

Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Berte 

Torkelsdatter Høyland. Født på Høyland i 

Øyslebø sokn Holum (Holme) prestegjeld. 

Stian Haaversen overtok hjemmebruket på 

Eikeland. Han var gårdbruker og oppsitter
43

. 

 

005. Anne Stiansdatter Eikeland. Død etter 

1724 på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var gift med Vrei 

Osmundsen. Dsk. 1724 på Eikeland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld.  

Anne Stiansdatter overtok bruket på Eikeland. 

Vrei Osmundsen giftet seg til gården hennes
44

. 

Barn: I. Stian Vreisen Eikeland, født ca. 

1680, til hjemmebruket på Eikeland. 

II. Jon Vreisen, til Mandal. 

III. Haaver Vreisen, død før skifte i 1724.  

IV. Guri Vreisdatter, gift med Toru Larsen. 

V. Kari Vreisdatter, gift 2 ganger, 1. gang 

med Kristen Trondsen Grimestad i Øyslebø, 

2. med Aanen Gundersen Hennestad. 

 

006. I. Stian Vreisen Eikeland. Født ca. 1680 

på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Dsk. registrert 3.5.1751 på 

Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld
45

. Han var gift med Bodil (Boel) 

Pedersdatter Engeland. Nevnt 3.5.1751 på 

Engeland i Valle sokn i Audnedal prestegjeld 

som enke ved skifte etter ektemannen. Hun var 

datter av Peder Andersen Engeland (-

11.6.1683) og hustru Thargier Nilsdatter
46

. 

Stian Vreisen Eikeland kjøpte 17 eng. i gården 

Engeland i Valle sokn av jordeier Knud 

Knudsen Melhus i 1704, og i og i 1724 kjøpte 

Stian 11¼ eng. i hjemmegården på Eikeland av 

foreldrene sine. Selv om Stian satt godt i det 

økonomisk sviktet helsa hans med alderen, og 

like før han døde i 1751 var han beskrevet som 

gammel og veik
47

. 

Barn: I. Peder Stiansen Engeland, født ca.  

1705 på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, død før 3.5.1751, gift, to barn. 

II. Osmund Stiansen Engeland, født ca. 1708  

på Engeland i Valle sokn i Audnedal  

prestegjeld, n.- ved skifte 3.5.1751, overtok 

bruket på Engeland
48

. 

III. Anders Stiansen Engeland, født ca. 1710 

på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, n.- ved skifte 3.5.1751, sjømann 

og hadde reist til Holland før 1751, til Svinør i 

Valle sokn hvor han var los, gift med enka 

Berte Hoskuldsdatter
49

. 

 

007. I. Peder Stiansen Engeland. Født ca. 

1705 på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. N.- Død før 3.5.1751 på 

(Engeland). Han var gift med Berte 

Sørensdatter Solaas. Født på Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var datter av 

Søren Olsen Møgland (1672-) og hustru 

Karen Tomasdatter Ytre Solaas (1672-).  

Ettersom Peder Stiansen døde før foreldrene 

ble han ikke selveier på hverken Eikeland i 

Holum eller på Engeland i Valle sokn. Odelen 

på familiens jordegods på Eikeland i Holum 

gikk dermed over til hans sønn Stian 

Pedersen
50

. 

Barn: I. Stian Pedersen Eikeland, født 1728 

på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, n.- 23 år ved skifte i 1751. 

II. Ellen Pedersdatter Engeland, født 1737 

på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, n.- 14 år ved skifte i 1751, gift 

med Ellef Tomassen Solaashei.  

 

008. I. Stian Pedersen Eikeland. Født 1728 

på Engeland i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld, n.- 23 år ved skifte i 1751. Død 

1791 på Eikeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Sofie 

Kristensdatter Aurebekk. Født 1725 på 

Aurebekk i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død etter 1765 på Eikeland i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Hun var 

datter av Kristen Andersen Sodeland (1674-

1735) og hustru Johanne Jensdatter 

Aurebekk (1675-1763).  

Sofie Kristensdatter Aurebekk er ane nr. 

066 på slektslinje 001. 

Stian Pedersen overtok ved odel familiens 

jordegods på Eikeland. Han var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Eikeland, bnr. 5, i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 
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SLEKTSLINJE 008 

 

001. Oluff Grim (Grøm). Nevnes i 1601-

1602 som leilending på gården Grim i 

Oddernes sokn og prestegjeld
51

. Han var gift, 

men hustruens navn er ikke kjent. 

 

002. Knud Olsen Ellesi Grim. N.- 1615-1616 

på Ellesi i Oddernes sokn og prestegjeld. Han 

var gift med Ingeri Omundsdatter 

Fuskeland. Født på Ellesi i Oddernes sokn og 

prestegjeld. Dsk 1675 på Fuskeland. Hun var 

datter av Omund Jonsen Ellesi og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent. 

Knud Olsen Ellesi Grim flyttet til Ellesi og 

nevnes der som oppsitter i 1615-1616. Rundt 

1640 flyttet husstanden hans til 

krongodsgården på Fuskeland i Holme sogn og 

prestegjeld. Omund Jonsen Ellesi var jordeier 

og oppsitter på Ellesigården i Oddernes sokn 

og prestegjeld
52

. 
 

003. Kristen Knudsen Fuskeland. Født ca. 

1616 på Ellesi i Oddernes sokn og prestegjeld. 

Død ca. 1680 på Fuskeland i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Han var gift to ganger; 

første gang med ei kvinne med ukjent navn. 

Etter hennes død giftet han seg med Signe 

Olsdatter. 

Kristen Knudsen overtok jordgodset på 

Fuskeland etter foreldrene; en eiendom på 1 

hud
53

. 

Barn: I. Gunnlu Kristensdatter, gift 2. med 

Jørgen Bårdsen Berge Aurebekk. 

II. Ingeborg Kristensdatter, gift med Jens 

Bentsen Stausland. 

III. Anne Kristensdatter, gift med Reier 

Eriksen Håland i Halse. 

IV. Ole (Store Ole) Kristensen, født ca. 

1659, dsk. 1700, overtok hjemmebruket på 

Fuskeland, gift med Mari Torkelsdatter 

Kleiven. 

V. Ole (Mellomstore Ole) Kristensen, født 

ca. 1662. 

VI. Ole (Lille Ole) Kristensen, til Osnes i 

Harkmark sokn. 
 

004. Gunnlu Kristensdatter Fuskeland. Død 

1722 på Aurebekk i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var gift to ganger; første gang 

med Jens skolemester i Mandal. Etter hans 

død giftet Gunnlu seg med Jørgen Bårdsen 

Berge Aurebekk. Født på Sodeland i Holum  

(Holme) sokn og prestegjeld. 

Gunnlu Kristensdatter flyttet til Mandal og 

senere til Berge i Halse. Det var mens hun 

bodde på Berge at hun giftet seg med Jørgen 

Bårdsen; han som i 1669 kjøpte deler av 

jordgodset på gården Aurebekk i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld
54

. 
 

005. Johanne Jensdatter Berge Aurebekk. 

Født 1675 i (Mandal). Død 1763 på Aurebekk 

i (Holme) sokn og prestegjeld.). Hun var gift 

med Kristen Andersen Sodeland. Født 1674 

på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1735 på Aurebekk i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Anders Bårdsen Sodeland (1629-1706) og 

hustru Åse Nilsdatter Skoie.  

Kristen Andersen Sodeland er ane nr. 065 

på slektslinje 001.  

Johanne Jensdatter Aurebekk overtok 9. eng av 

hjemmebruket på Aurebekk, og det var derfor 

en velstående kvinne som Kristen Andersen 

Sodeland giftet seg med. Kristen bosatte seg 

på Aurebekk-bruket og hans odelsbruk på 

Sodeland gikk dermed til fetteren Knud 

Aanensen Greipsland
55

. 

 

 

SLEKTSLINJE 009 

 

001. Bjørn Vegge. Død ca. 1635 på Vegge i 

Kvås sokn. Han var gift med Lusi 

Gundersdatter Vegge. Død etter 1661 på 

Vegge i Kvås sokn.  

Bjørn Vegge nevnes første gang på gården 

Vegge i 1627, og da skattet han i klassen under 

ødegårdsmenn. I skattemanntallet fra 1629 er 

han plassert i klassen for odelsbønder og 

leilendinger. Han navnes siste gang i 

skattemanntallet på Vegge i 1635. Enka Lusi 

Gundersdatter overtok gårdsbruket etter sin 

manns død, og i årene 1644 og 1661 er hun 

sammen med barna sine oppført som eier av 

1½ hud (18 eng) jordegods i gården Vegge i 

Kvås sokn
56

. 

 

002. Omund Bjørnsen Vegge. Født ca. 1622  

(på Vegge i Kvås sokn). Skifte 1686 på Vegge 

i Kvås sokn . Han var gift med Ingeborg 

Taraldsdatter.  

Omund Bjørnsen satt som bruker av ¾ hud (9. 

eng) i hjemmegården på Vegge, og han nevnes 

som bruker av dette i 1647 og utover på 1660-
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tallet. Han satt også med Øvregården på 

Vegge; et bruk på hele 1½ hud. På 1670-tallet 

ble det konflikter innad i familien på Vegge 

om de reelle eiendomsforholdene på gården. 

Omund Bjørnsen gjorde krav på bygselsretten 

til hele gårdsbruket, men søsknene hans nektet. 

Etter at det falt dom i saken ble det bestemt at 

Omund skulle avstå sitt krav om fordring på 

bygselsretten til hele slektsgården på Vegge
57

. 

 

003. Gunder Omundsen Vegge. Født ca. 

1668 på Vegge i Kvås sokn. Skifte 1716 på 

Vegge i Kvås sokn. Han var gift med Anne 

Torkildsdatter Botna. Født ca. 1667 i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld.  

Gunder Omundsen overtok farens bruk på i 

Øvregården på Vegge. Han kjøpte ut andres 

eierparter i gårdsbruket, og i 1707 satt han med 

¾ hud jordgods i gårdsbruket. Familien bodde 

på Øvregården på Vegge i Kvås sokn
58

. 

 

004. Omund Gundersen Vegge. Født ca. 

1688 på Vegge i Kvås sokn. Død 1771 på 

Vegge i Kvås sokn. Han var gift med Barbra 

Andersdatter Hoksart. Født ca. 1685 i 

Kristiansand. Død 1775 på Vegge i Kvås sokn. 

Omund Gundersen overtok hjemmebruket på 

Øvregården på Vegge. I tillegg til yrke som 

gårdbruker var han også militær. Omund 

nevnes som soldat i 1718 og senere var han 

sersjant. I 1730 ble han etter 14 års militær-

tjeneste dimittert fra kaptein Biørns Listerske 

kompani. Omund Gundersen skrev blant annet 

dagbøker, brev og viser. Dette sammen med 

hans skolebøker og andre skriftstykker finnes 

fremdeles oppbevart i Veggearkivet. Arkivet 

inneholder også flere andre håndskrevne 

notater som gir råd og regler om nærmest alle 

dagliglivets behov den gang.  

Barbra Andersdatter Hoksart hadde to brødre, 

Anders og Gregers, som er kjent ved navn. 

Anders Anderssen Hoksart var sjømann og 

seilte for Det ostindiske kompaniet med sete i 

Amsterdam. Han omkom på en reise fra 

Batavia i Indonesia til Persiabukta med skipet 

«Steenhove». I 1749 ble det på rådstua i 

Kristiansand utstedt en attest om at Anders 

Andersen Hoksart ikke hadde noen 

livsarvinger, og at Barbra og broren Gregers, 

begge født i Kristiansand, var den avdødes 

gjenlevedes søsken
59

. 

 

005. Gunder Omundsen Vegge. Født ca.  

1724 på Vegge i Kvås sokn. Død 1803 på  

Vegge i Kvås sokn. Han var gift to ganger; 

første gang med Siri Sigbjørnsdatter 

Vemestad. Født 1741 på Vemestad Øvre i 

Kvås sokn. Død 1773 på Vegge i Kvås sokn. 

Hun var datter av Sigbjørn Gunvaldsen 

Vemestad Øvre (1693-1752) og hustru Sissel 

Olsdatter Moi (1698-1778). Etter Siris død 

giftet Gunder seg i 1774 med Anne 

Andersdatter. Født 1716. Død 1792 på Vegge 

i Kvås sokn. 

Siri Sigbjørnsdatter Vemestad er ane nr. 

007 på slektslinje 018. 

Gunder Omundsen overtok hjemmebruket på 

Vegge. Ved skifte etter Siri Sigbjørnsdatter i 

1773 var det i boet 7½ eng. i Veggegården
60

.  

 

006. Anne Marie Gundersdatter Vegge. Født 

1770 på Vegge i Kvås sokn. Død 1842 på 

Vestre Røynestøl i Kvås sokn  i Lyngdal 

prestegjeld. Hun giftet seg i 1794 med Torjus 

Johannessen Vestre Røynestøl. Født 1769 på 

Vestre Røynestøl i Kvås sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Død 1842 på Vestre Røynestøl i 

Kvås sokn i Lyngdal prestegjeld. Han var sønn 

til Johannes Haagensen Vestre Røynestøl 

(1744-) og hustru Aase Torjusdatter (1744-

1809). 

Torjus Johannessen Vestre Røynestøl er ane 

nr. 007 på slektslinje 014. 

Torjus Johannessen overtok halvparten av 

hjemmebruket på Vestre Røynestøl før farens 

død. I en periode hadde Torjus også et bruk på 

gården Grimshammer i Lyngdal prestegjeld
61

.  

 

007. Berte Osea Torjusdatter Røynestøl. 

Født 1803 på Vestre Røynestøl i Kvås sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Død 1856 på Huset i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld. Hun giftet seg i 

1829 med Samuel Nilsen Huset. Født 1804 på 

Huset i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1873 i Lyngdal herred. Han var sønn til Nils 

Samuelsen Huset (1778-1828) og hustru 

Torborg Danielsdatter Aavesland (1770-

1819). 

Samuel Nilsen Huset er ane nr 008 på 

slektslinje 020. 

Samuel Nilsen Huset overtok hjemmebruket på 

Huset etter foreldrene. Han var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Huset, løpenr. 

477, i Lyngdal herred
62

. 

 

008. Nils Tobias Samuelsen Huset. Født  
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19.10.1830 på Huset i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Død 3.1.1920 på Holmegaard i 

Holum sokn og prestegjeld. Han giftet seg i 

1857 med Bolette Svendsdatter Moen. Født 

1831 på Moen i Holme (Holum) sokn, Holme 

(Holum) prestegjeld. Død 25.12.1910 på 

Holmegaard i Holum sokn og prestegjeld. Hun 

var datter av Svend Knudsen Upsåker (1798-

1828) og hustru Sissel Knudsdatter 

Aurebekk (1800-1845). 

Svend Knudsen Upsåker er barn nr. VI. til 

ane nr.067 på slektslinje 001.   

Nils Tobias Samuelsen flyttet til gården 

Holmegaard (Holum) i Holme (Holme) sokn 

og prestegjeld, hvor han i 1860 fikk festebrev 

på en parsell som senere ble bnr. 48 på gården 

Holmegaard. Nils Tobias var en svært 

arbeidsom mann. Uten hjelp av hest og 

mekaniske hjelpemidler spadvendte han jorda 

på bruket. I tillegg til dette hadde Nils Tobias 

sitt daglige arbeid på Buøysaga, noe som 

medførte at han måtte gå på beina rundt to mil 

om dagen frem og tilbake på jobb
63

.  

 

009. Syvert Nilsen Holmegaard. Født 

21.1.1866 på Holmegaard (Holum) i Holum 

(Holme) herred. Død 8.12.1952 på 

Holmegaard i Holum (Holme) herred. Han 

giftet seg 15.9.1897 med Maren Elisabeth 

Knudsdatter Upsåker. Født 3.9.1866 på 

Upsåker i Holum (Holme) herred. Død 

31.12.1935 på St. Josephs hospital i 

Kristiansand. Hun var datter av Knud 

Kjølesen Upsåker (1819-1902) og hustru 

Pernille Søverine Torgjesdatter Bakken 

(1825-1907). 

Maren Elisabeth Knudsdatter Upsåker er 

ane nr. 070. IV. på slektslinje 001. 

Syvert Nilsen Holmegaard overtok 

hjemmebruket på Holmegaard etter foreldrene, 

og som gårdbruker fortsatte han med den 

oppdyrkningen av hjemmebruket som 

foreldrene hadde begynt. Det var også Syvert 

Nilsen som ble den første selveieren av bruket 

på Holmegaard; det bruket som foreldrene fikk 

festebrev på i 1860. Familien bodde på bruket 

Moen, bnr. 48, på gården Holmegaard (Holum) 

i Holum herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 010 

 

001. Tarald Fiskaa. Han var gift, men  

hustruens navn er ikke kjent. Det kan dermed  

antas at han var født rundt 1425 i Oddernes. 

Tarald Fiskaa nevnes i en lagmannsdom av 

1585 i en oppramsing av slektsledd som hadde 

tilhold på Fiskågården i Oddernes. Tarald eide 

også hele Fiskågården, og hans husstand var 

oppsittere på gården
64

. 

 

002. B(ff)uind Taraldsen Fiskaa. Nevnt i 

samme lagmannsdom av 1585 som faren.  

Han var jordgodseier og oppsitter på Fiskå i 

Oddernes prestegjeld. 

 

003. Hans B(ff)uindsen Fiskaa. Nevnt i 

samme lagmannsdom av 1585 som faren og 

farfaren.  

Han var jordgodseier og oppsitter på Fiskå i 

Oddernes prestegjeld. 

 

004. Gunder Hansen Fiskaa. Født ca. Nevnt i 

samme lagmannsdom av 1585 som faren, 

farfaren og oldefaren.  

Han var jordgodseier og oppsitter på Fiskå i 

Oddernes prestegjeld. 

 

005. Tarald Gundersen Fiskaa. Født ca. 

1540 på Fiskå i Oddernes prestegjeld. Død ca. 

1600 på Fiskå i Oddernes prestegjeld. Han var 

gift med Guri ……….datter.  

Tarald var oppsitter på gården Fiskå i 

Oddernes, og det er denne Tarald som nevnes i 

lagmannsdommen av 1585
65

. 

 

006. Aslak Taraldsen Fiskaa. Født ca. 1570 

på Fiskaa i Oddernes prestegjeld. Død ca. 1612 

på Tjortedal i Holum (Holme) sokn. Han var 

gift med Malene Knudsdatter Tjortedal. 

Aslak Taraldsen og broren Torstein overtok 

Fiskågården etter foreldrene, men Aslak flyttet 

til Tjortedal i Holum (Holme) sokn hvor han 

bosatte seg. Han nevnes i skattelistene i 1610 

som oppsitter og bygselsmann på Tjortedal
66

.   

 

007. Tjøge Aslaksen Tjortedal. Død ca. 1629 

på Tjortedal i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

Tjøge Aslaksen makeskiftet i 1621 et jordgods 

på 6 eng. i gården Fiskå i Oddernes med 

svogeren Torgi Olsen Fiskaa, og Tjøge fikk 

ved denne byttehandelen 6 eng. i gården 

Skofteland i Holum samt en part i 

Østerlandsfiskeriet. Familien bodde på  
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Tjortedal i Holum (Holme) prestegjeld
67

. 

 

008. Marte Tjøgesdatter Tjortedal. Dsk. 

1669 på Skoie i Holum (Holme) sokn. Hun var 

gift med Nils Jensen Skoie. Født 1609 på 

Skoie i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Han var sønn til Jens Jonsen Skoie og hustru, 

men hennes navner ikke kjent.  

Nils Jensen Skoie er ane nr. 063 på 

slektslinje 011. 

Nils Jensen Skoie satt som en rik og 

velstående leilending på Skoiegården i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld
68

.  

 

009. Åse Nilsdatter Skoie. Født på Skoie i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Død etter 

1681 på Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun giftet seg 1673 med Anders 

Bårdsen Sodeland. Født ca. 1629 på Sodeland 

i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Død 

2.11.1706 på Sodeland i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld. Han var sønn til Bård 

Gundersen Sodeland (1595-1660) og hustru 

Ingerid Jørgensdatter Spetteland (1605). 

Anders Bårdsen Sodeland er ane nr. 064 på 

slektslinje 001.  

Anders Bårdsen Sodeland overtok Sodelands-

gården etter foreldrene, og husstanden var 

bosatt på Sodeland i Holum (Holme) sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 011 

 

060. Eivind Jonsen Skinsnes. Født ca. 1530 

på Skinsnes i Halse sokn og prestegjeld. Han 

var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Eivind Jonsen overtok jordgodset på Skinsnes 

og husstanden hans var bosatt på gården.  

Eivind Jonsen Skinsnes er også ane nr. 060 

på slektslinje 001.  

 

061. Jon Eivindsen Skinsnes. Født ca. 1557 

på Skinsnes i Halse sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Jon Eivindsen var jordgodseier og oppsitter på 

Skinsnes i Halse sokn.  

 

062. Jens Jonsen Skoie. Født ca. 1580  på 

Skinsnes i Halse sokn. Han var gift. men 

hustruens navn er ukjent. 

Jens Jonsen nevnes på begynnelsen av 1600-

tallet som leilending og oppsitter på Skoie i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld
69

.  

063. Nils Jensen Skoie. Født 1609 på Skoie i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Død 1678 

på Skoie i Holum (Holme) prestegjeld. Han 

var gift med Marte Tjøgesdatter Tjortedal. 

Dsk. 1669 på Skoie i Holum (Holme) sokn. 

Hun var datter til   

Marte Tjøgesdatter Tjortedal er ane nr. 008 

på slektslinje 010. 

Nils Jensen Skoie satt som en rik og 

velstående leilending på Skoiegården i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld 

 

 

SLEKTSLINJE 012 

 

001. Søfren Almeli. N.- 1610-1618 på bruket 

Almelia under gården Holmegaard (Holum). 

Han var gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Søften var husmann på Holmegaard hvor også 

husstanden bodde
70

.  

 

002. Kristen Sørensen Almeli. Født 1618 på 

husmannsplassen Almeli under Holmegaard. 

N.- 56 år i prestemanntallet av 1664. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Mest sannsynlig hadde Kristen forlatt 

husmannstanden og blitt leilending på gården, 

for 1664 hadde han en buskap på 7 kyr og 9 

sauer. Dette store husdyrholdet ble ikke 

akseptert av lagmannen på Holmegaard. 

Begrunnelsen til lagmannen var at skogen ble 

ramponert av denne mengden med husdyr
71

. 

 

003. Tomas Kristensen Solaas. Dsk. 1695 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Berte Olsdatter 

Smeland. Født ca. 1645 på Smeland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var datter av 

Ole Sørensen Smeland (1580-1665) og 

dennes andre hustru, men hennes navn er ikke 

kjent. 

Tomas Kristensen Solaas er også ane nr.003 

på slektslinje 027. 

Tomas Kristensen flyttet til gården Ytre Solaas 

i Holum, hvor han overtok som bygselmann 

(leilending) i 1669
72

.  

 

004. Karen Tomasdatter Solaas. Født 1672 

på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var gift med Søren Olsen 

Møgland. Født 1682
73

 på Møgland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Ole Larsen Birkeland (1650-1693) og hustru  
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Anne Nilsdatter Møgland (-1710). 

Karen Tomasdatter Solaas er også ane nr. 

004. I. på slektslinje 027. 

Søren Olsen Møgland flyttet til Ytre Solaas 

hvor han var leilending frem til 1743. Det året 

fikk han og hustruen samtykke av presten i 

bygda til å overlate bygselsbruket til dattera 

Anne sin husstand.  

 

005. Anne Sørensdatter Solaas. Født 1695 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1766 på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var gift med 

Torbjørn Askildsen Eivenstad. Født 1717 på 

Eivenstad i Valle sokn Sør-Audnedal 

prestegjeld. Død 1759 på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Askild Tostensen Eivenstad
74

 (-1747) og 

hustru Guri Torbjørnsdatter (-23.9.1735)
75

. 

Anne Sørensdatter og hennes husstand overtok 

som leilendinger på Ytre Solaas. I 1759 var det 

følgende besetning på bruket: 1 hest, 2 kyr, 1 

okse, 1 kvige, 8 sauer og 4 geiter
76

. 

 

006. Kari Torbjørnsdatter Solaas. Født 1744 

på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1820 på Ytre Solaas. Hun var 

gift to ganger; første gang i 1762 med Morten 

Nilsen Surteland. Født 1726 på Spikkeland i 

Finsland sokn i Bjelland prestegjeld. Død 1787 

på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld.  

Morten Nilsen Surteland er ane nr. 005 på 

slektslinje 025. 

Han var sønn til Nils Joensen Spikkeland 

(1686-1780) og hustru Siri Mortensdatter 

Stubstad (-1732). 

Etter Mortens død giftet Kari Torbjørnsdatter 

seg i 1788 med Askild Olsen Ytre Møll.  

Kari Torbjørnsdatter overtok bygselsbruket på 

Ytre Solaas etter foreldrene, og hun satt som 

leilending der frem til oppgjørskifte på bruket i 

1796. Da gikk bygselsretten over til sønnen 

Nils Mortensen. 

 

007. Nils Mortensen Solaas. Født 1772 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1840  på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han giftet seg i 

1796 med Ellen Pedersdatter Solaas. Født 

1764 på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1856 på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var datter av 

Peder Olsen Solaas (1713-1797) og hustru 

Ingeri Kristensdatter.  

Ellen Pedersdatter Solaas er ane nr. 006 på 

slektslinje 027. 

Nils Mortensen Solaas var leilending og 

gårdbruker på Ytre Solaas fra 1796. I 1819 

kjøpte han bruket Hermannsheia under gården 

Kvidbergsgård i Holum (Holme) prestegjeld
77

.  

 

008. Peder Nilsen Solaas. Født 1800 på 

Solaas i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Død 1846 på Ytre Solaas i Holum herred. Han 

giftet seg i 1826 med Berthe Ouensdatter 

Rosnes. Født 1806 på Rosnes i Halse 

kirkesogn. N.- 1865 som enke på Solaas i 

Holum (Holme) herred. Død 1901 på Ytre 

Solaas i Holum (Holme) herred. Hun var datter 

av  Ouen Christensen Rosnes (1771-

3.6.1817) og hustru Bodil Kristine 

Rasmusdatter (1774-30.3.1831). 

Berthe Ouensdatter Rosnes er ane nr. 007. 

IV. på slektslinje 005.  

Peder Nilsen Solaas overtok i 1825 som 

bygselsmann av hjemmebruket på Austre 

Solaas (Ytre Solaas). Solaasgården var 

prestebolgods, og derfor var bøndene som 

bodde på gården leilendinger. De måtte betale 

landskyld til presten på Fodnebø, og avgiften 

ble betalt både i gårdsprodukter og som 

pliktarbeid på prestegården. Pliktarbeidet 

kunne også omgjøres i kontant betaling. Denne 

leilendingsavtalen opphørte på dette bruket i 

1878, for da fikk enka Berthe Ouensdatter 

kongelig skjøte på eiendommen for 1200 

kroner pluss 430 kroner til innløsning av faste 

avgiftet. Berthe satt som enke på gården i 55 

år, men til gårdsarbeidet fikk hun også hjelp av 

sin to ugifte sønner Nils og Kristian.  

 

 

SLEKTSLINJE 013 

 

001. Olav Anundsson Haddeland. N.- 1459 

og 1470 vedrørende salget av jordgodset i 

Haddeland til sønnen Gjurd Olavsson. Olav 

var gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Olav Anundsson satt med et større jordgods på 

Haddeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld, men det er noe uvisst om han også 

var oppsitter på denne Holumsgården, eller om 

han og familien bodde i Vestfold
78

. 

 

002. Gjurd (Gyrd) Olavsson (Olafsson)  
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Haddeland. Født ca. 1425. N.- 1459 og 1470 

på Haddeland i Holum (Holme) prestegjeld. 

Han var gift. Allaug Gundersdatter. 

Det er to kjøpebrev som knytter Gjurd 

Olavsson til Haddeland i Holum. Med 

oppkjøpene i henholdsvis 1459 og 1470 som 

til sammen utgjorde 18 månedsmatsbol i 

Haddeland var han blitt eier av hele gården. 

Selgerne var Torolv Erlandsson og faren Olav 

Anundsson
79

. I tillegg til Haddelandsgården 

hadde Gjurd Olavsson sammen med broren 

Sakse Olavsson eierparter i gården Foss i 

Valle sokn i Audnedal (Undal) prestegjeld
80

. 

Gjurd og Allaug hadde to barn som kjennes 

ved navn, Sigrid og Gunnar. Når Sigrid 

kjennes ved navn er det fordi hun arvet en 

eierpart etter foreldrene i gården Lone i Valle 

sokn i Audnedal
81

.   

 

004. Gunnar Gjurdsen Haddeland. Født ca. 

1465 på Haddeland i Holum. Død etter 1522 

på Haddeland (Sodeland) i Holum (Holme) 

prestegjeld. Han var gift med ………. 

Trondsdatter Rustung. Hun var datter av 

Trond Sigurdsson Rustung og Karen Koll.  

Gunnar Gjurdsen kjøpte i 1500 gården 

Bjølland i Holum, og i 1522 kjøpte han ut 

søstera sine eierparter i gårdene Haddeland og 

Sodeland i Holum (Holme) prestegjeld
82

. 

Gunnar hadde allerede i 1477 startet oppkjøpet 

av jordgods i gården Sodeland i Holum. 

 

005. Gjurd Gunnarsen Sodeland. Født på 

Haddeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ikke kjent.  

Gjurd Gunnarsen Sodeland er også ane nr. 

005 på slektslinje 028. 

Gjurd Gunnarsen Sodeland overtok 

foreldrenes jordgods på gården Sodeland. Han 

nevnes i 1536 som oppsitter på Sodeland 

vedrørende en grensegang mot Haddeland
83

.  

 

006. Nils Gjurdsen Sodeland. Født på 

Sodeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død på Bjølland i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Han var gift, men 

hustruen navn er ikke kjent. 

Nils Gjurdsen nevnes blant barna til Gjurd 

Gunnarsen, og som far til Gjurd Nilsen 

Bjølland
84

. 

 

007. Gjurd Nilsen Bjølland. Død 1629 på  

Bjølland i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Han var gift med Targjer Osmundsdatter 

Spetteland. Født på Spetteland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Død på Bjølland 

i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Hun var 

datter av Osmund Øystensen Spetteland (-

1617) og hustru Olaug ……….datter. 

Osmund Øystensen var sønn til Øysten 

Spetteland
85

.  

Osmund Øystensen Spettelands husstand var 

de eneste registrerte oppsitterne på gården 

Spetteland, men Osmund eide ikke mer enn 

rundt halvparten av gården
86

.  

 

008. Torgi Gjurdsen Bjølland. Født 1604 på 

Bjølland i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Han giftet seg ca. 1627 med Olu Larsdatter 

Einarsmo. Født på Einarsmo i Vigmostad 

sokn i Audnedal (Undal) prestegjeld. Død 

1672 på Bjølland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld.  

Torgi Gjurdsen Bjølland fikk den største av 

gårdspartene på Bjølland etter foreldrene. Han 

var gårdbruker, oppsitter og selveier.  

 

009. Olu Torgisdatter Bjølland. Født på 

Bjølland i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Dsk. 1720 på Upsåker i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld. Hun var gift med Børu 

(Bergie) Pedersen Upsåker. Født ca. 1644 på 

Vågestad i Valle sokn og prestegjeld. Død 

1723 på Upsåker i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var sønn til Peder Madsen 

Vågestad (1609-) og hustru, men hennes navn 

er ukjent. 

Børu (Bergie) Pedersen Upsåker er ane nr. 

002 på slektslinje 006. 

Børu Pedersen flyttet til gården Upsåker rundt 

1670 hvor han var leilending. Han satt med 

hele bygsla på bruket frem til 1712. 

 

 

SLEKTSLINJE 014 

 

001. Simon Røynestøl. Han er ikke registrert 

som oppsitter på gården Røynestøl, men siden 

sønnen Tron kom dit og satt med eiendom på 

gården kan Simon ha vært en bror til oppsitter 

Osmund Røynestøl. Osmund nevnes som 

oppsitter på gården i årene 1611-1639, og i 

1644 er enka etter Osmund, Aasne Røynestøl, 

oppført som eier av hele Vestre Røynestøl. Det 

er ikke registrert barn etter dem, men i 1635 
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nevnes Tosten Røynestøl som skattebonde på 

gården. Det er rundt 1644 at det skjer et 

eierskifte på Vestre Røynestøl, for dette året 

nevnes både enka Åsne Røynestøl og Tron 

Simonsen som eiere av gården, men dog i 

forskjellige skattemanntall
87

.  

 

002. Tron Simonsen Røynestøl. Født ca. 

1609 i Kvås sokn Lyngdal prestegjeld. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Tron Simonsen er registrert i skattelistene fra 

1635 som gårdbruker og oppsitter på Vestre 

Røynestøl i Kvås sokn. Han satt som eier av 

hele gården både i 1644 og 1647. Tron og 

hustruen nevnes som oppsittere på Vestre 

Røynestøl i 1645. I årene 1661 og 1664 bodde 

Trons husstand på bruket Skogen under gården 

Nedre Austad i Austad sokn
88

. I 1666 er 

husstanden tilbake på Vestre Røynestøl. 

 

003. Johannes Tronsen Røynestøl. Født ca. 

1657 på (Vestre Røynestøl) i Kvås sokn. Han 

var gift med ………. Reiersdatter Birkeland.  

Johannes Tronsen kan ha hatt en noe turbulent 

økonomi, for han og sønnen Reier var flere 

ganger innblandet i gjeldssaker. Johannes 

husstand flyttet også en del rundt på gårdene i 

soknene Kvås og Lyngdal. Han nevnes som 

oppsitter på gården Tofteland i Kvås i 1705, 

og i årene 1711-1712 bodde husstanden som 

lottbrukere på Østre Vintland i Aa sokn
89

. 

 

004. Reier Johannesen Røynestøl. Født ca. 

1682 i Kvås sokn Lyngdal prestegjeld. Død 

1761 på Vestre Røynestøl i Kvås sokn. Han 

var gift to ganger; første gang med Anne 

Haagensdatter Trelskår. Skifte 1747 på 

Vestre Røynestøl i Kvås sokn. Etter hennes 

død giftet Reier seg i 1750 med enka Gjertrud 

Pedersdatter Birkestøl, fra Valle sokn i 

Audnedal prestegjeld. 

Reier Johannesen overtok hjemmebruket etter 

foreldrene på Vestre Røynestøl. Han og 

husstanden hans bodde på gården fra 1711. 

Jordgodset på gården var pantsatt, for i en dom 

av 1715 ble Reiar Johannessen dømt til å 

betale Nils Drange 13½ riksdaler i renter av 

pantelånet på gården. Dette pantelånet klarte 

Reier å løse inn, men alt i 1726 tok han opp ett 

nytt pantelån på bruket, og i 1747 var gården  

fremdeles pantsatt
90

. 

 

005. Haagen Reiersen Røynestøl. Født ca.  

1704 på i Kvås sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Død 1768 på Vestre Røynestøl i Kvås sokn. 

Han var gift to ganger; første gang med Ranni 

Torjusdatter Gausdal, fra Kvinesdal. Etter 

hennes død giftet Haagen seg med Gunhild 

……….datter. 

Haagen Reiersen overtok den pantsatte 

eiendommen etter foreldrene i 1761. I sine 

yngre år av Haagen soldat, og i 1728 stevnet 

han bøndene på Øvre Foss i Kvås sokn fordi 

han ikke hadde fått sin årslønn. Etter at han 

sluttet som soldat flyttet Haagen mye rundt på 

bygdene. Han bodde blant annet på Røynestøl i 

1741,  Gjeidebu i 1743, Vegge i 1744, Vatland 

1746, Kjelland i Lyngdal 1747, Gjeidebu i  

1748-1750 og til Vestre Røynestøl i 1754
91

.     

 

006. Johannes Haagensen Vestre Røynestøl. 

Født 1744 på Vegge i Kvås sokn. Han giftet 

seg i 1768 med Aase Torjusdatter Birkeland. 

Født 1742 på Birkeland i Kvås sokn. Død 1809 

på Vestre Røynestøl i Kvås sokn. Hun var 

datter av Torjus Omundsen Birkeland 

(1709-) og hustru Ingeborg Torgrimsdatter 

Hellestøl (1719-1749). 

Aase Torjusdatter Birkeland er ane nr. 013 

på slektslinje 022. 

Johannes Haagensen overtok hjemmebruket på 

Vestre Røynestøl etter foreldrene. Han var 

gårdbruker og oppsitter på gården i 1801, men 

da hadde han allerede overført halve bruket til 

sønnen Torjus. Johannes og Aase satt som 

gårdbrukere frem til 1805 da de gav opp til 

skifte. Sønnen Johannes overtok deres del av 

bruket mot at ham gav dem follaug
92

. 

 

007. Torjus Johannessen Vestre Røynestøl. 

Født 1769 på Vestre Røynestøl i Kvås sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Død 1842 på Vestre 

Røynestøl i Kvås sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Han giftet seg i 1794 med Anne Marie 

Gundersdatter Vegge. Født 1770 på Vegge i 

Kvås sokn. Død 1842 på Vestre Røynestøl i 

Kvås sokn  i Lyngdal prestegjeld. Hun var 

datter av Gunder Omundsen Vegge (1724-

1803) og hustru Siri Sigbjørnsdatter 

Vemestad Øvre (1741-1773). 

Anne Marie Gundersdatter Vegge er ane 

nr. 006 på slektslinje 009. 

Torjus Johannessen overtok halvparten av 

hjemmebruket på Vestre Røynestøl før farens 

død. I en periode hadde Torjus også et bruk på 

gården Grimshammer i Lyngdal prestegjeld. 
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SLEKTSLINJE 015 

 

001. Budle Vålesson. Født ca. 190 etter 

Kristus. Han nevnes i sagastykket "Hversu 

Noregr bygdist" - "Hvordan Norge ble 

befolket" - men der nevnes han som en av 

sønnene til Skjoldungen Halvan og bror til 

blant andre Lovde eller Lodve og Sigar. Det er 

ikke denne Budle, men hans ætling som 

nevnes i sagasyklusen om Volsungene og hos 

den danske kronikøren Saxo Grammaticus. Det 

er opplagt han var en Skjoldung og faren kan 

neppe være andre enn Våle, sønn av Balder 

eller Bel-Dag - også kalt Volund smed. Budles 

mor het visst også Bodvid og var datter av den 

svenskfødte kong Hodd Ring i Danmark, sønn 

av Uppsalakongen Visbur Hodbrodd (ca. 72-

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

eller Egil. Hos Snorre kalles brødrene Gisl og 

Ondur.  

På grunn av navnene i etterslekten, kan vi 

slutte at Budle var konge i Ranrike - altså 

Bohuslän - som tilhørte Norge inntil 1600-

tallet. 

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

ætling i 7. ledd av Odins sønn Skjold, og 

farfaren hadde blant annet vært konge over 

Vestfold og Østfold. Vi vet ikke navnet på 

Budles hustru - ei heller på hennes far, som var 

født midt på 100-tallet, men Budles svigerfar 

var nok Athisles sønn. 

 

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

etter Kristus. Han er da oppkalt etter sin  

morfars far. Selv om Adils, Hods bror, var 

hans oldefars bror og han kunne vært oppkalt 

indirekte, var ikke dette vanlig praksis, mens 

det derimot var et utbredt inngifte mellom 

nære slektninger i den tiden. Det er tydelig 

Adils Budlesson Saxo omtaler i syklusen om 

Vermund og Uffe, stamfedrene til kongene av 

Mercia i England. 

Adils overvant kong Frovin Frøygeirsson, 

svigerfar til Uffe. Frovin skal ha vært Slesvigs 

konge, mens Uffe hersket i Angeln. Imidlertid 

ble Adils selv felt av Frovinssønnene Kette 

(Ketil?) og Uvigg (Ufeig). 

En venn av kong Adils var kong Godgejst 

Håvardsson (ca. 230-310), som var 8. 

generasjon av Håløygkongenes slekt. Hvorvidt 

kong Godgjest hersket i Nord-Norge, vet vi 

ikke. Det er mer sannsynlig at han hadde 

kongedømme i Jylland i Danmark. Hos Snorre 

hører vi at Godgjest ble drept da han prøvde en 

hest han hadde fått av kong Adils. Men da 

Snorre formoder at Adils overlevde 

Godgjest, må Adils ha vært eldgammel da han 

- etter 310 - ble drept av Ufeig og Ketil. 

Utenkelig er det ikke - for vi ser at 

oppkallingen i Budlungenes slekt går direkte 

fra tippoldefar til tippoldebarn ved iallfall to 

anledninger. Dette kan også bety at 

Budlungenes fiender ikke våget å hevne seg 

før Budlungene var eldgamle, og at kongene i 

Bohuslän var meget mektige, er det svært 

meget som tyder på. 

 

003. Vivil Adilsson. Han var konge av 

Bohuslän - Ranrike. Født ca. 260. Denne 

sagakongen har samme fornavn som 

svigerfaren til kong Ring på Ringerike (født 

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

Ellers kjennes han kun fra "Hversu Noregr 

bygdist". Det er mulig at Vivil hadde broren 

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

004. Læfve (Leidulv?) Vivilsson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca 300. Også han 

kjennes bare ved navn fra "Hversu Noregr 

bygdist". Har faren hatt en bror ved navn 

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

dennes datter - sin kusine - og det var skikk i 

landet i den tiden. Mangelen på saga om 

Læfve eller Leidulv Vivilsson, indikerer at 

hans regjeringstid har forløpt fredelig. 

 

005. Sigurd Læfvesson. Han var konge av 

Ranrike. Født ca. 340. Denne nevnes ikke i 

"Hversu Noregr bygdist". Det gjør derimot 

hans yngre bror Budle, som kanskje er oppkalt 

etter sin morfar. I Volsungenes beretninger, 

hører vi også at Budle var far til Brynhild og 

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

andre Budle i sin tur har hatt en sønn ved navn 

Adils som var den tredje Budles svigerfar. Det 

var denne tredje Budle som skal ha vært 

svigerfar til burgunderkongen Gundahar 

Gibikasson, og det omtales også hos Saxo 

Grammaticus.  

Avstandene i Europa var i de dager likevel 

ikke større enn at det var hyppig trafikk 

mellom Skandinavia og traktene helt ned til 

Svartehavet. 

På de trakter - i det Bosporanske Riket - hadde 

nå goterne - Ostrogoterne - overtatt makten, 

men legitimert sine krav ved å gifte seg inn i 

de gamle bosporanske kongenes ætt, ætlingene 
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til romere, persere og makedonere. Likesom 

vestgoterne fikk kongenavnet Alarik inn i 

slekten fra Uppsala - er det mer utviltsomt at 

Ranrikeskongen Sigurd Læfvesson har vært 

svigersønn av ostrogoterkongen Hermanarik, 

som levde ca. 300-375. 

Den tyske historiker Wilfried Fischer antar at 

Hermanariks hustru, som ble født ca. 318, var 

datter av den bosporanske kongen Tiberius 

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

Denne Tiberius var den 10. generasjonen som 

bar navnet Tiberius Julius av de bosporanske 

kongenes ætt, fra og med Tiberius Julius 

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

sønnesønn av den Gepaipyris, som var 

datterdatters datterdatter av den romerske 

triomviren Marcus Antonius. 

Sannsynligvis var Sigurds mor av Götalands - 

det vil si Västergøtalands - kongeslekt, og 

morfaren må ha vært Svipdag Sigarsson. Av 

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

kamp mot fetteren kong Sigvald eller Sibald 

Sigarsson, men at han falt i kamp mot dennes 

stattholder Sigmund Volsung, som imidlertid 

selv døde i kampen. 

 

006. Jormunrek Sigurdsson. Født ca. 375. 

Han var senere konge av Ranrike, var oppkalt 

etter sin mektige morfar i Syd-Russland. Den 

danske historikeren Saxo sier uttrykkelig at 

han var livlig på ferde nær Bosporos - i 

Hellesponten, og hans annen hustru - Svanhild 

- skal ha vært søster til fire mektige 

hellespontinske brødre. Saxo forteller at 

Jormunrek og dennes fosterbror Gunnar først 

var fanger hos den "slaviske" kongen Ismer - 

utvilsomt den gotiske høvdingen Withimir 

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

Ermanarichs sønn Hunimund (født ca. 338). 

Da Jormunrek ble fri og kom tilbake til 

Skandinavia, fikk han kongeriket etter onkelen 

Budle, som hadde styrt etter Sigurds død. 

Jormunrek eller Jarmerik skal ha erobret kong 

Gøtars rike, det vil si riket til kong Sinfjotle 

Siggeirsson. Det er vel all grunn til å tro at 

Jarmerik bekreftet sitt krav ved å gifte seg med 

Sinfjotles søster. Hennes mor, Signe, var 

søster til den Sigmund Volsung som kjempet 

mot Jormunreks far Sigurd. 

Av beretningen hos Saxo, får vi det inntrykk at 

Jormunrek falt i slag mot de fire brødrene til 

Svanhild fra Hellespont. 

 

007. Randve Jormunreksson. Han var konge  

over Ranrike. Født ca. 410. Hos Saxo kalles 

han "Broder". "Broder blev sin Faders 

Eftermand, men hvad han duede til, derom tier 

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

visstnok ble etterstrebet av stemoren Svanhild 

og dermed ufrivillig ble årsak til hennes død. 

Hans hustru må ha vært Aslaug, datter av 

Sigurd Sigmundsson fra søndre Østfold. 

 

008. Sigvald (Sigurd) Randvesson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca. 450. Også han 

nevnes kun med navn hos Saxo. 

 

009. "Snie" Sigvaldsson, gir oss derimot mer 

kjøtt på benene. Når Saxo omtaler "den 

merkverdige elskovshandel" som var mellom 

ham, og den gøtiske kongsdatteren, er det vel 

neppe tvil om at vi her har å gjøre med den 

første Ragnar Lodbrok. Denne var i tilfelle 

født ca. 480. I sagaen om Ragnar Lodbrok, 

kalles hans hustru Tora Borgarhjort, og hennes 

far var jarlen Herrød i Götaland. Dermed var 

Toras søster Hygd gift med kong Hugleik av 

Götaland, som omtales i Beowulfeposet fra det 

7. århundre. Om Hygds mann Hugleik eller 

Chocialicus, vet vi fra frankiske annaler at han 

falt i Friesland i 521. 

 

010. Sigurd Ragnarsson, må ha vært navnet 

på neste generasjon, og Sigurd ble i tilfelle 

født ca. 520. En datter ble nok gift med kong 

Yngvar av Uppsala og ble mor til Braut-Anund 

og dennes bror Sigurd. 

 

011. Ragnar Sigurdsson, var så neste 

generasjon og født ca. 560. Om ham finnes  

heller ingen spesiell saga, og dermed var det  

vel fredelig i Bohus i hans tid. 

 

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

Gardarike, det vil si Russland. Som nevnt - var  

det hyppig forbindelse mellom Nord og Sør i 

de tider, og de gamle norske historikere Storm, 

Munch og flere med dem fremhevet disse 

forbindelser, men i våre dager er man - vel litt 

for lettvint - tilbøyelige til å avfeie dem. 

Navnet Rådbard er veldig interessant: Det er 

det samme som det senere så ofte brukte 

"Robert". 

Da den danske kongen Rørek Halvdansson ble 

drept med svik, forårsaket av broren Helge den 

kvasse og av svigerfaren Ivar Vidfamne 
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Haraldsson, ble enken Aud Ivarsdatter gift 

med kong Rådbard. Dette ekteskapet skulle bli 

skjebnesvangert. 

 

 
Kostbare skandinaviske smykker og ringer fra 500-

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

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

013. Randve Rådbarsson. Født omkring 640, 

antagelig død ca. 715. Han levde i fred og 

fordragelighet med den eldre halvbroren 

Harald Røreksson med tilnavnet Hildetann (ca. 

638-718), som hadde temmelig utstrakte riker i 

både Danmark, Sverige og Norge. 

På den annen side, har nok Randve hatt visse 

ambisjoner. Han giftet seg nemlig med Åsa, 

datter av kong Harald Alreksson på Agder, og 

hun nedstammet fra den romerske keiseren  

Claudius. 

 

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

Han var konge av Västergøtland, Uppsala og 

flere svenske kongedømmer, bl.a. Skåne, 

Sjælland, storparten av det øvrige Danmark, 

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

Vestfold, deler av Telemark og Agder, etc.   

Sigurd Ring var gift med Alvhild  

Gandalvsadatter fra Alvheim i Tune, Østfold, 

datter av kong Gandalv Alvgeirsson (født ca. 

650). Gandalv var sønnesønn av kong Alv, 

som var født ca. 580 og visstnok var den tiende 

konge på Alvum som bar dette navnet.  

Sigurd Ring utfordret Harald Hildetand, sin 

fars halvbror, til å møte ham til slag på 

Bråvollene, ved Bråviken nær Norrköping i 

Sverige, for å finne ut hvem av dem som var 

den tapreste og mektigste. Kong Harald 

Hildetand tok imot denne utfordringen. De 

brukte syv år på å bygge opp hærstyrken av 

dyktige og kraftige menn og kvinner. Da hæren 

var klar marsjerte kong Harald Hildetand i 

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

Sjælland til Skanør. Straks hærene møttes 

løper kjemper og skjoldmøyer fra begge sider 

frem og hugger til å begynne med blodige 

gater gjennom fiendens rekker. Kong Harald 

Hildetand ble felt av sin egen høvedsmann 

Brune, som slo den gamle kongen i hodet med 

ei klubbe. Kong Sigurd Ring tar nå makten 

både i Danmark og Sverige, og skal ha hersket 

lenge. På sin eldre dager fridde han til Alvsol 

av Vendsyssel, men hun nektet å gifte seg med 

ham. Kong Sigurd Ring gikk da til kamp mot 

hennes brødre, hvor begge falt. I mellomtiden 

hadde Alvsol tatt gift - for ikke å falle i 

fiendens hender. Når kong Sigurd Ring fikk 

vite om dette begikk han selvmord - ved å 

spidde seg på et sverd - ombord på et skip, 

lastet med alle de omkomne fra slaget, som så 

ble satt i brann. 

 

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

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

Sigurdsdatter, fra Spangereid ved Lindesnes. 

Hun var egentlig datter av kong Sigurd 

Fåvnesbane og hustru Brynhild 

Budlesdatter, men etter deres død flyktet 

fosterfaren kong Heime i Lymdalene med 

henne til Spangereid.  

Den høyættede Åslaug vokste opp hos Åke og 

hustruen Grima på Spangereid. De behandlet 

henne som en trell, og hun ble satt til hardt 

arbeid og til å gjete dyrene ute i marka. Årene 

gikk, og jenta vokste seg penere og penere, og 

for at ingen skulle se hvor vakker hun var 

hadde Grima nektet henne å vaske seg og å 

stelle håret. 

Navnet "Kråka" skal hun ha fått da hun en  

sommer det var svært tørt påkalte en flokk 

kråker som til sist dekket hele himmelen, og da 

kråkene fløy bort begynte det å regne. Hun 

visste at hun var av kongelig ætt og drømte 

ofte om å komme bort fra fattigdommen på 

Spangereid og fra trellekårene hos Åke og 

Grima.  En dag mens hun satt slik å drømte 

fikk hun se at det var kommet mange store skip 

inn til land like i nærheten av gården hvor hun 

bodde. Det hun så var flåten til en av datidens 

mektigste konger i Europa, nemlig kong 

Ragnar Lodbrok av Danmark. Han var egentlig 

på vei til England, men hadde lagt turen innom 

Spangereid på å besøke slektninger på Agder. 
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Åslaug skyndte seg hjem og vasket seg godt å  

kjemmet håret uten å bry seg om Grimas  

forbud. Og med det gylne håret om seg som en 

kappe gikk hun mot huset. Mens Åslaug var på 

vei hjem hadde kong Ragnar sendt 

matsveinene sine på land for å bake brød. De 

gikk inn på gården og traff Grima, som fortalte 

dem at hun hadde en datter som kunne hjelpe 

dem med å bake brød. Men sveinene ble så 

forvirret av den vakre jenta at de glemte hele 

bakingen og dermed ble alle brødene brent. Da 

de kom tilbake til skipene spurte kongen om 

hvorfor alle brødene var blitt brent, og de 

unnskyldte seg med at de hadde fått hjelp av ei 

bondejente som var så fager at de ikke hadde 

maktet å ta øynene fra henne. Kongen, som var 

enkemann, ville se nærmere på jenta og var 

hun som sveinene hadde sagt kunne han nok 

tenke seg å ha henne til dronning. Kongen 

kalte til seg noen av de gjeveste mennene sine 

og ba dem å gå opp til gården med bud til 

jenta. Men han ville også finne ut om hun var 

like klok som fager, og derfor skulle hun løse 

denne gåten: "Hun skal komme til meg 

hverken naken eller kledd, verken fastende 

eller mett og verken alene eller i følge med noe 

menneske". Sendemennene gikk opp til gården 

og overbrakte budskapet til Kråka. Hun løste 

gåten med det samme, og ba de ta med seg 

beskjed tilbake til kongen om at hun om 

morgenen dagen etter skulle komme til skipet 

til kong Ragnar slik han ønsket.  

Tidlig neste morgen stod Åslaug opp og gjorde 

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

som hun svøpte rundt seg, og lot det lange 

gylne håret falle over garnet. Så var hun 

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

var hun verken fastende eller mett. Hun lot den 

store bukken følge seg så var hun verken alene 

eller i følge med noe menneske. Da hun 

nærmet seg skipene ropte kongen til henne og 

ville straks ha henne ombord. Men først etter 

at å ha blitt lovet full trygghet, lot Åslaug seg 

ro ut til "kongeskipet". Hun kom vel ombord 

og Ragnar talte lenge med henne og undret seg 

dypt over hennes høviske tale og kloke svar. 

Han ble kjær i henne og ba henne følge med på 

reisen til England, men Åslaug takket nei. 

Hun svarte kongen at han måtte dra til England 

uten henne, og at det da kunne hende at han 

fikk andre tanker. Men dersom han ikke skiftet 

mening kunne han komme tilbake og sende 

bud etter henne. 

Kong Ragnar seilte nå fra Spangereid med  

kurs for England, men jenta i fiskegarn glemte 

han ikke. På hjemturen fra England ble på ny 

kursen satt mot norskekysten og den lille 

havna ved Spangereid. Åslaug hadde lenge gått 

og ventet på at skipene til Ragnar skulle dukke 

opp igjen.  

En dag gikk ønsket hennes i oppfyllelse, for da 

stevnet den mest staselige flåten som noen 

gang har besøkt Spangereid inn mot land. 

Fremst i rekken seilte Ragnars eget 

høvdingeskip. Med mange drageskip hadde 

Ragnar forlatt Spangereid, men med atskillig 

flere og større skip vendte han tilbake til den 

lille havna, der han hadde lært Åslaug å 

kjenne. Samme kveld sendte kongen bud og 

hilste til henne at hun nå skulle følge med han 

for godt. Men Åslaug svarte at hun ikke ville  

dra før neste morgen, og slik ble det. 

Neste dag sto hun tidlig opp og fant frem 

harpen med arvegodset sitt, og til Åke og 

Grima fortalte hun at nå ville hun reise bort fra 

dem. Hun fortalte dem at hun visste at de 

hadde drept fosterfaren hennes, men hun ville 

ikke hevne seg på dem. Så tok Åslaug harpen, 

forlot huset, og gikk til skipene. Der ble hun 

vel mottatt, og først nå fortalte hun kong 

Ragnar hvem hun egentlig var.  

Samme dag forlot den danske flåten 

Spangereid og med god bør satte de kursen 

sørover til Danmark. Ferden gikk godt, og 

cirka ett døgn senere ankret de opp i Ragnars 

hjemland. Der ble det feiret hjemkomst og 

bryllup med et kostelig gjestebud som varte i 

tre dager. Åslaug og Ragnar levde sammen i 

mange år og holdt mye av hverandre. 

De hadde sønnene Sigurd (Sivat) Orm-i-øye, 

Bjørn Jernside, Hvitserk og Ivar Benløs  

(han hadde visstnok ikke ben, men brusk i 

kroppen). 

Ragnar Lodbrok rustet på sine eldre dager ut to 

krigsskip, for vikingtokt til England. Åslaug 

hadde på forhånd advart ham at han ikke burde 

dra avsted med en så liten flåte, men Ragnar 

svarte at jo færre skip, dess større ære. Men 

det gikk ikke så bra, for skipene forliste på 

Northumberlands kyst. Det lyktes allikevel 

Ragnar og hans menn å redde seg i land, men 

der kom de i kamp med den angelsaksiske 

kongen Ella.  

Det ble en lang og bitter kamp - hvor Ragnar 

fikk alle sine menn drept, og tilsist var bare 

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

Ella og kastet i en ormegård, en gruve med  

slanger, og der døde kong Ragnar. Drapet på  
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vikingkongen Ragnar Lodbrok utløste en   

voldsom hevn fra flere nordiske vikinger. De  

angrep blant annet kirker. 

 

 
Illustrasjonsfoto. Ragnar Lodbroks hær var godt 

rustet med sverd, spyd og økser på toktet til 

England, men overmakten ble for stor for den 

skipbrudne hæren til engang Nord-Europas 

mektigste konge. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

016. Bjørn Jernside Ragnarsson. Ca. 745- 

803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble 

såret i en kamp Ragnar og tre sønner holdt mot 

berserken Skarde og 7 sønner. De siste ble 

overvunnet.  

Ved delingen av Ragnars rike, fikk Bjørn 

Uppsala, Svitjod, Øster- og Västergøtland med 

tilgrensende områder. Det er grunn til å tro at 

navnet på hans svigerfar eller dennes far var 

Anund, da dette også var navnet på en sønn og 

sønnesønn. Det er mulig Bjørn også hersket  

over nordre Vestfold i Norge, da en sønn  

havnet i Telemark. I Svearike etterfulgtes han  

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

de senere svenske konger. 

 

017. Anund av Svearike, Donstad i 

Morgedal, Drotning i Rauland. Født ca. 780. 

Han omtales i sagn fra Vinje og Rauland og 

det skal ha stått "Aanund av Svealand" på 

sølvbeltet hans. I bygdesagnet kalles han 

"Prins Dond". Hans eksistens bekreftes av en 

slektsrekke i den islandske Landnåmabok og 

av andre tradisjoner fra Vinje og Rauland. 

Riktignok nevnes han ikke i Landnåmabok, 

men hans utvilsomme etterslekt nevnes. Han 

var vennesæl og godt likt av alle, sier 

tradisjonen. Kona hans var Gudbjørg. Hun 

var datter av kong Bjørn på Drotning og 

søster av Hake Bjørnsson. Faren til Bjørn 

Drotning skal ha hett Jon, men dette kan ikke 

stemme, da Jon er et kristent navn. Derimot er 

det vel mulig at Bjørn hadde brødrene Knut, 

Aslak og Kalv. Navnene Hake og Kalv i ætten 

peker mot avstamning fra den gamle 

kongeslekten på Hadeland, og vi vet at en 

ætling av denne slekten, Romund Greipsson, 

tilhørte samme generasjon som Bjørn 

Drotning. Dog kjenner vi navnene på Romunds 

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

Anganty, Loge, Helge og Hrok, og det er 

fristende å gjette på at bygdetradisjonen har 

sammenblandet "Prins Dond"s svigerfar og 

faren og at han, når han etterfulgte Hake på 

Drotning, var svigersønn av Hake Greipsson. 

Det er også en viss likhet mellom navnet - 

Gunnbjørg - på Anunds hustru og Gunnhild, 

som var navnet på Romund Greipssons mor. 

 

 
Det var den 8. juni 793 at norske vikinger herjet 

Guds kirke i Lindisfarne på Northumberlands kyst. 

Til minne om denne udåd, som innledet 

vikingtogene, reiste befolkningen noen år senere en 

minnestein. Figurene som her er fremstilt, er 

tydeligvis de norske vikinger som går i land med 

øks og sverd. Om dette første vikingtog var en 

direkte hevn for kong Ragnar Lodbroks nederlag 

vites ikke, men skal nok ikke utelukkes. 

 

018. Aslak Anundsson i Telemark. Født ca.  

805. Heller ikke han nevnes i ættetavlen i 

Sturlubok som nevner hans sønn etter Bjørn 

Jernside. Derimot finner vi ham både i 

Hauksbok, i Landnåma og i Eirik Raudes saga, 

hvor han gjøres til sønn av Bjørn Jernside. 

Navnet Aslak har han fått fra morsslekten, da 
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vi ser moren Gunnbjørg skal ha hatt farbroren 

Aslak. 

 

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

en person vi kjenner godt.  

I Heimskringla hører vi at han kjempet mot 

kong Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord i 

872, sammen med broren Hadd den hårde. 

Navnene Roald og Hadd stammet begge fra 

Hadelandskongenes ætt, så det er grunn til å 

tro at deres far Aslak også hentet seg kone 

derfra. I bygdetradisjonene i Vinje og Rauland 

kalles de to brødrene Raud Rauland og Hadd 

Haddeland. De nevnes ikke blant de falne ved 

Hafrsfjord, så Roald har nok levd i en rekke år 

etter 872. I tradisjonen fra Heddal i Telemark 

kjennes han som Raud Rygin og skal ha eiet 

gården Ryen i den bygden. Det må også være 

ham som i kapitel 206 og 219 av Sturlubok og 

i kapitlene 173 og 185 av Hauksbok i 

Landnåma kalles Raud ruggu i Numedal. 

Tradisjonen i den dalen taler også om en kong 

Rollag av Rollag, som kanskje er samme 

person. 

I Landnåma fortelles det at han hadde sønnen 

Torstein svarfader, visstnok bosatt på 

Svarfaderstadir eller Svarstad i Lardal i 

Vestfold, og datteren Ingebjørg som var gift 

med vestfoldingen Sigmund, trolig på 

Schjerven i Lardal. Det er grunn til å tro at 

Sigmunds etterslekt fremdeles sitter på 

Schjerven. 

 

020. Bjørn byrdusmør Roaldsson. Født ca.  

855, kjenner vi også fra Landnåmabok. I  

Melarbok i Landnåma kalles han "Roarsson". 

Kanskje var kona datter av en Roar, for en 

sønnesønn fikk det navnet. Dermed var hun 

nok datter av Roar og Groa Herfinnsdatter, 

som var foreldre til landnåmsmannen Sleitu-

Bjørn, hvis sønn Arnbjørn var gift med et av 

Bjørn byrdusmørs barnebarn. Bjørn 

byrdusmørs hustru må være født ca. 870 og 

hennes far Herfinn Torgilsson ca. 845, Torgils 

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

800. Hun var datter av kong Erik Bjørnsson av 

Uppsala, og som var sønn av Bjørn Jernside 

Ragnarsson, som er ane nr. 016 på denne 

slektslinje (015).  

 

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

Tord var en høyættet mann, skriver Hauk 

Erlendsson. Han fór til Island og tok 

Hovdastrand i Skagafjord mellom Unadalså og 

Hrolleifsdalså og bodde på Hovde. Tord var 

gift med Torgerd (eller Fridgerd), datter av 

Tore hima og av Fridgerd, datter av Kjarval 

irekonge. Kong Cearbalh av Ossory i Leinster 

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

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

var ætling i 32. ledd av den berømte irske 

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

Torgerd hadde nitten barn, elleve sønner og 

åtte døtre. Sønnene var Bjørn, Torgeir, Snorre, 

Torvald, Bård, Saxolv, Torbjørn, Roar, 

Tormod, Knorr, Tormod og Stein. Døtrene var 

Torlaug, Herdis, Torgrima, Arnbjørg, Arnleiv, 

Åsgerd, Turid og Fridgerd. En sønnesønn av 

den sistnevnte datteren var Tord Folesson (død 

1030 i slaget på Stiklestad).  

 

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

Han nevnes i Landnåma som den tredje sønnen  

til Hovda-Tord. Kona hans var Torhild rypa 

av den berømte Hvammslekten, datter av Tord 

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

var datter av Midtfjord-Skjegge av Skutætten 

fra Lyngdal i Vest-Agder. Midtfjord-Skjegge 

var en av de mektigste høvdingene på Agder. 

Tord Gjelle Olavsson var sønnesønn av 

Torstein Røde, sønn av kong Olav Hvite av 

Dublin. Torsteins kone Turid Øyvindsdatter 

var datter av Øyvind austmann Bjørnsson fra 

Agder og av Rafertach (Rafarta), datter av 

kong Cearbalh. 

 

023. Tord hesthovdi Snorresson. Født ca.  

945. N.- i Landnåma og i Sagaen om Eirik  

Raude, hvor også kona Torunn nevnes. 

Kronologisk må han være far til Torfinn. 

 

024. Torfinn Karlsevne Tordsson. Født ca. 

970. Han var en stor kjøpmann, og en sommer  

seilte han til Grønland, med 40 mann om bord. 

På Grønland ble de hjertelig mottatt av Eirik 

Raude som inviterte dem til vinteropphold på 

Brattalid. Men da julen kom, var Eirik meget 

bedrøvet og klaget over at de hadde så lite øl å 

tilby de tørste vikingene. "Spiller ingen rolle", 

sa Torfinn, "vi har både korn og malt på 

skipet". Dermed ble det en jul så storslagen 

som en neppe hadde sett i det fattige 

grønlandske samfunnet. Så populær ble 

Torfinn at Brattalidsbonden samtykte i at han 

giftet seg med Gudrid, enken etter hans sønn 

Torstein. Hun var datter av islendingen 
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Torbjørn Vivilsson. Hun fulgte mannen og 

dennes følgesvenner på ferden vestover da de 

aktet å kolonisere "det fagre Vinland" som 

først ble oppdaget av Bjarne Herjolvsson i 986 

og så av Leiv Eiriksson i 1001. De kom iallfall 

så langt syd i Nord-Amerika som til Rhode 

Island og noen mener de nådde helt til Georgia 

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

Meadows på Newfoundland og bodde der til 

1013. Da råket de uklar med indianerne og 

vendte tilbake til Grønland etter kamp med de 

innfødte. I 1014 dro Torfinn og Gudrid til 

Island, hvor de bosatte seg på Reynines. 

 

025. Snorre Torfinnsson. Født 1011. Dette er 

den første europeer som ble født i Nord-

Amerika. Det finnes mange og motstridende 

opplysninger om hans etterslekt, men så 

foreligger det også mange unøyaktigheter og 

ikke minst sammenblandinger i sagaene og i 

Landnåmabok. Men i Sagaen om 

Grønlendingene hører vi at: "Da Karlsevne var 

død, tok Gudrid styret på gården sammen med 

Snorre, sønnen som var født i Vinland. Og da 

Snorre hadde giftet seg, reiste Gudrid ut og 

gikk sørpå og kom hjem igjen til gården til 

Snorre, sønnen sin. Og da hadde han latt bygge 

en kirke på Glaumbø. Siden ble Gudrid nonne 

og eneseteskone og bodde der så lenge hun 

levde". 

Snorres datter Hallfrid var mor til biskop 

Torlak Runolvsson (1085-1133). 

 

 
"Det fagre Vinland" ble oppdaget av Bjarne 

Herjolvsson i 986 og så av Leiv Eiriksson i 1001. 

Oppdagerne kom iallfall så langt syd i Nord-

Amerika som til Rhode Island og noen mener de 

nådde helt til Georgia eller Florida. 

 

026. Torgeir Snorresson på Vidimyr. Født 

ca. 1040.  Hans datter Yngvil skal ha vært mor 

til biskop Brand Sæmundsson, som døde i 

1201, men da må det ha vært drøye 

generasjoner. Vidimyr ligger inn for 

Skagafjord på Nord-Island, syd for Ulvljots 

landnåm og nord for Alvgeirs. 

027. Turid Torgeirsdatter fra Vidimyr. Født 

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

1080-1150. Halls farfar Isleiv Gissursson 

(1006-1080) var den første biskop i Skålholt 

og ble viet som sådan i Bremen. Hall ble prest 

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

utnevntes Hall til biskop i Skålholt, men han 

døde i Utrecht i Holland før han kunne tiltre 

sitt embete. 

 

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

var lagmann på Island 1181-1200 og prest 

likesom faren. Først bodde han på 

Biskopstunga i Haukadal, men siden flyttet 

han til Skålholt. Han ble regnet for å være 

meget kunnskapsrik og veltalende. I sine yngre 

dager, var han stallare hos kong Sigurd Munn. 

Han var ofte utenlands og kom helt til Rom. 

Han skrev en reisebeskrivelse som kaltes "Flos 

peregrinationis", som nu ikke lenger er bevart. 

Kona hans, Alfheid, var datter av Torvald den 

rike Gudmundsson. 

 

 
To geistlige islendinger bærer et helgenskrin. Etter 

en tegning i et gammelt islandsk bibelhåndskrift 

 

029. Turid Gissursdatter. Hun var gift med 

Tume Kolbeinsson, død 1184. Han var 

godordsmann på Ås på Hegranes og var sønn 

av Kolbein Arnorsson (død 1166). Tume var 

først gift med Gudrun Toresdatter og hadde 
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med henne datteren Sigrid, gift med Sigurd 

Ormsson. Med Turid hadde han Kolbein og 

Arnor og Halldora, som var gift med Sigvat 

Sturlasson, og Alfheid. Utenom ekteskap,  

hadde Tume barna Torstein og Arndis. 

 

030. Alfheid (Alfhild) Tumesdatter. Hun var 

gift med Ingemund Grimsson, født ca. 1169. 

Han var sønn av Grim Snorresson (død 1196) 

og Torny Torgeirsdatter. Tornys foreldre var 

Torgeir Hallesson (død 1169) og Hallbera 

Einarsdatter fra Reykholar. Presten Ingemund 

Torgeirsson (død 1189) var Tornys bror. 

 

031. Torgeir Ingemundsson. Født ca. 1200. 

Han kjennes kun for så vidt som han må være 

far til den Ingemund Torgeirsson som i 1252 

var en av følgesvennene til Torgils Skarde 

Bodvarsson, sønnesønn til Tord Sturlasson. 

 

 

Barnestøvel fra 1200-tallet. 

 

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

Peter Bårdsson Sponheim.  Født ca. 1230. 

Død ca. 1310. Han var sønn til Bård 

Petersson Hesbö (1205-12639) og hustru 

……… Ogmundsdatter Sponheim. 

Peter Bårdsson Sponheim er ane nr. 019 på 

slektslinje 017. 

I en artikkel om slekten på Byre, Sandvin og 

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

Dahl: "Det er ett navn som ruver mektig i 

Diplomatariebrevene fra denne tiden og det er 

INGEMUND. - Det er ikke mer enn rimelig at 

noen hver tar til å spekulere litt på hvor dette 

stedegne og sjeldne navnet kan tenkes å skrive 

seg fra...... I 890 dro Ingemund gamle til Island  

med kong Haralds samtykke......  

Først i siste halvdel av det 11. hundreåret 

møter vi en ny Ingemund på Island. - Vi har 

ikke kunnet påvise noe slektskap mellom disse  

to Ingemund'ene - men den siste stammer fra  

en nesten like kjent landnåmsmann som 

Ingemund gamle og det er Ulv skjalge fra - 

Rogaland...... det er da litt eiendommelig at vi 

her i slutten av det 11. hundreåret møter et 

søskenkull, hvor den som bærer navnet 

Ingemund er en like framtredende geistlig som 

hans navnebror korsbroderen sira Ingemund er 

det 100 år senere. 

- Ingemund prest av 1186 er en Torgeirs sønn 

og har en brorsønn som heter Ogmund, - sira 

Ingemund av 1286 har en nær frende som heter 

Torgeir og at han på en eller annen måte er i 

slekt med brødrene Ogmund og Ingemund 

Sigurdssønner, - som muligens er sønner av 

den hr. Sigurd som forærer Svithun kirke 

gården Sunnanå, som sira Ingemund og hans 

bror Ogmund har inntekten av, - det er vel 

temmelig opplagt, - likeså at Ingemund 

Osmundsson i 1309 (DN. IV: 821) er sira 

Ingemunds brorsønn samt at han også er i slekt 

med brødrene Ingemund og Ogmund 

Peterssønner i 1308". 

- Ingemund prest av 1186 er en Torgeirs sønn 

og har en brorsønn som heter Ogmund, - sira 

Ingemund av 1286 har en nær frende som heter 

Torgeir og at han på en eller annen måte er i 

slekt med brødrene Ogmund og Ingemund 

Sigurdssønner, - som muligens er sønner av 

den hr. Sigurd som forærer Svithun kirke 

gården Sunnanå, som sira Ingemund og hans 

bror Ogmund har inntekten av, - det er vel 

temmelig opplagt, - likeså at Ingemund 

Osmundsson i 1309 (DN. IV: 821) er sira 

Ingemunds brorsønn samt at han også er i slekt 

med brødrene Ingemund og Ogmund  

Peterssønner i 1308". 

Men når Dahl mener den islandske presten 

Ingemund Torgeirsson er en av forfedrene til 

Byre-Spånheimættens stammor, er det galt. 

Den islandske presten hadde nemlig ikke barn. 

Derimot var den i 1252 nevnte Ingemund 

Torgeirsson ætling av hans søster, og 

slektskapet med Byrefolket må da bli som vi 

har satt opp her. Peter Bårdsson hadde sønnene 

Peter Spånheim, Ogmund Byre, Ingemund og 

Torgeir (død 1310). 

 

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

på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 
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Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang 

i Hardanger. Skifte på gården Byre den 

05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 

Ogmund Byre og fru Ragnhild.  

Arvinger er sønnen Arnbjørn Ogmundsson 

Byre og hans brødre Peter og Olaf sine barn.  

Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 

kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 

kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

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

henhold til kong Magnus sitt testamente
93

.  

 

 
Tøyhandel omkring 1300. Etter tidens skikk betaler 

kunden tøyet med en ring. Bildet er utsnitt av en 

initial fra ”Kaupabolken” i kong Magnus 

Lagabøters lovbok. 

 

034. Olav Ogmundsson. I Historisk Tidsskrift  

fra 1880 forteller professor Yngvar Nielsen at  

Arnbjørn Ogmundsson i 1332 skiftet med sine  

brødre Peters og Olavs barn etter sine foreldre, 

hr. Ogmund på Byre og fru Ragnhild. Olav må 

ut fra dette være sønn til Ogmund Petersson. 

 

035. Nicolas (Niculas) Olavsson. I det 

femtende bindet av Norsk Slektshistorisk 

Tidsskrift (1955), side 112, finner vi artikkelen 

om "Niculas Olavsson på Hovin" og hans 

våpen, skrevet av stadsfysikus Eyvin Dahl. 

Dahl sier at: "Samme våpenet som Niculas 

Olavsson på Hovin, førte i 1374 - altså 83 år 

tidligere - en Niculas Olavsson, som på Foss i 

Hjelmeland i Ryfylke bevitnet en pakt mellom 

en Jørund Arnesson på Foss og hans hustru 

Gyrid Hallbjørnsdatter. (DN. I. 426)". 

Våpenskjoldet viser et delt skjold, med en halv  

ørn og en halv lilje, som er Byre-

Spånheimættens våpen. Men medlemmene av 

ætten førte også en væpnet arm. 

 

036. Benkt (Benedicte) Nicolasson
94

. Han var 

væpner og nevnes første gang i 1378 (DN XI 

64). Han ble aldri ridder. I 1381 var han fogd 

på Akershus og samme år riksråd " - en 

verdighet han imidlertid utvilsomt da hadde 

hatt i hvert fall i noen tid, da han nevnes som 

den tredje i anciennitet av Riksrådets 8 

tilstedeværende væbnere", som han sier 

Henning Sollied i en artikkel i bind VI av 

Norske Slektshistorisk Tidsskrift. I brev av 6. 

mars 1388 ble Benkt (Benedicte) Nicolasson 

av dronning Margrethe forlenet med Eiker, 

Modum og Tverdalene for sin egen, hustrus og 

barns levetid. Han omtales for øvrig i en rekke 

brev, senest av 29. mars 1398, men må være 

død før 23. mars 1400. Hustruen, Ulfhild 

Thorgautsdatter Smør, var datter av fehirden 

i Tønsberg, Thorgaut Jonsson Smør og av 

Gjertrud Guttormsdatter (Hudfat) fra Tomb 

i Råde. 

Ulfhild Thorgautsdatter Smør er ane nr. 

042 på slektslinje 016. 

 

037. Guttorm Benedictesson. Født ca. 1385. 

Død ca. 1443. Han var væpner, riksråd, 

godseier og lensherre og eide parter i gården 

"Svidre" i Lier. Sammen med broren Thorgaut 

var han lensherre over Eiker, Modum, 

Tverdalene og Kopervik ved Drammen. 

 

038. Henning Guttormsson (Munk). N.- 

1454 i forbindelse med en drapssak. N.- 20. 

januar 1460 som oppsitter på Blaker i Lom. 
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N.- 15. januar 1469 som kongens ombudsmann 

i Nordre Gudbrandsdal og bruker av et 

våpenskjold med en bøyd arm (lukket hånd), et 

segl som forekom tidligst 5. feb. 1461, da han 

underskrev et arveavkall. 

 

 
Stol fra 1400-tallet fra Blaker i Lom i 

Gudbrandsdalen. Stolen kan ha tilhørt 

Munkslekten. 

 

Henning opptrer som lagrettemann i 

Gudbrandsdalen 28. nov. 1463 og 3. feb. 1474, 

og ble den 19. feb. 1475 kalt Henning  

Guttormssøn "av vaaben", på samme dag som  

han solgte gården Rottem i Våge til Sigurd  

Dagfinnsson. 

Henning skal visstnok ha eid den store gården 

Blaker i Lom, hvor han var bosatt, og som 

senere hadde en skyld på 8 huder. Han eide 

også gården Hovin i Fåberg og flere andre  

eiendommer i dalen og var en holden mann. 

Tilnavnet Munk ser det ikke ut til at han 

brukte, men hans sønn og sønnesønn førte det 

ofte. Man vet ikke med sikkerhet hvor 

tilnavnet Munk kom fra, men det kan tenkes at 

han på morssiden var en slektning av den 

Gisbrikt Guttormsson på Andvord i Lom, som  

nevnes som lagrettemann 24. april  

1418 og 8. nov. 1444.  

 

039. Bent Henningsen. Født ca. 1470 på 

Blaker i Lom. Drept på tinget i Høllen i Søgne 

i 1532 av kvinesdølen Stig Bagge. Bent var 

enkemann da han kom til Holum i 1507, og 

ikke så lenge etter sin ankomst til krongodset  

ble han gift med Åse Eivindsdatter. Hun var  

datter av Mandalsfogden Eivind Ljotsen.. 

Da Bent Henningsen kom til Agder ble han 

først fullmektig hos lagmann Lavrans Pedersen 

på Holum krongods. Det var en stilling som 

Bent hadde frem til 1516 da overtok han  

lagmannsstillingen.  

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

Valle i Setesdal mellom Torgils Gunnufson og  

Tallak Torgrimson. Etter et kongebrev, utstedt 

29. sept. 1525, hadde Bent fått "livsbrev på 

Holmegård i Mandalen, som han selv bor, for 

han er lagmann fri og kvitt". 

Drapet på Bent Henningsen på tinget i Høllen i 

1532 hadde nok en viss sammenheng med de 

politiske forviklinger som rådet innad i den 

dansk-norske administrasjonen og 

religionskrigen mellom katolikkene og 

protestantene. Bent var etter all sannsynlighet 

"tilhenger" av kong Kristian II., som det 

danske riksrådet hadde fjernet fra tronen.  

Eske Bille, som var kong Fredriks mann, følte 

seg nok ikke trygg på lagmann Henningsen og 

folket på Agder. Eske Bille skrev til 

befalingsmannen Stig Bagge på Lista "at han 

måtte uskadeliggjøre lagmannen på 

Agdersiden".  

 

 

Illustrasjonsbilde: Stig Bagge henrettet Bent 

Henningsen på tinget i Høllen i 1532. 
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Det kan tyde på at Stig Bagge "angra sin 

bedrift", for han hjalp enka etter Bent og barna 

til å bli boende på Lagmannsgården 

Holmegård, og de nevnes å ha bodd på 

lagmannsgården i 1539. Stig Bagge ble senere 

arrestert i Nederland. Der ble han anklaget for 

spionasje mot hollenderne og dømt til døden. 

Nå var det hans tur til å bøte  

med livet.  

Bent Henningsen hadde visstnok fem barn med  

hustruen Åse Eivindsdatter. Familien bodde på 

Holmegård i Holum. 

Barn i første ekteskap:  

I. Nils Bentsen Holmegaard, født ca. 1495 på 

Blaker i Lom, til Bringsvær i Nedenes. 

Barn i andre ekteskap: 

II. Jens Bentsen Stausland, født ca. 1510 på 

Holmegård, til Stausland i Søgne. 

III. ………. Bentsdatter Holmegaard, født  

ca. 1510 på Holmegård, til Sandnes i Halse. 

IV. Jakob Bentsen Fuskeland, født ca. 1514 

på Holmegård, til Fuskeland i Holum. 

V. Anne Bentsdatter Holmegaard født ca. 

1518 på Holmegård, til Fuskeland i Holum. 

VI. Rasmus Bentsen Toftenes, født ca. 1520 

på Holmegård, til Toftenes i Halse. 

 

040. IV. Jakob Bentsen Fuskeland. Født ca 

1514 på Holmegård (Holmegaard) i Holum 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ikke kjent. 

Jakob Bentsen bodde i 1548 på futegården 

Fuskeland i Holum. Gården var kongens 

jordgods, og oppsitterne på eiendommen måtte 

ha dokumentasjon på at de hadde bopel der. En 

slik dokumentasjon hadde Jakob Bentsen fått i 

et «livsbrev» som gjorde det mulig for ham å 

bo på Fuskeland så lenge han selv ønsket. 

Jakob Bentsen nevnes i 1565 som lensmann i 

Holum. Beviset på at Jakob Bentsen, lagmann 

Bent Henningsens sønn, bodde og virket på 

Fuskeland ble i sin tid gitt av Lage Usland, fra 

Øyslebø, som i mange år var tjener på 

futegården i Holum
95

.  

 

041. ………. Jakobsdatter Fuskeland. Født 

ca. 1537 på Fuskeland i Holum prestegjeld. 

Hun var gift med Torgrim Anundsen Møll. 

N.- 1561-1582 som lagrettemann. Han var 

sønn til Anund Torgersen Møll Tånevik og 

hustru, men hennes navn er ikke kjent. 

Familien bodde på Øvre Møll i Holum
96

. 

 

042. Anna Torgrimsdatter Møll. Nevnt 1610  

i skattelistene Øvre Møll som enke. Hun var 

gift med Anders Eivindsen Skinsnes. Født ca. 

1550 på Skinsnes i Halse sokn og prestegjeld. 

Død før 1610 på Øvre Møll i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Han var sønn til Eivind 

Jonsen Skinsnes (1530-) og hustru, men 

hennes navn er ukjent. 

Anders Eivindsen Skinsnes er ane nr. 061 

på slektslinje 001. 

Anders Eivindsen Skinsnes giftet seg til 

hustruens gårdsbruk på Øvre Møll. Hun 

overtok jordegodset på hjemmegården etter 

foreldrene og broren Anund Torgrimsen Øvre 

Møll (-1602). Anne Torgrimsdatters skattbare 

jordegods var på hele 10 huder. Dermed var 

dette giftemålet med å binde sammen to av 

datidens mest rikeste ætter i Mandalsdistriktet. 

 

 

SLEKTSLINJE 016 

 

034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073,  

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot  

døde den 24.8.1103, i Irland. Han var konge i 

Norge i tidsrommet 1093-1103. Han fikk visst 

tilnavnet Barfot mens han lå ute i vesterviking. 

Magnus og mange av hans menn begynte å 

bruke klesdrakten som var i vanlig bruk i 

Irland og Skottland, og gikk barbent på gatene 

med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige, som var datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson.  

Dette giftemålet var en del av en fredsavtale 

mellom Norge og Sverige. De ble gift høsten 

1101 i Konghelle ved Gøtaelven. Margret 

Ingesdatter ble etter Magnus Barfots død gift 

med Niels Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk 

sønnen Magnus den sterke. 

Magnus Barfot Olavsson er også ane nr. 034 

på slektslinje 004. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 

før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

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

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 

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

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen  
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Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

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

Olav Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års 

tid med fetteren Håkon Toresfostre 

Magnusson, som rådde over den nordlige 

delen av landet. Magnus Barfot var en krigersk 

konge, som hadde store planer ved bruk av 

våpenmakt. I begynnelsen av sin styringstid 

foretok han et tokt til øyene utenfor Skottland. 

Der tvang han den skotske kongen til å gi 

avkall på disse, og jarlene av Orknøyene og 

kongen av Suderøyene måtte hylle ham. Fra 

denne ferden kan man regne at Norge hadde 

varig herredømme over Suderøyene - som nå 

hørte til Norgesveldet i 168 år - frem til freden 

i Perth i 1266. I 1099 vendte kong Magnus 

tilbake til Norge, men sønnen Sigurd ble igjen 

- som høvding - på de norske øyene ved 

Skottland. Nå kom kong Magnus i krig med 

den svenske kongen Inge Stenkildsson, men 

det ble bare noen få sammenstøt - noe som 

ikke var til kong Magnus Barfot sin ære. Han 

sluttet et forlik med svenskekongen, og som en 

stadfestelse på freden giftet han seg med 

svenskekongens datter Marget. 

 

035. Harald Gille (Gillekrist) Magnusson. 

Født ca. 1103, i Irland. Død 13.12.1136. 

Konge i Norge i årene 1130-1136. Han fikk 

med sin frille Tora Guttormsdatter, datter av 

Guttorm Gråbardes, sønnen Sigurd (Munn) 

Haraldsson. Harald Gille hadde også en ikke 

navngitt datter, som ble gift med Åle Ivarsson 

Varg, og de ble besteforeldre til Olav Ivarsson 

Mok, i Sørum på Romerike. 

Noe senere giftet Harald Gille seg med 

Ingerid, datter av Ragnvald Ingesson, sønn 

til kong Inge Stenkjellsson. Harald Gille og 

Ingerid fikk sønnen Inge (Krokrygg) 

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

Dronning Ingerid hadde først vært gift med  

den danske prinsen Henrik Skadelår (Halte) 

Svendsson (død 1134), og med ham hadde hun 

sønnene Magnus (som ble konge i Sverige i 

årene 1160-1161) og Buris. Utenfor ekteskap 

hadde hun sønnen Orm (kongsbror), hvis far 

var Ivar Sneis. Hun ble senere, etter Harald 

Gilles død, gift med lendmann Ottar Birting, 

som var av stor trøndersk ætt. Ingerid ble etter 

Ottar Birtings død gift med Arne Stårheim, 

fra Eid i Nordfjord. Med sistnevnte hadde hun 

barna: Inge, den senere baglerbispen Nikolas 

Arnesson i Oslo, Filippus i Herdla og 

Margret. Datteren Margret var gift to ganger, 

første gang med Bjørn Bukk, og etter hans 

død giftet hun seg med Simon Kåresson.  

Fra tidligere hadde Harald Gille sønnen 

Øystein (død 21.8.1157) - med den irske 

kvinnen Bjadok.  

 

 

Kirkeruin på Bratsberg i Gjerpen, borgerkrigs-

høvdingen Gregorius Dagssons hovedgård. 

Gregorius ble drept og brent av kong Øystein 

Haraldsson i 1156. Kirken på Bratsberg tjente som 

privat kapell for høvdingen og hans tallrike 

huskarer. 

 

Med en av sine friller hadde Harald Gille 

datteren Brigida (Birgitta). Hun ble først gift 

med Magnus Henriksson, sønn til Henrik 

Skadelår og dronning Ingerid. Etter at 

Magnus Henriksson var død giftet Brigida seg 

med folkungejarlen Birger Brosa. De fikk 

datteren Ingegjerd, som ble gift med 

svenskekongen Sverker Karlsson (konge i 

Sverige i årene 1196-1210). Deres sønn var 

Jon (Johan) Sverkersson (konge i Sverige i 

årene 1216-1222). 

Med en annen frille hadde Harald Gille 

datteren Maria, som ble gift med Simon 

Skalp Hallkjellsson, sønn til Hallkjell Huk 

Joansson, fra Møre (sønn til Joan 

Smørbalte). De fikk sønnen Nikolas 

Simonsson. 

Med enda en frille fikk Harald Gille datteren  

Margret, som ble gift med Jon Hallkelsson 

på Blindheim, bror til Simon Skalp  

Hallkjellsson.  

Harald Gille sverget ed på at han ikke skulle  
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gjøre krav på kongedømmet så lenge Sigurd  

Jorsalfare eller dennes sønn Magnus levde. 

Men ikke lenge etter at Sigurd Jorsalfare var 

død brøt Harald Gille sitt løfte, og ville tvinge 

kong Magnus til å gi fra seg halve riket. Kong 

Magnus forsøkte siden å fordrive Harald Gille 

bort fra landet, men Harald Gille dro til 

Danmark, hvor han fikk hjelp - med både skip 

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

hvor kong Magnus var blitt sviktet av sine 

menn, og tok ham til fange
97

.  

 

 

Borgund stavkirke kan være bygd allerede på 

prinsesse Margret Haraldsdatters tid, rundt 1150. 

 

Ikke lenge etter denne hendelsen dukket 

halvbroren til Harald Gille, Sigurd Slembe, 

opp i Bergen og krevde sin rett, men Harald 

Gille ville ikke vite noe av ham, og gav ordre 

om å drepe ham. Sigurd Slembe klarte å 

komme seg unna, men kort tid etter kom han 

tilbake til Bergen, hvor han drepte Harald 

Gille - som lå drukken - i seng hos sin frille 

Tora Guttormsdatter.  

 

036. Margret Haraldsdatter. Hun var gift 

med Jon Hallkjellsson. N.- 1161. Han var 

sønn til Hallkjell Jonsson Huk, død ca. 1160, 

og hustru Sigrid Åsulvsdatter, som var datter 

av Åsulv Skulesson på Rein og dennes hustru 

Tora Skoftesdatter Giske. 

 

037. Ragnvald Jonsson. Død 1184. 

 

038. Jon Ragnvaldsson.  

 

039. Ragnvald Urka Jonsson
98

. Høyt aktet 

tjenestemann ved kongsgården. Nevnt 1263, da 

han var med kong Håkon Håkonsson "den 

gamle" til Skottland. Ragnvald nevnes i 1273 

nevnes om lendermann ved en overenskomst i 

Bergen mellom kongen og erkebiskopen. 

 

040. Jon Ragnvaldsson Smør. Født ca 1240 i 

Rygge i Østfold. Død 1328 i Olden i Sogn og 

Fjordane. Han var gift med Ulfhild 

Halvardsdatter Bratt. Født ca. 1265 i 

Hordaland. Død 1311 i Bergen. Hun var datter 

av Halvard Haraldson Bratt Tomb (1223-) 

og hustru Eline Toresdatter Lekum (1220-

1260).  

Jon Ragnvaldsson N.- 1295, da han var tilstede 

under riksforhandlingene på Hindsgavl på Fyn 

i Danmark. Han var også kongens høyeste 

embetsmann i Bergen, som den gang var 

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

visekonge, riksråd og baron.  

Jon Ragnvaldsson Smør er også ane nr. 040 

på slektslinje 040 

Jon må ha vært en aldrende mann på over 60 år 

da han ble far til sønnen Thorgaut, som skal 

være født rundt 1305.  

 

041. Thorgaut Jonsson Smør. N.- 1350-1380. 

Han var gift med Gjertrud Guttormsdatter 

(Hudfat) fra Tomb i Råde, som var datter av 

ridder og sysselmann i Sør-Gudbrandsdal,  

Guttorm Eriksson. N.- 1332.  

Thorgaut Jonsson var væpner, riksråd og 

skattmester (fehirde) i Tunsberg. Han eide 

jordegods på Romerike og i Vestfold 

 

042. Ulfhild Thorgautsdatter Smør. Født ca. 

1360. Død 1433. Hun var gift med Benedicte 

(Benkt) Nicolasson Benkt (Benedicte) 

Nicolasson. Han var væpner og nevnes første 

gang i 1378 (DN XI 64).  

Benkt (Benedicte) Nicolasson er ane nr. 036 

på slektslinje 015. 

Benkt ble aldri ridder. I 1381 var han fogd på  

Akershus og samme år riksråd " - en verdighet 

han imidlertid utvilsomt da hadde hatt i hvert 

fall i noen tid, da han nevnes som den tredje i 

anciennitet av Riksrådets 8 tilstedeværende 

væbnere", som han sier Henning Sollied i en 
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artikkel i bind VI av Norske Slektshistorisk 

Tidsskrift. I brev av 6. mars 1388 ble Benkt 

(Benedicte) Nicolasson av dronning Margrethe 

forlenet med Eiker, Modum og Tverdalene for 

sin egen, hustrus og barns levetid. Han omtales 

forøvrig i en rekke brev, senest av 29. mars 

1398, men må være død før 23. mars 1400.  

Da Benedicte Nicolasson i sitt våpen førte den 

væpned arm, utpeker han seg som sønn av 

Nicolas Olavsson fra Hjelmeland i Ryfylke, av 

Byreætten.   

 

 

SLEKTSLINJE 017 

 

001. Vikar. Konge i Agder og Rogaland på 

680-tallet med sete på Tromøy. I følge 

Landnåmas (Landnamsbokens) håndskrifter 

fra Island var Vikar, konge av Agder og 

Rogaland, sønn av Harald som var konge på 

Agder.  

Folk fra Agdersiden (augandzi) nevnes første 

gang omkring år 530. "De lange" egdene som 

holdt til på Agder; i strøket mellom 

Gjernestangen (Rygjarbit) mot Grenland i øst 

og Åna Sira mot Rogaland i vest. Noe senere 

ble grensen satt til området ved Lindesnes.  

Starkad Storvirksson eide Tromøy, og for flere 

hundre år siden ble det nedskrevet at han 

hadde hatt en skipsflåte i Alvekilen. Sagn er 

knyttet til Starkad, til hans fosterfar Harald 

Egdekonge og til Haralds sønn og ettermann, 

kong Vikar, som utenom Agder og Jæren la 

under seg Hordaland, Telemark og 

Opplandene, og som hver sommer lå i hærferd 

i Viken i Gautland.  

 

 
En ”blæstrehole” – et sted som har vært brukt 

under utvinning av jern i jernalderen og senere.  

002. Vatnar Vikarsson. Konge av Agder og  

Hordaland på slutten av 600-tallet og 

begynnelsen av 700-tallet. Vatnar nevnes i 

Landnåmas håndskrifter som sønn av Vikar, 

konge på Agder. Vatnar skal ha blitt gravlagt i 

Vatnarshaugen sør for Håkonhellen ikke langt 

fra Bergen. 

  

003. Hjall Vatnarsson. Han var gift med 

Hervor Torgerdsdatter. Hun var datter av 

Torgerd Eylaugsdatter, fra Sogn.  

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

tallet, nevnes i de islandske annaler som 

sønnesønn av Agderkongen Vikar, samt at han 

hadde broren Snjall. Brødrene var sjøkonger, 

og de endte sine dager i krig mot Aale den  

frøkne.  

 

 
Gårdsanlegg fra Leksaren i Varhaug i Rogaland, 

utgravd sommeren 1938 av museumsdirektør Jan 

Petersen. Gården omfattet totalt 15 hus, og enkelte 

av bygningene har vært opptil 16 meter lange. 

Stedet var sannsynligvis bebodd frem til utpå 500-

tallet. En slik stormannsgård fra denne tiden kan 

gjerne ha tilhørt ætten rundt kong Vikar, som også 

underla seg Rogaland, eller den kan ha vært en del 

av forsvaret mot inntrengerne fra Agder – og da 

blitt lagt øde.  

 

004. Vedrar-Grim Hjallson. Han var høvding 

i Sogn på slutten av 700-tallet.  

 

005. Bjørn Buna Grimsson. Født ca. 775, 

høvding i Sogn. Han var gift med Velaug 

Vikingsdatter.  

De fleste slekter på Island stammer fra ham. 

De antas at han og hans slekt hadde tilhold i 

Ytre Sogn i nærheten av Kirkebø og Maaren.  

 

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

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

Sogn. 

 

008. Heyangrs-Bjørn Helgesson. Født ca. 

865, høvding i Sogn. I de islandske annaler 

omtales han som oldebarn av Bjørn Buna. 

Heyangrs-Bjørn ser ut til å ha vært den eneste 

av ætten som ble tilbake i Norge etter at resten 

av slekten hadde reist til Island. Han bodde et 

sted ved Høyangerfjorden derav kommer 

navnet Heyangrs-Bjørn.  

 

009. Gnupa-Bård Bjørnsson. Født ca. 895, 

Landnåmsmann på Island. 

 

010. Nevstein Bårdsson. Født ca. 925. Han  

var gift med Rannveig Tordsdatter. Født ca. 

935. Hun var datter av Tord Brynjulvsson 

(905-), som bodde på Aurland. 

 

011. Halldor sygnske Rannveigsson. Født ca. 

960, n.- 1005. 

 

012. Brynjulv Ulvalde Halldorsson den 

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

Skee i Bohuslän.  

 

 
 
Fra Egersund på begynnelsen av 1900-tallet. 

 

013. Halldor Brynjulvsson. Født ca. 1010. 

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

etter 25.9.1066. Han var blant kongsmennene 

(hirden) til kong Olav Haraldsson. Kong Olav 

og hæren hans hadde reist fra Viken sjøveien 

sørover langs kysten av Agder og videre 

nordvestover til Eigersund. Der ble de 

liggende å vente på bør. I Eigersund fikk 

kongen høre at Erling Skjalgsson og jærbuene 

sammen med ham lå i samling og hadde en 

hær av folk. 

Det var en dag da kongsmennene snakket 

sammen om været, om det var sønnavær eller 

sørvest, og om været var slik at en kunne seile 

om Jæren med det eller ikke. De fleste sa det 

ville ikke la seg gjøre å seile. Halldor 

Brynjulvsson mente at været var godt nok til å 

seile om Jæren. Kongen hørte på ham, og 

befalte at de skulle stikke til havs. Seilasen 

gikk bra og de passerte Jæren samme dag, og 

om kvelden la de til ved Kvitsøy. 

Etter at Olav Haraldsson falt på Stiklestad 

29.7.1030 sluttet Halldor Brynjulvsson seg til 

kong Harald Sigurdsson Hardråde. Halldor 

omtales på 1060-tallet som en klok mann og en 

stor høvding. Etter at kong Harald hadde falt i 

slaget ved Stamford Bru i England uttalte 

Halldor at han hadde vært i tjeneste hos begge 

halvbrødrene, både kong Olav og kong Harald, 

og at det var godt vennskap mellom dem. 

Halldor kjente lynnet til dem begge meget 

godt, og han hadde aldri truffet to menn som 

var likere i sinn
99

.  

Halldor Brynjulvsson omtalte Harald Hardråde 

som en atskillig mer krigersk leder enn 

halvbroren Olav. Harald herjet rundt om i 

Europa for å få ære og makt og tvang under 

seg alt det folket han kunne, og han falt på 

andre kongers grunn.  

 

014. Brynjulv Ulvalde Halldorsson. N.- 

1090. Han var gift med Tora Arnesdatter 

(mor til kong Magnus Barfot). 

 

015. Bård Standale Brynjulvsson. Født ca. 

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

 

016. Brynjulf Bårdsson. Født ca. 1140. Han  

var gift med Sigrid Petersdatter Byrdasvein. 

 

017. Peter Brynjulvsson Husastad. Født ca. 

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

Sigurdsdatter Austråt.  

 

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

Ogmundsdatter Sponheim. Hun var datter av 

ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim i 

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

krigen mot muslimene (hedningene) i 

Jerusalem.  

 

019. Peter Bårdsson Sponheim. Født ca. 

1230. Død 1310. Han var gift med ……… 

Torgeirsdatter, fra Island. Hun var datter av 

Torgeir Ingemundsson (1200-) og hustru, 

men hennes navn er ikke kjent. 

……… Torgeirsdatter er ane nr. 032 på 

slektslinje 015. 

 

 

SLEKTSLINJE 018 

 

001. Gunder Birkeland. N,- ca. 1550 som 

oppsitter på Birkeland i Kvås sokn. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Gunder Birkeland og hustruen hadde to barn; 

en sønn, Erik, og ei datter, navn ukjent, men 

hun bodde i Eiken sokn og var der gift med 

Oluf Torkildsen Skeie
100

.  

 

002. Erik Gundersen Birkeland. N,- i årene 

1570-1613 i skattelistene som oppsitter på 

Birkeland i Kvås. Han var gift med Barbra 

Olsdatter, (fra Austad sokn). 

Erik Gundersen Birkeland nevnes i et brev av 

1570 vedrørende salg av gårdene Brådland og 

Røydland i Vigmostad sokn. Erik var 

lagrettemann i 1591, og i 1595 nevnes han 

sammen med Ole Olsen og Reier Olsen (fra 

Austad sokn). Det tyder på at Ole Olsen kan 

være Eriks svigerfar og Reier Olsen hans 

svoger. Erik Gundersen hadde eierinteresser i 

Eilevstad i Hægebostad sokn, og på bruket på 

Birkeland skattet han av en fullgård i 1600
101

. 

 

003. Gunvald Eriksen Birkeland. N,- 1611-

1612 i skattelistene på Ytre Birkeland i Kvås. 

Skifte 1649 på Birkeland i Kvås. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. 

Gunvald Eriksen overtok på Ytre Birkeland, og 

i 1617 satt han som jordgodseier av 2 huder 

sammen med broren Aanen og deres medeiere. 

I 1647 var Gunvald blitt eneeier av dette 

jordgodset på Birkeland i Kvås sokn. Han 

hadde også jordgods i gårdene Dydland, 

Fidjestøl og Ytre Kvås i Kvås sokn samt i 

Nebstad i Konsmo
102

.  

004. Anders Gunvaldsen Birkeland. Født ca. 

1613 på Birkeland i Kvås sokn. Skifte 1689 på 

Kvås Ytre i Kvås sokn.. Han var gift med 

Torborg Sigbjørnsdatter Kvås Ytre. Skifte 

1699 på Kvås Ytre i Kvås sokn. 

Anders Gunvaldsen Birkeland flyttet til gården  

Kvås Ytre i Kvås sokn, hvor han overtok  

bruket til sin avdøde bror Bjørn Gunvaldsen. 

Anders var gårdbruker, oppsitter, selveier og 

leilending. Før husstanden hans kom til Kvås 

Ytre hadde de bodd på gårdene Birkeland og 

Fidjestøl i Kvås sokn
103

. 

 

005. Gunvald Andersen Kvås. Født 1664 

på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1718 på  

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var gift med 

Siri Toresdatter Vemestad Øvre. Født ca. 

1665 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 

1735 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Hun var 

datter av Tore Nilsen Vemestad (1639-) og 

hustru Anne Olsdatter Vemestad (-1678). 

Siri Toresdatter Vemestad Øvre er ane nr. 

006 på slektslinje 019. 

Gunvald Andersen flyttet til hustruens 

hjemmebruk på Vemestad Øvre. Det var et 

bygselsbruk som hun overtok etter foreldrene. 

Ved skifte etter Gunvald Andersen i 1719 var 

det følgende besetning på gårdsbruket: 1 hest, 

12 storfe, 14 sauer og 4 geiter
104

. 

 

006. Sigbjørn Gunvaldsen Vemestad Øvre. 

Født 1693 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. 

Død 1752 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han 

var gift med Sissel Olsdatter Moi. Født ca. 

1698 på Moi i Kvås sokn. Død 1778 på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Hun var datter av 

Ole Omundsen Moi (1664-1720) og hustru 

Gunvor Tollaksdatter Belland (-1729). 

Sigbjørn Gunvaldsen var soldat og 

tjenestegjorde i kaptein Rosenvolds kompani. 

Etter at far til Sigbjørn døde i 1718 ønsket 

moren sønnen fritatt for militærtjeneste. Hvor 

lang tid etter denne henvendelsen fra Siri 

Toresdatter det tok før Sigbjørn var hjemme på 

gården er noe usikkert, men i 1723 bygslet han 

¾ hud i Vemestad Østre. Denne bygselen 

hadde i årene 1718-1723 tilhørt mora, og 

overtakelsen innbefattet også at hun skulle ha 

folloug på hjemmegården. Sigbjørn 

Gunvaldsen kjøpte i 1727 10 eng. krongods på 

Vemestad Øvre, og i 1742 kjøpte han 2½ eng. 

av kirkegodset i gården. I tillegg satt Sigbjørn 

med 2½ odelsgods i hjemmegården. 
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007. Siri Sigbjørnsdatter Vemestad. Født 

1741 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 

1773 på Vegge i Kvås sokn. Hun var gift med 

Gunder Omundsen Vegge. Født ca. 1724 på 

Vegge i Kvås sokn. Død 1803 på Vegge i Kvås 

sokn. Han var sønn til Omund Gundersen 

Vegge (1688-1771) og hustru Barbra 

Andersdatter Hoksart (1685-1775). 

Gunder Omundsen Vegge er ane nr. 005 på 

slektslinje 009. 

Gunder Omundsen overtok hjemmebruket på 

Vegge. Ved skifte etter Siri Sigbjørnsdatter i 

1773 var det i boet 7½ eng. i Veggegården. 
 

 

SLEKTSLINJE 019 

 

001. Gunder Tjodulvsen Vegge. Nevnt  som 

lagrettesmann i 1539 i Spangereid
105

. Død før 

1557 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var 

gift med Gudrid Torjusdatter Vegge. N.- 

1557 på Vegge i Kvås
106

.  

Ut fra de opplysninger som foreligger tyder det 

på at Gunder og hustruen Gudrid satt med 

eiendommer både på gårdene Vegge og 

Vemestad Øvre i Kvås sokn
107

.  

 

002. Tjøl (Tjodulv) Gundersen Vemestad 

Øvre. N.- 22.9.1557, 24.4.1591 og 1594 på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Tjøl Gundersen overtok hjemmebruket på 

Vemestad Øvre etter foreldrene. Han er nevn 

1594 i skattelistene, og skattet da som bruker 

av en fullgård
108

. 

 

003. Gunder (Store Gunder) Tjølsen 

Vemestad Øvre. N.- 1606-1645 på Vemestad 

Øvre i Kvås sokn. Han var gift med (Guri) 

Olsdatter Jåsund. N.- 1645 på Vemestad 

Øvre i Kvås sokn. Hun var søster til Siver 

Olsen Jåsund i Spangereid sokn. 

Gunder (Store Gunder) Tjølsen Vemestad 

Øvre er også ane nr. 003 på slektslinje 024. 

Blant Tjøl Gundersens sønner var det to som 

fikk navnet Gunder, og de ble derfor benevnt 

som Store Gunder og Lille Gunder. Disse 

brødrene nevnes i 1606 og 1607 som to av tre 

bygselsmenn på Vemestad Øvre av alt 

krongods og kirkegods på gården. Brødrene 

Gundersen var også jordgodseier, for i 1626 

solgte de sin eierpart i gården Bjølland i 

Holum (Holme) sokn til barna etter Gjurd 

Nilsen Bjølland og dennes hustru Targjer 

Osmundsdatter Spetteland. Det står i dette 

skjøte at barna Nils og Torje Gjurdsønner og 

Berte og Hild Gjurdsdøtre var Store Gunders 

og Lille Gunders «neste slekt og frende»
109

. 

Dette viser at det var slektsskap mellom 

Vemestad Øvre i Kvås og Bjølland i Holum 

før 1626. 

Gjurd Nilsen Bjølland er ane nr. 007 på 

slektslinje 013. 

 

004. Nils Gundersen Vemestad Øvre. Født 

ca. 1602 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. N-

1661 som oppsitter på Vemestad Øvre. Han 

var gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Nils Gundersen var i 1644 oppsitter på gården 

Vegge i Kvås. I årene 1645-1661 var han 

gårdbruker og oppsitter på Vemestad Øvre. 

Nils var både bygselsmann og leilending. På 

Vemestad Øvre bygslet han på 1650-tallet 1¼ 

hud sammen med Jens Gundersen, men i 1647 

eide Nils Gundersen også 7/12 hud i samme 

gård. I 1661 var hans jordegods i Vemestad 

Øvre på 5/16 hud. Nils Gundersen satt også 

som eier av gårdsparter i Kvåsgårdene 

Høyland, Li, Vegge, Røyseland og Rudjord, 

samt i gården Nedre Eiersland i Lyngdal.  

I 1652 ble Nils Gundersen ilagt en bot på 2 

daler for at han «uforvarendes hadde stukket 

sin granne Jens et lite hull i armen med sin 

kniv». Det må være den Jans som Nils bygslet 

jorda på Vemestad Øvre sammen med
110

. 

 

005. Tore Nilsen Vemestad Øvre. Født ca. 

1639 i Kvås sokn. Død ca. 1722 på Vegge i 

Kvås sokn. Han var gift  med Anne Olsdatter 

Vemestad. Skifte 1678 på Vemestad Øvre i 

Kvås sokn. Hun var enke etter Ånen 

Gundersen Vemestad. 

Tore Nilsen overtok som bygselsmann på 

hjemmebruket på Vemestad Øvre, og satt der 

med bygslet bruk frem til slutten av 1600-

tallet. Tore flyttet til gården Vegge, hvor han 

visstnok bodde i husstanden til dattera 

Gunnild og hennes ektemann Lars Eriksen 

Gausdal. Tores datter Siri og hennes 

ektemann Gunvald Andersen Kvås overtok 

bygselsbruket på Vemestad Øvre
111

.  

 

006. Siri Toresdatter Vemestad Øvre. Født 

ca. 1665 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 

1735 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Hun var 

gift med Gunvald Andersen Kvås. Født 1664 
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på Kvås Ytre i Kvås sokn. Død 1718 på  

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var sønn til 

Anders Gunvaldsen Birkeland (1613-1689) 

og hustru Torborg Sigbjørnsdatter Kvås 

Ytre (-1699). 

Gunvald Andersen Kvås er ane nr. 005 på 

slektslinje 018. 

Gunvald Andersen flyttet til hustruens 

hjemmebruk på Vemestad Øvre. Det var et 

bygselsbruk som hun overtok etter foreldrene. 

Ved skifte etter Gunvald Andersen i 1719 var 

det følgende besetning på gårdsbruket: 1 hest, 

12 storfe, 14 sauer og 4 geiter. 

I 1690 satt Gunvald Andersen med bygsla på 

¾ hud i Vemestad Øvre. Han hadde tidligere 

bodd på Tjåmeland hvor hans far hadde 

tilpantet seg en eiendom
112

.  

 
  

SLEKTSLINJE 020 

 

001. Torkild Oftedal. N.- 1635-1648 på 

Oftedal i Aa sokn Lyngdal prestegjeld. Han 

var gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Torkild Oftedal satt som gårdbruker og eier av 

¾ hud i Oftedalsgården
113

.  

I 1648 satt Torkild Oftedal med et jordgods på 

2½ eng. i gården Bjelland i Valle sokn 

Audnedal prestegjeld
114

.  

 

002. Eivind Torkelsen Oftedal. N.- 1658-

1659 på Oftedal i Aa sokn Lyngdal 

prestegjeld. Skifte 1663 på Oftedal i Aa sokn. 

Han var gift med Astri Torkildsdatter 

Oftedal. 

Eivind Torkelsen Oftedal satt som eier av 

halve gården Oftedal, men han brukte kun 1 

hud selv av hjemmebruket. I tillegg til 

jordegodset på 1½ hud i Oftedal satt Eivind 

Torkelsen også med 1 hud i gården Ramsland i 

Spangereid sokn i Audnedal prestegjeld
115

.  

 

003. Berte (Birgitte) Eivindsdatter Oftedal. 

Død 1737 på gården Gullsletta i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Hun var gift to ganger; 

første gang med Toru Tallaksen Oftedal. 

Født ca. 1659 på Øvre Oftedal i Aa sokn. Død 

på Nedre Oftedal i Aa sokn. Han var sønn til 

Tollak Torusen Oftedal (1628-1700) og 

hustru Todne Stenersdatter Austad (-1687). 

Etter Torus død giftet Berte seg med Laurits 

Jensen Skoland. Født ca. 1642 på Skoland i 

Aa sokn. Skifte 1709 på Nedre Oftedal i Aa  

sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Berte Eivindsdatter Oftedal overtok 

hjemmebruket etter foreldrene på Nedre 

Oftedal. Hun og hennes husstand hadde først 

bodd på gården Nedre Eigeland, men hennes 

mor giftet seg på nytt og flyttet til gården 

Gullsletta. Berte Eivindsdatter satt i 1694 med 

1¼ hud i gården på Nedre Oftedal i Aa sokn
116

.  

 

004. Todne Torusdatter Oftedal. Død 1733 

på Oftedal i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Hun var gift med Somund Tjølsen 

Osestadstrand. Født ca. 1682 på 

Osestadstrand i Valle sokn Audnedal 

prestegjeld. Han var sønn til Tjøl 

Osestadstrand og hustru, men hennes navn er 

ikke kjent.  

Todne Torusdatter var i følge kildemateriellet 

svakelig, og derfor ute av stand til å drive med 

gårdsarbeid. Det var dermed hennes mor som i 

en periode drev gården sammen med Todnes 

ektemann Somund Tjølsen. Han nevnes første 

gang i 1717 som oppsitter på Nedre Oftedal
117

. 

Somunds far Tjøl Osestadstrand nevnes som 

oppsitter på Osestadstrand i Valle sokn på 

begynnelsen av 1700-tallet
118

. 

 

005. Tore Somundsen Oftedal. Født ca. 1705 

på Nedre Oftedal i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Død 1777 på Huset i Aa sokn. Han 

giftet seg i 1734 med Torborg Hansdatter 

Støle. Født ca. 1711 på Kinnungsland i Aa 

sokn. Død 1795 på Huset i Aa sokn. Hun var 

datter av Hans Øyusen Røydland (-1714) og 

hustru Anna Ulfartsdatter Støle (-1745). 

Torborg Hansdatter Støle er ane nr. 010 på 

slektslinje 021. 

Tore Somundsen fikk i 1740 en skriftlig 

kontrakt på odelsretten til 1¼ hud i gården på 

Oftedal, og han hadde også odelen til 2 eng. i 

gården Osestadstrand i Valle sokn
119

. 

Rundt 1750 makeskiftet Tore Somundsen en 

ødegårdspart på gården Røydlands grunn, som 

fikk het Huset, mot jordgodset han satt med i 

Osestadstranda. Tores husstand flyttet til 

Huset etter at de i en kort periode rundt 1749 

bodde på gården Røydland i Aa sokn
120

.   

 

006. Samuel Toresen Huset. Født 1737 på 

Nedre Oftedal i Aa sokn Lyngdal prestegjeld. 

Død 1794 på Huset i Aa sokn. Han giftet seg i 

1770 med Guri Nilsdatter Birkestøl. Født 

1741 på Birkestøl i Aa sokn i Lyngdal 
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prestegjeld. Død 1815 på Huset i Aa sokn. 

Hun var datter av Nils Olsen Nenningsland 

(1714-1742) og hustru Torborg Olsdatter 

Foss Øvre.   

Både Samuel Toresen og Guri Nilsdatter var i 

sine yngre år tjenestefolk på gården Berge, og 

der tjente de også da de giftet seg. Like etter 

bryllupet flyttet Samuel og hustruen til gården 

Ramsland i Aa sokn, og de bodde der frem til 

1776. De flyttet til Samuels bruk på gården 

Huset rundt 1777, for dette året døde faren 

hans, og Samuel overtok hjemmebruket
121

. 

 

007. Nils Samuelsen Huset. Født 1778 på 

Huset i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1828 på Huset i Aa sokn. Han var gift to 

ganger; første gang med Torborg 

Danielsdatter Aavesland. Født 1770 på 

Aavesland i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Død 1819 på Huset i Aa sokn. Hun var datter 

av Daniel Torjussen Åvesland (1718-1779) 

og hustru Ingeborg Torkelsdatter Træland 

(1728-1792). Etter Torborgs død giftet Nils 

seg i 1820 med Anne Hans-Kristiansdatter 

Eigenes. Født 1783 på Eigenes i Aa sokn. Hun 

var datter av Hans Kristian Knudsen 

Nenningsland (1752-1854) og hustru 

Johanne Maria Danielsdatter Bjerga (1764-

1783). 

Nils Samuelsen Huset fikk skjøte på 

hjemmebruket på Huset i 1800 av sin 

«trengende og svage gamle broder» Tønnes 

Samuelsen, som i folketellingen i 1801 er 

registrert som vanvittig. Nils hadde broren i 

pleie på gården, men Tønnes døde som 

legdslem. Nils Samuelsen hadde også mora i 

follaug, og i 1811 tok han også tanta Anna 

Toresdatter i follaug, mot at Nils skulle arve 

henne. Familien bodde på gården Huset i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld
122

. 

 

008. Samuel Nilsen Huset. Født 1804 på 

Huset i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1873 i Lyngdal herred. Hun giftet seg i 1829 

med Berte Osea Torjusdatter Røynestøl. 

Født 1803 på Vestre Røynestøl i Kvås sokn i 

Lyngdal prestegjeld. Død 1856 på Huset i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld. Hun var datter av 

Anne Marie Gundersdatter Vegge (1770-

1842) og hennes ektemann Torjus 

Johannessen Vestre Røynestøl (1769-1842). 

Berte Osea Torjusdatter Røynestøl er ane 

nr 007 på slektslinje 009. 

Samuel Nilsen Huset overtok hjemmebruket på 

Huset etter foreldrene. Han var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Huset, løpenr. 

477, i Lyngdal herred. 
 

 

SLEKTSLINJE 021 
 

001. Gunnulf Torolfsen Stokke. Født 

ca.1440. Han var bonde på Stokke i 

Spangereid sokn i Audnedal prestegjeld.  

I et dokument fra Mandal i 1470
123

, framgår 

det at han sammen med broren Rodgeir og 

Thore Aslaksen solgte 5 månedsmatsleier i 

Reme og halvparten av Imse til Olaf Lydiksen. 

I 1497 kjøpte han gården Stokke i Spangereid 

av adelsmannen Henrik Krummedike for fire 

mark gull. Det antas derfor at Gunnulf 

Torolfsen var en av storbøndene i området. 

Gården Stokke ligger like nord for Spangereid 

kirke. 

 

002. Torolf Gunnulfsen Stokke. Født ca. 

1475. Han var sønn av Gunnulf Torolfsen og 

var seilskuteskipper. I september 1508 var 

hertug Christian (senere kong Christian II) på  

besøk i Agderfylkene, og han overnattet på 

gården Raudeberg hos Torolf Gunnulfsen. 

Som takk for stor gjestfrihet utstedte hertugen 

et vernebrev hvor det står: ” Stiller Torolf 

Gunnulfsen, hans hustru og børn og alt hans 

jordegods under den fyrstelige fred, hegn og 

beskjermelse”.   

Torolf var gift med en datter av Ulfart Friis i 

Bergen. Ulfart Friis kom fra Frisland i Holland 

og var kjøpmann i Bergen, eide flere hus og 

tomter, deriblant ”Hollenderstredet”. Her leide 

blant andre den hollandske Sigbrit Willums en 

salgsbod. Sigbrit Willums datter, Dyveke, ble 

hertug og senere kong Christian II’s 

elskerinne. Kanskje var Torolfs kone og 

Dyveke venninner og kan dette ha 

sammenheng med hertugens besøk på 

Raudeberg? 

Sønnen til Ulfart Friis, Didrik Ulfartsen Friis, 

var rådmann i Bergen og var far til Karine 

Didriksdatter Friis som ble gift med lagmann 

Jon Simonsen (1512-1575). Torolf Gunnulfsen 

Stokke er antatt å være far til Claus Torolfsen 

Friis fordi presten Claus hadde nær slekt i Sør-

Audnedal og Torolfnavnet knytter disse 

sammen. 

 

003. Claus Torolfsen Friis. Født 1515 i  
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Spangereid. Død 1566 på Valle prestegård i 

Sør-Audnedal.  

Han var prest i Egersund inntil 1552 da han ble 

sogneprest i sitt hjemdistrikt Sør-Audnedal. 

Claus Torolfsen brukte etternavnet Friis etter 

sin mors slekt. Han var ca 22 år da 

reformasjonen ble innført i Norge. Det antas 

derfor at Claus Torolfsen var katolsk utdannet 

men må ha konvertert til Luthers lære siden 

han ble prest i Egersund. Han var sogneprest i 

Audnedal inntil han døde i 1566. Vi vet ikke 

hvem han var gift med eller hvor mange barn 

han hadde. Men vi vet om sønnen Peder.  

 

004. Peder Claussen Friis. Født 1.april 1545 i 

Egersund. Død 15.oktober 1614 i Sør-

Audnedal. Han ble utdannet til prest ved 

domkapitlets skole i Stavanger. 

Peder Claussen overtok soknepreststillingen i 

Audnedal etter sin far i 1566 og ble snart etter 

prost i Lister len. Peder Claussen Friis var 

også kannik i Stavanger, men var hele tiden 

boende på prestegården i Valle i Audnedal. 

Peder Claussen Friis er landskjent for sitt 

forfatterskap, spesielt for hans oversettelse av 

Snorres kongesagaer til norsk. Men han skrev 

også beskrivelser av Norge og norske 

besittelser, natur og dyreliv samt om folks 

levnet. Hans bøker ble først trykket etter hans 

død, men fikk betydning for etableringen av 

selvstendighetsfølelsen hos den allmenne 

nordmann. Det henger et portrettmaleri av 

Peder Claussen Friis i Valle kirke i Sør-

Audnedal. Utenfor prestegården i Valle er det 

reist en bauta av ham, laget av sambygdingen 

Gustav Vigeland.  

Peder Claussen Friis var gift med Valborg 

(opphav ukjent). De hadde sønnen Claus 

(d.1629) som ble prest etter faren i Valle, 

døtrene Ingeborg, Anne, Margrethe og 

Giedske.  

 

005. Margrethe Pedersdatter Valle. Hun var 

gift med Didrik Ulfartsen Årnes. N.- 1583 

som bygselsmann på Årnes i Lyngdal.  

Didrik Ulfartsen Årnes bygslet hovedgården 

Årnes med ødegården Vilshammer av 

Domkapitlet i Stavanger. Ett av Domkapitles 

fremstående medlemmer var svigerfaren på 

prestegården Valle i Sør-Audnedal.  

Didrik Ulfartsen var blant bygdas ledende 

menn, og han var med både ved 

kongehyllingen i 1591 og prinsehyllingen i 

1610. I 1594 skattet Didrik av en fullgård, og 

fra 1608 var han bondelensmann i Lyngdal. 

Han var også toller med ansvaret for 

skipstrafikken til og fra handelsstedene i 

Lenesfjorden og i Lyngdalsfjorden. 

Situasjonen endret seg i 1614 da Didriks 

innflytelsesrike svigerfar døde, for dette året 

fikk han avskjed (sparken) som både lensmann 

og toller. Fra da av skulle fogden Peder 

Johansen selv sørge for oppkrevingene av 

tollavgifter
124

. 

 

006. Ulfart Didriksen Støle. Født på Årnes i 

Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 1619 på en 

reise mellom Lyngdal og Danmark. Han var 

gift med Ingri Nilsdatter Støle. N.- 1620 som 

enke og oppsitter på Støle i Aa sokn. 

Ulfart Didriksen Støle satt i 1617 som eier av 

halve gården Støle sammen med sine søsken. 

Den andre halvparten av Stølegården var det 

faren Didrik Ulfartsen som hadde 

eiendomsretten til. Etter at Ulfart Didriksen 

var død kom det en bekreftelse i juni 1620 fra 

seks tingvitner på domkapitlet i Stavanger om 

at Ingri Nilsdatter var enke etter Ulfart 

Didriksen, som hadde omkommet på en reise 

til Danmark. Det ble også lagt frem på Bergs 

vårting i 1620 om at hun hadde skikket seg en 

dannet kvinne både mens ektemannen levde og 

etter at han ble borte. Dette var prosesser hun 

måtte gjennom for å kunne gifte seg på nytt. 

Hun og hennes nye ektemann satt med 

jordgodset på Støle frem til 1635 da  hennes 

sønn Nils overtok
125

. 

 

007. Nils Ulfartsen Støle. Født ca. 1611 på 

Støle i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

etter 1690 på Støle i Aa sokn. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent.  

Nils Ulfartsen overtok hjemmebruket på Støle 

etter mora og stefaren i 1635. I årene 1647 og 

1661 satt Nils med eiendomsretten til halve 

Stølegården, mens det øvrige jordgodset på 

gården tilhørte hans nære slekt på gården 

Årnes. Fra 1666 er det registrert at Nils 

Ulfartsen var enebruker på gården. Nils måtte 

møte for retten i årene 1659 og 1660 tiltalt for 

to forhold. I den ene saken skulle han ha 

hindret at en dom som ble avsagt av skriver og 

seks tingmenn ble etterkommet. Den andre 

saken var mer dramatisk, for da ble Nils tiltalt 

for å ha knivstukket Per Kvelland i armen. I de 

kommende 30 årene virker det som om det var 
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mere roligere forhold omkring Nils Ulfartsen, 

men før 1690 hadde han overlatt deler av 

hjemmegården på Støle til sønnen Ulfart 

Nilsen Støle
126

.  

 

008. Ulfart Nilsen Støle. Født ca. 1644 på 

Støle i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Skifte 

1701 på Støle i Aa sokn. Han var gift med 

Torborg Anstensdatter Hundingsland. N.- 

1701 som enke på Støle i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld.  

Ulfart Nilsen Støle hadde satt med et 

odelsgods på 9½ eng. i hjemmegården Støle. 

Etter Ulfarts død bodde enka på gården drev 

deler av denne videre. Stølegården var blitt 

delt i to bruk. Ulfarts bror, Sigbjørn Nilsen 

Støle, fikk kjøpebrev på halve hjemmebruket 

på Støle i 1700, men alt i 1709 ble det holdt 

skifte etter ham
127

.  

 

009. Anna Ulfartsdatter Støle. Skifte 1745 på 

Støle i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Hun var 

gift to ganger; første gang med Hans Øyusen 

Røydland. Skifte 1714 på Støle i Aa sokn. 

Han var sønn til Øyu Hansen Røydland 

(1662-) og hustru Anne Mikkelsdatter.  

Etter at Hans var død giftet Anna seg med 

Jørgen Nilsen Grøvan. Død 1729 på Støle i 

Aa sokn. 

Anna Ulfartsdatter Støle hadde sitt eget bruk 

på hjemmegården Støle. Dette var et bruk på 3 

eng. som hun og hennes første ektemann flyttet 

til da han som følge av militærtjenesten ikke 

lenger klarte å drive bruket som de hadde på 

Kinnungsland i Aa. Kinnungslandsbruket 

hadde Hans Øyusen hatt hånd om i årene 

1708-1711. Det tyder derfor på at husstanden 

flyttet til Støle i 1712, for ved skifte etter Hans 

i 1714 bodde familien på gården Støle. Samme 

året satt enka med 1 eng. i Stølegården, som 

var hennes odelsgods
128

.  

 

010. Torborg Hansdatter Støle. Født ca. 

1711 på Kinnungsland i Aa sokn. Død 1795 på 

Huset i Aa sokn. Hun giftet seg i 1734 med 

Tore Somundsen Oftedal. Født ca. 1705 på 

Nedre Oftedal i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Død 1777 på Huset i Aa sokn. Hun var datter 

av og hustru  

Tore Somundsen Oftedal er ane nr. 005 på 

slektslinje 020. 

Tore Somundsen fikk i 1740 en skriftlig  

kontrakt på odelsretten til 1¼ hud i gården på  

Oftedal, og han hadde også odelen til 2 eng. i 

gården Osestadstrand i Valle sokn
129

. 

Rundt 1750 makeskiftet Tore Somundsen en 

ødegårdspart på gården Røydlands grunn, som 

fikk het Huset, mot jordgodset han satt med i 

Osestadstranda. Tores husstand flyttet til 

Huset etter at de i en kort periode rundt 1749 

bodde på gården Røydland i Aa sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 022 

 

001. Torbjørn Jonsen Kvåvig. N.- 1443 som 

oppsitter på Kvåvig i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

«Torbjørn Jonsen og 11 andre bønder fra 

Lister len skrev i 1443 til kongen og ba om å 

få tilbake sin tidligere sysselmann Hartvig 

Krummedike»
130

. Da dette dokumentet ble 

skrevet var Torbjørn Jonsen oppsitter på 

Kvåvig i Aa sokn. Noen år tidligere, i 1429, 

hadde Torbjørn vært og nevnt som vitne 

vedrørende overdragelse av prestegården. 

 

002. ………. Torbjørnsdatter Kvåvig. Hun 

var gift med Øystein ………….sen Kvåvig.  

I følge kildemateriellet
131

 var Gunhild 

Øysteinsdatter barnebarn av Torbjørn Jonsen, 

og for at dette skal stemme må det derfor inn 

ett kvinneledd her. En av Torbjørn Jonsens 

sine døtre var gift med en som het Øystein til 

fornavn siden Gunhild er datter av en som het 

Øystein.   

 

003. Gunhild Øysteinsdatter Kvåvig. N.- 

1526 som odelsberettiget til gården Øvre 

Skofteland i Audnedal prestegjeld. Hun var 

gift med Bjørn Gunbjørnsen Kvåvig. N.- 

1517-1538 som oppsitter og kronens leilending 

på gården Kvåvig.  

«I 1526 var Bjørn Gunbjørnsen Kvåvig ved 

Liknes  

kirke og stevnede Salve på Åmot i Kvinesdal 

om odelsretten til gården Øvre Skofteland i 

Sør-Audnedal. Salve på Åmot mente at Gunilla 

(Gunhild) Øysteinsdatter, frendekona hans, var 

nærast til dette»
132

. 

Det er altså et slektskapsforhold mellom 

gårdene Kvåvig i Lyngdal, Øvre Skofteland i 

Sør-Audnedal og Åmot i Kvinesdal.  

I 1538 nevnes Bjørn Gunbjørnsen som selger  

av gården Sodeland , og etter hans død, i 1561  
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nevnes han i forbindelse med en sak 

vedrørende gården Loga i Nes sokn.  

 

004. Signe Bjørnsdatter Kvåvig. N.- 1520 og 

1523 på Udland i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld. Hun var gift med Dyre Helgesen 

Udland. N.- 1520 og 1523 på Udland i Aa 

sokn i Lyngdal prestegjeld. 

Signe Bjørnsdatter og ektemannen Dyre 

Helgesen  nevnes i årene 1520 og 1523 som 

eiere av jordgods i gården Udland. Halve 

jordgodset solgte de til sin måg Kollung 

Ormsen Udland
133

.  

 

005. ………. Dyresdatter Udland. Hun var 

gift med Kollung Ormsen Udland. N.- 1520-

1523 som jordgodseier på Udland i Aa sokn i 

Lyngdal prestegjeld. I dokumenter fra 1520 og 

1523 nevnes Kollung Ormsen i forbindelse 

med han han overtar halve gården på Udland 

etter svigerforeldrene
134

. 

 

006. Finkel Kollungsen Udland. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. 

Hverken Finkel eller hans hustru eller noen i 

Deres husstand finnes nevnt på gården Udland 

i denne aktuelle tidsperioden. Dersom en 

følger tradisjonen for antall generasjoner i 

løpet av ett århundre må det være ett ukjent 

slektsledd mellom Kollung Ormsen og 

Kollung Finkelsen. Dette må også være en 

person som het Finkel til fornavn. Det må 

heller ikke utelukkes at Kollung Finkelsens 

mor kan ha vært datter av gamle Kollung 

Ormsen.  

I 1591 og 1594 nevnes oppsitter Torje Udland 

på gården Udland. Han underskrev i 1591 på 

kongehyllingen, og i 1594 skattet han som eier 

av en halvgård på Udland. Denne Torje kan ha 

vært en bror eller sønn til Finkel
135

.  

 

007. Kollung Finkelsen Udland
136

. Født ca. 

1573 på Udland i Aa sokn. N.- 1600-1645 på 

Udland i Aa sokn i Lyngdal prestegjeld. Død 

1646 på Udland, Han var gift med Asgjer 

(Reiersdatter) Udland. N.- 1647 som enke, 

oppsitter og jordgodseier på Udland i Aa sokn 

i Lyngdal Prestegjeld.  

Kollung Finkelsen Udland nevnes første gang 

på gården Udland i 1600, og da i skattelistene 

som han også er registrert i helt frem til 1645. 

Kollung Finkelsen var nok også litt av en 

kranglefant, for i på tinget i 1606 ble han tiltalt 

for å ha dradd naboen Trond Udland i 

skjegget, og denne hendelsen fant sted på selve 

Aa kirkegård. Noen år senere, i 1616-1617 

tiltales Kollung for å ha unnlatt å møte opp til 

militærtjeneste på Huseby-leiren på Lista. 

Kollung Finkelsen må igjen møte for retten i 

1617, og blir da straffet for å ha angrepet og 

slått Trond Vintland i hode, arm og rygg. 

Trond Vintland hadde tidligere bodd på 

Udland, og det var han som ble offer for 

Kollungs raseri i 1606. Det kan derfor tyde på 

at det har vært en mangeårige fiendskap 

mellom disse to oppsitterne i bygda. Denne 

Trond var ikke heller den mest roligste 

oppsitteren i bygda, for i 1606 ble han tiltalt 

for å ha slått hull i hode på Bjermod 

Bringsjord med en tallerken og i tillegg hadde 

Trond angrepet og slått Kollungs hustru Asgjer 

i ansiktet så hun ble blå. I 1607 angrep Trond 

Udland oppsitter Iver Eigeland med øks, for 

Trond hadde klart å hogge Ivar inne i handa 

med øksa. Nå begynte bygdefolket og folk i 

nabosoknene å bli virkelige arge på oppsitterne 

på Udland, og i 1610 var Trond på Gitlestad 

og der støtte han sammen med Hågen 

Vemmestad fra Kvås. Kvåsmannen ble så vred 

på Trond at han like godt hogde hele handa av 

kranglefanten på Udland. Trond overlevde det 

dramatiske møte med Kvåsmannen, og flyttet 

deretter fra Udland til Østre Vintland.  

Kollung Finkelsen satt i 1617 som eier av 

halve gården Udland, men i 1644 skattet han 

av 1½ hud i Udland og 1 hud 2½ eng. i Østre 

Vintland. Etter Kollungs død fortsatte enka 

Asgjer driften av bruket på Udland, og hun er i 

1647 registrert som både eier og bruket på 

gården Udland
137

. 

Barn: I. Finkel Kollungsen, født ca. 1596, til 

Trelskår i Kvinesdal, gift og hadde flere barn. 

II. Reier Kollungsen, født ca. 1598, til 

Lillekvelland og senere til hjemmegården på 

Udland, gift med Maren Jonsdatter. 

III. Hågen Kollungsen, født ca. 1601 på 

Udland i Aa sokn, til Østre Vintland, gift med 

Ragnhild Osmundsdatter. 

IV. Tosten Kollungsen, født ca. 1604 på 

Udland i Aa sokn, til hjemmegården på 

Udland, gift med Åse Knudsdatter, enka etter 

Børu Brastad i Konsmo sokn. 

V. Søren Kollungsen, født ca. 1607 på 

Udland i Aa sokn, til Hellestøl i Kvås, gift med 

……… Torusdatter Hellestøl. 
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 008. V. Søren Kollungsen Hellestøl. Død før 

1661 på Hellestøl i Kvås sokn. Han var gift 

med ………. Torusdatter Hellestøl. Hun var 

datter av Astri Mikkelsdatter Moi (1592-

1657) og Toru Torgrimsen Gitlestad (1575-

1667.  

Astri Mikkelsdatter Moi er ane nr. 004 på 

slektslinje 023. 

Søren Kollungsen giftet seg til gården 

Hellestøl i Kvås sokn. Svigerfaren, Toru 

Torgrimsen, nevnes 29.4.1644 siste gang i 

skattemanntallet som oppsitter på gården 

Hellestøl. Han døde nok like etter, for allerede 

29.9.1644 nevnes Søren Kollungsen i 

skattemanntallet som oppsitter på Hellestøl. 

Søren Kollungsen satt også som eier av 4 eng. 

i gården Gitlestad, som var arvegods etter 

svigerfaren. Søren og hans husstand bodde på 

gården Hellestøl i 1645. Etter Sørens død giftet 

enka hans seg med Tjøl Kristensen Stuestøl
138

. 

 

009. Torgrim Sørensen Hellestøl. Født ca. 

1642 på Hellestøl i Kvås sokn. Skifte 1682 på 

Hellestøl i Kvås sokn. Han var gift med Ingeri 

Eielsdatter Rudjord. N.- 1688 som 

jordgodseier og enke på Hellestøl. Hun var 

datter av Eiel Rudjord og hustru, men hennes 

navn er ikke kjent. 

Torgrim Sørensen bodde i 1661 på gården 

Risbakken i Aa sokn, men flyttet kort etter til 

gården Hellestøl i Kvås sokn. Han makeskiftet 

i 1668 sin halvpart i Risbakken mot broren 

Torgrims jord i Hellestøl, og det var gjennom 

dette bytte av eiendom at Torgrims husstand 

kom til Hellestøl. Etter Torgrims død satt enka 

Ingeri Eielsdatter  i 1689 med 5 eng. i gården 

Hellestøl
139

. 

 

010. Søren Torgrimsen Hellestøl. Skifte 

1723 på Hellestøl i Kvås sokn. Han var gift 

med Ingeborg Torgrimsdatter Røyseland. 

Født ca. 1657 på Røyseland i Kvås sokn. Hun 

var datter av Torgrim Bjørnsen Jerstad 

(1624-1701) og hustru, men hennes navn er 

ikke kjent. 

Søren Torgrimsen Hellestøl nevnes som 

oppsitter på Hellestøl i 1711. Han var da eier 

og bruker av halvparten av gården, men i 1720 

fikk han odelsskjøte på hele gården so var på 6 

eng
140

. 

 

010. Torgrim Sørensen Hellestøl. Født ca. 

1688 på (Hellestøl) i Kvås sokn. Død 1773 på 

Nenningsland i Aa sokn. Han var gift to 

ganger; første gang med Turi Mikkelsdatter 

Gitlestad. Født 1692 på Gitlestad i Kvås sokn. 

Død 1758 på Nenningsland i Aa sokn. Hun var 

datter av Mikkel Ljølsen Gitlestad (1659-

1725) og hustru Ranni Jensdatter Vemestad 

(-1729). Etter Turis død giftet Torgrim seg 

med enka Berte Guttormsdatter Buan. Født 

ca. 1705 på Buan i Aa sokn. Død 1768 på 

Nenningsland i Aa sokn. Hun var datter av 

Guttorm Iversen Buan (1662-1725) og 

hustru Ingjer Jonsdatter. 

Turi Mikkelsdatter Gitlestad er ane nr 007 

på slektslinje 023. 

Torgrim Sørensen Hellestøl overtok 

hjemmegården på Hellestøl etter foreldrene. 

Han var registrert som den eneste 

gårdbrukeren og oppsitteren på Hellestøl i 

1723. Han hadde nok god økonomi, for i 1745 

tilpantet han seg nabogården Skjerland. På 

begynnelsen av 1750-tallet overlot Torgrim 

gården på Hellestøl til eldstesønnen Mikkel og 

Torgrim og hustruen flyttet til yngstesønnen på 

Nenningsland
141

. 

 

012. Ingeborg Torgrimsdatter Hellestøl. 

Født 1719 på Hellestøl i Kvås sokn. Død 1749 

i Bjørndalen i Kvås sokn. Hun giftet seg i 1739 

med Torjus Omundsen Birkeland. Født 1709 

på (Birkeland) i Kvås sokn. Død etter 1773 på 

Lille Tjomsland i Aa sokn i Lyngdal 

prestegjeld
142

. Torjus Omundsen Birkeland ble 

tidlig enkemann, og i 1750 giftet han seg med 

enka Gjellu Hansdatter Røyseland. Født ca. 

1704 . Død 1784 i Lyngdal prestegjeld.  

Torjus Omundsen Birkeland var sønn til 

Osmund Torjussen Dydland (1682-1773) og 

hustru Berte Didriksdatter Birkeland (1683-

1780). 

Da Torjus Omundsen giftet seg fikk ha et 

jordgods på 13½ eng. (1 hud 1½ eng.) i 

hjemmegården av faren. Denne eiendommen 

beholdt Torjus frem til 1744, for da 

makeskiftet han eiendommen sin på Birkeland 

med Ole Larsen Ydestad  mot 6 eng. i gården 

Ydestad. Det ble gjort en feil i disse 

dokumentene angående makeskifte, for 

forholdene om at Osmund Torjussen og 

hustruen Ingeborg Torgrimsdatter skulle ha 

folloug på Birkelandsbruket var ikke tatt med i 

kontrakten. Ut fra denne situasjonen ble derfor 

de 13½ eng. i gården Birkeland i 1747 skjøtet 

tilbake fra Ole Larsen til tidligere eier Torjus  
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Omundsen.  

Torjus Omundsens husstand flyttet rundt på 

flere gårder på 1740-tallet. I 1745 og i 1747 

bodde familien på Skjerland, men i 1749 

bodde de på gården Bjørndalen. Etter et 

omflakkende liv på gårdene i Kvås sokn flyttet 

familien til Aa sokn, hvor den siste registrerte 

bopelen va på gården Lille Tjomsland
143

. 

 

013. Aase Torjusdatter Birkeland. Født 1742 

på Birkeland i Kvås sokn. Død 1809 på Vestre 

Røynestøl i Kvås sokn. Hun giftet seg i 1768 

med Johannes Haagensen Vestre Røynestøl. 

Født 1744 på Vegge i Kvås sokn. Han var sønn 

til Haagen Reiersen Røynestøl (1704-1768) 

og hustru Ranni Torjusdatter Gausdal. 

Johannes Haagensen Vestre Røynestøl er 

ane nr. 006 på slektslinje 014.   

Johannes Haagensen overtok hjemmebruket på 

Vestre Røynestøl etter foreldrene. Han var 

gårdbruker og oppsitter på gården i 1801, men 

da hadde han allerede overført halve bruket til 

sønnen Torjus. Johannes og Aase satt som 

gårdbrukere frem til 1805 da de gav opp til 

skifte. Sønnen Johannes overtok deres del av 

bruket mot at ham gav dem follaug
144

. 

 

 

SLEKTSLINJE 023 

 

001. Mikkel Schytte. Prest i Avaldsnes 

(Agvaldsnes)  i årene før 1546, og i Vanse 

prestegjeld i årene 1546-1561
145

. Han var gift, 

men hustruens navn er ikke kjent.  

Familien bodde frem til ca. 1545 på Avaldsnes 

i Nord-Rogaland, men etter en bitter uenighet 

med Lensherre Eske Bille på Bergenhus valgte 

Mikkel Schytte å flytte. Husstanden hans 

flyttet da til Vanse prestegjeld i Lister len. 

 

002. Mads Mikkelsen Schytte. Født 1540 på 

Avaldsnes . Han var gift med Ingri 

……….datter.  

Mads Mikkelsen Schytte var prest i Lyngdal 

prestegjeld i årene 1565-1579. Han overtok 

embetet etter en prest ved fornavn Anders, 

men etternavnet til denne presten er ukjent. 

Før Mads Mikkelsen tiltrådte presteembetet i 

Lyngdal hadde han vært fogd i Lister len; et 

len som på 1560-tallet var pantsatt til den 

danske adelsfruen Sophie Lykke. Lykke var 

ikke helt fornøyd med inntektene som kom fra 

dette sørlige lenet i Norge, og derfor stevnet 

hun  i 1566 Mads Mikkelsen inn for 

Herredagen i Bergen. Det ble oppnådd forlik 

mellom adelsdamen og presten, men han måtte 

forplikte seg til å betale henne et større 

pengebeløp. Lykkefamilien i Danmark var 

utover på 1570-tallet likevel ikke helt fornøyd 

med innkrevingen som presten i Lyngdal stod 

for, og i 1578 stevnet døtrene til Sophie Lykke 

ham inn for retten. Denne gangen bar det til 

Herredagen i Oslo. Lykkedøtrene hadde 

tidligere på 1570-tallet plantet en spion på 

gården Bringsjord i Lyngdal, og denne spionen 

var fogden Bent Nilsen. Denne fogden skulle 

holde overoppsyn over presten som hadde 

mottatt skatteinntektene fra bøndene i lenet. 

Uenigheten mellom partene lå i at 

Lykkedøtrenes spion i Lyngdal mante at det 

var mer skatt som var inndrevet i området enn 

det som presten hadde oppført. Mads 

Mikkelsen var godt forberedt på dette usle 

trekket fra naboen på fogdegården sin side, for 

fogden ble nok en smule målløs da Mads på 

Herredagen la frem kvitteringer om mottatt 

skatt fra bøndene. Saken endte med en delvis 

frifinnelse for Mads Mikkelsen, men han måtte 

betale mellomlegget til Lykke for det som 

skulle vært innkrevd og det som kvitteringene 

viste. 

Mads Mikkelsen hadde nok ikke alltid helt rent 

mel i posen, for noen år før saken på 

Herredagen i Oslo prøvde han via bestikkelser 

til godsforvalter Claus Hack på  

Hanangergodset å bli innsatt som prest i Vanse 

(Lista). Godsforvalteren lot seg visstnok ikke 

bestikke, for han overordnede var den mektige 

fru Adeluds Benkestokk, og denne adelsdama 

lot seg nok ikke bestikke bare for et makeskifte 

av soknekall mellom to prester i lenet. 

I 1572 hadde Mads Mikkelsen tjenestejenta 

Marine Gaas i prestegården, og hun var ugift, 

men likevel hadde hun blitt med barn. Denne 

episoden bygget nesten opp til en 

krigslignende situasjon mellom prestene i 

Lyngdal og Lista. At jenta var blitt gravid og 

hadde syndet var en ting, men Mads mente 

først at medsynderen var listalendingen Povel 

Jensen Høyland som hadde var tjener på 

prestegården. Mads holdt igjen 6 tønner med 

bygg som var en del av lønna til Povel, men  

da tiden for at tjenestejenta skulle føde nærmet 

seg svor hun på at det ikke var tjeneren men 

listapresten, Mads verste fiende, som var 

barnefaren. Dette utsagnet utløste et 

forferdelig spetakkel, og saken måtte inn for 
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domkapitlet i Stavanger. Under sakens gang i 

Stavanger viste det seg at dette også var ett 

spill fra Mads sin side for å få fjernet Jørgen 

Hemmingsen Storch fra presteembetet i Vanse. 

Storch ble frifunnet, for det hadde 

fremkommet at prestefrua i Lyngdal hadde 

tilbudt den gravide tjenestejenta en gammel 

engelsk kåpe med forgyldt spenne dersom hun 

ville legge skylda på Vansepresten. Etter dette 

dramaets slutt var det tjenestejenta som fikk all 

skylda. Fra da av ble hun stemplet som et 

løsaktig kvinnfolk,  og med advarsel om at 

ingen mann måtte falle for henne. 

I 1573 ble alle prester i Lister len innkalt til 

møte med bispen Jørgen Eriksen i Stavanger. 

Årsaken til denne innkallelsen var at det hadde 

versert noen rykter om at enkelte av 

sokneprestene i lenet hadde syndet mot både 

kirken og sine hustruer. Denne synden bestod i 

horeri med løsaktige kvinner. Beskyldningene 

var nok grunnløse for samtlige av de 

fremmøtte prestene hadde med seg vitnemål 

fra lenets proster og allmue om at de hadde 

ført et sømmelig liv og levnet i tråd med 

kirkens lære
146

. 

 

003. Mikkel Madsen Schytte. Født ca. 1570 

på prestegården i Lyngdal. Død ca. 1614 på 

Moi i Kvås sokn. Han var gift med Siri 

……….datter Moi. N.- 1615-1628 på Moi i 

Kvås sokn.  

Mikkel Madsen Schytte kom til Moigården i 

Kvås sokn rundt 1599. Han nevnes første gang 

i 1600 som skattepliktig bonde og oppsitter på 

gården. I 1608 ble Mikkel bøtelagt for å ha 

hogd lyngdølen Bodvar Rudjord i handa med 

øks under et besøk på gården Belland i Austad. 

Mikkel Madsen nevnes i årene 1612-1613 for 

siste gang i bygselslistene, og da bygslet han 

hele gården Moi av kronen i København, samt 

bygsel til kronen for ødegården Åmlia som da 

lå under hovedgården på Moi.  

Etter Mikkels død overtok enka Sira som 

kronens leilending på gården. I tillegg var hun 

jordgodseier med eierparter i gården Hestad i 

Kvås sokn samt i gårdene Fidland, Håland og 

Havre-Seland i Konsmo sokn i Audnedalen 

prestegjeld. Siri satt med bygselen på hele 

Moigården frem til 1516, for da overlot hun 

tredjeparten av denne til dattera Astri 

Mikkelsdatter og svigersønnen Toru 

Torgrimsen Gitlestad
147

. 

 

004. Astri Mikkelsdatter Moi. Født ca. 1592  

i Lyngdal prestegjeld. Skifte 1657 på gården 

Gitlestad i Kvås sokn. Hun var gift med Toru 

Torgrimsen Gitlestad. Født ca. 1575 på 

Gitlestad i Kvås sokn. Død ca. 1668 på 

Gitlestad i Kvås sokn. Han var sønn til 

Torgrim Gitlestad (-1631) og hustru, men 

hennes navn er ukjent. 

Torgrim Gitlestad satt som skattebonde på en 

halvgard i 1600 og på en fullgard i 1604. I 

1513 ble Torgrim bøtelagt for å ha slått naboen 

Tollak Gitlestad i hode med et trestykke. I 

Listers lens jordebok fra ca. 1617 nevnes 

Torgrim som eier av hele Gitlestadgården 

sammen med sine medeiere. Han satt som eier 

og oppsitter på Gitlestad frem til 1631
148

. 

Astri Mikkelsdatter og ektemannen Toru 

Torgrimsen bodde som leilendinger på 

Moigården frem til ca. 1633, for etter den tid 

flyttet husstanden deres til Torus hjemmebruk 

på gården Gitlestad i Kvås sokn. Toru ble i 

1619 bøtelagt for å ha knivstukket Oluf 

Kisland fra Bjelland
149

.  

Toru Torgrimsen overtok hjemmebruket på 

Gitlestad etter faren, og i 1644 satt han med 6 

eng. i hjemmegården. Dette utgjorde 

halvparten av det som var gårdens bondegods, 

men han skattet også av 3 eng. i gården 

Hellestøl. 

I 1666 satt Toru Torgrimsen som selveier og 

oppsitter med 6 eng. på Gitlestad, men allerede 

i 1647 hadde han overlatt rundt 6 eng. av 18 

eng. hjemmegården til sønnen Mikkel 

Torusen. Familien bodde fra 1635 på Gitlestad 

i Kvås sokn
150

.   

 

005. Ljøl Torusen Gitlestad. Født 1635 på 

Gitlestad i Kvås sokn. Skifte 1701 på Gitlestad 

i Kvås sokn. Han var gift med Marta 

Finkelsdatter. N.- 1659-1672 på Gitlestad i 

Kvås sokn.  

Ljøl Torusen Gitlestad nevnes på 

hjemmegården Gitlestad fra 1651 da han satt 

som bruker av 10 5/6 eng. i Gitlestad. 10 år 

senere var han eier og bruker av 9 eng. i 

hjemmegården, mens han i 1666 drev 1 hud i 

gården.  

Ljøl Torusen kom i en svart alvorlig situasjon i 

1696 da han og sønnen Knud bevæpnet med 

kniver hadde overfalt Ånen Skjerland i hans 

eget hjem. Ljøl og Knud hadde med knivene til 

hjelp tatt brennende ved fra Ånens ildsted og 

kastet dette rundt seg innendørs slik at veden 
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med full fyr i havnet under bord, benker og 

senger. Heldigvis for Ljøl og Knud overlevde 

husstanden på Skjerland. Bakgrunnen for dette 

dramatiske angrepet som far og sønn på 

Gitlestad utførte var at Ånens hustru i en åpen 

forsamling hadde tillagt Knud svært 

ubekvemmelige ord i en forsamling hvor flere 

mennesker hadde vært tilstede. Da saken hvor 

begge parter hadde anklager mot hverandre 

havnet på tinget ble den egentlig løst på en 

overkommelig måte. Det var alvorlig og 

forsøke seg på å tenne på en annens bolig, men 

det var også alvorlig å fare med alvorlige 

ukvemsord. Tvisten ble dermed løst med forlik 

og saksomkostningene ble delt mellom 

partene. Men det ble sett med litt større alvor 

på den skade som Ljøl hadde forvoldt, og 

derfor måtte han betale 3 rdl. og 5 lodd sølv i 

bot til kongen. Ved skifte etter Ljøl Torusen i 

1701 var boets odel på 6 eng. i gården 

Gitlestad. Samt han han mer enn 30 år tidligere 

hadde innløst 6. eng. i gården. Hjemmegården 

på Gitlestad gikk over til sønnen Mikkel 

Ljølsen Gitlestad
151

. 

 

006. Mikkel Ljølsen Gitlestad. Født 1659 på 

Gitlestad i Kvås sokn. Skifte 1725 på Gitlestad 

i Kvås sokn. Han var gift med Ranni 

Jensdatter Vemestad. Født ca. 1657 på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 1729 på 

Gitlestad i Kvås. Hun var datter av Jens 

Gundersen Vemestad (1618-) og hustru Turi 

Sigbjørnsdatter (-1677). 

Ranni Jensdatter Vemestad er ane nr. 005 

på slektslinje 024.  

Mikkel Ljølsen overtok hjemmegården på 

Gitlestad etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Gitlestad i Kvås sokn
152

. 

 

007. Turi Mikkelsdatter Gitlestad. Født 

1692 på Gitlestad i Kvås sokn. Død 1758 på 

Nenningsland i Aa sokn. Hun var gift med 

010. Torgrim Sørensen Hellestøl. Født ca. 

1688 på (Hellestøl) i Kvås sokn. Død 1773 på 

Nenningsland i Aa sokn. Han var sønn til 

Søren Torgrimsen Hellestøl (-1723) og 

hustru Ingeborg Torgrimsdatter Røyseland 

(1657-). 

Torgrim Sørensen Hellestøl er ane nr. 010 

på slektslinje 022. 

Torgrim Sørensen Hellestøl overtok 

hjemmegården på Hellestøl etter foreldrene. 

Han var registrert som den eneste 

gårdbrukeren og oppsitteren på Hellestøl i 

1723. Han hadde nok god økonomi, for i 1745 

tilpantet han seg nabogården Skjerland. På 

begynnelsen av 1750-tallet overlot Torgrim 

gården på Hellestøl til eldstesønnen Mikkel og 

Torgrim og hustruen flyttet til yngstesønnen på 

Nenningsland. 

 

 

SLEKTSLINJE 024 

 

003. Gunder (Store Gunder) Tjølsen 

Vemestad Øvre. N.- 1606-1645 på Vemestad 

Øvre i Kvås sokn. Han var gift med (Guri) 

Olsdatter Jåsund. N.- 1645 på Vemestad 

Øvre i Kvås sokn. Hun var søster til Siver 

Olsen Jåsund i Spangereid sokn. 

Gunder (Store Gunder) Tjølsen Vemestad 

Øvre er også ane nr. 003 på slektslinje 019. 

Blant Tjøl Gundersens sønner var det to som 

fikk navnet Gunder, og de ble derfor benevnt 

som Store Gunder og Lille Gunder. Disse 

brødrene nevnes i 1606 og 1607 som to av tre 

bygselsmenn på Vemestad Øvre av alt 

krongods og kirkegods på gården. Brødrene 

Gundersen var også jordgodseier, for i 1626 

solgte de sin eierpart i gården Bjølland i 

Holum (Holme) sokn til barna etter Gjurd 

Nilsen Bjølland og dennes hustru Targjer 

Osmundsdatter Spetteland. Det står i dette 

skjøte at barna Nils og Torje Gjurdsønner og 

Berte og Hild Gjurdsdøtre var Store Gunders 

og Lille Gunders «neste slekt og frende»
153

. 

Dette viser at det var slektsskap mellom 

Vemestad Øvre i Kvås og Bjølland i Holum 

før 1626. 

Gjurd Nilsen Bjølland er ane nr. 007 på 

slektslinje 013. 

 

004. Jens Gundersen Vemestad. Født 1618 

på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død ca. 1685 

på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Han var gift 

med Turi Sigbjørnsdatter. Skifte 1677 på 

Vemestad Øvre i Kvås sokn.  

Jens Gundersen Vemestad var oppsitter og 

gårdbruker. Han nevnes som bygselsmann på 

Vemestad Øvre på 1650-tallet. I 1677 var Jens 

blitt selveier, for ved skifte etter kona eide 

boet 2½ eng. i Vemestad Øvre og 5/6 eng. i 

underbruket på Kleivan
154

.  

 

005. Ranni Jensdatter Vemestad. Født ca.  
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1657 på Vemestad Øvre i Kvås sokn. Død 

1729 på Gitlestad i Kvås. Hun var gift med 

Mikkel Ljølsen Gitlestad. Født 1659 på 

Gitlestad i Kvås sokn. Skifte 1725 på Gitlestad 

i Kvås sokn. Han var sønn til Ljøl Torusen 

Gitlestad (1635-1701 og hustru Marta 

Finkelsdatter. 

Mikkel Ljølsen Gitlestad er ane nr. 006 på 

slektslinje 023.  

Mikkel Ljølsen overtok hjemmegården på 

Gitlestad etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Gitlestad i Kvås sokn. 

 

 

 SLEKTSLINJE 025 

 

001. Kristen Spikkeland. N.- 1610-1642 som 

leilending og oppsitter på Spikkeland i 

Finsland sokn i Bjelland prestegjeld. Død før 

1660 på Spikkeland i Finsland sokn. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent
155

. 

Gården Spikkeland nevnes som krongods i 

årene 1610 og 1642 da Kristen Spikkeland, 

Laurits Spikkeland og Gasse Spikkeland bodde 

på gården. I 1642 nevnes lensmann Morten 

Povelsen som bygsler 2 huder i gården
156

. 

 

002. Ånen Kristensen Spikkeland. Død før 

1689 på Spikkeland i Finsland sokn. Han var 

gift med Gjertrud Olsdatter Greibesland. 

Ånen Kristensen Spikkeland overtok i 1660 

som bygselsmann av hjemmegården på 

Spikkeland som gårdbruker og oppsitter, men 

han var blitt selveier av gårdsbruket på slutten 

av 1660-tallet. Familien bodde på Spikkeland i 

Finsland sokn
157

.  

 

003. Jon Ånonsen Spikkeland. N.- 1693 på 

Spikkeland i Finsland sokn. Død før 1699 på 

Spikkeland i Finsland sokn. Han var gift med 

Kristi Falkorsdatter Øvland. Død før 1724 i 

Finsland sokn. Hun var datter av Falkor 

Sørensen Øvland
158

 (1624-1699) og hustru 

Johanna Jensdatter Øvland, som var datter 

av Jens Povelsen. 

Jon Ånensen Spikkeland var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Spikkeland i Finsland sokn
159

.  

 

004. Nils Joensen Spikkeland. Født 1686 på 

Spikkeland i Finsland sokn i Bjelland 

prestegjeld. Død 1780 på Surteland i Øyslebø 

sokn i Holum prestegjeld. Han var gift med 

Siri Mortensdatter Stubstad. Født 1691 på 

Stubstad i Øvrebø sokn. Død 1732 på 

Surteland i Øyslebø sokn. Hun var datter av 

Morten Gulaugsen Eikeland
160

 (-1721) og 

hustru Ingeborg Bertorsdatter Ilebekk (-

1703)
161

. 

Siri Mortensdatter Stubstad er ane nr. 007 

på slektslinje 026. 

Nils Joensen Spikkeland og hans husstand 

flyttet i 1730 fra Spikkeland i Finsland til 

Surteland i Øyslebø, hvor de bosatte seg på 

jordgodset som var deres pant i gården 

Surteland. Siren Mortensdatter Stubstad døde 

alt i 1732, og kort tid etter giftet Nils Joensen 

seg med enka Todne Gundersdatter 

Surteland, som var det egentlige eieren til det 

bruket på Surteland som Nils hadde pant i. 

Todne var enke etter finslendingen Peder 

Mæsel da hun giftet seg med Nils Joensen
162

.  

 

005. Morten Nilsen Surteland. Født 1726 på 

Spikkeland i Finsland sokn i Bjelland 

prestegjeld. Død 1787 på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han giftet seg i 

1762 med Kari Torbjørnsdatter Solaas. Født 

1744 på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1820 på Ytre Solaas. Hun var 

datter av Torbjørn Askildsen Eivenstad 

(1717-1759) Anne Sørensdatter Solaas 

(1695-1766).  

Kari Torbjørnsdatter Solaas er ane nr. 006 

på slektslinje 012. 

Morten Nilsen Surteland flyttet til hustruens 

hjemmebruk på Solaas i Holum sokn. Han var 

gårdbruker og oppsitter. Etter Mortens død 

giftet Kari Torbjørnsdatter seg i 1788 med 

Askild Olsen Ytre Møll.  

Kari Torbjørnsdatter overtok bygselsbruket på 

Ytre Solaas etter foreldrene, og hun satt som 

leilending der frem til oppgjørskifte på bruket i 

1796. Da gikk bygselsretten over til sønnen 

Nils Mortensen. 

 

 

 SLEKTSLINJE 026 

 

001. Øyu Kleveland
163

. Født ca. 1500 i 

Finsland sokn. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent. 

Øyu Kleveland var jordgodseier. Familien 

bodde på Kleveland i Finsland sokn. 
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002. Gisle Øyusen Kleveland. N- 1555-1561  

som oppsitter på Nedre Kleveland i Finsland 

sokn. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Gisle Øyusen Kleveland N.- 17.05.1555 som 

lagrettemenn. N.- 1561; han er da synsmann 

under grensegang mellom Grindland og 

Hageland i Finsland. Familien bodde på Nedre 

Kleveland i Finsland sokn. 

 

003. Øyu Gislesen Kleveland. N.- 1599, vedr. 

et krav til gården Loland i Øvrebø sogn. Han 

var gift med Ingeborg Hellufsdatter Loland. 

Øyu Gislesen nevnes i skattelistene for 1610-

1620. Han var bonde og odelsgodseier. I 1610 

var Øyu Gislesen eier av 4 huder og 1 1/2 eng. 

jordegods. Familien bodde på Nedre 

Kleveland i Finsland sokn. 

 

004. Gisle Øyusen Kleveland. Født ca. 1595 

på Kleveland i Finsland sokn. Død 1641 i 

Finsland sokn. Han var gift med Steivor 

Kleveland. Død etter 1640 i Finsland sokn.  

Gisle Øyusen Kleveland var lagrettemann i 

1630-årene. Han var gårdbruker og selveier. 

Familien bodde en periode på Ilebekk i Øvrebø 

sokn, n.- 1634
164

. 

 

005. Bertor Gislesen Kleveland. N.- 1661- 

1697 som jordgodseier og oppsitter på Ilebekk 

i Øvrebø sokn. Han var gift med Kolfinn 

Omundsdatter Ilebekk. N.- 1660 på Ilebekk i 

Øvrebø sokn. 

Bertor Gislesen Kleveland må ha overtatt etter 

faren på Ilebekk, for på denne gården i Øvrebø 

føres han som jordgodseier fra 1661
165

. 

 

006. Ingeborg Bertorsdatter Ilebekk. Dsk. 

1703 på Stubstad i Øvrebø sokn. Hun var gift 

med Morten Gulaugsen Eikeland. Født 1655 

på Eikeland i Øvrebø sokn. Dsk. 1721 på 

Stubstad i Øvrebø sokn. Han var sønn til 

Gulaug Olsen Eikeland (1615-1676) og 

hustru Maren Kristensdatter Mæsel (-1689). 

Ved skifte etter Maren Kristensdatter i 1689 

fikk sønnen Morten Gulaugsen 2½ ksk. av 

boets jordegods i gården Stubstad i Øvrebø. 

Derfor bosatte Ingeborg Bertorsdatter og 

ektemannen seg på hans arvegods på 

Stubstadgården. Det kan også tyde på at det 

var et internt makeskifte i familien som var 

blant årsakene til at det ble Morten Gulaugsen 

som overtok på Stubstad. I 1678 er Mortens 

bror, Jon Gulaugsen, oppsitter og selveier på 

Stubstad, men Jon fikk hjemmegården på 

Eikeland som sitt arvegods og flyttet da dit 

rundt 1690
166

.  

 

007. Siri Mortensdatter Stubstad. Født 1691 

på Stubstad i Øvrebø sokn. Død 1732 på 

Surteland i Øyslebø sokn. Hun var gift med 

Nils Joensen Spikkeland. Født 1686 på 

Spikkeland i Finsland sokn i Bjelland 

prestegjeld. Død 1780 på Surteland i Øyslebø 

sokn i Holum prestegjeld. Han var sønn til Jon 

Ånonsen Spikkeland (n.- 1693-1699) og 

hustru Kristi Falkorsdatter Øvland (-1724). 

Nils Joensen Spikkeland er ane nr. 004 på 

slektslinje 025. 

Nils Joensen Spikkeland og hans husstand 

flyttet i 1730 fra Spikkeland i Finsland til 

Surteland i Øyslebø, hvor de bosatte seg på 

jordgodset som var deres pant i gården 

Surteland. Siren Mortensdatter Stubstad døde 

alt i 1732, og kort tid etter giftet Nils Joensen 

seg med enka Todne Gundersdatter 

Surteland, som var det egentlige eieren til det 

bruket på Surteland som Nils hadde pant i. 

Todne var enke etter finslendingen Peder 

Mæsel da hun giftet seg med Nils Joensen.  

 

 

SLEKTSLINJE 027 

 

003. Tomas Kristensen Solaas. Dsk. 1695 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Berte Olsdatter 

Smeland. Født ca. 1645 på Smeland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun var datter av 

Ole Sørensen Smeland (1580-1665) og 

dennes andre hustru, men hennes navn er ikke 

kjent. 

Tomas Kristensen Solaas er også ane nr.003 

på slektslinje 012. 

Tomas Kristensen flyttet til gården Ytre Solaas 

i Holum, hvor han overtok som bygselmann 

(leilending) i 1669
167

.  

 

004. I. Karen Tomasdatter Solaas. Født 1672 

på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Hun var gift med Søren Olsen 

Møgland. Født 1682 på Møgland i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Ole Larsen Birkeland (1650-1693) og hustru 

Anne Nilsdatter Møgland (-1710). 

Karen Tomasdatter Solaas er også ane nr.  
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004 på slektslinje 012. 

Søren Olsen Møgland flyttet til Ytre Solaas 

hvor han var leilending frem til 1743. Det året 

fikk han og hustruen samtykke av presten i 

bygda til å overlate bygselsbruket til dattera 

Anne sin husstand.  

 

004. II. Ole Tomassen Solaas. Født 1676 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift med Åse 

Pedersdatter Grøsbrokk. Hun var datter av 

Peder Omundsen Grøsbrokk (1624-1706) og 

hustru Torborg Andersdatter Kårstøl
168

. 

Åse Pedersdatter Grøsbrokk er ane nr. 010 

på slektslinje 028. 

Ole Tomassen Solaas overtok bygselen på 

hjemmebruket etter foreldrene i 1702. Ole og 

hustruen Åse Pedersdatter satt med 

bygselsbruket på Ytre Solaas frem til 1749, da 

sønnen Peder Olsen overtok
169

. 

 

005. Peder Olsen Solaas. Født 1713 på Ytre 

Solaas i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Død 1797 på Ytre Solaas i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld. Han var gift med Ingeri 

Kristensdatter. Født i Øyslebø sokn i Holum 

(Holme) prestegjeld. 

Peder Olsen Solaas overtok hjemmebruket og 

satt som bygselsmann på dette bruket frem til 

sønnen Kristen Pedersen overtok bygsla. I 

tillegg til å drive bygselsbruket på Ytre Solaas 

var Peder Olsen også murmester i bygda
170

. 

 

006. Ellen Pedersdatter Solaas. Født 1764 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1856 på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Hun giftet seg i 

1796 med Nils Mortensen Solaas. Født 1772 

på Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død 1840  på Ytre Solaas i Holum 

(Holme) sokn og prestegjeld. Han var sønn til 

Morten Nilsen Surteland (1726-1787) og 

hustru Kari Torbjørnsdatter Solaas (1744-

1820). 

Nils Mortensen Solaas er ane nr. 007 på 

slektslinje 012. 

Nils Mortensen Solaas var leilending og 

gårdbruker på Ytre Solaas fra 1796. I 1819 

kjøpte han bruket Hermannsheia under gården 

Kvidbergsgård i Holum (Holme) 

prestegjeld
171

.  

 

 

SLEKTSLINJE 028 

 

005. Gjurd Gunnarsen Sodeland. Født på 

Haddeland i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var gift, men hustruens navn 

er ikke kjent.  

Gjurd Gunnarsen Sodeland er også ane nr. 

005 på slektslinje 013. 

Gjurd Gunnarsen Sodeland overtok 

foreldrenes jordgods på gården Sodeland. Han 

nevnes i 1536 som oppsitter på Sodeland 

vedrørende en grensegang mot Haddeland. 

 

006. Siri Gjurdsdatter Sodeland
172

. Hun var 

gift med Peder Grøsbrokk. N.- som oppsitter 

og leilending av lagmannsgodset på Grøsbrokk 

i Holum (Holme) sokn og prestegjeld. 

Grøsbrokkgården var visstnok en av de mange 

gårdene i Holme prestegjeld som lå øde etter 

Svartedaudens herjinger i 1349-1351. Det kan 

også tyde på at ny bosetningen på gården først 

skjedde rundt 200 år senere da Peder 

Grøsbrokks husstand bodde der. Gården var på 

den tiden en del av lagmannembetets jordgods, 

og det førte til at gårdbrukerne og oppsitterne 

på Grøsbrokk hadde pliktarbeid hos 

lagmannen på Holmegaard. De måtte levere 

skog- og landbruksprodukter til lagmannen, og 

blant de pålagte tingene som måtte leveres var 

ved og torv til oppvarming
173

.   

Barn: I. Peder Pedersen, overtok 

hjemmebruket, n.- i pantebrev fra 1610. 

II. Ole Pedersen, til Lister len, n.- i pantebrev 

fra 1610. 

III. Gunder Pedersen, til Solaas i Holme 

sokn, n.- i pantebrev fra 1610. 

IV. Aase Pedersdatter, til Eikeland i Valle 

sokn i Audnedalen prestegjeld, n.- i pantebrev 

fra 1610, gift med Bertel Eikeland. 

 

007. I. Peder Pedersen Grøsbrokk. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Peder Pedersen nevnes som leilending og 

oppsitter på gården Grøsbrokk i 1610
174

. 

 

008. Guri Pedersdatter Grøsbrokk. N.- 1647 

som oppsitter og bruker av gården Grøsbrokk. 

Hun var gift med Omund Nilsen Grøsbrokk. 

N.- 1620 i skattelistene som oppsitter på 

gården Grøsbrokk. Død ca. 1646 på Grøsbrokk 

i Holum (Holme) sokn og prestegjeld.  

Guri Pedersdatter Grøsbrokk overtok 

hjemmebruket på Grøsbrokk etter foreldrene. 
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Omund Nilsen Stusvik har hatt en 

slektsforbindelse til gården Stusvik, for i 

henhold til et skifte på gården Skjøvje i 1668 

står det følgende vedrørende Nils Grøsbrokk: 

«Bortskyldig gjeld til Nils Grøsbrokk og hans 

søsken for deres part her udi Stusvig». Nils 

Grøsbrokk var sønn til Omund Nilsen og 

hustru Guri Pedersdatter på Grøsbrokk. 

Omund Nilsen var nok en bror til Nils Nilsen 

på Stusvik i Holum sokn
175

.  

 

009. Peder Omundsen Grøsbrokk. Født 

1624 på Grøsbrokk i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Død ca. 1706 på Grøsbrokk. Han 

var gift med Torborg Andersdatter Kårstøl. 

Født på Kårstøl i Valle sokn i Audnedal 

prestegjeld. Hun var datter av Anders 

Torbjørnsen Kårstøl (1581-1631) og hustru 

Mette Torjusdatter (n.-1666). 

Anders Torbjørnsen Kårstøl var gårdbruker og 

oppsitter på gården Kårstøl i Valle sokn. 

Kårstøl var registrert som ødegård i 1594
176

. 

Peder Omundsen overtok som bygselsmann på 

halvparten av hjemmegården etter foreldrene, 

for den andre halvparten fikk eldstebroren Nils 

hånd om. Hvert av brukene utgjorde 1 hud 

jordegods, og denne todelinga av gården varte 

helt frem til 1788
177

. 

 

010. Åse Pedersdatter Grøsbrokk. Hun var 

gift med Ole Tomassen Solaas. Født 1676 på 

Ytre Solaas i Holum (Holme) sokn og 

prestegjeld. Han var sønn til Tomas 

Kristensen Solaas (-1695) og hustru Berte 

Olsdatter Smeland (1645-). 

Ole Tomassen Solaas er ane nr. 004. II. på 

slektslinje 027. 

Ole Tomassen Solaas overtok bygselen på 

hjemmebruket etter foreldrene i 1702. Ole og 

hustruen Åse Pedersdatter satt med 

bygselsbruket på Ytre Solaas frem til 1749, da 

sønnen Peder Olsen overtok. 

 

 

SLEKTSLINJE 029 

 

001. Tarald Gulovsen Hogganvig. Dsk. 8 og 

9.9.1673 på Hogganvig i Halse sokn i Halse 

prestegjeld. Han var gift to ganger; andre gang 

med Aassu Ollesdatter. N.- 9.9.1673 som 

enke på gården Hogganvig i Halse sokn. 

Navnet på Taralds første hustru er ukjent. 

Tarald Gulovsen Hogganvig var gårdbruker,  

oppsitter og selveier. Ved skifte i 1673 var det 

følgende odelsgods i boet: 1 hud 3 gsk. i 

gården Hogganvig i Halse sokn, 1 hud 1 gsk. i 

Stokkeland i Greipstad sokn i Søgne 

prestegjeld, 1 hud 6 eng. i Klepland i Søgne 

sokn i Søgne prestegjeld og 6 eng. i Knibe i 

Søgne sokn i Søgne prestegjeld
178

.  

Taralds barn i første ekteskap:  

I. Aslak Taraldsen, n.- 9.9.1673, bor på 

hjemmegården. 

II. Aase Taraldsdatter, n.- 9.9.1673, gift med 

Asbjørn Joensen. 

III. Kaallfind Taraldsdatter, n.- 9.9.1673, til 

Klepland i Søgne, gift med Niels Eriksen 

Klepland. 

IV. Siri Taraldsdatter, n.- 9.9.1673, gift med 

Erich Joensen. 

 

002. Aslak Taraldsen Hogganvig. N.- 

9.9.1673 på Hogganvig i Halse sokn. Dsk. 

6.11.1693 på Hogganvig i Halse sokn. Han var 

gift med Todne Olsdatter Fraastestad
179

. N.- 

6.11.1693 som enke på Hogganvig i Halse 

sokn. Dsk. 29.2.1724 på Hogganvig i Halse 

sokn. Etter Aslaks sin død giftet enka seg med 

Ånen Evensen Hogganvig. Dsk. 30.4.1721 på 

Hogganvig i Halse sokn i Halse prestegjeld. 

Ved skifte i 1673 var det følgende odelsgods i 

boet: 1 hud 3½ gsk. i Hogganvig i Halse sokn, 

2 eng. i Valle i Halse sokn, 11/3-½ eng. i 

Høyland i Øyslebø sokn i Holum (Holme) 

prestegjeld og 5/16 eng. i Øyslebø i Øyslebø 

sokn
180

. Ved skifte etter Todne Olsdatter 

29.2.1724 var det i boet et jordgods på 6¼ eng. 

i gården Hogganvig
181

. 

Barn: I. Tarald Aslaksen, n.- umyndig ved 

skifte etter faren 6.11.1693. 

II. Gulov (Guloug) Aslaksen, n.- umyndig 

ved skifte etter faren 6.11.1693. 

III. Torsten Aslaksen, n.- umyndig ved skifte 

etter faren 6.11.1693. Død før 29.2.1724. 

 

003. Gulov (Guloug) Aslaksen Hogganvig. 

Dsk 17.9.1754 på Hogganvig i Halse sokn. 

Han var gift med Torbør Joensdatter 

Hogganvig. Død 1746 på Hogganvig i Halse 

sokn og Halse prestegjeld. Hun var datter av 

Joen Taraldsen Hogganvig (-1747) og hustru 

Barbra Engelsdatter Kjere
182

 (-1740). 

Gulov Aslaksen Hogganvig satt ved skifte etter 

hustruen 3.6.1746 med et jordgods på 11¼ 

eng. i gården Hogganvig. Den avdødes far var 

Joen Taraldsen Hogganvig. I samme skifte  
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nevnes følgende barn
183

:  

I. Aslach Gulovsen, 15 år. 

II. Torsten Gulovsen, 8 år. 

III. Et barn som døde etter moren. 

IV. Svane Gulovsdatter, 4 år. 

 

004. IV. Svane Gulovsdatter Hogganvig. 

Født 1742 på Hogganvik i Halse kirkesogn. 

Nevnt 4 år gammel ved skifte etter moren 

3.6.1746, nevnt som enke ved skifte av 

19.12.1792 og nevnt 64 år og enke i 1801. Hun 

var gift med Christen Ouensen Rosnes. Født 

på Rosnes i Halse kirkesogn, nevnt myndig i 

1764 og bodde da på hjemmegården, nevnt 

som gift og bosatt på hjemmegården i 1770. 

Død før desember 1792, skifte 19.12.1792 på 

Rosnes i Halse kirkesogn. Han var sønn til 

Ouen (Øven) Kristensen Rosnes (1695-1764) 

og hustru Karen Christensdatter Rosnes (-

1770). 

Christen Ouensen Rosnes er ane nr. 005. I. 

på slektslinje 005. 

Christen Ouensen Rosnes overtok  

hjemmebruket etter foreldrene. Han var 

gårdbruker, los, oppsitter og selveier. Ved 

skifte av 19.12.1792 var avdødes jordgods på 1 

hud (12 eng.) i gården Rosnes i Halse sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 030 

 

001. Bjørn Hesså. Født ca. 1610 i Bjelland 

sokn i Bjelland prestegjeld. Død 1681 på 

Hesså i Bjelland sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Bjørn Hesså var gårdbruker og oppsitter på 

Hesså i Bjelland. Han nevnes i 1661 som eier 

av 1 hud i gården Hesså. Ved skifte etter Bjørn 

i 1681 var et også et jordgods på 5 eng. i 

gården Øvre Laudal i Laudal sokn. Denne 

gården i Laudal tilfalt sønnen Wraal, som også 

fikk 1 eng. i hjemmegården på Hesså
184

. 

 

002. Wrål Bjørnsen Laudal. Født ca. 1635 på 

Hesså i Bjelland sokn i Bjelland prestegjeld. 

Død 1700 på Øvre Laudal i Laudal sokn i 

Holum (Holme) prestegjeld. Han var gift med 

Siri Olsdatter. 

Wrål Bjørnsen flyttet til Laudalsbruket på 

Øvre Laudal hvor han nyttet åseteretten sin. 

Han var gårdbruker, oppsitter og selveier på 

gården Øvre Laudal i Laudal sokn
185

. 

 

003. Søren Wrålsen Laudal. Født 1664 i 

Bjelland sokn. Dsk. 1712 på Øvre Laudal i 

Laudal sokn i Holum (Holme) prestegjeld. Han 

var gift to ganger; første gang med en ikke 

navngitt kvinne, men etter hennes død giftet 

Søren seg med Steivor Olsdatter Laudal. N.- 

sykelig ved skifte etter ektemannen i 1712. 

Søren Wrålsen overtok hjemmebruket etter 

foreldrene. Ved skifte i 1712 var han også 

registrert som leilending på en jordteig som 

var krongods. Familien bodde på gården Øvre 

Laudal i Laudal sokn
186

. 

 

004. Aanen Sørensen Laudal. Født 1698 på 

Øvre Laudal i Laudal sokn. Dsk 1765 på Øvre 

Laudal i Laudal sokn. Han var gift med Siri 

Thoresdatter Laudal. Hun var datter av 

Thore Askildsen Laudal (n.- 1704) og hustru 

Åse Thoresdatter Laudal. 

Aanen Sørensen overtok hjemmebruket på 

Øvre Laudal etter faren før 1712, og mest 

sannsynlig ble han tildelt denne eiendommen 

etter morens død. Aanen var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Ved skifte i 1765 var det 

i boet et jordegods på 3 gsk. i gården Øvre 

Laudal og 1½ gsk. i gården Indre Augland
187

. 

Barn: I. Søren Aanensen, født 1721 på Øvre 

Laudal, til hjemmebruket på Øvre Laudal, død 

i desember 1791 på Øvre Laudal, 70 år 

gammel, gift med Siri Sørensdatter 

Krågeland. 

II. Ole Aanensen, født på Øvre Laudal, til 

Strai i Oddernes sokn, gift med Kirsten 

Gundersdatter.  

III. Torgius Aanensen, til Indre Augland i 

Laudal sokn, gift med Aase Pedersdatter. 

IV. Askild Aanensen Laudal, født 1732 på 

Øvre Laudal, til flere steder i Laudal sokn, gift 

med Ingeborg Thoresdatter Laudal, født 

1729. 

V. Thor Aanensen, n.- 1758, og var da i 

tjeneste østpå (Nedenes-distriktet). 

VI. Åse Aanensdatter, født 1739 på Øvre 

Laudal, n.- 1758 og var da ugift, til 

Kjeddingås, død rundt 30.11.1784, 45 år 

gammel, gravlagt 5.12.1784. 

VII. Steivor Aanensdatter, født 1741 på Øvre 

Laudal, n.- 1758 og var da ugift.  

 

005. IV. Askild Aanensen Laudal. Født 1732 

på Øvre Laudal i Laudal sokn i Holum 

(Holme) prestegjeld. N.- 69 år i 1801. Død 

15.9.1805, 75 år gammel, på Lindland i Laudal 
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sokn. Han var 10.11.1758 registrert forlovet 

med Ingeborg Thoresdatter Laudal. Født 

1729 i Laudal sokn i Holum (Holme) 

prestegjeld. N.- 72 år i 1801. Død 15.9.1805 på 

Lindland i Laudal sokn. 

Askild Aanensen var soldat i 1758. Hans 

husstand bodde i 1762 på Øygard i Laudal 

sokn, i 1768 på Kleiven i Laudal sokn. I 1787 

og 1789 bodde familien på Skuland i samme 

sokn, men flyttet deretter til Ågset også i 

samme sokn. Derfra flyttet husstanden til 

Lindland i samme sokn hvor de bodde i 1801. 

Askild Aanensen var i 1794 eier av 1 hud i 

gården Tjomsland i Laudal sokn. Han satt med 

bruket på Lindland frem til 1796 da sønnen 

Askild Askildsen overtok
188

.  

Barn:  

I. Askild Askildsen, født 1758, til Lindland i 

Laudal sokn, oppsitter på Lindland i 1801
189

. I 

1806 oppholdt han seg på Espeland i Konsmo.  

II. Siri Askildsdatter, døpt 6.2.1760 i Laudal 

sokn, ugift i 1806. 

III. Gunvor Askildsdatter, født rundt 

28.11.1762 på Øygard i Laudal sokn, døpt 

5.12.1762 i Laudal, n.- 36 år i 1801 og var da 

bosatt på hjemmebruket, ugift i 1806.  

IV. Thore Askildsen, født rundt 23.8.1765 på 

Kleiven i Laudal sokn, døpt 31.8.1765, til 

Solaas i Holum (Holme) sokn. 

V. Aase Askildsdatter, født rundt 30.1.1768 

på Kleiven i Laudal sokn, døpt 6.2.1768, gift 

med Ole Thoresen Augland, på Augland i 

Laudal. 

 

006. IV. Thore Askildsen Lindland. Født 

rundt 23.8.1765 på Kleiven i Laudal sokn i 

Holum (Holme) prestegjeld, døpt 31.8.1765. 

N.- 39 år i 1801. Død 29.4.1842, 79 år 

gammel, på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

herred, gravlagt 6.5.1842. Han var gift to 

ganger; første gang med Karen Larsdatter. 

Født (1747) 1749. N.- 52 år i 1801. Død 

7.9.1807, 60 år gammel, på Nord-Solaas i 

Holum (Holme) sokn og prestegjeld. Etter 

Karens død giftet Thore seg 8.11.1808 med 

Anna Aadnesdatter Espeland. Født 1778 på 

Espeland i Konsmo sokn. Død 12.3.1864, 86 

år gammel, på Solaas i Holum (Holme) og 

prestegjeld, gravlagt 18.3.1864. Hun var datter 

av Adne Olsen Espeland (-1783) og hustru 

Asjer Adnesdatter (n.- 1783 og 1788)
190

. 

Thore Askildsen Lindlands husstand flyttet i 

1789 fra Lindland i Laudal sokn til Nord-

Solaas i Holum (Holme) sokn i samme 

prestegjeld. Thore satt på Solaasbruket som 

leilending frem til 1801 da han kjøpte 

eiendommen av Nils Gjert Salvesen for 460 

rdl. En kraftig brann råket Solaasgården rundt 

1835 med den katastrofale følge at hovedhuset 

på bruket til Thore brant ned. Det var ikke nok 

tømmer til nytt hus på egen grunn, og derfor 

ble materialene kjøpt på gården Svinstad i 

samme sokn. For at nybygget skulle bli fortere 

ferdig stilte naboene opp til dugnadsarbeid
191

.  

Sønnen Askild Thoresen, født 1783, var i 

1801 i tjeneste hos sokneprest Einar 

Gudmundsen på Fodnebø prestegård i Holme 

prestegjeld. 

 

007. Aanen Thoresen Solaas. Født rundt 

12.7.1809 på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

sokn og prestegjeld, døpt 18.7.1809. Død 

21.12.1888 på Solaas i Holum (Holme) sokn 

og prestegjeld, gravlagt 28.12.1888. ) og 

hustru Aase Gurine Olsdatter Norum. Født 

på Norum i Valle sokn, døpt 12.5.1805, 

konfirmert 10.10.1819. Død  27.1.1860, 55 år 

gammel, på Solaas i Holme sokn og 

prestegjeld, gravlagt 3.2.1860. Hun var datter 

av Ole Larsen Norum (1781-1816) og hustru 

Ingri Nilsdatter Norum (1764-1812). 

Aanen Thoresen Solaas overtok hjemmebruket 

på Nord-Solaas i 1839, og han satt med 

eiendommen frem til 1869 da sønnen Ole 

Aanensen Solaas overtok hjemmebruket
192

. I 

1865 var Aanen Thoresen registrert som 

gårdbruker og selveier på Nord-Solaas. I 

husstanden bodde dette året følgende personer 

foruten Aanen selv. Aanen hadde broren Ole 

Thoresen, født 1813, som var slagter og 

kjøtthandler. Tre av  barna til Aanen bodde der 

også, og det var: Anne, født 1842, som 

forestår husholdningen i hjemmet. Erik 

Andreas, født 1839, skolelærer av yrke og 

bodde i hjemmet. Ejlert Tobias, født 1849, 

som hjelper til med arbeidet på hjemmebruket.  

 

008. Erik Andreas Aanensen Solaas. Født 

1839 på Nord Solaas i Holum (Holme) herred. 

Død 1919 på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

herred. Han giftet seg i 1867 med Karoline 

Cecilie Pedersdatter Solaas. Født 1834 på 

Ytre Solaas i Holme (Holum) sokn, Holme 

(Holum) prestegjeld. Død 1902 på Nord-

Solaas i Holum (Holme) herred. Hun var datter 

av Peder Nilsen Solaas (1800-1846) og hustru  
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Berthe Ouensdatter Rosnes (1806-1901). 

Karoline Cecilie Pedersdatter Solaas er ane 

nr. 008. IV.  på slektslinje 005. 

Erik Andreas Aanensen Solaas kjøpte i 1867  

bnr. 2 på Nord-Solaas av broren Tore 

Aanensen. I tillegg eide Erik Andreas  

parsellen bnr. 1 i gården Eikeland i Holum.  

Han var også en av bygdas lærere med 

undervisning i kretsene Solaas og Upsaker. 

Familien bodde på Nord-Solaas i Holum 

(Holme) herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 031 

 

001. Lars Larsson. N.- 1714 som oppsitter i 

Strö sokn i Skaraborgs län i Sverige. Han var 

gift med Lena Svensdotter. N.- 1714 som 

beboer og hustru i Strö sokn i Skaraborgs 

län
193

. 

Lars Larsson husstand bodde i Strö sokn
194

 i 

Skaraborgs län i Sverige
195

. 

Barn: I. Carl Larsson, født 1714 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

 

002. I. Carl Larsson. Født 1714 i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. Død 1789 i Strö sokn 

i Skaraborgs län. Han giftet seg i 1762 med  

Maria Larsdotter. Født 1733 i Strö sokn i  

Skaraborgs län. Hun var datter av Lars 

Jansson (n.- 1733) og hustru Annika 

Hansdotter (n.- 1733), som var bosatte i Strö 

sokn i Skaraborgs län i Sverige. 

Carl Larsson husstand bodde i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige
196

.  

Barn: I. Lars Carlsson, født 1764 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

II. Kjerstin Carlsdotter, født 1766 i Strö 

sokn i  Skaraborgs län, død 1787 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

III. Jan Karlsson, født 1768 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1824 i Otterstad sokn i 

Skaraborgs län.  

 

003. III. Jan Karlsson. Født 1768 i Strö sokn 

i Skaraborgs län i Sverige. Død 1824 i 

Otterstad sokn i Skaraborgs län i Sverige. Han 

var gift to ganger; første gang i 1788 med 

Maria Olofsdotter. Død 1797 i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. Enkemann Jan 

Karlsson giftet seg i 1799 med Kerstin 

Nilsdotter. Født 1776 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. Død 1856 i Otterstad 

sokn i Skaraborgs län i Sverige. Hun var datter 

av Nils Jonsson (1741-1809) og hustru 

Katarina Larsdotter (1742-1820). 

Kerstin Nilsdotter er ane nr. 005. IV. på 

slektslinje 032. 

 

 
 
Strö kyrka. Foto fra Wikipedia.  

 

Jan Karlssons husstand bodde i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige
197

. 

Barn: I. Stina Jansdotter, født 1788 i Strö 

sokn i Skaraborgs län, død 1797 i Strö sokn i 

Skaraborgs län.  

II. Sara Jansdotter, født 1791 i Strö sokn i 

Skaraborgs län.  

III. Karl Jansson, født 1794 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1794 i Strö sokn i 

Skaraborgs län.  

IV. Karl Jansson, født 1795 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

V. Lars Jansson, født 1802 i Strö sokn i 

Skaraborgs län.  

VI. Nils Jansson, født 1805 i Strö sokn i 

Skaraborgs län.  

VII. Johannes Jansson (Blom), født 1808 i 

Strö sokn i Skaraborgs län, død 1896 i 

Otterstad sokn i Skaraborgs län. 

VIII. Anders Jansson (Äng), født 1811 i Strö  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Str%C3%B6_kyrka.jpg
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sokn i Skaraborgs län, død 1870 i Söne sokn i 

Skaraborrgs län. 

IX. Gustav Jansson, født 1814 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

X. Sara Maja Jansdotter, født 1818 i Strö 

sokn i Skaraborgs län. 

 

 
Rackeby kyrka. Foto fra Wikipedia. 

 

004. X. Sara Maja Jansdotter 

(Johannesdotter). Født 1818 i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. Hun var gift med 

Johannes Pettersson Frölin. Født 1814 i 

Skövde sokn i Skaraborgs län i Sverige
198

. Død 

1877 i Rackeby sokn
199

 i Skaraborgs län i 

Sverige. Han var sønn til Petter Olufsson 

(1786-1838) og hustru Stina Pettersdotter 

(1788-1864)
200

.  

Familien bodde i Rackeby sokn
201

 i Skaraborgs 

län i Sverige. 

Barn: I. Christina Carolina Frölin, født 1843 

i Rackeby sokn i Skaraborgs län. 

II. Anna Elisabeth Frölin, født 1846 i 

Rackeby sokn i Skaraborgs län. 

III. Marie Mathilde Johansdatter 

(Johannesdatter) Frölin, født 27.10.1848 i 

Rackeby sokn i Skaraborgs län. 

 

005. III. Marie Mathilde Johansdatter 

(Johannesdatter) Frölin. Født 27.10.1848 i 

Rackeby sokn i Skaraborgs län i Sverige. Død 

8.4.1931 i Vestre Varden i Grimstad, gravlagt 

14.4.1931. Hun var gift med Lars Johan 

From. Født 11.9.1847 i Rackeby sokn i 

Sverige Død 5.11.1903 i Grimstad, gravlagt 

11.11.1903.  

Maria Mathilde Johansdatter Frølin var i 1875 

ugift tjener og beboer i husstanden til 

skipsrederenke Inger C. Petersen i Storgaten 

79 i Grimstad sokn i Fjære prestegjeld
202

. Lars 

Johan From var i 1875 ugift gårdsgutt og 

beboer i husstanden til Ole A. Frivold på 

løpenr. 206a/213a på gården Østre Frivold i 

Fjære sokn og prestegjeld
203

. 

 

 

Skaraborgs län använde oförändrat Västergötlands 

landskapsvapen som sitt länsvapen. Fra Wikipedia. 

 

Lars Johan  var i 1885 registrert som 

tømmermann. Han var i 1900 registrert som 

husfader og skibstømmermann ved verft. I 

folketellingene for 1885, 1900 og 1910 bodde 

familien i Vestre Varden 372 i Grimstad. De 

bodde også i Grimstad i 1889, men i årene 

1876-1883 var husstanden bosatt på Frivold i 

Fjære sokn. Marie Mathilde From var i 1910  

registrert som bygårdeier av Vestre Varden 

372 i Grimstad.  

Barn: I. Ida Marie From, født 3.6.1876 født 

på Skaregrøm i Fjære sokn i Fjære prestegjeld, 

døpt 11.6.1876
204

, konfirmert 5.4.1891, 

deltaker i husarbeid i foreldrenes hjem i 1900, 

ugift,  og er da bosatt hos foreldrene i Vestre 

Varden 372 i Grimstad. 

II. Johanna Sofie From, født 31.3.1878 i 

Fjære sokn, døpt 21.4.1878, konfirmert 

24.4.1892. 

III. Karl Johan From, født 16.1.1881 på 

Frivold i Fjære sokn og prestegjeld, døpt 

30.1.1881, kontorist i 1900, ugift, og er da 

bosatt hos foreldrene i Vestre Varden 372 i 

Grimstad. Han emigrerte 25.6.1903, via 

Kristiansand, til USA med reisemål New York. 

IV. Jan Peter From, født 20.3.1883 på 

Frivold i Fjære sokn og prestegjeld, døpt 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rackebykyrka2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4sterg%C3%B6tland_vapen.svg
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterg%C3%B6tlands_landskapsvapen
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterg%C3%B6tlands_landskapsvapen
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26.3.1883, konfirmert 25.4.1897, sjømann i 

1900, ugift, og er da bosatt hos foreldrene i 

Vestre Varden 372 i Grimstad. 

V. Mathilde From, født 18.4.1889 i Grimstad, 

døpt 5.5.1889. konfirmert 10.4.1904, skoleelev 

i 1900, og er da bosatt hos foreldrene i Vestre 

Varden 372 i Grimstad. 

 

 
Fjære kirke i nåværende Grimstad kommune. 

 

006. I. Ida Marie Larsdatter From. Født 

3.6.1876 på Skaregrøm i Grimstad. Død 

3.8.1943 på Nord-Solaas i Holum (Holme) 

herred. Hun giftet seg  23.4.1901 med 009. 

Peder Eriksen Solaas. Født 23.4.1870 på 

Nord-Solaas i Holum (Holme) herred. Død 

20.3.1944 på Mandal sykehus. Han var sønn til 

Erik Andreas Aanensen Solaas (1839-1919) 

og hustru Karoline Cecilie Pedersdatter 

Solaas (1834-1902). 

Peder Eriksen Solaas er ane nr. 009 på 

slektslinje 005. 

Peder Eriksen Solaas overtok hjemmebruket 

på Nord-Solaas i 1919. Han var sjømann av 

yrke. Familien bodde på Nord-Solaas i Holum 

(Holme) herred
205

.  

 

 

SLEKTSLINJE 032 

 

001. Anders ……….sson, oppsitter rundt 

1680  i Strö sokn i Skaraborgs län i Sverige. 

Han var gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Familien bodde i Strö sokn i Skaraborgs län i 

Sverige
206

. 

 

002. Nils Andersson. Født i Strö sokn i  

Skaraborgs län i Sverige. Død 1738 i Strö sokn 

i Skaraborgs län. Han var gift med Malin 

Jonsdotter. Død 1730 i Strö sokn i Skaraborgs 

län.  

Familien bodde i Otterstad og Strö sokn, begge 

soknene beliggende i Skaraborgs län
207

. 

Barn: I. Jon Nilsson, født 1686 i Otterstad 

sokn
208

 i Skaraborgs Län, død 1749 i Strö sokn 

i  Skaraborgs län. 

II. Anders Nilsson, født 1689 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

III. Lars Nilsson, født 1691 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

IV. Per Nilsson, født 1692 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

V. Kerstin Nilsdotter, født 1694 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1768 i Sunnersberg sokn i 

Skaraborgs län. 

VI. Johan Nilsson, født 1696 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

VII. Nils Nilsson, født 1699 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1762 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

 

 
 

Otterstads kyrka. Foto fra Wikipedia. 

 

003. I. Jon Nilsson. Født 1686 i Otterstad 

sokn i Skaraborgs län. Død 1749 i Strö sokn i  

Skaraborgs län i Sverige. Han var gift med 

Brita Jonsdotter. Født 1701 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. Død 1772 i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige
209

. Hun var datter av 

Jon Hansson (n.- 1701) og hustru Kerstin 

Jönsdatter (1673-1733). 

Jin Nilssons husstand bodde i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/583902_fjaere-kirke
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otterstads_kyrka_V%C3%A4sterg%C3%B6tland_Sweden_1.JPG
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Barn: I. Jonas Jonsson, født 1724 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1772 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

II. Magdalena Jonsdotter, født 1727 i Strö 

sokn i Skaraborgs län. 

III. Kerstin Jonsdotter, født 1730 i Strö sokn 

i Skaraborgs län. 

IV. Nils Jonsson, født 1733 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. 

V. Katarina Jonsdotter, født 1735 i Strö sokn 

i Skaraborgs län. 

VI. Nils Jonsson, født 1741 i Strö sokn i 

Skaraborgs län, død 1809 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län. 
 

004. Nils Jonsson. Født 1741 i Strö sokn i 

Skaraborgs län. Død 1809 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län. Han var gift med Katarina 

Larsdotter. Født 1742 i Sunnersberg sokn i 

Skaraborgs län Død 1820 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län. Hun var datter av Lars 

Larsson (n.-1742) og hustru Anna 

Andersdotter (n.- 1742), som var oppsittere i 

Sunnersberg sokn i Skaraborgs län. 
Nils Jonssons husstand bodde i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län 

Barn: I. Anna Nilsdotter, født 1771 i Rackeby 

sokn i Skaraborgs län. 

II. Jonas Nilsson, født 1774 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län, død 1775 i Rackeby i 

Skaraborgs län. 

III. Lars Nilsson, født 1774 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län, død 1776 i Rackeby sokn i  

Skaraborgs län. 

IV. Kerstin Nilsdotter, født 1776 i Rackeby 

sokn i Skaraborgs län, død 1856 i Otterstad i  

Skaraborgs Län. 

V. Jonas Nilsson, født 1779 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län, død 1829 i Rackeby sokn i 

Skaraborgs län. 

 

005. IV. Kerstin Nilsdotter. Født 1776 i 

Rackeby sokn i Skaraborgs län i Sverige. Død 

1856 i Otterstad sokn i Skaraborgs län i 

Sverige. Hun giftet seg i 1799 med enkemann 

Jan Karlsson. Født 1768 i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. Død 1824 i Otterstad 

sokn i Skaraborgs län i Sverige. Han var sønn 

til Carl Larsson (1714-1789) og hustru Maria 

Larsdotter (1733-). 

Jan Karlsson er ane nr. 003. III. på 

slektslinje 031. 

Jan Karlssons husstand bodde i Strö sokn i 

Skaraborgs län i Sverige. 

 
 

Sunnersberg kyrka. Foto fra Wikipedia. 

 

 

SLEKTSLINJE 033 

 

001. Svend (Pedersen) Aarikstad. N.- 1610 i 

skattemanntallet som oppsitter på gården 

Årikstad i Vegusdal sokn. Død ca. 1619 på 

Årikstad i Vegusdal sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent. 

Svend Pedersen Aarikstad nevnes i 1604 da 

han sammen med Torgius Aas var på Bakke 

Ting og vitnet om at gården Austre Haukom i 

Vegusdal sokn var kirkegods og at folket på 

gården døde ut da «pesten» herjet i bygda. 

Svend Pedersen var jordgodseier, og satt i 

1611 med 3 huder i Årikstad, ½ hud (6 eng.) i 

Eieland, 2 huder i Aavitsland og 1 hud i 

gården Løland
210

. 

 

002. Peder Svendsen Aarigstad. Født ca. 

1590 på Årikstad i Vegusdal sokn. N.- 1661 

som oppsitter på Årikstad i Vegusdal sokn. 

Han var gift med Targjerd Aamundsdatter. 

N.- 1640-1644 på Årikstad i Vegusdal sokn. 

Peder Svendsen Aarigstad var i 1611 registrert 

som husmann på Årikstad, men i 1620 hadde 

han overtatt farens jordgods. Ved koppskatten 

i 1645 var han registrert som eier og bruker av 

1 hud i gården Årikstad i Vegusdal sokn
211

. I 

skattematrikkelen fra 1647 var Peder Svendsen 

Aarigstad og Arne Aarigstad registrert på 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunnersbergs_kyrka_old3.jpg
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gården Årikstad med at hver av dem bruker 3 

gsk. og 2 ksk. i denne gården. Det er også 

anført i matrikkelen at hver av dem eier 10 

ksk. i samme gård i Vegusdal sokn
212

. 

 

003. Eileff Pedersen Aarigstad. Født 1641 på 

Årikstad i Vegusdal sokn. Død før juni 1721 

på Årikstad i Vegusdal sokn, dsk. 6.2.1721 på 

Årikstad i Vegusdal sokn. Han var gift med 

Anna Salomonsdatter Skreros. Født på 

Skreros i Vegusdal sokn. Hun var datter av 

Salomon Osmundsen Skreros (1612-1687) 

og Anne Haaversdatter Evelid. 

Anna Salomonsdatter Skreros er ane nr. 

003 på slektslinje 034. 

Eileff Pedersen var i 1664 oppsitter på 

Årikstad, og han hadde da sammen med sine 

søsken overtatt hjemmebruket på Årikstad. I 

1670 satt Eileff Pedersen fremdeles sammen 

med sine søsken med hjemmebruket på 

Årikstad i Vegusdal sokn
213

.  

 

004. Salomon Ellefsen Aarigstad Engesland. 

Født 1690 på Årikstad i Vegusdal sokn. Død 

1755, (73 år gammel) på Øvre Engesland i 

Vegusdal sokn. Han giftet seg i 1721 med 

Guro Olsdatter Engesland. Født 1690 på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Død 1784 på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Hun var 

datter av Ole Nilsen Engesland (-1707) og 

hustru Siri Olsdatter Engesland (-1730). 

Guro Olsdatter Engesland er ane nr. 005 på 

slektslinje 035. 

Salomon Ellefsen Aarigstads husstand flyttet  

til gården Øvre Engesland i samme sokn, hvor 

han overtok gårdsbruket etter svigerforeldrene 

rundt 1730. Han og hustruen satt som 

gårdbrukere på Øvre Engesland frem til rundt 

1751 da sønnen Ole overtok hjemmebruket
214

.  

 

005. Ole Salomonsen Engesland. Født 1725 

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Død 1797 

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Han giftet 

seg i 1747 med Giertrud Asbjørnsdatter 

Gjerustad. Født1716 på Gjerustad i Vegusdal 

sokn. Død 1794 på Øvre Engesland i Vegusdal 

sokn. Hun var datter av Asbjørn Thoresen 

Gjerustad (1693-1761) og hustru Targierd 

Madsdatter Mølland, fra Iveland sokn. 

Giertrud Asbjørnsdatter Gjerustad er ane 

nr. 006 på slektslinje 036. 

Ole Salomonsen Engesland var gårdbruker,  

oppsitter og selveier. Husstanden bodde på  

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Ole 

Salomonsen nevnes i 1753 vedrørende hans 

innløsning av 3 ksk. jordgods som faren 

tidligere hadde pantsatt
215

. 

 

006. Ole Olsen Engesland. Født 1757 på 

Engesland i Vegusdal sokn. Han giftet seg i 

1783 med Karen Jonsdatter Fidje. Født 1754 

på Fidje i Vegusdal sokn. Hun var datter av 

Jon Clemmetsen Fidje (1709-1766) og 

Karen Osmundsdatter Retterstøl (1710-), 

fra Herefoss
216

. 

Karen Jonsdatter Fidje er ane nr. 006. VI. 

på slektslinje 037. 

Det var i utgangspunktet ikke Ole Olsen 

Engesland som skulle overta hjemmebruket, 

men eldstebroren Thore Olsen døde bare 35 år 

gammel og enka giftet seg på nytt og flyttet til 

Evje sokn. Det var da naturlig at Ole som nest 

eldste i søskenflokken på seks overtok bruket 

på Øvre Engesland. Før Ole Olsen overtok 

hjemmebruket hadde hans husstand i en 

periode bodd på gården Haugerød i Øyestad 

sokn. Ole satt med hjemmebruket på Øvre 

Engesland frem til 1804 da søstera Targier og 

hennes ektemann Nils Syvertsen Breisaasen 

kjøpte eiendommen på auksjon
217

. Ole Olsens 

husstand flyttet ut av Vegusdal sokn og kom til 

gården Kaldvell i Vestre Moland sokn.  

 

007. Thor Olsen Kaldvell. Født rundt 

22.5.1796 på Øvre Engesland i Vegusdal sokn, 

døpt 29.5.1796 i Vegusdal kirke
218

. Død 

31.7.1882, 85 år gammel, på Kaldvell i Vestre 

Moland sokn, gravlagt 5.8.1882. Han giftet seg 

8.8.1819 med Trine Rebekka Andersdatter. 

Født 5.9.1800 på Bliksund i Høvåg sokn, 

konfirmert 6.11.1814 i Høvåg kirke. Hun var 

datter av Anders Lorentz Olsen Åkerøya 

Bliksund (9.5.1776-1857) og hustru Anne 

Torstensdatter Åkerøya (4.10.1771-). 

Trine Rebekka Andersdatter er ane nr. 009. 

III. på slektslinje 038. 

Ved folketellingen i 1865 bodde familien på 

gården Kalvild, løpenr. 439b, i Vestre Moland 

prestegjeld og herred. Thor Olsen var registrert 

som husfader, gårdbruker og selveier. Trine 

Rebekka Andersdatter var registrert som hans 

kone og født i Høivaag (Høvåg) prestegjeld.   

 

008. Anders Larsinius Thorsen. Født   

07.08.1840 på Kallveld i Vestre Moland sokn,  

døpt 16.8.1840, konfirmert 30.9.1855. Død  
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24.8.1909. Han giftet seg 8.3.1877 med 

Kathrine Marie Ellingsdatter Arnevig. Født 

09.10.1854 på Store Arnevig i Eide sokn. Død 

1940. Hun var datter av Elling Ellingsen 

Arnevig (1817-) og hustru Barbro 

Knudsdatter (1815-), fra Halse sokn. 

Kathrine Marie Ellingsdatter Arnevig er 

ane nr. 007. III. på slektslinje 042. 

Familien bodde på Kalvild (Kaldvell) i Vestre 

Moland herred frem til 1883 da Anders 

Larsinius Thorsen kjøpte en eiendom på 

gården Røirmokjær i Eide herred. I 

matrikkelen fra 1886 var Anders Larsinius 

registrert som eier av Røirmokjærret, løpenr. 

499b, 500b,501b, 502d, gnr. 15, bnr. 2, i Eide 

herred. I matrikkelen fra 1905 var Anders 

Thorsen registrert som eier av bruket 

Røirmokjærret, gnr. 15, bnr. 2, i Eide herred. 

Ved folketellingen i 1900 var Anders Thorsen 

registrert som husfader, gårdbruker og fisker. 

Ved folketellingen i 1910 var Kathrine Marie 

Ellingsdatter registrert som husmoder og enke. 

Familien bodde på Rørmonkjær, gnr. 15, bnr. 

2, i Eide herred. 

Barn: I. Trine Thoradine Andersdatter 

Thorsen, født 2.1.1878 på Kalvild i Vestre 

Moland herred, døpt 27.1.1878, død 29.7.1909 

av tæring på Rørmon i Eide sokn, gravlagt 

4.8.1909, gift med skipsfører Sven Olias 

Axelsen, født 3.7.1870 på Festervold i Hidra 

herred, sønn til Tønnes Andreas Axelsen 

Festervold (15.12.1839-) og hustru Tonette 

Axelsen (2.9.1841-). Etter Trine Thoradines 

død bosatte Sven Olias seg i foreldrenes 

husstand på Festervold, hvor han nevnes som 

enkemann i folketellingen 1910. I samme 

husstand bodde også Trine og Svens datter 

Tyra Andrea Tonette Akselsen, født 

26.4.1908. I matrikkelen av 1950 var Tønnes 

Andreas Axelsen registrert som eier av bnr. 9, 

Lunden, under gården Festevold på Hidra.  

II. Betzy Eleonore Andersdatter Thorsen, 

født 6.2.1880 på Kalvild i Vestre Moland 

herred, døpt 29.2.1880, død 1917, gift med 

Lauritz Anton Jensen, født 9.9.1871 på 

Aagre i Landvik herred, døpt 24.9.1871. Ved 

folketellingen i 1910 bodde familien på gården 

Bakke, gnr. 13, bnr. 1, i Landvik herred. 

III. Thor Andersen Thorsen, født 10.3.1882 

på Kalvild i Vestre Moland herred, døpt 

2.4.1882, til USA, gift med Karen ……. 

IV. Edvarda Johanne Andersdatter  

Thorsen, født 3.10.1885 i Eide herred, døpt  

11.10.1885, gift med Karl Georg Hansen, 

født 18.4.1880 i Brunlanes prestegjeld, til 

Østergate 14 i Grimstad hvor husstanden 

bodde ved folketellingen i 1910. 

V. Konrad Theodor Thorsen, født 25.9.1887 

i Eide herred, n.- som ugift fisker i 1910. Han 

overtok i 1941 hjemmebruket på Røirmonkjær 

i Eide herred, gift med Aasta Marie (Hilder) 

Olsen, født 6.5.1893 på Stovodden i Eide. 

VI. Anthon Kristian Thorsen, født 31.3.1890 

i Eide herred, døpt 27.4.1890, n.- som ugift 

skomakerarbeider ved folketellingen i 1910, 

død 25.3.1976, gift 1919 med Theodora 

Dorthe Bjercke, født 23.3.1892 i Brevik, n,- 

som ugift lærling på Blindeskolen ved 

folketellingen i 1910. Hun var datter av 

kontorfullmektig Augustin Bjercke 

(30.12.1865-) og hustru Maren Kristine 

Mathilde Bjercke (31-5-1865-). Anthon 

Thorsen kjøpte i 1920 bruket Fløia, bnr. 46 på 

gården Jordtveit. Han var fisker av yrke. 

VII. Elling Johan Andersen, født 11.4.1892 i 

Eide herred, døpt 1.5.1892, n.- som ugift i 

1910, død 11.9.1970 gravlagt på Eide 

kirkegård, gift 27.11.1920 med Dagny Elise 

Andersen Jordtveit, født 10.7.1896 på 

Jortveit i Eide herred, døpt 2.8.1896, død 

30.12. 1971. Hun var datter av  gårdbruker og 

styrmann Daniel Andersen Jordtveit (1855-

8.6.1896) og hustru Elise Olivia Ellingsdatter 

(1863-). Elling Johan Andersen overtok i 1929 

bruket Nalsten, bnr. 9 på gården Jordtveit. Han 

var skipsfører av yrke.  

 

 
 
Gravminne for Elling Johan Andersen (1892-1970), 

Dagny Elise Andersen (1896-1971), og deres barn 

Anker Daniel (13.6.1921-25.7.1922) og Egil Collin 

Andersen (22.10.1922-22.2.1996). Foto: DIS-

Gravminner i Norge. 
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VIII. John Andersen Thorsen, født 3.3.1896  

i Eide herred, døpt 6.4.1896, n.- som ugift i 

1910, død 27.10.1943, gravlagt på Eide 

kirkegård, gift med Sigrid Bjerche, født 

10.8.1897 i Kristiania (Oslo), død 23.10.1968, 

gravlagt på Eide kirkegård. Hun var søster til 

ovennevnte Theodora Dorthe Bjercke, født 

23.3.1892 i Brevik, og gift med Johns bror 

Anthon Kristian. 

 

 
 

Røirmonkjær, gnr. 15, bnr. 2, i Eide herred. Huset 

ble oppført i 1887 av Anders Larsinius Thorsen. 

Bildet er fra 1955. Kilde: Norges Bebyggelse. 

 

009. V. Konrad Theodor Thorsen. Født  25. 

9.1887 på Rørmonkjær i Eide sokn. Død 

20.6.1976, gravlagt på Eide kirkegård. Han 

giftet seg 14.12.1913 i Fjære kirke med Aasta 

Marie Hilder Andersdatter Olsen. Født 

6.5.1893 på Stovodden i Eide sokn. Død 

10.3.1958, gravlagt på Eide kirkegård. Hun var 

datter av Anders Hilder Olsen (11.11.1869-

27.8.1952)  og hustru Anna Alvilde 

Svenningsdatter (20.7.1868-23.1.1903).  

Aasta Marie Hilder Andersdatter Olsen er 

ane nr. 009 på slektslinje 044. 

Konrad Theodor Thorsen overtok i 1941 

hjemmebruket på Rørmonkjær (Røirmonkjær) 

etter foreldrene. Han var fisker av yrke, og 

nevnes som fisker i 1913, 1915, 1917, 1919, 

1922, 1924, 1926, 1928 og 1955. Eiendommen 

Rørmonkjær var på 100 dekar, hvorav 8 dekar 

dyrket mark. Hovedbygningen var oppført i 

1887 av tømmer i 1½ etasje og modernisert i 

1943. Fjøs og låve var også oppført i 1887. 

Familien bodde på Røirmonkjær, gnr. 15, bnr. 

2, i Eide herred
219

.  

Barn: I. Anders Thorsen Kalvild, født 

14.6.1915 på Rørmonkjær Eide sokn, døpt 

18.7.1915, død 3.2.1988 i USA. 

II. Any Alvilde Thorsen, født 26.4.1917 på 

Rørmonkjær Eide sokn, døpt 28.5.1917. 

 
Gravminne for Anders Thorsen Kalvild og Mildred 

Cowart.  

 

III. Kari Marie Thorsen, født 19.8.1919 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, døpt 21.9.1919. 

IV. Kitty Åsine Thorsen, født 6.4.1922 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, døpt 28.5.1922. 

V. Aslaug Hildur Thorsen, født 13.7.1924 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, døpt 31.8.1924. 

VI. Trine Beate Thorsen, født 4.9.1926 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, døpt 17.10.1926. 

 

 
 
Gravminne for Konrad Thorsen (1887-1976), Aasta 

Marie Thorsen, født Olsen (1893-1958) og for 

deres sønn Ivar Thorsen (19.4.1931-12.3.1990). 

Foto: DIS-Gravminner i Norge. 

 

VII. Ragnhild Thorsen, født 26.9.1928 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, døpt 2.11.1928. 

VIII. Ivar Thorsen, født 19.4.1931 på  

http://image2.findagrave.com/photos/2012/318/46416044_135294151131.jpg
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Rørmonkjær i Eide sokn, død 12.3.1990, 

gravlagt på Eide kirkegård.  

IX. Ragnar Odd Thorsen, født 1.3.1934 på  

Rørmonkjær i Eide sokn gift 12.4.1958 i 

Holum kirke med Marion Ingfrid 

Holmegaard, født 15.11.1936 på Monen 

skolehus på Holmegaard i Holum herred, til 

Mandal. 

X. Asbjørn Thorsen, født 4.5.1936 på 

Rørmonkjær i Eide sokn, gift med Eldbjørg 

Helene Haglund, født 9.7.1943.  

 

010. IX. Ragnar Odd Thorsen. Født 1.3.1934 

på  Rørmonkjær i Eide sokn. Han giftet seg 

12.4.1958 i Holum kirke med Marion Ingfrid 

Holmegaard. Født 15.11.1936 på Monen 

skolehus på Holmegaard i Holum herred. Hun 

er datter av Peter Syvertsen Holmegaard 

(26.2.1902-5.3.1983) og Margot Karoline 

Solaas (15.11.1905-12.6.1999). 

Marion Ingfrid Holmegaard er ane nr. 072. 

I. på slektslinje 001.  

Ragnar Odd og hustru Marion Ingfrid Thorsen 

bor i februar 2015 i Alladins vei på Vestnes i 

Mandal kommune.   

 

 

SLEKTSLINJE 034 

 

001. Osmund Skreros. Død 1649 på Skreros i 

Vegusdal sokn. Han var gift med Ragnhild 

Ljølsdatter. Død på Skreros i Vegusdal sokn. 

Osmund Skreros nevnes som oppsitter på 

Skreros i skattemanntallet av 1611. På gården 

hadde han dette året 1 hest, 3 kyr, 1 kvige, 2 

kalver, 6 geiter, 4 sauer, 6 kje, 2 lam og 1 ung 

gris. Osmund måtte i 1611 betale 17 rd. i skatt. 

I 1624 var Osmund Skreros også eier av ½ hud 

i gården Tiæremoen og 2 ksk. i gården Joreid.  

Osmund Skreros nevnes i skattematrikkelen av 

1647 som bruker av 2½ hud jordgods i gården 

Skreros, og sammen med Torkild Smørhull 

eier hver av dem 2 huder jordgods i gården. I 

skattematrikkelen av 1647 er Osmund også 

registrert som eier av 1½ hud i Dovland
220

. 

 

002. Salomon Osmundsen Skreros. Født 

1612 på Skreros i Vegusdal sokn. Død 1687 på 

Skreros i Vegusdal sokn. Han var gift med 

Anne Haaversdatter Evelid. Født på Evelid i 

Vegusdal sokn. Død på Skreros i Vegusdal 

sokn. Hun var datter av Haaver Bjørnsen 

Evelid
221

 og hustru, men hennes navn er ikke  

kjent.  

Salomon Osmundsen Skreros nevnes i 

koppskatten av 1645 da han drev bruket på 

Skreros sammen med faren. I 1647 nevnes 

Salomon i skattematrikkelen som bruker av 1 

hud i gården. Salomon Osmundsen nevnes 

også i landkommisjonen av 1661, og da satt 

han med 1 hud og 1 gsk. jordegods i gården 

Skreros. Familien bodde på Skreros i Vegusdal 

sokn
222

.  

 

003. Anna Salomonsdatter Skreros. Født på 

Skreros i Vegusdal sokn. Hun var gift med 

Eileff Pedersen Aarigstad. Født 1641 på 

Årikstad i Vegusdal sokn. Død før juni 1721 

på Årikstad i Vegusdal sokn, dsk. 6.2.1721 på 

Årikstad i Vegusdal sokn. Han var sønn til 

Peder Svendsen Aarigstad (1590-) og hustru 

Targjerd Aamundsdatter. 

Eileff Pedersen Aarigstad er ane nr. 003 på 

slektslinje 033. 

Eileff Pedersen var i 1664 oppsitter på 

Årikstad, og han hadde da sammen med sine 

søsken overtatt hjemmebruket på Årikstad. I 

1670 satt Eileff Pedersen fremdeles sammen 

med sine søsken med hjemmebruket på 

Årikstad i Vegusdal sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 035 

 

001. Aanon Engesland. N.- 1610 som 

leilending på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. 

Han var gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Gården Øvre Engesland var i skattemanntallet 

av 1610 registrert som krongods med kong 

Christian IV. som eier. Aanon Engesland var 

leilending sammen med Thore Engesland
223

.  

 

002. Tiøll Aanonsen Engesland. Født 1611 

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Død 1668 

på Øvre Engesland. . Han var gift med Joran 

Torgiesdatter Tveit. N.- 1645-1653 på Øvre 

Engesland i Vegusdal sokn. Hun var datter av 

Torgie Tallaksen Tveit og Tora 

Osmundsdatter Hovland.  

Tiøll Aanonsen Engesland satt med 8 ksk. (¾ 

hud) i gården Øvre Engesland. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Øvre Engesland i Vegusdal sokn
224

. 

 

003. Gjertrud Tiøllsdatter Engesland. Født  

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Hun var  



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

144 

 

 

gift med Nils Olsen Engesland. Født 1639 på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Død 1705 på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Han var sønn 

til Ole Tostensen Øvre Engesland og hustru 

Joran ………datter.   

Gjertrud Tiøllsdatter og ektemannen Nils 

Olsen hadde vokst opp som naboer på gården 

Øvre Engesland. Nils Olsen overtok halvparten 

av eget hjemmebruk på Øvre Engesland hvor 

husstanden også bodde. Rundt 1700 var Nils 

sitt jordgods på 10½ ksk. i Øvre Engesland. 

Gjertrud og Nils hadde sønnen Tiøll Nilsen, 

som i 1718 ble stevnet inn for retten for å ha 

hatt samleie med venninna/kjæresten Gunhild 

Gundersdatter. Normalt satt var det harde 

straffer for slike brudd på det 6. bud «Du skal 

ikke bedrive hor», men i dette tilfellet tok 

faktisk lensmannen på en måte Tøll Nilsen i 

forsvar. Grunnen til denne spesielle 

situasjonen var at Gunhild Gundersdatter var 

død før rettsaken fant sted, men om hun var 

blitt gravid eller ikke som følge av det før 

nevnte samleie er ikke kjent. Lensmannen la 

frem saken slik: «at han ei nektede de som 

unge folk havde kierlighet til hinanden og ville 

egte hinanden, men imidlertid er hun 

(Gunhild) bortdød, og ingen børn efter deres 

øvende venlighet til verden er fremkommen, 

dog kan han ei sige sig gandske fri for deres 

omgiengelse jo har været imod det 6te bud, 

hvorfor hand og har søgt sig Gud om nåde og 

udstaatt Kirkens disiplin». Likevel måtte Tiøll 

bøte med 4½ lodd sølv og bøte av avdøde 

Gunhilds midler med 2¼ lodd sølv
225

.  

 

004. Ole Nilsen Engesland. Født på Øvre 

Engesland i Vegusdal sokn. Død før 1708 på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Han var gift 

med Siri Olsdatter Engesland. Død 1730 i 

Vegusdal sokn.  

Ole Nilsen Engesland døde kort tid etter at 

faren var død. Enka Siri Olsdatter blir sittende 

på bruket og giftet seg i 1709 med Nils 

Bjørnsen Vetrhus. Det ble i den forbindelse 

satt opp en kontrakt om at avdøde Ole Nilsens 

mor skulle ha follaug på bruket. Familien 

bodde på Øvre Engesland i Vegusdal sokn
226

. 

 

005. Guro Olsdatter Engesland. Født 1690 

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Død 1784 

på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Hun giftet 

seg i 1721 med Salomon Ellefsen Aarigstad 

Engesland. Født 1690 på Årikstad i Vegusdal 

sokn. Død 1755, (73 år gammel) på Øvre 

Engesland i Vegusdal sokn. Han var sønn til 

Eileff Pedersen Aarigstad (1641-1721) og 

hustru Anna Salomonsdatter Skreros. 

Salomon Ellefsen Aarigstad Engesland er 

ane nr. 004 på slektslinje 033. 

Salomon Ellefsen Aarigstads husstand flyttet  

til gården Øvre Engesland i samme sokn, hvor 

han overtok gårdsbruket etter svigerforeldrene 

rundt 1730. Han og hustruen satt som 

gårdbrukere på Øvre Engesland frem til rundt 

1751 da sønnen Ole overtok hjemmebruket. 

 

 

SLEKTSLINJE 036 

 

001. Jørgen Gjerustad. N.- 1610 som 

leilending på krongodset på Gjerustad i 

Vegusdal sokn. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent. 

Jørgen Gjerustad nevnes sammen med Torgius 

Gjerustad som leilendinger frem til 1626 på 

Gjerustad. Både Jørgen og naboen Torgius ble 

idømt bøter for angrep på andre bygdefolk. 

Torgius i 1612 fordi han stakk en kniv i ryggen 

på Niels Lauritsen og Jørgen i 1620 fordi han 

stakk Niels Sundstøl med kniv.  

Som husmenn på Gjerustad i 1617 nevnes 

Aasulf, og i 1624 nevnes Tellef og Are som 

husmenn på gården. Jørgen nevnes i 1627 

sammen med Aasulf som husmann, og i 1630 

er det Are som er registrert som krone- og 

leilendingbonde. Samme året er Thore og 

Osuld registrert som husmenn eller sitter med 

ødegårder under hovedgården. Ut fra denne 

oppstillingen av personer tilknyttet Gjerustad 

må det være Thore Gjerustad som er sønn til 

Jørgen Gjerustad
227

.  

 

002. Thore Jørgensen Gjerustad. Født på 

Gjerustad i Vegusdal sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent.  

Thore Jørgensen hadde mer enn en sønn, for i 

1639 nevnes han og sønnen Siver Thoresen i 

forbindelse med et tinglyst kjøpebrev. Denne 

Siver kan enten være avgått ved døden før 

1647 eller ha flyttet fra hjemmebruket til en 

annen gård siden han ikke nevnes i 1647 blant 

gårdbrukerne på Gjerustad. I matrikkelen av 

1670 over brukseier nevnes Aasuf Thoresen 

(Torriesen), født 1733, og derfor må han være 

yngre enn broren Siver Thoresen
228

. 

I matrikkelen fra 1647 er gården Gjerustad  
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registrert med 2 huder jordgods. Aadne og 

Asbjørn Gjerustad bruker hver ½ hud i gården. 

Thore, Biørn og Aanon Gjerustad bruker hver 

4 ksk. i gården som utgjør 12 ksk. og som 

tilsvarer 1 hud jordgods. Aadne Gjerustad 

sammen med sine medeier eier den samme 

gård, og det er Aadne som rår over bygselen
229

. 

 

003. Aasuf Thoresen Gjerustad. Født 1633 

på Gjerustad i Vegusdal sokn. Han var gift 

med Anna Haavorsdatter Evelid. Død 1702 

på Gjerustad i Vegusdal sokn. Hun var datter 

av Haaver Evelid Vetrhus og hustru, men 

hennes navn er ikke kjent.. 

Aasuf Thoresen Gjerustad satt i 1670 som eier 

av 3 gsk. i gården Gjerustad og i 1691 eide han 

9 ksk. i gården Gjerustad. Familien bodde på 

Gjerustad i Vegusdal sokn
230

.  

 

004. Thore Aasufsen Gjerustad. Født ca. 

1663 på Gjerustad i Vegusdal sokn. Død etter 

1717 på Gjerustad i Vegusdal sokn. Han var 

gift med Gjertrud Asbjørnsdatter 

Gjerustad. Død 1717 på Gjerustad i Vegusdal 

sokn.  

Thore Aasufsen Gjerustad både arvet og kjøpte 

jordgods på Gjerustad. Han satt i 1717 med en 

eiendom på 13½ ksk. i hjemmegården
231

. 

Familien bodde på Gjerustad i Vegusdal sokn. 

 

005. Asbjørn Thoresen Gjerustad. Født 1693 

på Gjerustad i Vegusdal sokn. Død 1761 på 

Gjerustad i Vegusdal sokn. Han giftet seg i 

1716 med Targierd Madsdatter Mølland. 

Født ca. 1695 på Mølland i Iveland sokn. Hun 

var datter av Mads Salvesen Mølland (-1709) 

og hustru Mari Gundersdatter Haaverstad. 

Targierd Madsdatter Mølland er ane nr. 

007 på slektslinje 046.  

Asbjørn Thoresen Gjerustad overtok i 1718 

hjemmebruket på Gjerustad, og i kontrakten lå 

også den avtalen at faren skulle ha follaug på 

bruket. Asbjørn Thoresen kjøpte opp flere 

bruksparter på Gjerustad noe som førte til at 

han i 1742 satt som eier av 1 hud og 1½ ksk. 

jordgods i hele gården. Familien bodde på 

Gjerustad i Vegusdal sokn
232

.  

 

006. Giertrud Asbjørnsdatter Gjerustad. 

Født1716 på Gjerustad i Vegusdal sokn. Død 

1794 på Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Hun 

giftet seg i 1747 med Ole Salomonsen 

Engesland. Født 1725 på Øvre Engesland i 

Vegusdal sokn. Død 1797 på Øvre Engesland i 

Vegusdal sokn.  

Ole Salomonsen Engesland er ane nr. 005 

på slektslinje 033. 

Ole Salomonsen Engesland var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Husstanden bodde på 

Øvre Engesland i Vegusdal sokn. Ole 

Salomonsen nevnes i 1753 vedrørende hans 

innløsning av 3 ksk. jordgods som faren 

tidligere hadde pantsatt. 

 

 

SLEKTSLINJE 037 

 

001. Gregorius Uldal. Nevnt 1610 som 

oppsitter på Uldal i Mykland sokn. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Gregorius Uldal var leilending på gården. 

Familien bodde på Uldal i Mykland sokn. 

 

002. Ola Gregoriusen Uldal. Død ca. 1637 på 

Uldal i Mykland sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent.  

Ola Gregoriusen overtok Uldalsbruket etter 

foreldrene. I koppskatten fra 1645 nevnes 

kvinnen Karen og to piker, en dreng og hans 

kvinne på dette bruket på Uldal
233

. 

 

003. Gregorius Olsen Uldal. Født 1624 på 

Uldal i Mykland sokn. Han var gift med Tøri 

Bentsdatter Gauslå. N- 1653 og 1658 på 

Uldal i Mykland sokn. 

I 1650 og 1651 nevnes brødrene Gregorius 

Olsen og Klemmet Olsen som oppsittere på 

gården Uldal. Gården var da delt i brukene 

Stor Uldal og Lille Uldal. Gregorius var 

oppsitter på Stor Uldal og Klemmet var 

oppsitter på Lille Uldal. På 1660-tallet var Stor 

Uldal blitt delt mellom Gregorius Olsen og den 

tredje av brødrene som het Kristen Olsen. 

Klemmet på Lille Uldal døde rundt 1660 og 

enka etter ham hadde giftet seg på nytt. 

Brødrene Olsen var i 1660-årene leilendinger, 

gårdbrukere og oppsittere på Uldalgården i 

Mykland sokn
234

. 

 

004. Clemmet Gregoriussen Uldal.  Født 

1658 på Stor Uldal i Mykland sokn. Død 1739 

i Mykland sokn, 81 år gammel, Han var gift to 

ganger; første gang i 1691 med Targjerd 

Leivsdatter Herefoss. Etter hennes død giftet 

Clemmet seg i 1702 med Gudborg 

Torgrimsdatter Askeland. Født ca. 1680. 
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Hun må ha vært ca. 25 år yngre enn 

ektemannen. Oppgjørskifte 1739 på Uldal i 

Mykland sokn. Hun var datter av Torgrim 

Askeland og hustru. 

Clemmet Gregoriusen overtok rundt 

halvparten av bruket etter foreldrene, og denne 

parten fikk bruksnavnet Nedre Stor Uldal. 

Clemmet forsøkte å kjøpe leilindingebruket 

som han og husstanden satt på, men han lyktes 

ikke med det grunnet mangel på penger til å 

løse ut bruket fra arvingene etter Halvor 

Retterholt og jordgodseier Ola Pålsen Skeie. 

Selv om de var leilendinger hadde familien på 

Uldalsbruket i 1739 en besetning på 2 hester, 

11 kyr, 20 sauer og noen geiter
235

.  

Barn: I. Gregorius Clemmetsen, født 1703, 

til hjemmebruket på Nedre Stor Uldal. 

II. Torgrim Clemmetsen, født 1707. 

III. Jon Clemmetsen, født 1709, gift med 

Karen Osmundsdatter Retterstøl, til Fidje  

IV. Nils Clemmetsen, født 1711. 

V. Sjur Clemmetsen, født 1716. 

VI. Tøri Clemmetsdatter, født 1717. 

VII. Ola Clemmetsen, født 1722. 

 

005. Jon (John) Clemmetsen Fidje. Født 

1709 på Nedre Stor Uldal i Mykland sokn. 

Død før mai 1766, dsk. 26.5.1766 på Fidje i 

Vegusdal sokn. Han var gift med Karen 

Osmundsdatter Retterstøl. Født 1710 i  

Herefoss sokn. Hun var datter av Osmund  

Syvertsen Retterstøl (1677-1748) og hustru 

Karen Knudsdatter Bjorvatn (1683-). 

Karen Osmundsdatter Retterstøl er ane nr.  

005 II. på slektslinje 047. 

Jon Clemmetsens husstand bodde i en periode  

på Hovland i Vegusdal sokn, men deretter 

flyttet familien til gården Fidje  i samme sokn. 

Jon Clemmetsen kjøpte i 1748 et bruk på Fidje 

av jordgodseier Paul Friderich Flyg. Jon var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Etter Jons 

død i 1766 ble det holdt oppgjørskifte på 

bruket på Fidje, og eiendommen ble overtatt av 

nest eldste sønn Clemmet Jonsen Fidje. Det 

var også avtalt at enka Karen Osmundsdatter 

skulle han folloug i sønnens husstand
236

.  

Barn: I. Todne Jonsdatter, født 1735, n.- 

1766, gift 1762 med Knud Gundersen Stølen, 

født 1733. 

II. Gundborg Jonsdatter Fidje, n.- 1766, gift 

1765 med Osmund Tellevsen Lunden. 

III. Osmund Jonsen Fidje, født 1747, død før 

mai 1766.  

IV. Clemmet Jonsen Fidje, født 1742, n.- 24 

år i 1766, gift med Targjer Ahresdatter 

Vegusdal, født 1746, død 1784, 38 år gammel. 

V. Astrid Jonsdatter Fidje, født 1751, n.- 15 

år og ugift i 1766. 

VI. Karen Jonsdatter Fidje, født 1754, n.- 12 

år og ugift i 1766, gift 1783 med Ole Olsen 

Engesland, født 1757 på Engesland. 

 

006. VI. Karen Jonsdatter Fidje. Født 1754 

på Fidje i Vegusdal sokn. Hun giftet seg i 1783 

med Ole Olsen Engesland. Født 1757 på 

Engesland i Vegusdal sokn. Han var sønn til 

Ole Salomonsen Engesland (1725-1797) og 

hustru Giertrud Asbjørnsdatter Gjerustad, 

(1716-1794). 

Ole Olsen Engesland er ane nr. 006 på 

slektslinje 033. 

Det var i utgangspunktet ikke Ole Olsen 

Engesland som skulle overta hjemmebruket, 

men eldstebroren Thore Olsen døde bare 35 år 

gammel og enka giftet seg på nytt og flyttet til 

Evje sokn. Det var da naturlig at Ole som nest 

eldste i søskenflokken på seks overtok bruket 

på Øvre Engesland. Før Ole Olsen overtok 

hjemmebruket hadde hans husstand i en 

periode bodd på gården Haugerød i Øyestad 

sokn. Ole satt med hjemmebruket på Øvre 

Engesland frem til 1804 da søstera Targier og 

hennes ektemann Nils Syvertsen Breisaasen 

kjøpte eiendommen på auksjon. Ole Olsens 

husstand flyttet ut av Vegusdal sokn og kom til 

gården Kaldvell i Vestre Moland sokn.  

 

 

SLEKTSLINJE 038 

 

001. Gammel Tostensen Vallesverd. Nevnt 

1624 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. Han 

var gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

I odelsmanntallet for 1624 nevnes Gammel 

Tostensen Østre Vallesverd som oppsitter og 

selveier på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. 

Han giftet seg til Vallesverdgården, for i 

odelsmanntallet er registrert at han på 

hustruens vegne eide 3 gsk. odelsgods i gården 

Østre Vallesverd og 1 gsk. odelsgods i gården 

Øvre Mebø i Vestre Moland sokn
237

.  

 

002. Tosten Gammelsen Vallesverd. Født 

1611 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. Død 

etter 1664 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. 

Han var gift, men hustruens navn er ikke kjent.  
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Hun er nevnt i husstanden i 1645. 

Tosten Gammelsen nevnes i 1645 som 

oppsitter og selveier av 1½ gsk. jordgods i 

gården Østre Vallesverd. I husstanden nevnes 

også at hans hustre, ikke navngitt, og de tre 

døtrene Marthe, Gjertrud og Todne
238

. 

 

003. Gammel Tostensen Vallesverd. Født ca. 

1635 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. Død 

etter 1697 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. 

Han var gift med Torbør Ulfsdatter 

Vallesverd. Født 1638 i (Høvåg) sokn. Død 

rundt 14.9.1697 på Østre Vallesverd i Høvåg 

sokn, gravlagt 19.9.1697.  

Gammel Tostensen Vallesverd overtok 

hjemmebruket etter foreldrene. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Ved skifte 

etter Torbør Ulfsdatter i november 1697 var 

det et jordgods på 1½ gsk. i Vallesverd og et 

jordgods på 1½ gsk. i gården Sewig. Det kan 

dermed tyde på at Torbør kom fea Sewig-

gården. Det var oppgitt følgende barn ved 

skifte i 1697. I. Tosten Gammelsen, som da 

var gift. 

II. Ulf Gammelsen, som da var myndig og 

ugift. 

III. Jørgen Gammelsen, n.- 21 år gammel. 

IV. Maren Gammelsdatter, som var gift med 

Tarald Olsen. 

 

004. II. Ulf Gammelsen Vallesverd. Født  

1671 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. Død  

ca. 1738 i Høvåg sokn. Han giftet seg 

16.9.1698 med Boel Olsdatter Stendal. Født 

1672 på (Steindal) i Høvåg sokn. Død 

6.4.1756, 84 år gammel, på Østre Vallesverd i 

Høvåg sokn. Hun var datter av Ole Nilsen 

Stendal (1621-) og hustru, men hennes navn er 

ikke kjent. 

Boel Olsdatter flyttet mest sannsynlig fra 

Steindal til Østre Vallesverd før hun giftet seg 

med Ulf Gammelsen.  

Ulf Gammelsen er også registrert som Alf 

Gammelsen, men dette er ikke noe som tyder 

på at dette er to personer som levde samtidig 

på den samme gården i Høvåg sokn. Familien 

bodde på Østre Vallesverd i Høvåg sokn. 

Barn: I. Torbør Ulfsdatter Vallesverd, født 

rundt 3.6.1699 på Østre Vallesverd i Høvåg 

sokn, døpt 10.6.1699. Faddere ved dåpen: 

Tollef Skomager, Tollof, Mari Nilsdatter, 

Ranni Tollofsdatter og Ingeborg Tollefsdatter. 

Torbør Ulfsdatter døde etter 1747. 

II. Ole Ulfsen Åkerøya, født før november 

1701 på  Østre Vallesverd i Høvåg sokn, døpt i 

begynnelsen av 1702. Faddere ved dåpen: 

Amund Persen, Tellef Persen Østre 

Vallesverd, Anders Halvorsen Steindal, Helge 

Hoversen Steindal og Ingeborg Tollefsdatter. 

III. Gammel Ulfsen (Alfsen) Østre 

Vallesverd, født rundt 5.6.1704 på Østre 

Vallesverd i Høvåg sokn, døpt 11.6.1704. 

Faddere: Halvor Bjelland, Tollof Østre 

Vallesverd, Maren, (Taral Bjelland) Østre 

Vallesverd og Gro Aamundsdatter Østre 

Vallesverd. Gammel Ulfsen døde før juni 

1738, dsk. 2.6.1738 registrert på Østre 

Vallesverd i Høvåg sokn. 

IV. Christopher Ulfsen Vallesverd, født 

1710 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn, død 

2.10.1775 på Østre Vallesverd i Høvåg sokn, 

dsk. 17.1.1776 på Østre Vallesverd. 

 

005. II. Ole Ulfsen Åkerøya. Født før 

november 1701 på  Østre Vallesverd i Høvåg 

sokn, døpt i begynnelsen av 1702. Død 

30.9.1736 på Åkerøya i Høvåg sokn, dsk. 

14.11.1736 på Åkerøya i Høvåg sokn. Han 

giftet seg 13.7.1726 med Thora (Tonje) 

Toresdatter Frillestad. Født 1711 på 

Frillestad i Høvåg sokn. Død 2.5.1740 på 

Åkerøya i Høvåg sokn, dsk. 6.10. 1741 på 

Åkerøya (Aageroen) i Høvåg sokn. Hun var 

datter av Tore Jacobsen Frillestad (1673-

1719) og hustru Torbiør Omundsdatter 

Åkerøya (1689-1740).  

Thora (Tonje) Toresdatter Frillestad er ane 

nr. 005 på slektslinje 039. 

Ole Ulfsen Åkerøyas husstand var bosatt på 

Åkerøya (Aageroen) i Høvåg sokn. Ved skifte 

den 14.11.1736 etter Ole Ulfsen er det 

registrert følgende opplysninger vedrørende 

husstanden
239

. Ole Ulfsen (Alfsen) er død og 

gjenlevende er Thora (Tonje) Toresdatter 

(Toraasdatter). Ekteparet hadde barna 

Ommund på 4 år, Signe på 8 år, Marte på 5 

år og Boel på 1½ år. Foruten eiendommen i 

Åkerøya var det i boet en mindre eiendom i 

Østre Vallesverd og 1/3 jordgods i Frillestad. 

Fem år senere døde også Thora (Tonje) 

Toresdatter, dsk. 6.10.1641, og i denne 

perioden mellom 1736 og 1741 døde også 

barna Ommund og Boel. Ved skifte i 1741
240

 

nevnes de to døtrene Signe på 14¼ år og 

Marte på 10 år. I boet var det i 1741 en 

eiendom til en verdi av 11 rdl i Østre 
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Vallesverd, 2 14/15 ksk. i Frillestad og 5/12 

ksk. i Steindal. Faddere ved dåpen til Signe 

Olsdatter: Anders, Aasul Tellefsen, Alf, 

Marthe Torusdatter og (Anna Gundersdatter). 

 

006. Signe Olsdatter Åkerøya. Født ca. 

13.8.1728 på Åkerøya i Høvåg sokn, døpt 

18.8.1728. Død 4.12.1773, 45 år gammel, på 

Åkerøya i Høvåg sokn, dsk. 11.4.1774 på 

Åkerøya i Høvåg sokn. Hun var gift med 

Anders Jensen Åkerøya. Født 1719 i (Høvåg 

sokn). Død 6.1.1768, 49 år gammel, på 

Åkerøya i Høvåg sokn, dsk. 26.4.1768 på 

Åkerøya i Høvåg sokn. Han var sønn til Jens 

Andersen (1679-) og hustru Lisbeth 

Knudsdatter (1687-1749).  

Jens Andersen var sjøoppsynsmann og han var 

opprinnelig fra Hunderstedt på den danske 

østkysten. Lisbeth Knudsdatter var også dansk, 

og hun kom til Høvåg mest sannsynlig sammen 

med ektemannen. 

Signe Olsdatter Åkerøya var bare 14 år 

gammel da hun ble foreldreløs, og i husstanden 

bodde da hun og den fire år yngre søstera 

Marte. Signe Olsdatter ble heller ikke gammel, 

for hun døde i en alder av 45 år. 

Anders Jensen Åkerøya var oppsitter på 

Åkerøya, og ved skifte etter ham i 1768 nevnes 

hustruen Signe Olsdatter som gjenlevende 

enke. Ved skifte etter Signe Olsdatter 

11.4.1774 nevnes følgende barn i husstanden: 

Ole Andersen som var myndig, Hans 

Andersen på 17¼ år og Elisabeth 

Andreasdatter på 20 år. Det ble sønnen Ole 

Andersen som overtok hjemmebruket på  

Åkerøya etter foreldrene.   

 

007. Ole Andersen Åkerøya. Født 29.9.1749 

på Åkerøya (Aagerøen) i Høvåg sokn. Død 

1.12.1795 på Åkerøya i Høvåg sokn. Han 

giftet seg 16.6.1774 med Marthe 

Lorentzdatter Randvik. Født rundt 2.2.1746 

på Randvig i Høvåg sokn, døpt 8.2.1746. Død 

1825 i Høvåg sokn. Hun var datter av Lorentz 

Torbjørnsen Randvik (1.7.1707-15.7.1758) 

og hustru Torborg Aasmundsdatter 

Vallesverd (1713-1763). 

Marthe Lorentzdatter Randvik er ane nr. 

055 på slektslinje 040. 

Ole Andersen Åkerøya var oppsitter på 

Åkerøya. I husstanden var det følgende barn: 

I. Thrine Elisabeth Olsdatter, født på 

Åkerøya i Høvåg sokn. 

II. Anders Lorentz Olsen Åkerøya  

Bliksund, født 9.5.1776 på Åkerøya i Høvåg 

sokn, døpt 12.5.1776. Faddere ved dåpen: 

Halsten Andersen Lillesand, Christian Axelsen 

Aagerøen (Åkerøya), Christian Hansen, Karen 

Lorentzdatter og Lisbeth Andersdatter. 

III. Tønnes Olsen Bliksund, født 1779 på 

Åkerøya i Høvåg sokn, nevnt som sjømann 

(matros) ved folketellingen i 1801, og hodde 

da i husstanden til broren Anders i Bliksund. 

IV. Lorentz Olsen Åkerøya, født 29.5.1784 

på Åkerøya i Høvåg sokn, døpt (hjemmedøpt) 

30.5.1784. 

 

008. II. Anders Lorentz Olsen Åkerøya 

Bliksund. Født 9.5.1776 på Åkerøya i Høvåg 

sokn, døpt 12.5.1776. Død 1857, 81 år 

gammel, i Blikksund i Høvaag sokn. Han giftet 

seg 25.10.1794 med Anne Torstensdatter 

Åkerøya. Født 4.10.1771 på Åkerøya i Høvåg 

sokn, døpt 6.10.1771. Hun var datter av 

Tosten Gulbrandsen Nateland Åkerøya 

(1719-22.2.1781) og hustru Ragnhild 

Olsdatter Åkerøya (1730-4.10.1785). 

Anne Torstensdatter Åkerøya er ane nr. 004 

på slektslinje 041. 

Anders Lorentz Olsen var i folketellingen av 

1801 registrert som bonde og fast los. Han er 

da nevnt 26 år gammel og hustruen Anne 

Torstensdatter er nevnt 30 år gammel. Begge 

var i sitt første ekteskap, og det vil si at de ikke 

hadde vært gift med andre tidligere og hadde 

vært enkemann eller enke. I husstanden ved 

denne folketellingen nevnes også barna Ole 

Andersen på 5 år, Susan Andersdatter på 3 

år og Thrine Rebekke Andersdatter på 1 år. 

I samme husstand bodde også den 23 år gamle 

tjenestepiken Trine Sørensdatter, Anders sin 

bror Tønnes Olsen på 22 år som var matros og 

en annen mann som også het Tønnes Olsen, 

men han var 69 år gammel og i folloug. I 

husstanden nevnes også den 30 år gamle Rejer 

Aanensen som var leieboer og soldat. 

Barn
241

: I. Ole Andersen Bliksund, født 

16.10.1796 i Bliksund i Høvåg sokn. 

II.  Susan Andersdatter Bliksund, født 

1.10.1798 i Bliksund i Høvåg sokn, døpt 

6.10.1798. 

III.  Trine Rebekke Andersdatter Bliksund, 

født 5.9.1800 i Bliksund i Høvåg sokn, 

konfirmert 6.11.1814 i Høvåg kirke. 

IV. Marthe Andersdatter Bliksund, født  

rundt 4.10.1802 i Blikksund i Høvåg søkn,  
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døpt 10.10.1802. 

V. Oline Christine Andersdatter Bliksund, 

født 30.11.1804 i Blikksund i Høvåg sokn, 

konfirmert 25.4.1819 i Høvåg kirke. 

VI. Tobias Andersen Bliksund, født 

21.4.1807 i Bliksund i Høvåg sokn, døpt 

24.4.1807, død 12.11.1814. 

VII. Anne Andrea Andersdatter Bliksund, 

født 4.10.1809 i Bliksund i Høvåg sokn, døpt 

8.10.1809, konfirmert 17.10.1824 i Høvåg 

kirke. 

VIII. Govert Cornelius Andersen, født 

7.5.1812 i Bliksund i Høvåg sokn, konfirmert 

3.12.1826 i Høvåg kirke. 

IX. Et dødfødt barn. 2.9.1815. 

 

009. III. Trine Rebekke Andersdatter 

Bliksund. Født 5.9.1800 i Bliksund i Høvåg 

sokn, konfirmert 6.11.1814 i Høvåg kirke. Hun 

giftet seg 8.8.1819 med Thor Olsen Kaldvell. 

Født rundt 22.5.1796 på Øvre Engesland i 

Vegusdal sokn, døpt 29.5.1796 i Vegusdal 

kirke. Død 31.7.1882, 85 år gammel, på 

Kaldvell i Vestre Moland sokn, gravlagt 

5.8.1882. Han var sønn til Ole Olsen 

Engesland (1757-) og hustru Karen 

Jonsdatter Fidje (1754-).  

Thor Olsen Kaldvell er ane nr. 007 på 

slektslinje 033. 

Ved folketellingen i 1865 bodde familien på 

gården Kalvild, løpenr. 439b, i Vestre Moland 

prestegjeld og herred. Thor Olsen var registrert 

som husfader, gårdbruker og selveier. Trine 

Rebekka Andersdatter var registrert som hans 

kone og født i Høivaag (Høvåg) prestegjeld.  

 

 

SLEKTSLINJE 039 

 

001. Christen Jensen Hellenes. Nevnt 1624 i 

odelsmanntallet som oppsitter og jordgodseier 

på Hellenes i Høvåg sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Christen Jensen eide på hustruens vegne i 

1624 et odelsgods på 1 hud i gården Hellenes i 

Høvåg sokn. I odelsmanntallet fra 1624 nevnes 

Christen Jensen også som eier av følgende 

jordgods: «I Sømb i Fierde (Fjære) sogenn 1 h.  

I Wesøenn i Fierde sogenn 2 1/2 h 1 1/2 gsk.  

Panndtet i Glippinngsuoeg 1 1/2 h».  

 

002. Thore Christensen Hellenes. Født 1591 

på (Hellenes) i Høvåg sokn. N.- 74 år gammel 

i 1665. Død etter 1665. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. Ut fra den 

opplysning at Thore nevnes som oppsitter på 

gården Randvig i 1624, kan det tyde på at 

hustruen var fra denne gården.    

I odelsmanntallet av 1624 var han oppsitter på 

gården Randvig, men satt som eier av 1 gsk. 

jordgods på i gården Vesterhus i Høvåg sokn. 

Barn: I. Nils Toresen Hellenes, født ca. 1617 i 

Høvåg sokn, n.- 48 år i 1665, død 1696. Han er 

registrert i et skifte av 6.12.1676 sammen med 

broren Anders da brødrene nevnes i 

forbindelse med en eiendomsoverdragelse på 

2½ ksk. odelsgods i gården Hellenes med 

underbruket Lindenes. 

II. Jacob Toresen Hellenes, født 1626 i 

Høvåg sokn, n.- 38 år i 1665, død 7.11.1693, 

gravlagt 14.11.1693, gift med Birgitte 

Endresdatter, død etter 1701.  

III. Anders Toresen Hellenes, født 1629 i 

Høvåg sokn, n.- 32 år i 1665, n.- 72 år i 1701, 

død 1.4.1704 på Hellenes i Høvåg sokn, 76 år 

gammel. Bodde på Hellenes i Høvåg sokn. 

  

003. II. Jacob Toresen Hellenes. Født 1626 i 

Høvåg sokn. Død 7.11.1693. 70 år gammel, på 

Hellenes i Høvåg sokn, gravlagt 14.11.1693, 

dsk. 20.11.1694 på Hellenes i Høvåg sokn. 

Han var gift to ganger; første gang med 

Ingeborg Mortensdatter, og etter hennes død 

giftet Jacob seg med Birgitte Endresdatter 

Åkerøya. Død etter 1701 på Hellenes i Høvåg 

sokn. N.- 1701 som oppsitter og enke på 

Hellenes. Hun var datter av Endre Taraldsen 

Åkerøya (1603-7.10.1691) og hustru, men 

hennes navn er ikke kjent. 

Gården Hellenes var på 3 huder, og i  

manntallet av 1701 er det registrert fire 

husstander. I husstand nr. 1 bodde bonden 

Gunder Hansen på 46 år og hans sønn Hans 

Gundersen på 4 år, og denne husstanden satt 

med 2 huder i gården. I husstand nr. 2 bodde 

reservesoldat Aasmund Beruldsen og hans bror 

Nils Beruldsen, men sistnevnte var på 

tellingens tidspunkt i tjeneste i København. I 

husstand nr. 3 bodde bonden og enka Birgitte 

Endresdatter som satt med 4 ksk. i gården, og 

i samme husstand bodde hennes sønner Jacob 

Jacobsen på 30 år og Tore Jacobsen på 28 år. 

Ved skifte etter Jacob Toresen i 1694 var det 

registrert at han i sitt første ekteskap hadde 

sønnen Hans Jacobsen, og fra Jacobs andre 

ekteskap nevnes også dattera Karen 
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Jacobsdatter, som i 1694 var 14 år gammel. 

Karen ble senere gift med naboen Aasmund 

Beruldsen. 

 

004. Tore Jacobsen Frillestad. Født 1673 på 

Hellenes i Høvåg sokn. N.- 28 år i 1694. Død 

1719, 46 år gammel, i Høvåg sokn, dsk. 

19.9.1719 på Frillestad. Han giftet seg i 1708 

med Torbiør Omundsdatter Åkerøya. Født 

ca. 1689 på Åkerøya i Høvåg sokn. Død 

24.4.1740, 51 år gammel, i Høvåg sokn. Hun 

var datter av Omund Tellefsen Åkerøya 

(1638-23.6.1713) og hustru Marthe 

Joensdatter. Etter Tore Jacobsens død giftet 

Torbiør Omundsdatter seg i 1719 med Hans 

Gundersen. 

Tore Jacobsen Frillestad var oppsitter på 4 ksk. 

jordgods i Frillestad, og husstanden bodde på 

Frillestad i Høvåg sokn. 

 

005. Thora (Tonje) Toresdatter Frillestad. 

Født 1711 på Frillestad i Høvåg sokn. Død 

2.5.1740 på Åkerøya i Høvåg sokn, dsk. 6.10. 

1741 på Åkerøya (Aageroen) i Høvåg sokn. 

Hun giftet seg 13.7.1726 med Ole Ulfsen 

Åkerøya. Født før november 1701 på  Østre 

Vallesverd i Høvåg sokn, døpt i begynnelsen 

av 1702. Død 30.9.1736 på Åkerøya i Høvåg 

sokn, dsk. 14.11.1736 på Åkerøya i Høvåg 

sokn. Han var sønn til Ulf Gammelsen 

Vallesverd (1671-1738) og hustru Boel 

Olsdatter Stendal (1672-6.4.1756). 

Ole Ulfsen Åkerøya er ane nr. 005. II. på 

slektslinje 038. 

Ole Ulfsen Åkerøya var oppsitter på Åkerøya, 

og husstanden hans var bosatt på Åkerøya 

(Aageroen) i Høvåg sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 040 

 

040. Jon Ragnvaldsson Smør. Født ca 1240 i 

Rygge i Østfold. Død 1328 i Olden i Sogn og 

Fjordane. Han var gift med Ulfhild 

Halvardsdatter Bratt. Født ca. 1265 i 

Hordaland. Død 1311 i Bergen. Hun var datter 

av Halvard Haraldson Bratt Tomb (1223-) 

og hustru Eline Toresdatter Lekum (1220-

1260).  

Jon Ragnvaldsson N.- 1295, da han var tilstede 

under riksforhandlingene på Hindsgavl på Fyn 

i Danmark. Han var også kongens høyeste 

embetsmann i Bergen, som den gang var 

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

visekonge, riksråd og baron.  

Jon Ragnvaldsson Smør er også ane nr. 040 

på slektslinje 016.  

Jon må ha vært en aldrende mann på over 65 år 

da han ble far til sønnen Halvard, som skal 

være født rundt 1307
242

.  

 

041. Halvard Jonsson Smør. Født 1307 i 

Bergen. Død 1391 i Oslo. Han var gift tre 

ganger; første gang med Ingrid Ølversdatter 

Rømer. Født 1309 i Sverige. Etter hennes død 

giftet Halvard seg med svigerinnen Elsebe 

Ølversdatter Rømer, og etter hennes død 

giftet han seg med Ingrid Toresdatter Kusse. 

Søstrene Ingrid Elsebe Rømer var døtre av 

Ølver Henningsson Rømer og Ulvhild 

Ragnvaldsdatter Smør. Ingrid Toresdatter 

Kusse var datter av Tore Haldorson Kusse 

(1250-1320) og hustru, emn hennes navn er 

ikke kjent. Elsebe Ølversdatter var enke etter 

Henning Henningsson Rømer da hun giftet seg 

med svogeren Halvard Jonsson Smør. 

Halvard Jonsson Smør var nevnt i 1347 som 

vitne, og han var i 1369 og 1371 fehirde 

(kongelig skattemester) i Oslo samt ridder. 

Halvard gav gods i gårder på Romerike til 

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

Gaven var bekreftet i 1372 av kong Haakon.  

 

042. Jon Halvardsson Smør. Født ca. 1350 i 

Oslo. Død 1396 i Bergen. Han var gift tre 

ganger; første gang med Ingeborg 

Sigurdsdatter. Etter hennes død giftet Jon seg 

med Ragna Ormsteinsdatter, og etter hennes 

død giftet han seg med Margrete 

Svalesdatter Osland. Født ca. 1360. Død 

1448 i Solund i Sogn og Fjordane. Ingeborg 

Sigurdsdatter var datter av Sigurd Havtorsson 

Sudreim og hustru Ingeborg Erlingsdatter 

Giske. Ragna Ormsteinsdatter var datter av 

Ormstein ……..sson og hustru Aasa 

Salmundsdatter. Det var Margrete 

Svalesdatter Osland som var mor til Gaute 

Jonsson Smør, og hun var datter av Svale 

Ølversson Giske (1310-1363) og Elsebe 

Reymarsdatter Rein (1307-1365). 

Jon Halvardsson Smør var i 1375 ansatt som 

kongens ombudsmann i Bergen. Ut fra 

ektefellenes familier vises det tydelig at han 

tilhørte en av landets mest innflytelsrike 

familier.  
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043. Gaute Jonsson Smør
243

. Født 1390 i  

Bergen. Død 1442 i Kvinnherad i Hardanger. 

Han var gift med Sigrid Gunnarsdatter 

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

datter av Gunnar Toraldesson (1310-1409) 

og Gyrid Eriksdatter Galtung (1340-). 

Gaute Jonsson Smør husstand bodde rundt 

1431 på Sandvik i Kvinnherad i Hardanger. 

 

044. Mats Gautesson Smør
244

. Født ca. 1410 i 

Bergen eller Hardanger. Død 1510. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Mats Gautessons husstand bodde i Kvam i 

Hardanger. I følge det benyttede kildemateriell 

var Mats sønn til Gaute Jonsson Smør og far 

til Sigurd Matsson Rustung.  

 

045. Sigurd Matsson Rustung. Født ca. 1430 

i Kvam i Hardanger. Død 1500 på Seim i 

Kvinnherad sokn i Hardanger. Han var gift, 

men hustruens navn er ikke kjent. 

Sigurd Matssons husstand bodde på Seim i 

Kvinnherad i Hardanger
245

.  

 

046. Trond Sigurdsson Rustung. Født ca. 

1460 på Seim i Kvinnherad. Død ca. 1500 på 

Seim i Kvinnherad i Hardanger, Han var gift 

med Karen Toresdatter Koll. Født 1465 på 

gården Nessa i Nerstrand i Rogaland. Død 

1515 på Seim i Kvinnherad i Hardanger. Hun 

var datter av Tore Torkjelson Kold (1425-

1491) og hustru, men hennes navn er ikke 

kjent. Etter Trond Sigurdssons død giftet enka 

Karen Toresdatter seg med Fartegn Matsson 

Ænes. 

Familien bodde først på gården Seim i 

Kvinnherad, men fra rundt 1505 bodde de på 

gården Ænes i Kvinnherad. Trond Sigurdsson 

og hustru Karen Toresdatter Koll hadde også  

sønnen Kristoffer Trondsson Rustung
246

. 

 

047. ………. Trondsdatter Rustung. Hun var 

gift med Gunnar Gjurdsen Haddeland. Født 

ca. 1465 på Haddeland i Holum. Død etter 

1522 på Haddeland (Sodeland) i Holum 

(Holme) prestegjeld. Han var sønn til Gjurd 

(Gyrd) Olavsson (Olafsson) Haddeland 

(1425-1470) og hustru Allaug Gundersdatter. 

Gunnar Gjurdsen Haddeland er ane nr. 004 

på slektslinje 013. 

Gunnar Gjurdsen kjøpte i 1500 gården 

Bjølland i Holum, og i 1522 kjøpte han ut 

søstera sine eierparter i gårdene Haddeland og 

Sodeland i Holum (Holme) prestegjeld
247

. 

Gunnar hadde allerede i 1477 startet oppkjøpet 

av jordgods i gården Sodeland i Holum. 

 

048. Nils Gunnarson Haddeland. Født 1498 i 

Holme sokn. Død etter 1561 på Haddeland i 

Holum sokn. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  

Nils Gunnarson var oppsitter på Haddeland i 

Holum sokn. Han nevnes i en grensegangsak i 

1536, og i 1561 var han lagrettesmann
248

.  

 

049. Asgerd (Asgjer) Nilsdatter 

Haddeland
249

. Født ca. 1545 i Holum sokn. 

Død 1622 på Vestre Håland i Halse sokn. Hun 

var gift med Gulov (Gulaug) Syvertsen 

Haaland. Død 1622 på Vestre Håland i Halse 

sokn. Han var sønn til Sivert Torkelsen 

Skogsfjord (-1624) og Siri Gulovsdatter. 

Gulov Syvertsen Haaland var oppsitter og 

brukseier på Vestre Håland i Halse sokn.  

 

050. Ljøde Gulaugsen Håland. Født ca. 1585 

på Vestre Håland i Halse sokn. Død 1661 på 

Vestre Håland i Halse sokn. Han var gift med 

Kari Olsdatter Syrdal. Hun var datter av Ole 

Torgeirsen Syrdal og hustru, men hennes 

navn er ikke kjent. 

I skattematrikkelen av 1647 er gården Vestre  

Håland registrert med 4 huder jordegods og 

jordeiere var Birgete med 2 huder og Ljøde 

(Liødde) med 2 huder. Brukerne på gården var 

Ljøde, Niels, Siffuord (Siver) og Birgete, alle 

med 1 hud hver. I odelsmanntallet fra 1624 

opplyses det at Ljøde Haaland (Håland) 

tilkommer odelsgods i gården Vestre Håland 

med 1 ½ hud og 7 ½ eng. Han er også 

registrert med jordgods på 1 hud i Føreland i 

Øvrebø sokn, ½ hud og 3 eng. i Kile i 

Hægeland sokn og 1 eng. i Hægbostad i 

Vigmostad sokn i Lister len.  

I odelsmanntallet fra 1624 nevnes også 

Rasmus Håland og Siri Gulaugsdatter Håland. 

Disse to var søsknene til Ljøde Gulaugsen, og 

Siri Gulaugsdatter satt som eier av 1 ½ hud 

odelsgods i gården Randvig i Høvåg sokn i 

Nedenes len.  

 

051. Torgie (Torgeir) Ljødesen Vestre 

Håland. Død 1659 i Halse sokn. Han giftet seg 

rundt 1646 med Guri Torbjørnsdatter 

Skjebstad. Hun var datter av Torbjørn Olson 

Tusth Skebstad og hustru, men hennes navn  
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er ikke kjent. 

Guri Torbjørnsdatter Skjebstad var enke etter 

oppsitter og jordgodseier Knud Fredriksen 

Lindland da hun giftet seg med Torgie 

Ljødesen Vestre Håland. Det ble holdt skifte 

ter Torgie Ljødesen i 1659 hvor det fremkom 

at han var fra Vestre Håland i Halse sokn. I 

samme skiftedokumentet er det også registrert 

at Torgie Ljødesen og Guri Torbjørnsdatter 

hadde sønnen Knud som senere flyttet til 

Malmø i Halse sokn og deretter til Randvig i 

Høvåg sokn i Nedenes Amt. I manntallet for 

1666 er det registrert følgende oppsittere på 

gården Lindland i Holum sokn: Enkene Mari 

og Guri, samt Jakob Bjørnsen og Omund 

Olsen. Guri Torbjørnsdatter overtok Lindland 

etter sin første ektemann og hun fortsatte å bo 

der etter at hun giftet seg med Torgie 

Ljødesen. Guri og Torgie hadde også dattera 

Siri Torgiesdatter, som var gift med Salve 

Olsen Klepp, på Klepp i Holum sokn.  

 

052. Knud Torgiesen Malmø. Død 1692 i på 

Randvig i Høvåg sokn. Han var gift med 

Margrethe Olsdatter.  

Knud Torgiesen Malmø bodde i en kort 

periode på Malmø i Halse sokn, og husstanden 

hans flyttet derfra til Randvig i Høvåg sokn i 

Nedenes Amt. Ut fra det forhold at tanta til 

Knuds far, Siri Gulaugsdatter, satt med 

odelsgods i gården Randvig tyder det på at det 

var denne eiendommen som Knud kom i 

besittelse av. En odel som fulgte slektsleddene.   

 

053. Torbjørn Knudsen Randvig. Født i 

Halse sokn i Lister og Mandals Amt. Død før 

september 1719 på en Fregatt i Tønsberg. Dsk. 

23.9.1719 på Randvig i Høvåg sokn. Han var 

gift med Karen Lassesdatter Kvarnes. Født 

1673 på Kvarnes i Høvåg sokn. Død 

30.11.1754 i Høvåg sokn. Hun var datter av 

Lasse Jørgensen Kvarnes (1644-1705) og 

Todne Osmundsdatter Kvarnes (-1729). 

I henhold til Nedenes skifteprotokoll, skifter i 

perioden 1714-1720, ble det 23.9.1719 på 

gården Randvig i Høvåg sokn avholdt skifte 

etter avdøde Torbjørn Knudsen. I skifte 

opplyses det at han hadde sønnene Knud på 

16 år og han var døpt 29.4.1703, Lorentz på 

10 år og Jørgen på 8 år. Enka var i skifte 

registrert med Larsdatter til etternavn, men er 

andre steder registrert som Lassesdatter. Lars 

er vel i dette tilfellet da en skriveform for 

Lasse. I boet var det også et jordgods på 9 ksk. 

i gården Randvig. 

 

054. Lorentz Torbjørnsen Randvig. Født 

rundt 1.10.1707 på Randvig i Høvåg sokn, 

døpt 9.10.1707. Død 15.7.1758 til sjøs. Dsk. 

9.2.1759 på Randvig i Høvåg sokn. Han giftet 

seg 19.7.1733 med Torborg Osmundsdatter 

Vallesverd
250

. Født 1713 på Vestre Vallesverd 

i Høvåg sokn. Død 1763 i Høvåg sokn. Hun 

var datter av Osmund Torstensen Hæstad 

(1668-1759) og hustru Marte 

Aasmundsdatter Vallesverd (1686-1758). 

Lorentz Torbjørnsen Randvig var gårdbruker 

og han klarte å samle hele Randvig slik at han 

på det meste eide 1 ½ hud i gården. Lorentz 

Torbjørnsen var også sjømann, men døde på 

langfart i 15.7.1758. Enka, Torborg 

Osmundsdatter, døde noen år senere og det ble 

holdt skiftet etter henne i 1763. Hennes bror 

Tønnes Osmundsen Vallesverd ble formynder 

for noen av de umyndige barnene og Tønnes 

solgte ved skjøte av 4.7.1763 4 ½ ksk. i gården 

Randvig til Knud Christensen for 46 rdl.     

 

055. Marthe Lorentzdatter Randvik. Født 

rundt 2.2.1746 på Randvig i Høvåg sokn, døpt 

8.2.1746. Død 1825 i Høvåg sokn. Hun giftet 

seg 16.6.1774 med Ole Andersen Åkerøya. 

Født 29.9.1749 på Åkerøya (Aagerøen) i 

Høvåg sokn. Død 1.12.1795 på Åkerøya i 

Høvåg sokn. Han var sønn til Anders Jensen 

Åkerøya (1719-6.1.1768) og hustru Signe 

Olsdatter Åkerøya (13.8.1728-4.12.1773). 

Ole Andersen Åkerøya er ane nr. 007 på 

slektslinje 038. 

Ole Andersen Åkerøya var oppsitter på 

Åkerøya i Høvåg sokn, og husstanden bodde 

på Åkerøya. 

 

 

SLEKTSLINJE 041 

 

001. Tosten Gulbrandsen Kaabuland. Død 

1715 på Kaabuland i Iveland sokn. Han var 

gift med Sissel ………sdatter Kaabuland. 

Død 1723 i Iveland sokn. 

Tosten Gulbrandsen Kaabuland satt i 1700 

som eier av 3 ksk. jordgods i gården 

Kaabuland. Eiendommen på Kaabuland kjøpte 

han før 1688 av Bjørn Landsverk. Han satt 

med eiendommen frem til sin død i 1715, og 

enka Sissel nevnes i 1717 og 1723 på 
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Kaabuland. Sønnen deres, Torgeir Tostensen, 

står registrert i matrikkelen som oppsitter på 

Kaabuland i 1723. Tosten Gulbrandsen 

Kaabuland skal ha hatt to brødre: den ene var 

Eilev Gulbrandsen på Vestre Frikstad og den 

den andre Telleiv Gulbrandsen på Gjerustad. 

 

002. Gulbrand Tostensen Kaabuland. Født 

1675 på Kaabuland i Iveland sokn. Død 1745 

på Nateland i Iveland sokn. Han giftet seg 

22.6.1710 med Ragnhild Jonsdatter 

Nateland. N.-1710-1722 på Nateland i Iveland 

sokn. Hun var datter av Jon Baardsen 

Birketveit (1644-) og hustru, men hennes 

navn er ikke kjent. 

Jon Baardsen Birketveit flyttet fra Birketveit 

til Nateland hvor han hadde gårdsbruk.  

Gulbrand Tostensen Kaabuland flyttet fra 

Kaabuland til Nateland da han giftet seg med 

enka Ragnhild Jonsdatter, og han satt på 

Nateland som oppsitter og gårdbruker frem til 

sin død i 1745
251

. 

 

003. Tosten Gulbrandsen Nateland 

Åkerøya. Født 1719 på Nateland i Iveland 

sokn. Død 21.2.1781 på Åkerøya i Høvåg 

sokn. Han giftet seg 1.11.1768 med Ragnhild 

Olsdatter Åkerøya. Født 1730 på Åkerøya i 

Høvåg sokn. Død 4.10.1785 på Åkerøya i  

Høvåg sokn.  

Da Tosten Gulbrandsen og Ragnhild Olsdatter 

giftet seg i november 1768 hadde de vært 

forlovet siden 14.5.1768. Da var da opplyst at 

Tosten Gulbrandsen bodde på Flørnes og 

Ragnhild Olsdatter på Åkerøya. Tosten 

Gulbrandsen hadde vært på flyttefot flere 

ganger. Han ble født på Nateland i Iveland 

sokn i 1719, og hvor han mest sannsynlig 

bodde i oppvekstårene og tidlig i voksen alder. 

I 1751 bodde han på gården Ivedal ved 

Vatnestraum og i 1759 bodde han på gården 

Mjåland i Iveland sokn. Deretter flyttet Tosten 

ut av Iveland soknet og til kysten i Nedenes, 

hvor han i en kort periode bodde på Flørnes før 

han slo seg ned på Åkerøya før november 

1768.  

I Nedenes skifteprotokoll nr. 25 side 212 er det 

ført skifte på gården Åkerøya den 3. mars 

1781. Tosten Gulbrandsen var død og som 

gjenlevende enka satt Ragnhild Olsdatter.  

Tosten Gulbrandsen hadde vært gift tidligere 

med Anne Knudsdatter Ivedal, og han var 

enkemann da han giftet seg med Ragnhild. Fra 

sitt første ekteskap hadde Tosten sønnene 

Knud på 25 år og Ole på 18½ år. Fra dette 

ekteskapet mest sannsynligvis også dattera 

Gunnild på 17 år. Fra ekteskapet med 

Ragnhild Olsdatter hadde Tosten dattera Anne 

på 10 år.  

 

004. Anne Torstensdatter Åkerøya. Født 

4.10.1771 på Åkerøya i Høvåg sokn, døpt 

6.10.1771. Hun giftet seg 25.10.1794 med 

Anders Lorentz Olsen Åkerøya Bliksund. 

Født 9.5.1776 på Åkerøya i Høvåg sokn, døpt 

12.5.1776. Død 1857, 81 år gammel, i 

Blikksund i Høvaag sokn. Han var sønn til Ole 

Andersen Åkerøya (29.9.1749-1.12.1795) og 

hustru Marthe Lorentzdatter Randvik 

(1746-1825). 

Anders Lorentz Olsen Åkerøya Bliksund er 

ane nr. 008. II.  på slektslinje 038. 

Anders Lorentz Olsen var i folketellingen av 

1801 registrert som bonde og fast los. Han er 

da nevnt 26 år gammel og hustruen Anne 

Torstensdatter er nevnt 30 år gammel. Begge 

var i sitt første ekteskap, og det vil si at de ikke 

hadde vært gift med andre tidligere og hadde 

vært enkemann eller enke. I husstanden ved 

denne folketellingen nevnes også barna Ole 

Andersen på 5 år, Susan Andersdatter på 3 

år og Thrine Rebekke Andersdatter på 1 år. 

 

 

SLEKTSLINJE 042 

 

001. Elling Nilsen Arnevig. Han satt på 1650-

tallet som eier av 1 hud i gården Store Arnevig 

i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. Han var 

gift, men hustruens navn er ikke kjent.  

Familien bodde på Store Arnevig i Eide sokn i 

Hommedal prestegjeld. I matrikkelen av 1647 

nevnes Oluff Store Arnevig og hans medeiere 

som brukere og eiere av 3 huder jordegods i 

gården Store Arnevig. Kong Christian IV eier 

½ hud i samme gård og presten i Hommedal 

prestegjeld var også registrert som eier av ½ 

hud jordegods i gården Store Arnevig.   

 

002. Halvor Ellingsen Arnevig. Født ca. 1655  

på Store Arnevig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. Død før august 1728 på Store 

Arnevig i Eide sokn.  Dsk. 20.8.1728 på Store 

Arnevig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Han giftet seg i 1696 med Anna Svendsdatter 

Enge. Født ca. 1662 på Enge ved Homborsund 
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i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. Død før 

august 1726 på Store Arnevig i Eide sokn. 

Dsk. 2.8.1726 på Store Arnevig i Eide sokn i 

Hommedal prestegjeld
252

. 

Halvor Ellingsen Arnevig var handelsmann og 

skipsreder. Han handlet med tømmer og fraktet 

lasten med eget skip. I de årene som Halvor 

drev med tømmerhandel var det også stor 

etterspørsel etter tømmer, og derfor tjente han 

godt på denne handelen. Deler av 

driftsoverskuddet investerte Halvor i fast 

eiendom, og blant eiendommene han kjøpte 

opp var Sperrevig på Hisøy i Nedenes Amt. 

Barn: I. Elling Halvorsen, n.- 30 år ved skifte 

etter mora i 1726. 

II. Lars Halvorsen, n.- som avdød ved skifte 

etter mora i 1726. 

III. Svend Halvorsen, n.- 27 år ved skifte 

etter mora i 1726.  

IV. Ole Halvorsen, n.- 24 år ved skifte etter 

mora i 1726. 

V. Ragney Halvorsdatter, n.- som gift med 

Tellef Stiansen ved skifte etter mora i 1726. 

 

003. I. Elling Halvorsen Arnevig. Født 1696 

på Store Arnevig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. Død før mars 1745 på Store 

Arnevig i Eide sokn. Dsk. 26.3.1745 på Store 

Arnevig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Han var gift med Ingeborg Hansdatter 

Arnevig. Født 1705 på Lille Arnevig i Eide 

sokn i Hommedal prestegjeld. Død før 

desember 1750 på Store Arnevig i Eide sokn. 

Dsk. 7.12.1750 på Store Arnevig i Eide sokn. 

Etter Elling Halvorsens død giftet Ingeborg 

Hansdatter seg i 1749 med Åge Svendsen. N.- 

7.12.1750 som enkemann på Store Arnevig i 

Eide sokn.  

Elling Halvorsen var rette odelsmann til 

hjemmegården på Store Arnevig, og han 

overtok denne etter foreldrene. Elling drev 

også som handelsmann og i hans tid på gården 

fortsatte den økonomiske veksten. Ved skifte i 

1750 etter Ingeborg Hansdatter var det en 

bruttoformue på 467 rdl. i boet og 

nettoformuen utgjorde 239 rdl. Det var også 

eiendommer i gårdene Store- og Lille Arnevig 

i Eide sokn i Hommedal prestegjeld
253

. I 

husstanden var også sønnen Elling Ellingsen, 

født 1736, n.- 9 år ved skifte etter faren i mars 

1745, men han døde før oktober 1745. Dsk. 

29.10.1745 på Store Arnevig i Eide sokn
254

.  

Barn: I. Halvor Ellingsen, n.- 23 år ved skifte  

etter mora i 1750. 

II. Hans Ellingsen, n.- 19 år ved skifte etter 

mora i 1750. 

III. Svenn Ellingsen, n.- 16 år ved skifte etter 

mora i 1750. 

IV. Anders Ellingsen, n.- 12 år ved skifte 

etter mora i 1750. 

V. Torgius Ellingsen, n.- 8 ½ år ved skifte 

etter mora i 1750. 

VI. Johanne Cathrine Aagesdatter, n.- 23 

uker ved skifte etter mora i 1750. 

 

004. I. Halvor Ellingsen Arnevig. Født 1727 

på Store Arnevig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. Død 1769 på Store Arnevig i Eide 

sokn i Hommedal prestegjeld. Han var gift 

med Siri Svendsdatter. Død før juli 1761 på 

Store Arnevig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. Dsk. 27.7.1761 på Store Arnevig i 

Eide sokn
255

. Etter Siri Svendsdatters død 

giftet Halvor seg i 1764 med Ingeborg 

Larsdatter. N.- 17.5.1769 som enke på Store 

Arnevig i Eide sokn. 

Halvor Ellingsen Arnevig var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. I juli 1761 satt han med 

jordgods i gårdene Store Arnevig og Øvre- og 

Nedre Buene. I mai 1769 var det i boet etter 

Halvor Ellingsen et jordgods på 1 hud og 4 

ksk. i gården Store Arnevig, og 1 ½ ksk. i 

gårdene Øvre- og Nedre Buene. Familien 

bodde på Store Arnevig i Eide sokn i  

Hommedal prestegjeld. 

Barn: I. Ingeborg Halvorsdatter, n.- 8 ½ år 

ved skifte etter mora i juli 1761, n.- 16 år ved 

skifte etter faren i 1769. 

II. Elling Halvorsen, n.- 3 ½ år ved skifte 

etter mora i juli 1761, n.- 12 år ved skifte etter 

faren i 1769. 

III. Siri Halvorsdatter, n.- 3 år ved skifte 

etter faren i 1769.  

 

005. II. Elling Halvorsen Arnevig. Født 1759 

på Store Arnevig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. N.- 42 år i 1801. Han var gift to 

ganger; første gang med Birthe Cathrine 

Bentsdatter. Født 1767. N.- 34 år i 1801. Død 

rundt 18.11.1807, 40 år gammel, på Store 

Arnevig i Eide sokn, gravlagt 23.11.1807. 

Etter Birthes død giftet Elling seg 2.10.1811 

med Johanne Tellefsdatter. 

Elling Halvorsen Arnevig er i folketellingen av 

1801 registrert som husbonde, bonde og 

gårdbruker. Familien bodde i 1801 på Store 
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Arnevig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Birthe Cathrine døde nok i barsel, for barnet 

hun fikk denne novemberdagen i 1807, Birthe 

Cathrine Ellingsdatter, overlevde fødselen 

men hun døde rundt midten av mars 1808 og 

ble gravlagt 19.3.1808.   

 

006. Elling Johannes Ellingsen Arnevig. 

Født 12.9.1818 på Store Arnevig i Eide sokn i 

Hommedal prestegjeld. N.- 48 år gammel og 

husfader i 1865, og han var da bosatt på 

gården Store Arnevig i Eide sokn. Han giftet 

seg 1.3.1849 med Barbro Knudsdatter
256

. 

Født 7.5.1815 i Halse sokn i Lister og Mandal 

Amt. N.- 50 år gammel og var gift kone i 1865, 

og hun var da bosatt på gården Store Arnevig i 

Eide sokn. Hun var datter av Knud Torgiesen 

Skogsøe (1777-) og hustru Aleth Giertsdatter 

Landøe
257

 (1773-) i Halse sokn. 

Barbro Knudsdatter er ane nr. 069 på 

slektslinje 043. 

Elling Ellingsen Arnevig nevnes videre i 

folketellingen 1865 som gårdbruker og 

selveier på gården Store Arnevig i Eide sokn. 

Husstanden bodde på Store Arnevig, løpenr. 

459, i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Barn: I. Edvard Ellingsen, født 1849 i Eide 

sokn, n.- 1865 som bosatt på hjemmebruket og 

hjelper faderen med gårdsdriften. 

II. Karoline Ellingsdatter, født 1851 i Eide 

sokn. 

III. Kathrine Marie Ellingsdatter, tvilling, 

født 1854 i Eide sokn, gift 1877 med Anders 

Larsinius Thorsen, til Røirmokjærret, gnr. 15, 

bnr. 2, i Eide herred. 

IV. Henning Ellingsen, tvilling, født 1854 i 

Eide sokn. Henning var skipsfører av yrke men 

han emigrerte til USA med utreise 10.4.1902. 

Henning reiste da fra Kristiansand havn med 

Thingvalla-linjen og med New York som 

reisemål. I folketellingen av 1900 bodde 

Henning Ellingsens husstand på bnr. 8 på 

gården Arnevig (Aanevig) i Eide herred. 

V. Evine Ellingsdatter, født 1857 i Eide sokn. 

 

007. III. Kathrine Marie Ellingsdatter 

Arnevig. Født 09.10.1854 på Store Arnevig i 

Eide sokn. Død 1940. Hun giftet seg 8.3.1877 

med Anders Larsinius Thorsen. Født  

07.08.1840 på Kallveld i Vestre Moland sokn, 

døpt 16.8.1840, konfirmert 30.9.1855. Død 

24.8.1909. Han var sønn til Thor Olsen 

Kaldvell (1796-31.7.1882) og Trine Rebekka  

Andersdatter (5.9.1800-). 

Anders Larsinius Thorsen er ane nr. 008 på 

slektslinje 038. 

Familien bodde på Kalvild (Kaldvell) i Vestre 

Moland herred frem til 1883 da Anders 

Larsinius Thorsen kjøpte en eiendom på 

gården Røirmokjær i Eide herred. I 

matrikkelen fra 1886 var Anders Larsinius 

registrert som eier av Røirmokjærret, løpenr. 

499b, 500b,501b, 502d, gnr. 15, bnr. 2, i Eide 

herred. I matrikkelen fra 1905 var Anders 

Thorsen registrert som eier av bruket 

Røirmokjærret, gnr. 15, bnr. 2, i Eide herred. 

Ved folketellingen i 1900 var Anders Thorsen 

registrert som husfader, gårdbruker og fisker. 

Ved folketellingen i 1910 var Kathrine Marie 

Ellingsdatter registrert som husmoder og enke. 

Familien bodde på Rørmonkjær, gnr. 15, bnr. 

2, i Eide herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 043 

 

059. Ingeborg Gundersdatter Bringsvær. 

Født ca. 1500 på Bringsvær i Fjære. Hun giftet 

seg ca. 1529 med Jon Nilsson Skak, til 

Kaupanger og Jomfruland, og som i 1514 og 

1529 skrev seg til Søndre Eiker i Buskerud. 

Han var sønn til Nils Tormodsson Skak og 

hustru Åse Jonsdatter Skak.  

Dette må i så fall ha vært Jon Nilssons andre  

ekteskap, for han hadde tidligere vært gift med 

Gunhild Steffansdatter Månestjerne, som 

trolig døde rundt 1513. 

Ingeborg Gundersdatter Bringsvær er også 

ane nr. 059 på slektslinje 001. 

Da Jon Nilsson omtales i 1513, er dette 

visstnok i forbindelse med dødsskiftet etter 

hans første hustru Gunhild Steffansdatter. De 

hadde sønnen Nils Jonsen som også er nevnt. 

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.  

Ingeborg Gundersdatter var en rik og mektig 

kvinne, for hun satt blant annet som eier av 

gården Lien i Fjære og hun eide odel i gården 

Ballestad i Gjerpen. Det er også stor 
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sannsynlighet for at hun satt som eier av 

jordgodsene på Skinsnes i Halse og Møll i 

Holme (Holum).  

 

060. Olav Jonsen Skinsnes. Født ca. 1532, og 

ikke så tidlig som rundt 1520. Eivind, bror 

hans, skal ha vært den eldste i søskenflokken 

og han var visstnok født ca. 1530. Olav var gift 

med en datter av Tosten Anundsson av 

Tusthætten på Røberg (Rødberg) i Sør-

Audnedal, som var sønn til Anund på 

Raudaberg (Røberg). 

 

061. Tosten Olavsson Røberg (Rødberg). 

Han var gift, men hustruens navn er ikke kjent. 

Tosten Olavsson er nevnt som forsegler i 1591 

og i 1610 er han nevnt med en ”stilisert” 

bokstav A som sitt seglmerke. Han eide 

jordegods på Røberg (Raudaberg) i Sør-

Audnedal. 

 

062. Madtz Tostensen Landøy
258

. Død før 

1618 på Landøy i Halse sokn
259

. Han var gift 

med Ingeborg Giertsdatter Landøy. Født ca. 

1559 på Landøy i Halse sokn. 

Ingeborg Giertsdatter var den rettmessige 

odelshaver til Landøygården. Matz Tostensen 

var stor jordgodseier og han hadde mye av 

jordgodset sitt på gården Røberg (Raudaberg) i 

Sør-Audnedal (Søndre Undal) sokn. Familien 

bodde på Landøy i Halse sokn
260

.  

 

063. Christen Madtzen Landøy. Født ca. 

1594 på Landøy i Halse sogn. Skifte 10.4.1692 

på Landøy i Halse sokn. Han var gift med 

Anne Pedersdatter Landøy. Født ca. 1605 i 

Halse sokn. 

Christen Madtzen Landøy var jordgodseier, og 

han nevnes i skattematrikkelen av 1647 da han 

skattet for 1 av 3 huder i gården Landøy.  

Familien bodde på Landøy i Halse sokn. 

Barn: I. Maren Christensdatter Landøe, født 

ca. 1630 på Landøy i Halse sokn. 

II. Gonnild Christensdatter Landøe, født ca. 

1632 på Landøy i Halse sokn. 

III. Jon Christensen Landøe, født ca. 1634 

på Landøy i Halse sokn. 

IV. Guri Christensdatter Landøe, født ca. 

1636 på Landøy i Halse sokn. 

V. Nils Christensen Mønnesland, født ca. 

1638 på Landøy i Halse sokn, til Mønnesland i 

Halse sokn. 

VI. Aanen Christensen Landøe, født ca.  

1640 på Landøy i Halse sokn, dsk. 09.10.1721 

på Landøy i Halse, gift med Barbro 

Tormodsdatter, til hjemmebruket på Landøy. 

VII. Christen Christensen Landøe, født ca. 

1642 på Landøy i Halse sokn. 

VIII. Geiru Christensen Landøe, født ca. 

1644 på Landøy i Halse sokn. 

IX. Else Christensdatter Landøe, født ca. 

1646 på Landøy i Halse sokn. 

 

064. VI. Aanen Christensen Landøe. Født ca. 

1640 på Landøy i Halse sokn. Dsk. 09.10.1721 

på Landøy i Halse. Han var gift med Barbro 

Tormodsdatter. N.- 09.10.1721 på Landøy i 

Halse sokn.  

Aanen Christensen var odelsgodseier og 

oppsitter. Ved dsk. i 1721 var boet på 16¼ 

eng. i gården Landøy i Halse. De hadde da 

barna: Christen
261

, som da var gift og bodde 

på gården. Jakob, som da var gift og bodde i 

Trondheim. Anne, som da var gift med 

Rasmus Høksaas. Marte
262

, som da var gift 

med Jørgen Olsen Lunde og Alluv, som da 

var gift med Gjert Larsen Landøy. Familien 

bodde på Landøy, gnr. 19, i Halse sogn.  

 

065. Alluv Aanensdatter Landøe. Født ca. 

1677 på Landøy i Halse sokn. Død 1759 på 

Landøy i Halse sokn. Hun var gift med Gjert 

Lassesen Landøe. Født 1674 på Landøy i 

Halse sokn. Død før august 1743 på Landøy i 

Halse sokn
263

. Han var sønn til Lasse Giertsen 

Landøe (1621-1685) og hustru Karen 

Gammelsdatter Frivold (1643-). 

Den 31.8.1743 ble det avholdt skifte etter 

Gjert Lassesen Landøe, og i protokollen er 

anført følgende: «Christian Friderichsen, 

Kong. Mayts. Sorenscriver udi Mandahls ampt 

tilligemed de 2 til wurderingen antagene 

Mænd nemlig Lehnsmanden Ole Jonsen 

Nodeland og Peder Svendsen Falchenberg. 

Giøres vitterligt, at Anno 1743 den 31 Augusti, 

blev efter foregaaende behørig Publication paa 

vedkommende publique steder, paa gaarden 

Landøe i Halsaa sogn, foretaget Registrering 

og wurdering efter den avg. salig Mand Gjert 

Lassesen til paafølgende skifte og Deele 

imellom hands efterladte enche Allu 

Aanonsdatter og deres tilsammenavlede Børn 

og arvinger, som er efter Loven(?) nemlig: 

Ældste sønnen sal. Lasse Gjertsens efterladte 

eneste søn Gjert Lassesen paa 12te aar 

gammel, dernest anden søn Peder Gjertsen 
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gift og værende ude paa søefarten. Tredie søn 

Aanon Gjertsen gift og boende udi Kleven 

ved Mandahl, begge fuldmyndige, og fjerde 

søn Thomas Gjertsen paa 23 aar gammel. 

Døtrene, ældste datter Gonild Gjertsdatter 

gift med Gunder Anstensen og boende i 

Kaaløesund, annen datter Karen Gjertsdatter 

gift med Thønnes Jansen fra Eggersund.  

Tredie datter Kirsten Gjertsdatter, saa og 

fjerde datter Maren Gjertsdatter, begge 

woxne og værende her hjemme hos moderen. 

Hvorda mødte tilstede enchen tilligemed 

hendes broder Christen Aanonsen Landøe, 

som laugwerge og av arvingene tilstede de 

tvende sønner Aanon og Thomas Gjertssønner, 

tilligemed de 3de Døttre, Gonild, Kirsten og 

Maren Gjertsdøttre, item paa sønne sønnens 

vegne hands Mostermand Ole Hansen 

Hartmarch». 

 

066. Lasse Gjertsen Landøe. Født 1705 på 

Landøy i sokn. Død før 31.8.1743. Han var gift 

med Marte Tormodsdatter. Født 1696 i 

Halse sokn. Død 1776 i Halse sokn. 

Lasse Gjertsen Landøe døde før skifte etter 

faren i august 1743. Han overtok derfor ikke 

hjemmebruket etter foreldrene, men 

husstanden til Lasse bodde på Landøy. 

 

067. Giert (Gjert) Lassesen Landøe 

(Landøy). Født 1731 på Landøy i Halse sokn. 

N.- 70 år gammel ved folketellingen i 1801. 

Han var gift med Barbro Evensdatter 

Eskeland. Født 1731 på Eskeland i Halse 

sokn. N.- 70 år gammel ved folketellingen i 

1801. Død 1805, 74 år gammel, på Landøy i 

Halse sokn.  

Giert Lassesen Landøe var i folketellingen av 

1801 registrert som gårdbruker og los. I 

husstanden til Giert og hustruen Barbro bodde 

også deres ugifte sønn Aanen Giertsen på 25 år 

og som var registrert som los. Naboøyene 

Landøe og Skogsøe var senter for mye av  

losvirksomheten på Halsekysten øst for 

Mandal. Av oppsitterne på Landøy var det i 

fire av fem husstander registrert enker, hvor 

den eldste var 80 år og den yngste var 30 år. 

En av enkene var den 32 år gamle Guri 

Kierstine Aanensdatter, med tre små barn i 

alderen 3-8 år. Guri Kierstine hadde vært gift 

med Bent Giertsen Landøe, som var sønn til 

Giert Lassesen Landøe og hustru Barbro 

Evensdatter Eskeland. Den 21.5.1799 skrev 

presten i kirkeboka om det dramatiske forliset 

utenfor Halsekysten da fire loser fra soknet 

omkom. De omkomne var: John Gundersen 

Omland, Thomas Gundersen Omland, Bent 

Giertsen Landøe og T. Guldbrandsen Landøe.  

 

068. Aleth Giertsdatter Landøe
264

. Født 1773 

på Landøy i Halse sokn. Hun var gift to 

ganger; første gang med Peder Michelsen. 

Født 1773 i Halse sokn. Død ca. 1802 på 

sjøreise i utenriksfart. Etter at Peder hadde 

vært sporløst forsvunnet i 7 år giftet Aleth seg 

19.4.1808 med Knud Torgiesen Skogsøy. 

Født 1777 på Skogsøy i Halse sokn, n.- 24 år 

ved folketellingen i 1801. Han var sønn til 

Torgie Nielsen Skogsøy (1735-) og hustru 

Gunil Torgiusdatter Skogsøy (1737-). 

I folketellingen av 1801 for Halse sokn i 

Mandals prestegjeld nevnes husstanden til 

Aleth Giertsdatter under gard nr. 3 i Halse 

sokn. I husstanden var det da følgende 

personer: Peder Michelsen, 28 år og styrmann 

i utenlandsfart. Aleth Giertsdatter, hans kone, 

28 år og begge var gift i første ekteskap. 

Michael Pedersen, deres sønn, 3 år gammel. I 

huset bodde også den 30 år gamle og ugifte 

Berthe Michelsdatter, som var søster til Reder 

Michelsen. Peder Michelsen var registrert som 

styrmann av yrke, og rundt 1801 forsvant både  

han og skipet hans uten at hørte noe mer til 

hverken skip eller mannskap. Aleth fikk lovlig 

skilsmisse. I 1808 fikk Aleth Giertsdatter 

bekreftelse fra oppsitterne Tormon Giertsen 

Trægde og Aanen Giertsen Landøe på at 

hennes ektemann Peder Michelsen ikke hadde 

hjemkommet fra sjøreise og at han da hadde 

vært borte i mer enn 7 år.  

 

069. Barbro Knudsdatter. Født 7.5.1815 i 

Halse sokn i Lister og Mandal Amt. N.- 50 år 

gammel og var gift kone i 1865, og hun var da 

bosatt på gården Store Arnevig i Eide sokn. 

Hun giftet seg 1.3.1849 med Elling Johannes 

Ellingsen Arnevig. Født 12.9.1818 på Store 

Arnevig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

N.- 48 år gammel og husfader i 1865, og han 

var da bosatt på gården Store Arnevig i Eide 

sokn. Han var sønn til Elling Halvorsen 

Arnevig (1759-) og hustru  Johanne 

Tellefsdatter. 

Elling Johannes Ellingsen Arnevig er ane 

nr. 006 på slektslinje 042. 

Elling Ellingsen Arnevig nevnes videre i  
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folketellingen 1865 som gårdbruker og 

selveier på gården Store Arnevig i Eide sokn. 

Husstanden bodde på Store Arnevig, løpenr. 

459, i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

 

 

SLEKTSLINJE 044 

 

001. Ole Jeppestøl. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent.  

Familien bodde på Jeppestøl i Vennesla sokn. 

 

002. Gunnuv Olsen Jeppestøl. Født 1661 på 

Jeppestøl i Vennesla. Død 1710 på Verås i 

Vennesla. Han var gift, men hustruens navn er 

ikke kjent. 

Gunnuv Olsen Jeppestøl var oppsitter på Verås 

i Vennesla sokn. 

 

003. Ola Gunnuvsen Verås. Født 1688 på 

Verås i Vennesla sokn. Død 1755, 67 år 

gammel, på Verås i Vennesla sokn. Han var 

gift med Siri Olsdatter. Født 1672. Død 1760, 

88 år gammel, på Verås i Vennesla sokn. 

Ola Gunnuvsen Verås var oppsitter på Verås i 

Vennesla sokn. 

 

004. Gunnuf Olsen Verås. Født 1712 på 

Verås i Vennesla sokn. Død 1779, 67 år 

gammel, på Verås i Vennesla sokn. Han var 

gift med Gjertrud Kjetilsdatter Svaland. 

Født på Svaland i Birkenes sokn. Død på 

Verås i Vennesla sokn.  

Gunnuv Olsen Verås var oppsitter på Verås i 

Vennesla sokn. 

 

005. Torgius Gunnufsen Verås. Født 1747 på 

Verås i Vennesla sokn. Død 1817 i Birkenes 

sokn. Han var gift med Todne Tellefsdatter 

Stafjell. Født 1774 på Stafjell i Birkenes. Død 

1844 i Birkenes sokn. Hun var datter av Tellef 

Tellefsen Stafjell (-1810) og Helje 

Pedersdatter Stafjell (1749-1813). 

I folketellingen av 1801 bodde familien på 

gården Kaldeland i Høvåg sokn i Vestre 

Moland prestegjeld. Torgius Gunnufsen var da 

gift for annen gang og registrert som 

husbonde, bonde og gårdbruker. 

Barn: I. Gunnuf Torgiusen Kaldeland, født 

1798 på Kaldeland i Høvåg sokn. 

II. Serine Torgiusdatter Kaldeland, født 

1800 på Kaldeland i Høvåg sokn. 

III. Helene Torgiusdatter Løvig, født 1801  

på Kaldeland i Høvåg sokn, død 1.8.1863 på 

bruket Beiervig under gården Jortveit 

(Jordtvedt) i Eide sokn, gravlagt 8.8.1863 på 

Eide kirkegård, gift tre ganger. 

 

006. III. Helene Torgiusdatter Løvig. Født 

1801 på Kaldeland i Høvåg sokn. Død 

1.8.1863, 62 år gammel, på Robertsvig i Eide 

sokn i Hommedal prestegjeld. Hun var gift tre 

ganger: første gang 24.7.1823 med Ole 

Andreas Andersen Løvig. Født 1798 i 

Hommedal prestegjeld. Død 1831, 33 år 

gammel, i Hommedal prestegjeld. Han var 

sønn til Anders Olsen Løvig (1768-1817) og 

hustru Ane Osmundsdatter Vågsholt (1765-). 

Etter Ole Andreas sin død giftet Helene seg 

28.1.1831 med Niels Ånonsen Kjekstad. Født 

1806 på Kjekstad i Eide sokn. Død 1837, 31 år 

gammel, på Løvig i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld. Han var sønn til Ånon Nielsen 

Kjekstad (1763-1840) og hustru Ane 

Olsdatter Hove (1776-). Etter Ånon sin død 

giftet Helene seg 15.5.1837 i Hommedal 

prestegjeld med Anders Olsen Fjeldal. Født 

14.4.1813 på Fjeldal i Vestre Moland sokn. 

Død 25.5.1884, 71 år gammel, på bruket 

Beiervig under gården Jortveit i Eide sokn i 

Hommedal prestegjeld. Han var sønn til Ole 

Sørensen Fjeldal og hustru Tonnie 

Andersdatter Fjeldal på Fjeldal i Vestre  

Moland sokn i Hommedal prestegjeld. 

Etter Helene Torjusdatter sin død giftet Anders 

Olsen seg 12.5.1864 i Eide med Maria 

Magdalena Olsdatter Løvig. Født 6.2.1825 

på Løvig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Hun var datter av Ole Christensen Løvig og 

hustru Cille Margrete Andersdatter Løvig 

(1800-). 

Anders Olsens husstand bodde ved 

folketellingen i 1865 på Beiervig under gården 

Jortveit (Jordtvedt) i Eide sokn i Hommedal 

prestegjeld.  

Barn: I. Anne Tomine Olsdatter Løvig, født 

1824 i Hommedal prestegjeld, gift 24.9.1854 i 

Eide kirke med Tobias Gundersen Inntjore, 

født 1824 i Landvik sokn. 

II. Olive Alette Nielsdatter Løvig, født 1832 

på Løvig i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

III. Ånon Nielsen Løvig, født 1834 på Løvig i 

Eide sokn i Hommedal prestegjeld, gift 

5.11.1865 i Eide kirke med Amalia 

Pedersdatter, født 1838 i Tveit sokn. 

IV. Ole Nicolai Andersen Robertsvig, født  



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

 

© Karl Arnt Skarpeid 

159 

 

 

1.3.1839 i Eide sokn, døpt 10.3.1839 i Eide 

kirke, død 4.4.1909, 70 år gammel, i Eide 

sokn, gift 19.9.1869 i Eide kirke med Inger 

Johanne Eriksdatter, født 11.9.1845, død 

30.10.1937, 92 år gammel. 

V. Juliane Catrine Robertsvig, født 

14.8.1843 på Robertsvig i Eide sokn, døpt 

27.8.1843, gift 1.12.1865 med Jens Olsen, 

født 1840 i Landvik sokn. 

VI. Helene Andersdatter Beiervig, født 

2.7.1864 på bruker Beiervig under gården 

Jordtvedt i Eide sokn i Hommedal prestegjeld, 

døpt 23.9.1864. 

 

007. IV. Ole Nicolai Andersen Robertsvig. 

Født 1.3.1839 på Robertsvig i Eide sokn. Død 

4.4.1909, 70 år gammel, i Eide sokn. Han 

giftet seg 19.9.1869 i Eide kirke med Inger 

Johanne Eriksdatter. Født 18.9.1845 på 

bruket Nyhaven under gården Nørholmen i 

Eide sokn, døpt 5.10.1845 i Eide kirke. Død 

30.10.1937, 92 år gammel. Hun var datter av 

Erik Ommundsen Nørholm (6.6.1817-) og 

Maren Kirstine Andersdatter Strømsfjord 

(Strandfjord). (1818-). 

Inger Johanne Eriksdatter er ane nr. 005 på 

slektslinje 045. 

Ole Nicolai Andersen var i 1872 registrert som 

strandsitter på Homborøy. Han nevnes som los 

i 1874 og 1887, og ved folketellingen i 1900 

var Ole Nicolai Andersen  registrert som fisker 

og pensjonert los. Familien bodde i 1900 på 

Sjurshaugmyren på Homborøy i Eide sokn. I 

matrikkelen av 1905 er Ole Nicolai Andersen 

registrert som eier av gnr. 17, bnr. 4, 

Sjurshaugmyren på Homborøy (Homborøen) i 

Eide sokn. I folketellingen av 1910 er Inger 

Johanne Eriksdatter registeret som husmor og 

losenke med pensjon. Familien bodde i 1910 

på Sjurshaugmyren i Eide sokn. 

Barn: I. Anders Hilder Olsen, født 

11.11.1869, død 27.8.1952, gift tre ganger; 

første gang med Anna Alvilde Svenningsen, 

født 20.7.1868 i Landvik sokn, død 23.1.1903. 

II. Edvard Martin Olsen, født 16.9.1872 i 

Eide sokn, døpt  13.10.1872. 

III. Johan Peter Olsen, født 9.9.1874 på 

Homborøy i Eide sokn, døpt 27.9.1874. 

IV. Andreas Martinius Olsen, født 10.9.1876 

på Homborøy i Eide sokn, døpt 24.9.1876. 

V. Anne Marie Olsdatter, født 6.6.1878 på 

Homborøy i Eide sokn, død 24.6.1957. 79 år 

gammel, på Rønnes i Fjære sokn, gift 

30.12.1904 med Gunder Olsen Maløen, født 

2.4.1876 på Maløya i Fjøre sokn, døpt 

18.6.1876 i Fjære kirke, død 17.7.1936, 60 år 

gammel, på Rønnes i Fjære sokn. 

VI. Niels Anton Olsen, født 1.2.1882 på 

Homborøy i Eide sokn, døpt 15.3.1882, n.- 

som styrmann i 1910. 

VII. John Nicolai Olsen, født 13.5.1884 på 

Homborøy i Eide sokn, døpt 15.6.1884, n.- 

som skipstømmermann  i 1910. 

VIII. Maren Christine Olsdatter, født 

4.4.1887 på Homborøy i Eide sokn, døpt 

6.5.1887, n.- som tjenestepike i 1910, reiste 

senere til USA. 

IX. Elisabeth Mathilde Olsdatter, født 

8.5.1889 på Homborøy i Eide sokn, døpt 

20.6.1889, død 19.11.1982, 93 år gammel, 

gravlagt på Fjære kirkegård. 

 

008. I. Anders Hilder Olsen. Født 11.11.1869 

på Homborøy i Eide sokn. Død 27.8.1952. Han 

var gift tre ganger; første gang med Anna 

Alvilde Svenningsdatter. Født 20.7.1868 på 

Vatnestrand i Landvik sokn. Død 23.1.1903. 

Hun var datter av Svenning Knudsen (1837-) 

og Aase Marie Aslaksdatter (1833-)
265

.  

Etter Anna Alvilde sin død giftet Anders 

Hilder seg med Ragnhild Gustine Olsdatter 

Maløya. Født 15.11.1879 på Maløya i Fjære 

sokn. Død 22.1.1908, 29 år gammel, på 

Maløya i Fjære sokn, gravlagt 27.1.1908 på 

Fjære kirkegård. Hun var datter av Ole 

Gundersen Maløya (23.8.1823-17.7.1891) og 

Anne Caroline Thorsdatter Kaldvell 

(30.1838-8.3.1906). Etter Ragnhild Gustine sin 

død giftet Anders Hilder seg med Amanda 

Mathilde Olsen. Født 27.9.1890 i Fjære sokn, 

død 9.5.1952, 62 år gammel. 

I folketellingen i 1900 bodde familien på 

plassen Stavodden i Eide sokn. Anders Hilder 

var da registrert som skipstømmermann av 

yrke. Etter at han ble enkemann i 1903 flyttet 

husstanden til Grimstad, for ved folketellingen 

i 1910 bodde husstanden på Fladen 376a i 

Grimstad. Anders Hilder Olsen var da 

registrert som skipstømmermann av yrke.  

Barn: I. Asta Marie Hilder, født 6.5.1893 i 

Eide sokn, gift med Konrad Theodor Thorsen, 

født 29.9.1887 i Eide sokn. 

II. Inga Andersdatter, født 20.2.1896 i Eide 

sokn. 

III. Olaf Nicolai Olsen, født 8.3.1898 i Eide 

sokn, død 26.10.1974, 76 år gammel. 
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IV. Alma Albertha Olsen, født 20.2.1900 i  

Eide sokn.     

V. Ole Johan Olsen, født 8.3.1906 i Fjære 

sokn, døpt 13.4.1906 i Fjære kirke. 

VI. Ragna Gustine Olsen, født 5.1.1908, døpt 

16.2.1908 i Fjære kirke. 

VII. Margith Andrea Olsen, født 2.4.1910 i 

Fjære sokn, død 1.1.1993, 83 år gammel. 

 

009. I. Aasta Marie Hilder Andersdatter 

Olsen. Født 6.5.1893 på Stovodden i Eide 

sokn. Død 10.3.1958, gravlagt på Eide 

kirkegård. Hun giftet seg 14.12.1913 i Fjære 

kirke med Konrad Theodor Thorsen. Født  

25. 9.1887 på Rørmonkjær i Eide sokn. Død 

20.6.1976, gravlagt på Eide kirkegård. Han var 

sønn til Anders Larsinius Thorsen 

(07.08.1840-24.8.1909 og hustru Kathrine 

Marie Ellingsdatter Arnevig (9.10.1854-

1940). 

Konrad Theodor Thorsen er ane nr. 009. V. 

på slektslinje 033. 

Konrad Theodor Thorsen overtok i 1941 

hjemmebruket på Rørmonkjær (Røirmonkjær) 

etter foreldrene. Han var fisker av yrke, og 

nevnes som fisker i 1913, 1915, 1917, 1919, 

1922, 1924, 1926, 1928 og 1955. Eiendommen 

Rørmonkjær var på 100 dekar, hvorav 8 dekar 

dyrket mark. Hovedbygningen var oppført i 

1887 av tømmer i 1½ etasje og modernisert i 

1943. Fjøs og låve var også oppført i 1887. 

Familien bodde på Røirmonkjær, gnr. 15, bnr. 

2, i Eide herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 045 

 

001. Anders Støle. N.- 1744 som oppsitter  

under gården Støle i Landvik sokn i  

Hommedal prestegjeld. Han var gift, men  

hustruens navn er ikke kjent. 

 

002. Ole Andersen Støle Strandfjord. Født 

1744 i Landvik sokn, n.- 57 år ved 

folketellingen i 1801. Død etter 1801 i 

Landvik sokn i Hommedal prestegjeld. Han 

var gift med Birthe Hansdatter Strandfjord. 

Født ca. 1752 i (Landvik) sokn, n.- 49 år ved 

folketellingen i 1801. Død etter 1801 i 

Landvik sokn i Hommedal prestegjeld.  

Ole Andersen sin husstand bodde i 1782 under 

gården Støle i Landvik sokn, men ved 

folketellingen i 1801 bodde husstanden på 

Strandfjord (Strømsfjord) i Landvik sokn i 

Hommedal prestegjeld. I husstanden i 1801 

bodde også husbondens søster, Gunnild 

Andersdatter, som var født 1738 i Hommedal 

prestegjeld. 

 

003. Anders Olsen Strandfjord. Født høsten 

1782 på Støle i Landvik sokn i Hommedal 

prestegjeld. N.- 19 år ved folketellingen i 

1801. Han var gift med Johanne Cathrine 

Tergiesdatter. Født 26.11.1780 på Enge i 

Eide sokn i Hommedal prestegjeld. N.- 20 år i 

1801. Hun var datter av Tergie Enge og 

Marthe Thorgrimsdatter Enge (1743-) på 

Enge i Eide sokn i Hommedal prestegjeld. 

Anders Olsen Strandfjord (Strømsfjord) var i 

1818 registrert som husmann og oppsitter, og 

husstanden hans bodde under gården 

(Strandfjord) Strømsfjord i Landvik sokn i 

Hommedal prestegjeld. 

Marthe Thorgrimsdatter Enge var nevnt som 

enke etter første ekteskap ved folketellingen i 

1801. Hun var oppsitter på Enge og hadde 

også overtatt gårdsdriften etter at ektemannen 

døde. På Engegården bodde Marthe 

Thorgrimsdatter sammen med sine fem ugifte 

barn som var i alderen 17-31 år, og blant disse 

ugifte barna var den 20 år gamle Johanne 

Cathrine Tergiesdatter som senere ble gift med 

Anders Olsen Strandfjord. 

 

004. Maren Kristine Andersdatter 

Strømsfjord (Strandfjord). Født 29.3.1818 

på Strandfjord i Landvik sokn i Hommedal 

prestegjeld, døpt 5.4.1818 i Landvik kirke. 

Hun giftet seg 27.1.1841 i Landvik kirke med 

Erik Ommundsen Nørholm. Født 6.6.1817 

på Nørholm-eie i Eide sokn, døpt 15.6.1817 i 

Eide kirke. Han var sønn til Ommund Nielsen  

Nørholm (1785-) og Malene Eriksdatter.  

Ommund Nielsen og Malene Eriksdatter giftet 

seg 5.10.1816 i Landvik kirke. I folketellingen 

1865 var Ommund Nilsen nevnt som husmann 

og forhenværende skomaker. Han var da 

enkemann og bodde  på bruket Nyhaven under 

tellingskretsene Eide og Voksholt i Eide sokn.   

Erik Ommundsen Nørholm nevnes i 1845 som 

skomager. I folketellingen av 1865 bodde 

husstanden på plassen Sørvigen i 

tellingskretsen Tjore og Indtjore i Landvik 

sogn i Hommedal prestegjeld. Erik Omundsen 

var da nevnt 49 år gammel og registrert som 

husfader, og husmann med jord. Hustruen 
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Maren Kristine Andersdatter var da nevnt 48 

år gammel og registrert som hans kone. I 1865 

tellingen var det følgende hjemmeboende barn: 

Ole Christian Eriksen på 18 år og registrert 

som matros, Anthon Eriksen på 12 år, Nils 

Eriksen på 9 år og Anders Eriksen på 8 år. I 

folketellingen av 1910 bodde husstanden på 

bruket Sørvigen, som hadde gnr. 1, bnr. 1 

under gården Tjore i Landvik herred. Erik 

Omundsen var registrert født 6.6.1817 i Eide 

sokn, han var da husfar og enkemann og 

registrert som forhenværende skomaker. På 

hjemmebruket bodde også husstanden til 

sønnen Ole Christian Eriksen, født 24.6.1848 i 

Landvik sokn, registrert som skipsfører og gift 

med Mathilde Eriksen, født 5.8.1858 i Landvik 

herred i Hommedal prestegjeld. 

 

005. Inger Johanne Eriksdatter Nyhaven. 

Født 18.9.1845 på bruket Nyhaven under 

gården Nørholmen i Eide sokn, døpt 5.10.1845 

i Eide kirke. Død 30.10.1937, 92 år gammel. 

Hun giftet seg 19.9.1869 i Eide kirke med Ole 

Nicolai Andersen Robertsvig. Født 1.3.1839 i 

Eide sokn. Død 4.4.1909, 70 år gammel, i Eide 

sokn. Han var sønn til Helene Torgiusdatter 

Løvig (1801-1.8.1863) og Anders Olsen 

Fjeldal (14.4.1813-25.5.1884). 

Ole Nicolai Andersen Robertsvig er ane nr. 

007. IV.  på slektslinje 044. 

Ole Nicolai Andersen var i 1872 registrert som  

strandsitter på Homborøy. Han nevnes som los 

i 1874 og 1887, og ved folketellingen i 1900 

var Ole Nicolai Andersen  registrert som fisker 

og pensjonert los. Familien bodde i 1900 på 

Sjurshaugmyren på Homborøy i Eide sokn. I 

matrikkelen av 1905 er Ole Nicolai Andersen 

registrert som eier av gnr. 17, bnr. 4, 

Sjurshaugmyren på Homborøy (Homborøen) i 

Eide sokn. I folketellingen av 1910 var Inger 

Johanne Eriksdatter registeret som husmor og 

losenke med pensjon. Familien bodde i 1910 

på Sjurshaugmyren i Eide sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 046 

 

001. Baard Birketveit. Født ca. 1510 på 

Birketveit i Iveland sokn. Død før 1598 på 

Birketveit i Iveland sokn. Han var gift, men 

hustruens navn er ikke kjent. 

Baard Birketveit var bonde, oppsitter og  

odelsgodseier. Familien bodde på Birketveit i  

Iveland sokn.  

 

002. Tarald Baardson Birketveit. Født ca. 

1540 på Birketveit i Iveland sokn. Død før 

1610 på Birketveit i Iveland sokn. Han var gift, 

men hustruens navn er ikke kjent. 

Tarald Baardson Birketveit var bonde, 

odelsgodseier og lagrettemann. Han er nevnt i 

1598 som lagrettemann i en odelssak på 

gården Øyna. Familien bodde på Birketveit i 

Iveland sokn.  

 

003. Joen Taraldsen Birketveit. Født ca. 

1570 på Birketveit i Iveland sokn. Dsk. 1645 

på Birketveit i Iveland sokn. Han var gift med 

Aaszelle ………datter. Død etter 1650 på 

Birketveit i Iveland sokn.  

Joen Taraldsen Birketveit var bonde, oppsitter 

og odelsgodseier. Han er nevnt fra 1610 i 

skattemanntallet på gården Birketveit, og 

nevnes også i odelsregnskapet av 1624. 

Familien bodde på Birketveit i Iveland sokn. 

 

004. Eilev Joensen Birketveit. Født ca. 1595 

på Birketveit i Iveland sokn. N.- 1625 på 

Haaverstad i Iveland sokn. Død ca. 1660 på 

Haaverstad i Iveland sokn. Han var gift med 

enka Ingeborg Aslaksdatter Haaverstad. N.- 

1664 som oppsitter på Haaverstad i Iveland 

sokn. Hun var datter av Aslak Haaverstad (-

1612) og hustru, men hennes navn er ukjent. 

Eillef Joensen flyttet fra hjemmebruket på 

Birketveit i Iveland sokn og til gården 

Haaverstad i samme sokn, hvor han overtok 

bruket etter svigerfaren. I 1647 ble det opplyst 

at Eilev drev gårdsbruket på Haaverstad 

sammen med sine stebarn, noe som er med på 

å bekrefte at Ingeborg Aslaksdatter hadde vært 

gift før hun giftet seg med Eilev Joensen. 

 

005. Gunder Eilevsen Haaverstad. Født ca. 

1638 på Haaverstad i Iveland sokn. Død 1704 

på Haaverstad i Iveland sokn. Han var gift med 

Aaste Thommesdatter Tortveit. Født 1645 i 

Iveland sokn. Død 1728, 83 år gammel, på 

Haaverstad i Iveland sokn. 

Gunder Eilevsen overtok gårdsbruket på 

Haaverstad etter foreldrene. Han satt med 

gården udelt frem til ca. 1700, men da ble 

Haaverstadgården delt i to bruk. Gunder 

Eilevsen beholdt det ene av brukene, men det 

andre bruket overførte han til svigersønnen 

Telleiv Gunnarsson Haaverstad.  
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006. Mari Gundersdatter Haaverstad. Født 

ca. 1667 på Haaverstad i Iveland sokn. Dsk. 

1701 på Mølland i Iveland sokn. Hun var gift 

med Mads Salvesen Mølland. Født på Horne 

i Iveland sokn. Død 1709 på Mølland i Iveland 

sokn. Han var sønn til Salve Ollufsen Horne 

(1614-1688) og Targier Søfrensdatter Horne 

(1630-). Targier Søfrensdatter var datter av 

Søffren Horne (n.- 1635-1652) og hustru, men 

hennes navn er ikke kjent.   

Mads Salvesen Mølland overtok farens 

jordgods på Mølland. Dette var et jordgods 

som Salve Ollufsen i henhold til skiftebrevet 

etter ham av 1688 viste at Salve hadde pant i 2 

huder jordgods i gården Mølland. Mads 

Salvesen sin part etter foreldrene i gården 

Mølland utgjorde da 1 25/32 ksk. i Mølland i 

Iveland sokn. Familien bodde på Mølland i 

Iveland sokn.  

 

007. Targierd Madsdatter Mølland. Født ca. 

1695 på Mølland i Iveland sokn. Hun giftet seg 

i 1716 med Asbjørn Thoresen Gjerustad. 

Født 1693 på Gjerustad i Vegusdal sokn. Død 

1761 på Gjerustad i Vegusdal sokn. Han var 

sønn til Thore Aasufsen Gjerustad (1663-) 

og hustru Gjertrud Asbjørnsdatter 

Gjerustad (-1717). 

Asbjørn Thoresen Gjerustad er ane nr. 005 

på slektslinje 036.  

Asbjørn Thoresen Gjerustad overtok i 1718  

hjemmebruket på Gjerustad, og i kontrakten lå 

også den avtalen at faren skulle ha follaug på 

bruket. Asbjørn Thoresen kjøpte opp flere 

bruksparter på Gjerustad noe som førte til at 

han i 1742 satt som eier av 1 hud og 1½ ksk. 

jordgods i hele gården. Familien bodde på 

Gjerustad i Vegusdal sokn. 

 

 

SLEKTSLINJE 047 

 

001. Syvert Torjussen Retterstøl. Død 1650 

på Rettestøl i Herefoss sokn. Han var gift med 

Helje Knudsdatter Retterstøl.  

Syvert Torjussen Rettestøl nevnes i 

matrikkelen av 1647 som leilending av 5 gsk. 

jordgods av krongodset på gården Rettestøl i 

Herefoss sokn. Familien bodde i 1647 på 

Rettestøl i Herefoss sokn.  

002. Torjus Syvertsen Retterstøl. Født 1623 

på (Rettestøl) i Herefoss sokn. Død før 

november 1699 på Kylland i Herefoss sokn. 

Dsk. 20.11.1699 på Kylland i Herefoss
266

. Han 

var gift med Johanne Osmundsdatter Lande. 

Født 1621 på Lande i Vegusdal sokn. N.- 

20.11.1699 som enke på Kylland. Død 1704 på 

Rettestøl i Herefoss sokn.  

Torjus Syvertsen Rettestøl nevnes i 

matrikkelen av 1647 som leilending av 3 gsk. 

jordgods av krongodset på gården Rettestøl i 

Herefoss sokn. Familien bodde i 1647 på 

Rettestøl i Herefoss sokn. Ved skifte i 1699 

bodde familien på Kylland i Herefoss sokn. I 

boet var det da et jordgods på 5 ksk. i gården 

Kylland og ½ hud i gåren Retterstøl; begge 

gårdene beliggende i Herefoss sokn.  

Barn: I. Knud Torjussen, til Stoveland før 

1699, n.- på Flaa i 1712, en sønn: Ole 

Knudsen Flaa, n.- på Flaa i 1712. 

II. Syvert Torjussen, til Retterstøl. 

III. Nils Torjussen, på Kylland i 1699. 

IV. Liøel Torjussen, på Kylland i 1699, 

overtok hjemmebruket på Kylland etter 

foreldrene, død før juli 1712, dsk. 1.7.1712 på 

Kylland, gift med Birgitha Børesdatter, død 

før oktober 1719 på Kylland, dsk. 31.10.1719 

på Kylland i Herefoss sokn. 

V. Anna Torjusdatter, på Kylland i 1699.  

 

003. II. Syvert Torjussen Retterstøl. Født 

1652 på Retterstøl i Herefoss sokn. Død før 

desember 1699 på Retterstøl i Herefoss sokn. 

Dsk. 19.12.1699 på Retterstøl i Herefoss sokn. 

Han var gift med enka Ingeborg 

Aanonsdatter Vegusdal. Oppgjørsskifte 

9.6.1725 på Retterstøl i Herefoss sokn. Hun 

var datter av Aanon Andersen Vegusdal og 

hustru Aslaug Ommundsdatter. 

Ingeborg Aanonsdatter hadde i sitt første 

ekteskap vært gift med Reier …….sen, og 

med ham hadde hun sønnen Aanen Reiersen, 

død før mars 1709 på Retterstøl i Herefoss, 

dsk. 21.3.1709 på Retterstøl i Herefoss sokn.  

Syvert Torjussen Retterstøl var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Retterstøl i Herefoss sokn. Ved skifte i 

desember 1699 var det i boet et jordgods på ½ 

hud i gården Retterstøl og 3/8 ksk. i gården 

Kylland.  

Barn: I. Osmund Syvertsen, n.- 9.6.1725 og 

var da gift med Karen Knudsdatter. 

II. Aanen Syvertsen, n.- 9.6.1725 og var da  

gift med Ingeborg Jørgensdatter. 

III. Signe Syvertsdatter, n.- 9.6.1725 og var 

da 42 år gammel og ugift. 
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IV. Johanna Syvertsdatter, n.- 9.6.1725 og 

var da gift med Joen Svendsen Braastad, og 

bodde på Braastad i Øyestad sokn.  

V. Helje Syvertsdatter, n.- 9.6.1725 og var da 

30 år og ugift. 

VI. Torgius Syvertsen, n.- 9.6.1725 og var da 

27 år gammel og ugift. 

VII. Aasbør Syvertsdatter, n.- 9.6.1725 og 

var da 24 år og ugift.  

 

004. I. Osmund Syvertsen Retterstøl. Født 

1677 på Retterstøl i Herefoss sokn. Død 1748 i 

Herefoss sokn. Han giftet seg i 1707  med 

Karen Knudsdatter Bjorvatn. Født 1683 på 

Bjorvatn i Herefoss sokn. Død 1759 i Herefoss 

sokn. Hun var datter av Knud Andersen 

Bjorvatn (1649-1722) og Kari Nilsdatter 

Øyestad (1650-). 

Osmund Syvertsen Retterstøl overtok 

hjemmebruket og var gårdbruker på Retterstøl.  

Barn: I. Ingeborg Osmundsdatter Retterstøl, 

født 1708 på Retterstøl, gift 1729 med Gunder 

Tellefsen Aanesland. 

II. Karen Osmundsdatter Retterstøl, født 

1710 på Retterstøl i Herefoss sokn, gift 1735 

med Jon (John) Clemmetsen Fidje. 

III. Syvert Osmundsen Retterstøl, født 1718 

på Retterstøl, gift to ganger; første gang i 1743 

med Anna Ommundsdatter Gauslå, født 

1712, død 1751 på Retterstøl. Etter Annas død 

giftet Syvert seg i 1752 med Guri 

Andersdatter Imenes, født 1724, død 1768. 

 

005. II. Karen Osmundsdatter Retterstøl. 

Født 1710 på Retterstøl i Herefoss sokn. Hun 

giftet seg i 1735 med Jon (John) Clemmetsen 

Fidje. Født 1709 på Nedre Stor Uldal i 

Mykland sokn. Død før mai 1766, dsk. 

26.5.1766 på Fidje i Vegusdal sokn. Han var 

sønn til Clemmet Gregoriusen Uldal (1658-

1739) og hustru Gudborg Torgrimsdatter 

Askeland (1680-). 

Jon (John) Clemmetsen Fidje er ane nr. 005 

på slektslinje 037. 

Jon Clemmetsens husstand bodde i en periode  

på Hovland i Vegusdal sokn, men deretter 

flyttet familien til gården Fidje  i samme sokn. 

Jon Clemmetsen kjøpte i 1748 et bruk på Fidje 

av jordgodseier Paul Friderich Flyg. Jon var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Etter Jons 

død i 1766 ble det holdt oppgjørskifte på 

bruket på Fidje, og eiendommen ble overtatt av 

nest eldste sønn Clemmet Jonsen Fidje. Det 

var også avtalt at enka Karen Osmundsdatter 

skulle han folloug i sønnens hus. 

 

 
 
Eide soknekirke er oppført i 1795 og ligger på 

gården Eides grunn i tidligere Eide sokn; nå i 

Grimstad kommune.  

 

 
Herefoss kirke er oppført i årene 1860-1865 og 

ligger i Herefoss kirkesokn i nåværende Birkenes 

kommune.  

 

 
 
Vegusdal kirke på gården Engesland i Vegusdal 

kirkesokn er oppført i 1866-1867. Vegusdal 

kirkesokn ligger i nåværende Birkenes kommune.

http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/720061_herefoss-kirke
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KART 
 

 

Skjernøygrenda med gårdene Rossnes (Rosnes), Farestad og Ytre Berge, Skjernøysund, Frivoll, Homsvika, 

Stusøy, Dyrstad med Valvik samt øyene Færøy og Låven med Ryvingen fyr.  
Gården Rsosnes (som også skrives Rosnes) ligger som en halvøy øst på Skjernøy. Bebyggelsen ligger vest på 

Rossneshalvøya og det er en gangbro over sundet til Farestad. Kartet er levert av Mandal kommune i 2003 med 

godkjenning til bruk som oversiktskart. Fra Rosnes kom Berthe Ouensdatter Rosnes, født 1806 på Rosnes i 

Halse kirkesogn, nevnt 11 år i 1817, nevnt i 1831 som gift med Peder Nilsen Solaas, til Ytre Solaas i Holum 

(Holme) herred. 
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Gårdskart over Holum herred vestre del. Kilde: Kopi fra boka Holum Gardshistorie. 
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Gårdskart over Holum herred østre del. Kilde: Kopi fra boka Holum Gardshistorie. 
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Kart over Sør-Audnedal herred samt vestre deler av Halse og Harkmark herred.  
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VEDLEGGSDOKUMENTER 
 

GÅRDSKVERNA: VIKTIG ENHET I GÅRDENS MATPRODUKSJON: 
 

Forenkla skisse av gårdskvern, Om bruken av kverna, se side 32. 
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MATRIKKELEN 1886: 
 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     1. 

Gammelt matrikkelnummer:    1. 

Navn på gård:      Svinstad. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 

 

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

Skilling 

1 580 Svinstad Nils Pedersen 4-57 1-4-18-0 

2 579 Svinstad Stian Olsen 4-49 1-4-18-0 

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     2. 

Gammelt matrikkelnummer:    2. 

Navn på gård:      Eigeland. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  5. 

 

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

Skilling 

1  578  Eigeland  Erik Aanonsen  0-4  0-0-3-0  

2  577a  Eigeland  Tobias Leivsen  1-50  0-4-10-0  

3  577b, 575  Eigeland  Osmund Torkelsen  3-58  2-0-14-0  

4  576  Eigeland  
Peter Andreas 

Andersen  
1-90  1-0-15-0  

5  574  Eigeland  Morten Knudsen  2-2  1-0-23-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     3. 

Gammelt matrikkelnummer:    3. 

Navn på gård:      Haaland. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 

 

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

Skilling 

1  573  Haaland  Syvert Eriksen  2-9  1-2-10-0  

2  572  Haaland  Ole Eriksen  2-9  1-2-10-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     4. 

Gammelt matrikkelnummer:    4. 

Navn på gård:      Bjelland. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  11. 
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Bruksnr. Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Skyld i mark og øre Daler-Ort-

Skilling 

1  

571 568, 

565b}a 

567a, 

566a  

Bjelland  Knud T. Opsager  0-28  0-1-1-0  

2  570  Bjelland  Ole Eriksen Haaland  0-54  0-1-20-0  

3  569  Bjelland  Tobias Tollaksen  0-54  0-1-20-0  

4  
568, 

565b}b  
Bjelland  Tobias Olsen  0-82  0-2-20-0  

5  
567b, 

566b  
Bjelland  Berte Villumsdatter  0-90  0-3-4-0  

6  
565a, 

563}l  
Bjelland  Gunder Eriksen  1-2  0-3-12-0  

7  
565a, 

563}2, 3  
Bjelland  Søren Jensen  1-96  1-1-18-0  

7  
565a, 

563}2, 3  
Bjelland  Edvard Olsen  1-96  1-1-18-0  

8  
565a, 

563}4  
Bjelland  Andreas Andersen  0-69  0-2-10-0  

9  
565a, 

563}6  
Bjelland  Tjøstolv Bjelland  0-24  0-0-20-0  

10  564  Bjelland  Tobias Tollaksen  0-79  0-2-17-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     5. 

Gammelt matrikkelnummer:    5. 

Navn på gård:      Aurebæk, alm. skr. Øvrebæk. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  5. 

 

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

Skilling 

1  
562a, 

562b}a  
Aurebæk  Gjert Nilsen  2-37  1-2-0-0  

2  
562a, 

562b}b  
Aurebæk  Gjert Nilsen  0-69  0-2-1-0  

3  561  Aurebæk  Tobias Olsen  1-50  0-3-19-0  

4  560  Aurebæk  Jens Nilsen  1-35  0-4-0-0  

5  559  Aurebæk  Nils Aanonsen  3-6  1-4-1-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     6. 

Gammelt matrikkelnummer:    7. 

Navn på gård:      Solaas øvre. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 
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Bruksnr. Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Skyld i mark og øre Daler-Ort-

Skilling 

1  557  Solaas øvre  Ole Aanonsen  2-3  1-1-17-0  

2  556  Solaas øvre  Erik Aanonsen  2-3  1-1-17-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     7. 

Gammelt matrikkelnummer:    8. 

Navn på gård:      Solaas østre. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  3. 

 

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

Skilling 

1  555  Solaas østre  Morten Olsen  1-27  0-3-6-0  

2  554  Solaas østre  Nils Pedersen  2-3  1-1-17-0  

3  553  Solaas østre  Hans Kr. Jensen  2-3  1-1-17-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     8. 

Gammelt matrikkelnummer:    9. 

Navn på gård:      Kvidbergskaar, gaardsnavnet alm. skr.  

      Hvidbergskaar eller Hvidebergsgaard. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  7. 

 

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

Skilling 

1   Lien  Ole Abrahamsen  1-2  0-2-4-0  

2   Hermansheien  Ole Abrahamsen  0-61  0-2-9-0  

3   Kvidbergskaar  Tarald Nilsen  0-97  0-2-21-0  

4   Kvidbergskaar  Thomas Haalands enke  0-59  0-2-4-0  

5   Kvidbergskaar  Halkel Jonsen  0-73  0-2-4-0  

6   Kvidbergskaar  Syvert Nilsen  0-24  0-0-18-0  

7  Kvidbergskaar  Tarald Nilsen  0-24  0-0-17-0  

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     10. 

Gammelt matrikkelnummer:    11. 

Navn på gård:      Smedland, . 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 

 

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

Skilling 

1  548, 546  Smedland  Søren Salvesen  5-60  3-0-13-0  

2  547  Smedland  Tobias Olsen  5-22  2-4-15-0  
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Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     12. 

Gammelt matrikkelnummer:    13. 

Navn på gård:      Opsaager. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  3. 

 

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

Skilling 

1  544  Opsaager  Knud Tjølesen  2-71  1-2-6-0  

2  543  Opsaager  Reinert T. Thomassen  2-71  1-2-6-0  

3  503b, f  Grøsbrokken  Reinert T. Thomassen  0-83  0-2-13-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     13. 

Gammelt matrikkelnummer:    14. 

Navn på gård:      Fodnebø, alm. skr. Fodneby. 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2. 

 

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

Skilling 

1  542a  Præstegaarden  Sognepræsten  14-40  7-2-7-0  

2  542b  Fodnebø  Kommunen  0-59  0-1-13-0  

 

 

Herred:      Holme. 

Sogn:      Holme. 

Gårdsnummer:     17. 

Gammelt matrikkelnummer:    18. 

Navn på gård:      Holmegaard, som også kaldes Holum (Haalum). 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  33. 

 

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

Skilling 

1  532a  Nødbæk  
Johan Fredrik Knudsen 

d. y.'s Børn  
1-68  0-2-22-0  

2  531  Vaadnemoen  
Johan Fredrik Knudsen 

d. y.'s Børn  
0-75  0-1-20-0  

3  530a  Vaadne  Tørres Tønnessen  0-56  0-1-8-0  

4  
530b, 

529b  
Vaadne  Martin M. Knudsen  1-64  0-3-23-0  

5  529a  Vaadne  Hans Olsen  2-14  1-0-5-0  

6  528  Kirkelien  Peder Aukelsen  0-79  0-2-0-0  

7  527a  Almelien  Ommund J. Fuskeland  0-71  0-2-0-0  

8  527b  Almelien  Gabriel Torkelsen  0-71  0-2-0-0  

9  526  

Vandfald, 

Sagtomt og 

Hestebeite  

Martin Knudsen 

Vaadne  
0-28  0-0-13-0  

9  526  
Vandfald, 

Sagtomt og 
Johan I. Knudsens Børn  0-28  0-0-13-0  
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MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

  

 

Hestebeite  

10  525a  Holmegaard  Kristen Olsen  5-12  2-1-18-0  

11  525b, c  Holmegaard  Kristen Olsen  5-12  2-1-18-0  

12  524  Holmegaard  Bent Tjomsland  4-51  2-1-18-0  

13  523  Holmegaard  Tobias Gundersen  3-98  2-1-18-0  

14  522a  Laustø øvre  Edvard Andersen  0-31  0-0-18-0  

15  522b  Laustø øvre  Edvard Andersen  0-59  0-1-11-0  

16  522c  Laustø øvre  Hans Jørgensen  0-28  0-0-17-0  

17  521  Løiningen  Jens C. Hansen  1-6  0-3-15-0  

18  520  Moen  Peder Simonsens Enke  0-24  0-0-13-0  

19  519a  Moen  Carl Chr. Svensen  0-51  0-1-1-0  

20  519b  Saron  Holme Missionsselskab  0-3  0-0-1-0  

21  518a  Moen  Osmund Larsen  0-76  0-2-0-0  

22  
518b, 

517a}1  
Moen  Ole Gabrielsen  1-33  0-3-11-0  

23  
518b, 

517a}2  
Moen  Holme Samlag  0-31  0-0-21-0  

24  
518b, 

517a}3  
Moen  Hans Olsen  0-6  0-0-3-0  

25  

518c, 

517b, 

513c  

Moen  
E. Reiersen, 

Kirkesanger  
0-49  0-1-2-0  

26  516  Kaddeland  Ole A. Tommassen  1-7  0-2-4-0  

27  515  Hovmoen  Hans Sørensen  0-54  0-1-2-0  

28  514a, b  Kaddeland  Jon Aadnesen  0-21  0-0-18-0  

29  512a, b  Kaddeland  Jon Aadnesen  2-86  1-3-16-0  

30  513a  Kaddeland  Adolf Kristensen  1-54  0-3-14-0  

31  
513b, 

511  
Skogen øvre  

Gotfred Emanuelsen 

Møll  
0-31  0-1-2-0  

32  513d  Skogen øvre  Even Reiersen  1-54  0-3-14-0  

 

Registreringer av gårder i matrikkelen 1886 vedrører de områder i Holum herred som slekten 

Solaas enten hadde nære familiære forhold til, eller naboforhold som jaktlag, belag og skolekrets. 
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MATRIKKELEN 1905: 
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SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 
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Registreringer av gårder i matrikkelen 1905 vedrører de områder i Holum herred som slekten 

Solaas enten hadde nære familiære forhold til, eller naboforhold som jaktlag, belag og skolekrets. 
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Folketellingen 1910: 
 

Navn på bosted:    Svinstad, gnr. 1, bnr. 1.  

Antall personer registrert på bostedet:  6.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Nils Nilsen Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

22.9.1882 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Rakel 

Olsdatter 

Husmoder Gift Gårdmannskone 9.5.1883 Løvdal 

(Laudal) 

Norsk 

Nils Tryve 

Nilsen 

Sønn Ugift  24.3.1908 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Olav Nilsen Sønn Ugift  24.9.1909 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Aase Gurine 

Torjesdatter 

 Enke Gårdmannsenke. 

Lever av egne 

midler 

8.3.1836 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Marte 

Bentsdatter 

 Ugift Tjenestepike 23.8.1888 Øyslebø Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Svinstad, gnr. 1, bnr. 2.  

Antall personer registrert på bostedet:  3.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Eilert 

Holmesland 

Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

29.9.1864 Halse Norsk 

Tora 

Stiansdatter  

Husmoder Gift Gårdmanns-

kone 

7.3.1861 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Gurine 

Eilertsdatter 

Datter Ugift Gårdsarbeide 29.91888 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Eikeland, gnr. 2, bnr. 2.  

Antall personer registrert på bostedet:  5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Ole Tobiassen Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

11.1.1878 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Henriette 

Listad 

Husmoder Gift Husgjerning og 

gårdsarbeider  

18.6.1888 Øyslebø Norsk 

Sverre Falk  Ugift Forsørges av 

gårdbruker 

28.12.1899 Øyslebø Norsk 

Olevine Falk  Ugift Forsørges av 

gårdbruker 

23.3.1903 Øyslebø Norsk 

Aase Marie  Enke Lever av sine 

midler 

11.4.1843 Laudal Norsk 

 

 

 

 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

  

 

Navn på bosted:    Eikeland, gnr. 2, bnr. 3.  

Antall personer registrert på bostedet:  5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Guttorm 

Eikeland 

Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

1.3.1858 Søndre Undal Norsk 

Gunhild 

Osmundsdatter 

Husmoder Gift Husgjerning og 

gårdsarbeide 

30.3.1862 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Olevine 

Guttormsdatter 

Datter Ugift Kreaturstell og 

gårdsarbeide 

25.3.1888 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Osmund 

Guttormsen 

Sønn Ugift Gårdsarbeide 21.9.1889 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Katrine 

Guttormsdatter 

Datter Ugift  28.8.1899 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Eikeland, gnr. 2, bnr. 4.  

Antall personer registrert på bostedet:  7.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Petter A. 

Andersen 

Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

18.4.1829 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Anne Gurin 

Olsdatter 

Husmoder Gift Kreaturstell 4.5.1835 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Olav Pettersen Sønn Gift Gårdsarbeide 1.12.1858 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Theodora 

Knudsdatter 

Sønnekone 

(svigerdatter) 

Gift Husgjerning og 

gårdsarbeide 

22.10.1869 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Petter Olavsen Sønn Ugift Jordbruksar-

beider 

29.5.1891 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Sofie 

Olafsdatter 

Datter Ugift Gårdsarbeide 29.1.1896 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Knut Olavsen Sønn Ugift  17.4.1903 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Eikeland, gnr. 2, bnr. 5.  

Antall personer registrert på bostedet:  4.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Morten 

Knutsen 

Husfader Gift Sjømann, 

gårdbruker og 

selveier 

15.12.1857 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Katrine 

Sørensdatter 

Husmoder Gift Kreaturstell og 

gårdsarbeide 

16.6.1853 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Karl Andreas 

Mortensen 

Sønn Ugift Gårdsarbeide 28.6.1880 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Emma 

Mortensdatter 

Datter Ugift Husgjerning 5.10.1890 Holme 

(Holum) 

Norsk 
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Navn på bosted:    Aurebæk, gnr. 5, bnr. 1 og 2.  

Antall personer registrert på bostedet:  1.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Kornelius 

Osmundsen 

Husfader Ugift Gårdbruker og 

selveier 

5.8.1879 Halsaa (Halse 

og Harkmark) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Aurebæk, gnr. 5, bnr. 3.  

Antall personer registrert på bostedet:  5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Ole Tobiassen Husfader Gift Snekker, 

gårdbruker og 

selveier 

1.7.1868 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Rebekka 

Eriksdatter 

Husmoder Gift Gårdmanns-

kone 

19.9.1879 Halsaa (Halse 

og Harkmark) 

Norsk 

Torleiv Olsen Sønn Ugift  16.10.1903 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Selma 

Olsdatter 

Datter Ugift  16.9.1906 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Gurine 

Tobiasdatter 

Husfaders søster Ugift Tjenestepike 28.9.1893 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Aurebæk, gnr. 5, bnr. 4.  

Antall personer registrert på bostedet:  3.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Thore 

Aanensen 

Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

3.2.1835 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Elen 

Jensdatter 

Husmoder Gift Gårdmanns-

kone 

10.8.1849 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Einar Pedersen Pleiebarn Ugift  23.1.1902 Halsaa (Halse 

og Harkmark) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Aurebæk, gnr. 5, bnr. 5.  

Antall personer registrert på bostedet:  5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Nils Aanensen Husfader Gift Gårdbruker og 

selveier 

16.2.1845 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Maren 

Jensdatter 

Husmoder Gift Gårdmanns-

kone 

25.12.1849 Aa i Lyngdal Norsk 

Aanen Nilsen Sønn Ugift Arbeider 1886 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Jens Nilsen Sønn Ugift Arbeider ved 

gårdsbruket 

 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Nora 

Nilsdatter 

Datter Ugift  1893 Holme 

(Holum) 

Norsk 
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Navn på bosted:    Solaas øvre, gnr. 6, bnr. 1.  

Antall personer registrert på bostedet:  8.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Anne Sofie 

Stiansdatter 

Husmoder Enke Gårdbrukerske 

og selveier 

11.2.1852 Søndre Undal Norsk 

Aanen Olsen Sønn Gift Gårdsarbeider 25.1.1885 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Stian Olsen Sønn Ugift Sjømann 1.10.1887 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Anders Olsen Sønn Ugift Gårdsarbeider 19.10.1893 Holme 

(Holum) 

 

Anna 

Aanensdatter 

 Ugift Kreaturstell 2.6.1842 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Stina Olsdatter Svigerdatter 

(sønnekone) 

Gift Husgjerning 13.12.1884 Øyslebø Norsk 

Olga 

Aanensdatter 

Datter Ugift  2.6.1907 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Olaf Aanensen Sønn Ugift  21.4.1910 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Solaas øvre, gnr. 6, bnr. 2.  

Antall personer registrert på bostedet:  7.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Erik A. Solaas Husfader Enkemann Gårdbruker, 

selveier og 

skolelærer 

27.12.1839 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Gurine 

Eriksdatter 

Datter Datter Kreaturstell 8.11.1868 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Peder Eriksen Sønn Gift Gårdsarbeider 23.4.1870 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Ida From Husmoder Gift Husstell og 

gårdsarbeide 

3.6.1876 Grimstad Norsk 

Ernst Pedersen Sønn Ugift  29.9.1903 Grimstad Norsk 

Margot 

Pedersdatter 

Datter Ugift  14.11.1905 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Johan From Sønn Ugift  15.10.1907 Holme 

(Holum) 

Norsk 
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Navn på bosted:    Solaas østre, gnr. 7, bnr. 2.  

Antall personer registrert på bostedet:  2.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Nils Pedersen Husfader Ugift Gårdbruker og 

selveier 

7.10.1836 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Kristian 

Pedersen 

 Ugift Husgjerning 

og jordbruks-

arbeide 

7.4.1839 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

 

Navn på bosted:    Solaas østre, gnr. 7, bnr. 3.  

Antall personer registrert på bostedet:  5.  

 

Navn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Etsinitet 

Jens Hansen Husfader Gift  16.6.1849 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Marie 

Jonsdatter 

Husmoder Gift  29.9.1873 Vigmostad Norsk 

John Jensen Sønn Ugift  13.6.1904 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Erling Jensen Sønn Ugift  25.8.1910 Holme 

(Holum) 

Norsk 

Martin Jensen Sønn Ugift  25.8.1910 Holme 

(Holum) 

Norsk 

 

Registreringer av beboere i henhold til folketellingen fra 1910 på et utvalg av gårdsbruk i områder 

i Holum herred som slekten Solaas enten hadde nære familiære forhold til, eller naboforhold som 

jaktlag, belag og skolekrets. 
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MATRIKKELEN 1950: 
 

1 Svinstad   

1 Svinstad 4 mark 57 øre  Svenke N. Svinstad   

2 Svinstad 4 mark 49 øre  Stian Åkset   

 

2 Eikeland   

1 Eikeland 0 mark 04 øre  Erik Aanensen   

2 Eikeland 1 mark 50 øre  Ragnvald Imeland   

3 Eikeland 1 mark 97 øre  Aasmund G. Eikeland   

4 Eikeland 1 mark 90 øre  Dora Eikeland   

5 Eikeland 2 mark 02 øre  Andreas Eikeland   

6 Eikeland 1 mark 61 øre  Olevine Holbek   

 

3 Haaland   

1 Haaland 2 mark 09 øre  Wilhelm E. Toft   

2 Haaland 2 mark 09 øre  Trygve Gundersen   

 

4 Bjelland   

1 Bjelland 0 mark 28 øre  Sigurd N. Upsaker   

2 Bjelland 0 mark 54 øre  Trygve Gundersen   

3 Bjelland 0 mark 54 øre  Tobias T. Skrøvje   

4 Bjelland 0 mark 82 øre  Tobias T. Skrøvje   

5 Bjelland 1 mark 39 øre  Marta Stensland   

6 Bjelland 1 mark 02 øre  Kristian S. Lindland   

7 Bjelland 0 mark 98 øre  Th. Hofmoens enke   

8 Bjelland 0 mark 19 øre  Ingema Skrøvje   

10 Bjelland 0 mark 79 øre  Tobias T. Skrøvje   

11 Bjelland 0 mark 25 øre  Trygve Gundersen   

13 Bjelland 0 mark 98 øre  Petter Løining   

 

5 Aurebæk   

1 Aurebæk 2 mark 37 øre  Kornelius O. Aurebekk   

2 Aurebæk 0 mark 69 øre  Kornelius O. Aurebekk   

3 Aurebæk 1 mark 50 øre  Ole T. Aurebekk   

4 Aurebæk 1 mark 35 øre  Bent Kvelland   

5 Aurebæk 3 mark 06 øre  Jens N. Aurebekk   

 

6 Solås øvre   

1 Solås øvre 2 mark 03 øre  Anders Solås   
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2 Solås øvre 2 mark 03 øre  Ernst Solås   

 

7 Solås østre   

1 Solberg 1 mark 27 øre  Anna Kalhovd   

2 Solås østre 2 mark 03 øre  Johan F. Solås   

3 Solås østre 2 mark 03 øre  Erling J. Solås   

 

8 Kvitbergskår   

1 Lien 1 mark 02 øre  Olav T. Kvidbergskår   

2 Hermansheien 0 mark 61 øre  Olav T. Kvidbergskår   

3 Kvitbergskår 1 mark 45 øre  Nils S. Kvidbergskår   

4 Kvitbergskår 0 mark 59 øre  Tomas T. Kvidbergskår   

5 Kvitbergskår 0 mark 73 øre  Søren Kvidbergskår   

 

10 Smedland   

1 Smedland 5 mark 60 øre  Håkon Bjørkenes   

2 Smedland 5 mark 22 øre  Ole Tobiassen   

 

12 Opsaker   

1 Opsaker 2 mark 71 øre  Sigurd N. Upsaker   

2 Opsaker 2 mark 71 øre  Nils T. Upsaker   

4 Opsaker 0 mark 11 øre  Nils T. Upsaker   

 

13 Fodnebø   

1 Prestegården 6 mark 80 øre  Soknepresten   

2 Klosteret 0 mark 59 øre  Provst Tønnessens legat 
Fodnebø 

(overstrøket) 

3 Sørbø 3 mark 76 øre  Gunnar Linjord   

4 Fodnebø vestre 3 mark 80 øre  Torkel L. Lindland   

5 Kjølemoen 0 mark 04 øre  Ludvig K. Kjølemoen   

 

17 Holmegård   

1 Nødbæk 1 mark 68 øre  Nils Holmegård   

2 Vådnemoen 0 mark 75 øre  Nils Holmegård   

3 Vådne 0 mark 56 øre  Anders Holbek   

4 Vådne 1 mark 64 øre  Agnes Knutzen   

5 Vådne 2 mark 04 øre  Hans O. Vådne   

6 Kirkelien 0 mark 79 øre  John J. Sletten   

7 Almelien 0 mark 71 øre  Alfred Tjomsland   

8 Almelien 0 mark 71 øre  Olga Fuskeland   
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9 
Vannfall, Sagtomt 

og Hestebeide 
0 mark 28 øre  Nils Holmegård   

10 Holmegård 3 mark 14 øre  Tor Holmegård   

11 Holmegård 2 mark 86 øre  Fredrik Holmegård   

12 Holmegård 4 mark 42 øre  Asbjørn K. Øyslebø   

13 Holmegård 3 mark 70 øre  Tobias Holmegård   

15 Laustø øvre 0 mark 68 øre  Hildur Fuskeland   

16 Laustø øvre 0 mark 15 øre  Martin Solås   

17 Løining 1 mark 02 øre  Petter Løining 
Løningen 

(overstrøket) 

18 Moen 0 mark 18 øre  Martin Edvardsen   

19 Moen 0 mark 45 øre  Karl Monen   

21 Moen 0 mark 76 øre  Gurine Holmesland   

22 Moen 1 mark 25 øre  Andrea Gabrielsen   

23 Moen 0 mark 31 øre  Nils Holbek   

25 Moen 0 mark 49 øre  J. Bjerland   

26 Kaddeland 1 mark 07 øre  Ola Kaddeland   

27 Hofmoen 0 mark 54 øre  Th. Hofmoens enke   

29 Kaddeland 3 mark 07 øre  Bertin Ask   

30 Kaddeland 1 mark 54 øre  Kristian Haddeland   

31 Skogen øvre 0 mark 31 øre  Knud E. Lie   

32 Kaddeland 1 mark 45 øre  Daniel Danielsen   

33 Moen 0 mark 04 øre  Anna Holmer 
Holmegård 

(overstrøket) 

34 Laustø øvre 0 mark 01 øre  Kåre Wærendskjold   

36 Vollen 0 mark 10 øre  Hans O. Vådne   

37 Nyvold 0 mark 06 øre  Holum herred   

38 Laustømoen 0 mark 02 øre  Helga Suvatne   

39 Solheim 0 mark 05 øre  Selmer Theland   

40 Frivold 0 mark 01 øre  Maurits Kolstad   

41 Solbakken 0 mark 03 øre  Gurine Holmesland 
Solheim 

(overstrøket) 

43 Midttun 0 mark 03 øre  Lars Helleren   

44 Heimtun 0 mark 04 øre  Anders Baardsen   

45 Solheim 0 mark 03 øre  Hans Hansen   

46 Hov 0 mark 09 øre  Ommund Nøding   

48 Heimly 0 mark 30 øre  Knut N. Holmegård   

49 Furuly 0 mark 20 øre  N. Langeland   

50 Krossbu 0 mark 04 øre  J. J. Sletten   

51 Solheim 0 mark 02 øre  Borghild Holmesland   
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52 Furuly 0 mark 03 øre  Erik Jensen Helle   

53 Solli 0 mark 02 øre  Georg Theland   

54 Meierivoll 0 mark 05 øre  Knut Helle   

56 Furuheim 0 mark 02 øre  Sigrid Carlsen   

57 Fjelly 0 mark 04 øre  Thomas Holbek   

58 Vestheim 0 mark 01 øre  Anders Baardsen (overstrøket) 

59 Norheim 0 mark 01 øre  Sigrid Carlsen   

60 Nordvollen 3 mark 28 øre  Henrik Holmegård   

62 Kloppen 0 mark 40 øre  Nils Holmegård   

63 Fjellheim 0 mark 01 øre  Peter Holmegård   

64 Austermoen 0 mark 07 øre  Svenke Sløgedal   

66 Mo 0 mark 04 øre  Svenke Sløgedal   

68 Fjelly 0 mark 28 øre  Tobias Holmegård   

69 Stemmen 0 mark 02 øre  Hildur Fuskeland   

70 Onheim 0 mark 03 øre  Katrine Pedersen   

71 Haugbo 0 mark 04 øre  Jens Roland   

73 Kveldsro 0 mark 10 øre  Holum herred   

74 Solstua 0 mark 04 øre  Kristian Haddeland   

75 Normo 0 mark 03 øre  Håkon Lie 
Nornes 

(overstrøket) 

76 Solkro 0 mark 01 øre  Sara Løyning   

77 Eikely 0 mark 03 øre  B. Nøding Bentsen   

78 Fjellvang 0 mark 04 øre  Nils Nesland   

 

Registreringer av gårder i matrikkelen 1950 vedrører de områder i Holum som slektene Solaas og  

Holmegaard enten hadde nære familiære forhold til, eller naboforhold som jaktlag, belag og 

skolekrets. 
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KOMMUNEVALGET 1955:  

PARTIFORDELING AV KOMMUNESTYREREPRESENTANTER 

GJELDENDE FOR HERREDENE I MANDALSREGIONEN:  

 

Kommune AP NKP BFL BP H KRF V UPL SUM 

Halse og 

Harkmark8 

4 0 0 4 3 2 5 39 21 

Holum10 4 0 1311 0 0 0 0 0 17 

Øyslebø12 6 0 0 8 0 0 3 0 17 

Finsland13 0 0 0 10 0 2 1 0 13 

Konsmo14 6 0 715 0 0 0 0 0 13 

Vigmostad16 3 0 0 7 0 0 3 0 13 

Sør-Audnedal17 5 0 0 3 2 2 5 0 17 

Spangereid 3 0 0 2 1 0 7 0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 109 
9 Den upolitiske listen var en bygdeliste for beboerne i Harkmark kirkesokn. 
10 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 200. 
11 I Holum herred ble det stilt med 2 forskjellige borgerlige felleslister. Den ene listen fikk valgt inn 11 

representanter og den andre listen 2 representanter. 
12 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 891. 
13 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 11  
14 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 289. 
15 Den borgerlige felleslista i Konsmo herred var et listesamarbeid mellom Bondepartiet og Venstre. 
16 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 820. 
17 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 566. 
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HJEMMEHØRENDE FOLKEMENGDE I MIDTRE DELER AV VEST-

AGDER I PERIODEN 1920-1960, SAMT HERREDENES 

AREAL/FLATEINNHOLD 
 

Kommune Kommune-

nummer  
192018 193019 194620 195021 196022 Areal i km² 

16 

Mandal 1002 3441 3594 3996 4407 5198  

Øvrebø 1016 823 771 1004 932 936 116,00 

Greipstad 1017 892 1023 1303 1360 1923 Se Søgne 

Søgne 1018 2786 2610 3050 3226 3768 239,83 

Halse og Harkmark 1019 3138 2696 2860 2785 3327 116,90 

Holum 1020 1243 1220 1268 1241 1154 113,07 

Øyslebø 1021 942 956 1198 1109 1119 153,76 

Laudal 1022 724 769 838 773 644 97,73 

Finsland 1023 805 848 965 971 842 114,15 

Bjelland 1024 792 760 799 709 681 164,84 

Konsmo 1027 802 798 987 893 768 195,80 

Vigmostad 1028 789 689 700 668 624 Se Konsmo 

Sør-Audnedal 1029 2817 2486 2361 2403 2326 171,70 

Spangereid 1030 1510 1226 1222 1170 1062 63,36 

Austad 1031 1032 830 789 756 656 Se Lyngdal 

Lyngdal 1032 2520 2289 2558 2715 2889 380,24 

Kvås 1033 669 556 581 589 492 Se Lyngdal 

Spind 1040 1062 863 774 737 688 41,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

18 NOS VII 40 1922, s. 41 og 42. 

19 NOS VIII 192 1932, s. 18 og 19. 

20 NOS XI 31 1950, s. 22 og 23. 

21 NOS XI 153 1954, s. 22. 

22 NOS XII 140 1964, s. 45. 

16 Norges Matrikel, Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. oktober 1905, Lister og Mandals amt.  
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SLUTTNOTER – INKLUDERT 

HISTORISK OVERSIKT OG 

STEDSNAVNSBESKRIVELSER. 
                                                           
1
 ”Franken er en region som nå ligger i de to tyske 

delstatene Bayern og Baden-Württemberg. Området 

var sete for de saliske tysk-romerske keisere, og 

anses som et av de fem opprinnelige 

kjernehertugdømmene som utgjorde det gamle tyske 

rike. Området strakte seg langt nordover i Tyskland, 

østover inn i Østerrike og inn i Frankrike i en 

periode. I løpet av middelalderen og den tidlige 

moderne perioden kom mye av det øvre Franken 

under erkebispedømmet Bamberg, Würzburg og 

Fulda, særlig de delene som hadde vært del av 

Thüringen. 

De tre største byene i Franken er Nürnberg, 

Würzburg (begge i delstaten Bayern) og Heilbronn 

(Baden-Württemberg). 

I 1803 annekterte Napoleon den sydøstlige del av 

Franken til Bayern, som ble opphøyet til et 

kongerike, og området tilhører Bayern den dag i 

dag. Kulturelt skiller det seg imidlertid i noen grad 

fra det egentlige Bayern; f.eks. er Franken 

overveiende protestantisk, mens Bayern ellers er 

katolsk”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
2
 I 1806 ble Franken innlemmet i Bayern.   

 
3
 ”Thüringen (offisielt: Fristaten Thüringen) ligger 

i sentrum av Tyskland og er blant de mindre av 

landets 16 delstater med et areal på 16 200 km
2
 og 

2,26 millioner innbyggere. Hovedstaden er Erfurt. 

Thüringen grenser mot Niedersachsen, Sachsen-

Anhalt, Sachsen, Bayern og Hessen. Viktige byer 

foruten hovedstaden inkluderer Gera, Jena, Weimar, 

Gotha, Eisenach og Suhl”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
4
 ” Metz er en industriby i det nordøstlige 

Frankrike. Byen er også hovedstad i departementet 

Moselle og regionen Lorraine. Byen har et areal på 

41,94 km², og har cirka 124 300 innbyggere (2004). 

Under den fransk-tyske krig ble den franske Rhin-

armeen innesluttet i festningen Metz fra 19.august 

til 27.oktober 1870, hvor den etter mislykkede 

utbruddsforsøk måtte overgi seg med sin 170 000 

mann store hær”. Kilde: Wikipedia (2010). 

 
5
 ”Kongeriket Sachsen hadde sin opprinnelse i en 

rekke tidligere statsdannelser. Stamhertugdømmet 

Sachsen vokste frem i året 804 som en statsdannelse 

av saksere i det som i dag utgjør Niedersachsen og 

Schleswig-Holstein. Da det opphørte i 1260 hadde 

det utbredt seg østover og sørover. Det ga opphav 

til hertugdømmet Sachsen-Wittenberg som 

eksisterte fra 1260 til 1356. 

Hertugdømmet Sachsen-Wittenberg var den direkte 

forgjengeren til kurfyrstedømmet Sachsen som 

                                                                                    

mellom 1356 og 1806 var innlemmet i det hellige 

romerske rike av den tyske nasjon. Innenfor det 

geografiske området som kom til å utgjøre 

kongeriket Sachsen, ble også Markgrevskapet 

Meißen opprettet i året 965. I 1423 ble det 

innlemmet i kurfyrstedømmet Sachsen”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 
6
 ”Maurere er en betegnelse på de muslimske 

innbyggerne på Den iberiske halvøy og i Maghreb 

(Nord-Afrika) i middelalderen. 

I 711 begynte de erobringen av Iberia, som var 

fullført i løpet av fem år. I 718 begynte så 

reconquista, den langvarige kristne gjenerobringen 

som skulle fortsette helt til 1250 i Portugal og 1492 

i Spania. 

Et forsøk på å erobre områder nord for Pyreneene 

endte i 732, da Karl Martell slo maurerne i slaget 

ved Poitiers. Den opprinnelige mauriske staten 

dekket det meste av dagens Spania og Portugal, 

men i 750-årene oppsto det indre konflikter, og den 

ble splittet i mindre fyrstedømmer underlagt 

Córdoba-kalifatet. 

De kristne områdene i nord og vest gjenerobret 

sakte men sikkert, slik at i løpet av de neste 

århundrene kom Galicia, León, Navarra, Aragon, 

Catalonia, Portugal og Castilla under kristen 

kontroll. Man fikk så en periode med gjensidig 

toleranse, hvor maurere, kristne og jøder levde 

sammen. I 1031 kollapset Kalifatet Cordoba, og det 

islamske området i Spania ble deretter styrt av 

nordafrikanske maurere. 

I 1212 ble maurerne drevet ut av Spania av en 

kristen koalisjon under Alfonso VIII av Castilla. 

Det eneste gjenværende mauriske riket var 

Kongedømmet Granada, som overlevde frem til den 

siste herskeren, Boabdil, kapitulerte den 2. januar 

1492. 

De gjenværende muslimene ble tvunget til å velge 

mellom å konvertere til kristendommen eller å 

forlate Spania. En del valgte å bli; deres 

etterkommere ble kjent som moriscos og var en 

viktig del av bondebefolkningen i flere områder 

inntil de ble forvist mellom 1609 og 1614. De fleste 

av de som forlot Spania reiste til Marokko, Algerie 

og Tunisia hvor de bidro til å sette preg på disse 

landenes kultur. Det var også en betydelig andel 

som ble sjørøvere. 

Fremstilling av maurere, gjerne meget mørke og 

med et utseende heller typisk for negre, er meget 

alminnelig i europeisk heraldikk”. Kilde: Wikipedia 

(2010).  

 
7
 ”Kongeriket León (Reinu de Llión på leonesisk) 

var et uavhengig kongerike som lå i den 

nordvestlige regionen på Den iberiske halvøy. 

Landet ble grunnlagt i 913 da de kristne prinsene av 
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Asturias flyttet sitt hovedsete fra Oviedo til León”.  

Kilde: Wikipedia (2010). 

 
8
 ”Kelterne grunnla ca 80 f.Kr. Durocortorum i 

området hvor Reims ligger. Etter den romerske 

erobring ble stedet kalt Civitas Remorum og ble 

lokal hovedstad. Området ble kristnet i senromersk 

tid, Da ble byen et bispesete. I det 8. århundre fant 

et møte sted mellom Pipin den yngre og pave Stefan 

III i Reims, og senere møttes Karl den store med 

Leo III. Under napoleonskrigene i 1814 ble Reims 

intatt flere ganger. I årene 1870-1871, under den 

fransk-prøysiske krig, var Reims et tysk 

hovedkvarter. I 1909 var Louis Bleriot deltager på 

det første internasjonale flystevne”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 

”Reims erkebispedømme er et katolsk 

erkebispedømme med sete i Reims i Frankrike. Det 

ble opprettet i løpet av 2. århundre, og ble et 

metropolitanerkebispedømme i løpet av 4. århundre. 

I 1801 ble det oppløst, og territoriet ble delt mellom 

Meaux og Metz. Det ble så gjenopprettet i 1822”. 

Kilde: Wikipedia (2010). 

 
9
 ”Orléans var opprinnelig en keltisk by som het 

Cenabum. I romertida fikk den navnet Aurelianum 

etter keiser Aurelian. Dette navnet kan på latinsk 

også tolkes som «gyllen«. Navnet orléans er den 

franske varianten av det latinske navnet. I 

merovingertida fra 500-tallet og framover i 

middelalderen var Orléans en av de viktigste byene 

i Frankrike. Byen ble hardt rammet av bombing 

under andre verdenskrig da mye av den gamle 

bykjernen med trange gater og småhus ble ødelagt”. 

Kilde: Wikipedia (2010). 

 

10
 ”Flandern ble i 864 et markgrevskap tilknyttet 

Frankrike. I 1384 ble området forent med 

hertugdømmet Burgund, men fra 1556 underlagt 

Spania og i 1794 igjen fransk. Belgia og Holland 

ble siden gjenforent som Nederlandene, men da 

belgierne proklamerte sin egen nøytrale stat i 1831, 

inngikk det meste av Flandern i den”. Kilde: 

Wikipedia (2010). 

 
11

 ”Alfred (født ca. 849, død 26. november 899) var 

konge av England fra 871 til sin død. Han hersket 

aldri over hele dagens England, men regnes som en 

av de mest sentrale personer i samlingen av England 

og forsvaret av riket mot danene. Han har derfor fått 

tilnavnet «den store». Han var også den første 

kongen som i sin levetid hadde tittelen «konge av 

England». I motsetning til andre tidlige engelske 

konger vet man mye om hans liv, ettersom Asser, 

biskop av Sherborne, skrev en biografi”. Kilde: 

Wikipedia (2010).  

                                                                                    

 

”Alfred ble født i Wantage, som dengang lå i  

Berkshire, men som siden 1974 har tilhørt 

Oxfordshire. Han var fjerde sønn av kong Ethelwulf 

av Wessex. Moren var antagelig Ethelwulfs første 

kone Osburga. Hans tre eldre brødre var Ethelbald, 

Ethelbert og Ethelred. 

Som barn skal han ha vært vakker og lovende. Som 

femåring ble han angivelig sendt til Roma, hvor han 

ble konfirmert av pave Leo IV. Paven skal også ha 

«salvet ham som konge». Senere historikere har tatt 

dette som en kroning utført på forskudd. Det er lite 

trolig at paven mente å gjøre det, ettersom alle de 

tre eldre brødrene var i live på det tidspunktet. Det 

dreier seg antagelig om en spesiell velsignelse eller 

i høyden om en bekreftelse av en tittel som 

underkonge i et av rikene som var underlagt 

Wessex. Høyst sannsynlig er hele historien apokryf, 

men det er sikkert at Alfred reiste til Roma i 854–

855 sammen med sin far. De tilbrakte da noe tid hos 

Karl den skallede, frankernes konge. 

Faren døde allerede i 858, da Alfred var omkring ni 

år gammel. 

De to eldste brødrene, Ethelbald og Ethelbert, styrte 

i ganske kort tid; henholdsvis 856–860 og 860–865. 

I denne perioden opptrer ikke Alfred i kildene. Men 

da Ethelred overtok tronen i 865 trer Alfred frem 

som en militærleder. Asser bruker ordet secundarius 

om ham, hvilket antyder at han var den åpenbare 

arving etter Ethelred, en ordning som ligner det 

skotske tanisteriet hvor det ikke nødvendigvis er 

eldste sønn av kongen som arver, men den som er 

best egnet til å styre. Det er grunn til å tro at dette 

var en arverekkefølge som ble bekreftet av 

Witenagemot, slik at man hadde rekkefølgen klar 

dersom Ethelred skulle dø plutselig. 

I 868 giftet Alfred seg med Eahlswith, en datter av 

Ethelred Mucill som var ealdorman blant gainerne, 

et folk som levde i området rundt, og har gitt navn 

til, dagens Gainsborough i Lincolnshire. Hun var 

barnebarn av en konge av Mercia, og en av deres 

døtre, Æthelflæd, ble selv regjerende dronning av 

Mercia. 

Samme år som han giftet seg, kjempet Alfred 

sammen med Ethelred mot danene i et mislykket 

forsøk på å sikre Mercia mot dansk press. Deretter 

fulgte to nokså fredelige år, men i 870 begynte det 

som er kalt «Alfreds slagår». 

I løpet av 870 og 871 kjempet han i en rekke slag, 

med forskjellige utfall. To av slagene er ikke kjent 

verken ved dato eller sted. De som er kjent er: 

31. desember 870 - Slaget ved Englesfield (Alfred 

seiret)  

4. januar 871 - Slaget ved Reading (Alfred led et 

alvorlig nederlag)  

8. januar 871 - Slaget ved Ashdown (Alfred seiret)  

22. januar 871 - Slaget ved Basing (Alfred led 

nederlag)  
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22. mars 871 - Slaget ved Marton (Alfred led 

nederlag)  

I april 871 døde Ethelred, og Alfred overtok tronen. 

Mens han var opptatt med brorens begravelse seiret 

danene i et slag, hvor er ikke kjent, og i mai seiret 

de over Alfred i slaget ved Wilton. Etter dette ble 

det inngått en fredsavtale, og danene fokuserte på 

andre deler av England. Alfred kunne da nøye seg 

med en mindre observasjonsstyrke ved grensen. 

I 876 angrep danene Wareham. De var da ledet av 

Guthrum. De ga så inntrykk av å ville forhandle, 

men snek seg vestover og tok Exeter. Alfred 

blokkerte danehæren der, og etter at en dansk flåte 

ble spredt av en storm måtte de overgi seg og trekke 

seg tilbake til Mercia. I januar 878 angrep de igjen, 

denne gang i Chippenham, som var en kongelig 

festningsby hvor Alfred kort tid i forveien hadde 

feiret jul. Alfred måtte flykte med en liten gruppe 

soldater, og ved påsketider 878 bygde de opp et fort 

ved Athelney og begynte arbeidet med å stoppe 

danene. 

Omkring midten av mai 878 var Alfred ferdig med 

sine forberedelser, og dro ut fra Athelney. Han tok 

med seg styrker som var skrevet ut i Somerset, 

Wiltshire og Hampshire. Danene forlot 

Chippenham, og de to styrkene møttes i slaget ved 

Edington. Alfred vant der en avgjørende seier. 

Danene underkastet seg, og Guthrum og 29 av hans 

menn lot seg døpe. England ble dermed delt i to ved 

freden i Wedmore, med en sørvestlig del styrt av 

sakserne og en nordøstlig del kjent som Danelagen. 

Innen 879 hadde Alfred renset Wessex og den delen 

av Mercia som var vest for Watling Street for daner. 

Selv om store deler av England, inkludert London, 

fortsatt var på danske hender, hadde maktbalansen 

tippet over i Alfreds favør. De neste årene var det 

rolig, ikke minst fordi danene var opptatt av andre 

kriger på kontinentet. I 884 eller 885 ble en 

landstigning i Kent slått tilbake, men dette 

invasjonsforsøket oppmuntret danene i East Anglia 

til å gjøre opprør. Under kampen for å slå ned dette 

opprøret tok Alfred London, i 885 eller 886, og 

grensen ble trukket opp på nytt, til Alfreds fordel. 

Igjen kom en rolig periode, fulgt av den siste store 

stormen i 892 eller 893. Danene på kontinentet 

befant seg i en presset situasjon, og mange dro over 

til England. De kom i to flåter på tilsammen 

omkring 330 skip, og slo leir i Appledore og ved 

Milton i Kent. De hadde med seg kvinner og barn, 

hvilket understreket at det ikke var et raid, men et 

forsøk på en permanent erobring. De ble støttet av 

daner i East Anglia og Northumbria. Alfred stilte i 

893 eller 894 opp styrker på et sted hvor begge 

daneleirene kunne observeres. Mens han diskuterte 

med lederen i Milton, Haesten, slo danene i 

Appledore seg ut og gikk nordvestover. De ble tatt 

igjen av Alfreds sønn Edvard, som seiret i slaget 

ved Farnham. Danene som overlevde måtte søke 

                                                                                    

tilflukt på øya Thorney i Hertfordshire Colne. Der 

ble de stengt inne, og måtte til slutt overgi seg. De 

dro så til Essex, hvor de igjen ble slått i slaget ved 

Benfleet. De sluttet seg så til Haestens styrke ved 

Shorbury. 

Alfred var på vei til Thorney for å hjelpe Edvard da 

han fikk vite at danene fra Northumbria og East 

Anglia beleiret Exeter og en annen befestet stilling i 

Devon. Han snudde derfor og klarte å bryte 

beleiringen av Exeter. Hvordan det gikk med det 

andre stedet er ikke nevnt i kildene. Samtidig 

marsjerte Haestens styrke oppover Thames Valley, 

muligens for å hjelpe sine frender i vest. De møtte 

en stor engelsk styrke og ble tvunget til å vende 

nordvestover. Ved Buttington, enten Buttington 

Tump ved elven Wye eller Buttington i Powys, ble 

de tilslutt stengt inne. Et forsøk på å bryte ut lyktes 

ikke, og de overlevende måtte tilslutt trekke seg 

tilbake til Shoebury. Der samlet de forsterkninger 

og gikk raskt over England til Chester, hvor de tok 

ruinene av de romerske bymurene. Engelskmennene 

forsøkte ikke å blokkere dem om vinteren, men 

nøyde seg med å ødelegge forsyninger i området. 

Tidlig i 894 eller 895 måtte danene på grunn av 

matmangel trekke seg tilbake til Essex igjen. 

Mot slutten av dette året, og begynnelsen av 895 

eller 896 trakk danene skipene sine opp Themsen 

og Lea og bygde en befestet stilling omkring 30 km 

oppstrøms fra London. Et angrep på de danske 

linjene lyktes ikke, men Alfred fant ut at han ved å 

demme opp elven kunne hindre danene i å bruke 

skipene sine. Danene innså at de hadde tapt, og 

trakk seg tilbake til Bridgnorth. Året etter, 896 eller 

897, ga de opp uten kamp. Noen trakk seg tilbake til 

Northumbria og andre til East Anglia, mens de som 

ikke hadde familie i England vendte tilbake til 

kontinentet. 

Alfreds seier skyldtes ikke bare hans karakter og 

lederevner, men også tre viktige militærreformer 

han innførte: 

Den nasjonale styrken ble delt i to deler som avløste 

hverandre i intervaller, slik at man hadde en stående 

styrke som ikke var for krigstrett.  

Det ble reist festningsverker og opprettet garnisoner 

på strategiske punkter.  

Alle som eide mer enn fem huder jord måtte stille 

med væpnede styrker, slik at kongen fikk en kjerne 

av godt utstyrte menn og ikke bare en utrent 

bondehær.  

Alfred døde 26. oktober 899. Dødsåret er riktignok 

noe usikkert, men det er blitt fastslått med sikkerhet 

at det ikke var i 900 eller 901 slik man har trodd 

tidligere, og 899 er nå akseptert av langt de fleste 

som riktig år. Dødsårsaken er ukjent. 

Han ble gravlagt i Winchesterkatedralen”. Kilde: 

Wikipedia (2010).  
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 Fra Telemarks tidligste historie. De eldste 

vitnespyrd om menneskelig beboelse i Norge viser 

et folk som ikke kjente bruken av metaller, men som 

benyttet stein, bein, horn og tre til sine våpen og 

redskaper. Når menneskene kom til Norge strides de 

lærde om, men det må ha vært for minst 9000 år 

siden. Og Norges første innbyggere antas å ha 

kommet utenfra, fra sør. 

 I Telemark antas det meste av 

innvandringen å ha foregått fra kysten og oppover i 

landet, langs elvene og de store innsjøene. 

Sannsynligvis allerede i steinalderen hadde folk 

trengt seg så langt som til Østbygden i Tinn. At 

Norge på den tiden hadde fast bosetning viser de 

funn som er gjort, bl.a. av de såkalte verkstedfunn, 

som viste at det nærmest ble drevet storstilt 

tilvirkning av redskaper og lignende ting. 

Steinalderen i Norge tok trolig slutt når kjennskapen 

til metaller kom mellom 1500-1000 f.Kr. 

 Steinalderfolkets alminnelige redskaper ble 

laget av flint, sandstein eller krystalliskkornede 

bergarter, mens de arktiske redskapene nesten bare 

var av skifer, som vesentlig er funnet i de nordligste 

fylkene, men disse skiferredskapene ble mer og mer 

sjeldne jo lengere syd man kom. Kanskje tilhørte de 

arktiske steinalderfunn ett annet folk og en annen 

kultur, enn den hvor de vanligste funn er gjort. Det 

kan da være nærliggende å tro at det arktiske 

steinalderfolket hørte til finnenes forfedre og at våre 

nordligste fylker var tidligere befolket enn resten av 

landet. 

 Det første metallet som Norges befolkning 

fikk kjennskap til var bronsen, som er en blanding 

av kopper og tinn. Kobber, som tildels fantes i store 

mengder i naturen, er først blitt benyttet alene. 

Senere ble det erfart at man fikk en hardere legering 

ved at tilsette kobberet tinn. Bronsen hadde et stort 

fortrinn i forhold til stein og skifer som ble brukt 

som materiale i steinalderen, men bronsen måtte 

innføres fra sydlige land og ble derfor svært 

kostbar.  Bruken av dette metallet kom fra andre 

land og overgangen fra stein til bronse har foregått 

langt fra vårt land. I bronsealderen hadde man også 

kjennskap til et annet metall, nemlig gull. Den 

norske bronsealderen varte fra ca. 1200 til 500 f.Kr.  

Også kjennskapen til jernet kom til Norge fra sør, 

fra landene nord for Alpene. Jernalderen regnes i 

alminnelighet til tiden omkring innførelsen av 

kristendommen i landet, eller til den tiden da 

hedenske gravskikker opphørte. I jernalderen kom 

også første kjennskap til "bokstavskrift". I Telemark 

er det funnet steininnskrifter med eldre runer. I et 

kvinngravfunn fra Søtvet i Solum fra 

mellomjernalderen ble det funnet to gjenstander av 

gull med runeinnskift, som er tydet til "Ole den 

gule" (om hårfargen), som nok har vært eieren. 

Funnet kan trolig føres til tiden ca. 600 etter Kr. 

En annen runeinnskriften er på en stein, som ble  

                                                                                    

funnet 1781 på gården Stenstad i det gamle Helgen 

sogn i Hollen prestegjeld. Funnet ble gjort i en 

gravhaug sammen med en del andre gjentander og 

ble tidfestet til ca. 300-500 etter Kr. Funnet ble 

sendt til København og runesteinen ble gitt i gave til 

arveprins Fredrik, som fikk steinen satt opp på 

Jægerspris på Julianhøi. Innskriften er tolket som 

"Igingas sten". Innskriften er fra ca. år 500. 

 Av innskrifter med ynger runer fra 

Telemark kan nevnes en innskrift fra den tidligere 

Atrå stavkirke, som er oversatt til: "Ragnar Biskop 

viede denne kirke; da fulgte ham, fulgte da Thord 

kapellan og Einar Nav og Trond Mok og Thorstein 

Raude og Trond Kin, og han reisede disse runer". 

Denne innskriften ble oppdaget på en planke på den 

gamle stavkirken i 1822, som forøvrig ble revet i 

1833. Funnet ble overlevert Univeritetets 

Oldsakssamling i 1842. Det er tolket at innskriften 

ble risset inn ved kirkens innvielse, av en mann som 

var i biskopens følge. Den eneste av innskriftens 

menn som det vites noe om er biskop Ragnar, som 

var den tredje i rekken av biskoper i Hamar 

bispestol, som ble opprettet i 1152. Til bispestolen 

tilhørte den nordlige delen av Telemark, derunder 

Tinn. Når biskopen tiltrådte i stillingen er ikke 

kjent, men han må ha vært død i 1190 eller kort tid 

før da hans etterfølger Tore er nevnt i dette året. 

Antagelig er innskriften fra ca. 1180 og er en av de 

få funn som er gjort som noenlunde sikkert kan 

dateres på andre enn språklige grunner, da den 

nevner en historisk kjent person. 

 Fra den eldste hedenske tid ble det på flere 

steder i Telemark holdt dyrkelse av hellige steiner, 

som steinen på Meås i Seljord, Juvastein i 

Tinnfjellet og steinene på Kvalset i Brunkeberg. Og 

som ildens representant, en hellig ild, ble det skapt 

en kvinnelig helgen, St. Eldbjørg. Eldbjørgdagen 

feires den 13 dag jul, som er 7. januar. 

 Ennå mer fremtredende i Telemark og i 

distriktene rundt var folks tro på "haugbuen", som 

var ættens opphav og gårdens ryddningsmann, og 

som etter døden fortsatte sitt liv i haugen. Denne tro 

varte gjennom mange år, hvor det på haugen ble 

plantet hellige tre om torsdagskveldene, og i julen 

ble det ofret øl og mat.  

Langt mindre fremtredende synes de religiøse 

forestilling å ha vært, som knyttet seg til troen på 

livet i Valhall, men det kan tyde på at flere av æsene 

har vært dyrket. I Telemark finnes få stedsnavn som 

minner om hedensk gudedyrkelse, men noen er det. 

I Øvre Telemark nevnes stedet Hove (tidligere 

Lilleherred sogn, i Gransherred hovedsogn og i 

Hovin annekssogn), Hovland i Nedre Telemark (i 

tidligere Lunder herred), og i Hjartdal hovedsogn 

har det nok vært en gård med navnet Hovin. At det 

var dyrkelse av Frøy minner Frønes (Freyness) i 

Kilebygden i Solum om, og likeledes Frøvik i 

Sannikedal og Frøland. Dyrkelse av den hedenske 
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jaktguden Ull levde kanskje videre i Ullberg i 

Saude og Ulledalen i Kviteseid. 

 I folks forestillinger ble troen på enkelte av 

æsene knyttet til bestemte lokaliteter, dels fortalt i 

eventyr. Dette var tilfelle med Thor, som i følge 

bygdesagn i Øvre Telemark "med tungum hamri" 

knuste klippene ovenfor Totakvatn, hvor Urebøuren 

bærer minnet om hans voldsomhet. Flere av mytene, 

som blant annet det Eddadiktene omhandler, 

gjenkjennes i de telemarkske folkeviser. Det levde 

også enkelte andre mytiske forestillinger, kjent fra 

sagaliteraturen, blant folket i bygdene i Telemark. 

 Det gamle sagnet om Bråvoldslaget 

mellom kongene Harald Hildetand og Sigurd Ring 

er best kjent fra et kvad, som man antas ble diktet 

av den deltagende kjempen Starkad den gamle. Men 

i virkeligheten er kvadet blitt til i Telemark på ca. 

midten av det 11. århundre. I kvadets handlig og 

navn gjenkjennes begivenheter og personer fra det 

9., 10. og 11.århundre, som telemarkskjempene 

Thorkil Tråe, Hadd den hårde, Roald Tå og Gretter 

den vrange foruten Starkad, som ifølge senere 

diktning også hadde sin herkomst i Telemark. Disse 

karene avgjorde Bråvoldslaget til fordel for Sigurd 

Ring, hvor Starkad felte en mengde av Harald 

Hildetands hirdmenn og hugde hånden av 

merkesmannen Visna. Thorkil Tråe drepte 

skjoldmøen Vebjørg, og Harald Hildetanns fremste 

kjempe Ubbe Friser feltes av pileskudd fra Hadds, 

Roalds Tå og Gretters den vrange. Navnene på de 

overnevnte personer, kanskje med unntak av 

Starkad, som tilhørte mythenes verden, er virkelige 

navn på "kjempekarer", som har levd i Telemark.  

Også i det såkalte Starkads dødskvedet finnes den 

telemarkske patriotisme. Den gamle kjempen 

fortalte at han i alle sammenstøt i sitt lange liv kun 

hadde hatt seire, og kun ovenfor telemarkinger 

hadde han kommet til kort, idet han av dem hadde 

fått blodig panne, slått med deres smedhammer. 

 I gamle beretningene om Islands 

bebyggelse får vi innblikk i noen av de eldste 

ættesagn. Noen de første landnåmsmenn på Island, 

Ingulv og Hjorleiv, nedstammet i fjerde ledd fra 

Romund Gripsson i Telemark. Dennes sønner 

Bjørnulv og Roald, Ingulv og Hjorleivs 

besteforeldre, måtte flykte fra Telemark på grunn av 

et drap de hadde begått. De reiste til Dalsfjorden i 

Fjordane. Ingulv og Hjorleiv begikk også drap, da 

de felte et par av Atle Jarls sønner, og fór siden over 

havet til Island. Av landnåmsmenn som kom til 

Island fra Telemark nevnes Åsgrim Ulvssons ætt. 

 Landnåmaboken forteller at på gården 

Fivlavolden i Tinn bodde på slutten av 800-tallet 

høvdingen Ulv Gylder og hans sønn Åsgrim etter 

ham. Åsgrim nektet å betale skatt til kong Harald 

Hårfagre, da denne sendte sin slektning Thororm i 

Tromø (Tromøy ved Arendal) til Tinn. Åsgrim sa 

han nylig hadde sendt kongen en gautsk hest og mye 

                                                                                    

sølv, men det var som gave, ikke som skatt. 

Thororm dro da bort, men kom igjen året etter med 

samme kravet.  Åsgrim kalte nå sammen bøndene til 

ting, hvor de ble enige om at de ikke ville betale 

skatt til kongen. Men mens de ennå var samlet kom 

en av Thororms treller løpende ut av skogen og felte 

Åsgrim. Trellen ble straks drept av en av bøndene, 

men Thororm skatteinnkrever og resten av følget 

hans kom seg unna. Åsgrims sønn Thorstein var i 

viking da dette hendte. Han fikk høre om hendelsen 

på hjemveien og ville hevne drapet på faren. 

Thorstein seilte inn til Tromøy, hvor han satte fyr på 

husene så Thororm og hans menn brente inne. Siden 

fór han med sin bror Thorgeir og tanten Thorunn til 

Sønderlandet på Island. Torstein fikk tilnavnet 

Tjaldstøding (teltstang), fordi han en gang reiste et 

telt for å pleie et skipsmannskap som led av en 

smittsom sykdom. Fra brødrene Thorstein og 

Thorgeir Ågrimssønner nedstammer mektige ætter 

på Island. Landnåmaboken omtaler utvandrede 

nordmenn til Island som blant andre Orm den 

gamle, sønn av Eyvind Jarl, som kjempet mot 

Harald Hårfagre i slaget ved Hafrsfjord. Eyvind Jarl 

var sønn til Armod Jarl og sønnesønn til Nerid Jarl 

den gamle, som sannsynligvis hadde tilhold i 

Telemark. Fra ham nedstammer også Sigurd Syr, 

Olav den helliges stefar. 

 Da Harald Hårfagre, i følge Snorre, i 930 

delte riket mellom sine sønner tilfalt Vingulmark 

(Østfold), Raumariket, Vestfold og Telemark 

sønnene Olav, Bjørn, Sigtrygg, Frode og Thorgils. 

Det er delte meninger mellom forskerne om dette. 

Historikeren P. A. Munch mener at det er tvilsomt 

at Frode og Thorgils virkelig var sønner av Harald 

Hårfagre. Det mest sannsynlige er at Bjørn 

Farmand, som var konge over Vestfold, også 

hersket over Grenland og Telemark. Kort tid etter 

delingen ble Bjørn Farmand drept av halvbroren 

Eirik Blodøks. Broren Olav tok styringen i Vestfold 

og oppfostret Bjørns sønn Gudrød. Olav, som ble 

tatt til konge i Viken, ble i 934 drept på Slottsfjellet 

ved Tunsberg av halvbroren Eirik Blodøks, hvorpå 

Eirik la under seg Viken. Olavs sønn Trygve og 

Gudrød Bjørnsson flyktet til Opplandene. 

 Da Håkon Adalsteinsfostre, også sønn av 

Harald Hårfagre, senere ble konge i Norge og hadde 

beseiret broren Eirik Blodøks innsatte han Trygve 

Olavsson som konge i Viken og Gudrød Bjørnsson 

fikk trolig tildelt seg deler av Vestfold og Telemark. 

Håkon Adalsteinsfostre var gift med en høyættet 

kvinne fra Grenland, hvor deres sønn Harald 

(Grenske) ble oppfostret hos slektningen, 

lendermannen Roe hvite sammen med dennes sønn, 

Rane.  

Gudrød Bjørnsson ble i 965 drept av Harald 

Gråfell, sønn av Eirik Blodøks. Den danske kongen 

Harald Gormsson gav Harald Grenske en forlening i 

Viken, som skal ha om fattet Vingulmark (Østfold), 
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Vestfold og Agder til Lindesnes, men som kan ha 

vært innskrenket til Grenland og muligens Vestfold. 

 Harald Grenske ble gift med Åsta, datter av 

Gulbrand Kula på Opplandene, og deres sønn var 

Olav den hellige. Harald forlot Åsta og reiste for å 

fri til Skoguls Tostes datter Sigrid Storråde, kong 

Erik Seirsæls enkedronning, men hun fikk Harald 

innebrent. Beretningen om Haralds død ble 

formidlet til Åsta av Rane vidforle, som senere 

oppfostret hennes og Harald Grenskes sønn Olav, 

og tok siden tilnavnet kongsfostre. Rane fulgte 

senere Harald Haraldsson på hans vikingtokter, men 

nevnes ikke etter at denne kom til makten. 

I Olav Tryggvassons regjeringstid er ikke Telemark 

omtalt før ved utrustningen av ferden til Vendland. 

Vendland var i vikingtiden det nordiske navnet på 

den sørlige østersjøkysten fra Danmarks sørgrense 

og østover med den tyske øya Rügen. Dette område 

var dengang bebodd av venderne, et slavisk folk. 

 Blant mannskapet på skipet "Ormen lange" 

og deltagerne i Svolderslaget nevnes Trond ramme 

og hans bror Uthyrme fra Telemark. Da riket etter 

Svolderslaget ble delt mellom den svenske og 

danske konge og Håkon Jarls sønner, ble Vestfold, 

Grenland, Agder og største delen av Opplandene 

underlagt den danske kongen Svend Tveskjegg. 

 Etter Olav Haraldssons seier over Svein 

Jarl i slaget ved Nesja, underla Olav seg Trøndelag, 

inngikk forlik med Erling Skjalgsson på Sola og 

holdt siden ting i Telemark med bøndene, som 

hyllet ham som konge uten motsigelser. 

 Om kristendommens innførsel i Grenland 

og Telemark forteller sagaene lite. Derimot har man 

i Telemark fremfor andre fylker flere vitnesbyrd om 

hvordan den eldste kristendommen formet seg i 

forholdet til nedarvet hedenskap. Thor måtte vike 

plass for St. Olav, Frøya for Jomfru Maria, og de 

mindre lokalgudommene måtte vike plassen for 

bygdehelgenene. På samme tid fikk den hedenske 

dyrkelse et katolisert preg. Om en utbredt 

Olavskultus vitner et stort antall kirker, som var 

innviet til Norges skytshelgen, Olav den hellige. 

 Telemark hadde flere bondehelgener, som 

blant annet den hellige Tove, som nevnes i et 

dokument fra Tuddal i 1369. Hun hadde bodd alene 

i en koie ved kirken og brente inne i nevnte årstall.  

På 1400-tallet nevnes i Telemark og distriktene 

rundt en annen bondehelgen, Tarald, og at dennes 

messedag, som ble holdt noen dager før jul, ennå 

ble markert helt frem det 16. århundre. Fra gammelt 

av menes det at ved Seljord sognekirke har det stått 

en kirke som var innviet til den hellige Tarald. En 

tredje bondehelgen som nevnes i Telemark på 1500-

tallet var Tollev Salemand, som bodde på gården 

Sønstebø i Tessungdalen i Tinn. Hans lik ble dyrket 

som helgen helt frem til 1692. Liket av Tollev lå 

visstnok i en eiketrekiste, som var opphengt i 

"Salshytten", et kapell som sto på gården Sønstebø.  

                                                                                    

Også helgener fra andre distrikter ble dyrket i 

Telemark, som den lite kjente Brettiva. 

 I Vrådal fantes bygdeguddommene 

Gudmund og Thorbjørn på Flatland, hvor bildene 

fremdeles i begynnelsen av det 18. århundre ble 

hyldet med tilbedelse og ofringer. Det fortelles fra 

Flatland at det omkring 1718 fantes en helgen, 

navngitt som St. Gudmund på Island. Den 

daværende oppsitteren Gunnar dyrket denne guden, 

som bestod av et trebilde, som nok var fra den 

katolske tiden, eller kanskje helt tilbake til før 

kristen tid. Presten Otto Stoud reiste derfor til 

Gunnar, da denne lå på sitt siste, og sognet ellers 

var ra-met var dårlig avling. Presten ba om å få 

godebildet, men da Gunnar nektet tok presten bildet 

og brente St. Gudmund. På den samme gården 

Flatland ble det i 1714 dyrket en gud som ble kalt 

Thorbjørn. Denne guden var en alen høy, med 

støpte øyne av tinn og flat på hodet. Dette 

gudebildet ble tilbedt hver lørdag kveld som en stor 

helligdom. Presten Otto Stoud reiste en gang til 

oppsitteren og ba om å få hugge guden i stykker, 

men eieren nektet og satte seg imot. Som forklaring 

sa oppsitteren at han ved julegjestebudet innsatte 

guden med øl og satte ølskålen på dens hode. Straks 

etter prestens besøk brente gården.   

 I Telemark var det flere steiner som ble 

dyrket som hellige. På gården Kvalset i Brunkeberg 

var det to steiner i høysetet, formet som surbrød, og 

disse ble flere ganger i måneden innsmurt med 

kjernemelk, men i julehøytiden med friskt øl. På 

Meås i Seljord stod en stein som man hver torsdag 

kveld og andre dager smurte inn med smør, tørket 

den ved ilden og satte den i høgsetet, hvor den 

hadde sin plass. 

 Fra Magnus Barfot Olavssons (1073-1103) 

tid, sønnesønn av Harald Hardråde, forteller 

historien om telemarkingen og høvdingen Dag 

Eilivsson og han ætt, som vistnok hadde hovedsete 

på Bratsberg gård på Hovund. Hvor Dag Eilevsson 

egentlig kom fra er ukjent, men fordi han eide store 

jordeiendommer i Grenland og i Tunsberg området 

må han antagelig ha kommet fra denne delen av 

landet. Da Sveinke Stenarsson i Viken gjorde 

opprør mot Magnus Barfots tronbesittelse, var Dag 

Eilevsson en av de lendermenn som kongen sendte 

mot ham. Dag utmerket seg på Magnus Barfots 

vesterhavstog og var en av de siste som etter 

kongens fall gav seg på flukt. Også i årene etter 

Magnus Barfots død, da hans sønner hadde overtatt 

makten, nevnes Dag Eilivsson som en mann med 

fortsatt stor innflytelse. Med Ragnhild, datter av 

Skofte Ogmundsson på Giske, hadde Dag Eilivsson 

sønnene Orm, kalt Vatnorm og Gregorius, samt 

døtrene Borghild, Baugeid og Gyrid. Jentene ble 

bortgiftet til de mektige slekter: Austeråtslekten, 

Vattalandsslekten og Lovbersesætten. Baugeid ble 

den første abbedisse i Gimsøy kloster. Gimsøy, som 
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tilhørende Benediktinerordenen, ble stiftet av faren 

Dag Eilivsson etter år 1100. Dag Eilivssons sønner 

Vatnorm og Gregorius spilte begge en fremtredende 

rolle undere tronstridighetene etter Sigurd 

Jorsalfares død. 

 I 1137 kom den danske kongen Erik 

Emunde til det sydlige Norge med en stor hær og 

flåte for å gjeninnsette den landflyktige kong 

Magnus blinde. Men lendermennene i Vestfold og 

Grenland, med Vatnorm Dagsson i spissen, tok imot 

danskene ved deres landstigning, så de fikk ikke 

engang anledning til forsyne seg med vann. Kong 

Erik Emunde og hans flåte styrte deretter ut fjorden 

og de seilte videre til Oslo. 

 Etter å ha tatt Magnus blinde ut av 

klosteret på Nidarholm reiste Sigurd Slembe til 

Vesterhavsøyene for å få hjelp. Da han etter noen 

måneders fravær var på vei tilbake til Norge og fikk 

høre om sterkere intriger og motarbeidelse mot 

Magnus blinde, kapret han en del vendiske skip i 

dansk farvann. Sigurd Slembe forsøkte deretter å 

komme i land ved Konghelle, men ble avvist av 

lendermannen Tjostolv Ålesson. Sigurd Slembe 

plyndret flere steder langs kysten og holdt oppsyn 

med alle skip som skulle til eller fra Viken. Dette 

var noe Tunsbergs borgere fant seg lite tjent med og 

utrustet derfor en hær og flåte sammen med 

Vatnorm Dagsson. Det lyktes dem å komme helt 

uventet over Sigurd Slembe og hans menn, og det 

ble kamp. Sigurd klarte å komme seg unna ved å 

komme ombord i skipet sitt. Vatnorm falt i kampen, 

men hæren hans hadde klart å sperre av hele havna. 

Etter Vatnorms død ser det ut til at hans yngre bror 

Gregorius overtok som lendermann, og han gikk inn 

i kong Inge Haraldssons tjeneste i 1150. Gregorius 

ble snart en av kong Inges fremste menn. Det heter 

seg at Gregorius hverken sparte sine store 

rikdommer eller sin person, når det gjaldt å fremme 

sin konges interesser. 

 Kongene Sigurd Mund og Øystein 

Haraldsson prøvde i 1155 å ta makten fra kong 

Inge, hvor Sigurd Munn rettet sine angrep mot 

Gregorius Dagsson. Kong Sigurd kunngjorde på et 

møte i Bergen at han ikke ville gi opp kampen før 

Gregorius gyldne hjelm rullet i støvet foran ham. 

Men det skulle gå helt annerledes. I den følgende 

tiden med kamper rettet kong Sigurd våpnene 

direkte mot kong Inge, men Gregorius fikk overtalt 

begge partene til å la sverdene avgjøre stridigheten, 

og under gatekampene i Bergen den 10. juni 1155 

ble Sigurd Mund drept. To dager etter kom kong 

Øystein til utkanten av Bergen. Gregorius Dagssons 

råd til kong Inge om å utslette og knuse hæren til 

kong Øystein ble ikke fulgt, men i stedet ble det 

inngått et forlik mellom kongene, som nå fór til hver 

sin kant. 

 Etter kong Sigurds fall reiste Gregorius 

hjem til Telemark, og var der hele sommeren og 

                                                                                    

høsten. Da vinteren kom fikk kong Øystein, som var 

i Oslo, slept sine skip ut på åpent vann og fór mot 

Telemark, hvor han brente gården og drepte 

buskapen til Gregorius. Gregorus selv overlevde, og 

med et følge på 90 mann flyktet han nordvestover 

gjennom Telemark og de fór over Hardanger til 

Erling Skakkes gård Stødle i Etne. Erling selv var 

ikke hjemme, men av Erlings hustru, kongsdatteren 

Kristina, fikk følget den beste mottagelsen og et 

fullt utrustet langskip. Etter en hvileperiode fór 

Gregorius til Bergen, hvor han traff Erling Skakke, 

som var glad over konas avgjørelse om å utruste 

Gregorius med langskip. Gregorius sin ferd fortsatte 

nordover og ved juletider kom følget til Nidaros, 

hvor de ble godt mottatt av kong Inge, som var glad 

over å se Greogorius i godt hold og tilbød ham av 

sitt eget gods for det tapet Gregorius hadde lidd. 

 Denne vinteren og våren ble det flere harde 

kamper mellom brødrene kong Øystein og kong 

Inge, noe kong Øystein startet. Spenningen tilspisset 

seg da de sommeren 1156 møttes utenfor Seløyene 

ved Lindesnes. Begge brødrene hadde hver sin 

mannsterke hær, hvor kong Inge fikk overmakten og 

kong Øystein måtte inngå et forlik. Blant vilkårene 

til kong Inge var at Øystein skulle betale Gregorius 

15 merker gull for ødeleggelsene i Telemark, noe 

Øystein ikke var tilfreds med når de skiltes. 

 Det neste året tilspisset stridighetene seg 

mellom brødrene, noe som kunne ført til krig, men 

kong Øystein ble forrådt av en del av sine menn. 

Øystein flyktet nå til Ranrike, men ble overrasket av 

kong Inges menn og feltes den 21. august 1157. 

Etter Øysteins fall tok hans og Sigurd Munds menn, 

Sigurds sønn Håkon Herdebred til konge. Gregorius 

Dagsson ble værende i Viken for å verge landet mot 

kong Håkon Herdebreds tilhengere. Det ble flere 

kamper i tiden som fulgte, men den 9. januar 1161 

falt Gregorius Dagsson, nær stedet som sener ble 

kalt Oddevald. Liket ble ført til Telemark og 

gravlagt ved Gimsøy kloster. 

 Da birkebeinerne laget opprør under kong 

Øystein fikk disse stor tilslutning av befolkningen i 

Telemark, og det sies at de var vel bevæpnet. Etter 

birkebeinerflokkens splittelse i slaget på Re ved 

Tunsberg i januar 1177 flyktet de overlevende dels 

til Telemark, Vermland og Danmark. Da flokken 

som hadde søkt tilhold i Sverige igjen reiste seg 

stilte Sverre Sigurdsson seg i 1177 i spissen for 

disse. Like etter sendte Sverre beskjed til Telemark, 

hvor han oppfordret birkebeinerne som hadde søkt 

tilflukt der å slutte seg til sine tidligere våpenfeller. 

På den samme tiden var det også misnøye i 

Telemark over styringen til kong Magnus 

Erlingsson og Erling Skakke, og Sverre lovet å 

hjelpe bøndene i deres klager om de ville støtte 

ham. Resultatet ble at 80 vel bevæpnede 

telemarkinger, under ledelse av høvdingen Rut, fór 

opp til Trondheim og forente seg med birkebeinerne 
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i Rennebu. Det var nok ved hjelp av disse 

forsterkningene at det lyktes Sverre Sigurdsson å få 

kongsnavn på Øreting. Under kampene mellom 

kong Sverre Sigurdsson, Erling jarl og kong 

Magnus Erlingsson var ikke Telemark direkte berørt 

av sammenstøtene. Derimot viser Telemarks 

befolkning seg gjeldene i kampene med baglerne i 

kong Sverres siste regjeringstid. 

 Erling Skakkes sønn, Sigurd, og hans 

krigsfølge flakket rundt i Telemark. Minnet om 

dette risset Sigurd inn i runer, som ble oppbevart i 

Vinje kirke, og senere flyttet til Universitetets 

Oldsamling. Bøndene i Telemark var med i 

stridigheten som Vikens innbyggere reiste mot kong 

Sverre Sigurdsson, da denne vinteren 1199-1200 

skrev ut ledingspålegg. Telemarkingene slo seg 

sammen med romerikingene, og det ble en hard 

kamp på isen utenfor Oslo den 5. mars 1200. Det 

lyktes allikevel kong Sverre å slå telemarkingene 

såvel som de andre opprørske bøndene. Bøndene i 

Viken og Opplandene fikk stor straff for dette 

opprøret og til å tukte telene og opplendingene, noe 

kongen hadde vanskeligheter for ellers, brukte han 

leietropper på noen hundre mann, de såkalte 

Ribbalder, som den engstelse kong Johan "uten 

land" hadde gitt ham. Denne leietroppen, som skulle 

delta i den allerede begynte beleiringen av 

Slottsfjellet i Tunsberg, fór under ledelse av 

birkebeinerhøvdingen Hide fra Bergen over fjellet, 

gjennom Hallingdal, Sognedal og Telemark. På sin 

ferd gjennom landet drepte de alt levende som kom 

i deres vei, og herjet bygdene og brente hvert hus de 

så. 

 Da det i 1277 ble gjort forsøk på å få 

gjennomført ett nytt regulativ for tiendeytelsen i 

landet møtte påbudet kraftig motstand og misnøye i 

Telemark. Det murret i befolkningen, men det 

varslede opprøret ble det ikke noe av da bøndenes 

krav ble ettergitt.  

 Da regjeringen i Norge i 1355 gikk over til 

kong Håkon VI. Magnusson tilhørte Skiens syssel, 

muligens med unntak av enkelte strekninger av 

Telemark, til de deler av landet som dennes far 

kong Magnus Eiriksson fortsatte å styrte. Kort tid 

etter at biskop Øystein Aslaksson av Oslo i 1385 

hadde tiltrådt sitt embete tok han en reise til deler 

av Telemark, som hørte under hans stift. Under 

biskopens besøk gjorde bøndene i Moland, Mo og 

Skafså opprør, hvor biskopen forgjeves forsøkte å 

snakke bøndene til rette fra kirkedøren. Grunnen til 

misnøyen var vistnok forskjellige nye pålegg, som 

det ser ut til at andre bygder hadde godtatt å yde. 

Ni år senere, den 11. november 1395, oppholdt 

biskop Øystein seg på Gimsøy kloster, hvor han 

skrev et hyrdebrev til bøndene i Kviteseid,  

Fyresdal, Skafså og Mo. Bøndene i Moland og Mo 

lovet da bot og bedring for opprøret i 1386, og 

biskopen lovet å ta i nåde de bønder som kom til 

                                                                                    

ham. Men innbyggerne i Skafså, hvis trassighet og 

ondskap bare ble større, var ikke verdig biskopens 

nåde. Brevet som ble skrevet på Gimsøy kloster 

omhandlet for det meste utredesler til kirkene og 

prestene om at "manddrap desværre her hænder 

mere end i andre bygdelag", og at "adskillige 

oppebærer bøder efter frænder, der uforsætlig er 

taget af dage, og lige fuldt hævner dem". Biskopen 

stemplet slike gjerninger som "de værste 

forræderier, som være kan" og deres utøvere om 

"gridninger og fulde drottinssvigere". 

 Under styringen til Erik av Pommern var 

også misnøyen blant Telemarks befolkning stor, da 

det ble innsatt fremmede lensmenn. I 1436 brøt det 

på flere steder ut opprør mot kongens styring av 

riket. I opprøret deltok befolkningen fra Skien, hvor 

høvedsmannen på Akershus, den svensk-danske 

ridderen Svart-Jøns var lensherre og dansken 

Herlog Pedersson på Mærden var underfogd. 

Opprøret brøt ut i begynnelsen av året, idet bøndene 

fra områdene øst for Oslofjorden, under ledelse av 

Amund Sigurdsson, rykket frem mot Oslo og tok 

herredømme over bispegården. Svarte-Jøns forsøkte 

først å få allmuen til å reise bort fra Oslo, men da 

disse ikke ville det rykket han sammen med Oslos 

bymenn og andre den 16. april 1436 frem mot 

bispegården, som opprørerne etter kort tid måtte gi 

opp. Allmuen i Oslo bispedømme fastholdt allikevel 

sitt krav om at alle utenlandske fogder og 

makthavere skulle fjernes. Under et forliksmøte i 

juni 1436 bestemte riksrådet at samtlige danske og 

utenlandske makthavere skulle forlate landet innen 

den 29. juli 1436. Kun Herlog Pedersson og en 

annen fogd skulle få bli i landet, til et nytt møte 

kunne holdes i Oslo i oktober samme år. Dette møte 

ble det ikke noe av før i februar 1437, hvor bønder 

fra alle deler av Oslo bispedømme deltok, deriblant 

bønder fra Skiens syssel. Den 18. februar 1437 ble 

det skrevet et dokument om at alle allmuens krav 

om ikke å ha fremmede makthavere, og opprettelsen 

av egen norsk regjering skulle imøtekommes. Det 

ser allikevel ut til at Svarte-Jøns beholdt Herlog 

Pedersson i sin tjeneste som fogd i Skien syssel, da 

befolkingen i 1438 igjen gjorde opprør, trolig rettet 

mot Herlog. Dette opprøret startet i de vestlige 

prestegjeld i Øvre Telemark, som hørte inn under 

Oslo bispedømme. Derfra forplantet bevegelsen seg 

til Nedre Telemark og Bamble, og stod under 

ledelse av Hallvard Gråtopp (Toresson) fra 

Drangedal. Opprørerne trengte seg frem mot Oslo, 

og de begikk flere kirkeran og plyndringer. I Oslo 

sluttet allmuen i Aker og Bærum seg til dem, men 

da de forsøkte å innta Oslo ble de slått tilbake av 

Svarte-Jøns og Olav Buk sine væpnede styrker fra 

Akershus festning. Allerede i august var opprøret 

dempet, og opprørerne måtte stå til rette for sine 

gjerninger. Olav Buk hadde overtatt befalingen på 

Akershus, og han slo hardt ned på opprørerne, blant 
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annet for plyndringen av hans mors gård Brunla. Så 

sent som i ut på ut på 1450-tallet var ikke alle 

dommene fullbyrdet. Opprøret hadde ikke vært helt 

forgjeves, for i september 1439 gav kong Eirik etter 

for folkets krav, og utnevnte en drottset og en 

kansler, og det ble en selvstendig regjering i Norge.  

 
13

 I herværende slektsoppsettet er det foretatt en 

korrigering av opplysningene om Thomassenslekten 

på Syrdal og Landøy. Rettelsene går i hovedtrekk ut 

på at Gjest (Ingeborgs far) ikke het Thomasson 

(Tomasson) til etternavn, men Olafson (Olsson). 

Grunnen til denne tidligere feilen ligger i deler av 

det benyttede kildemateriellet. De nye 

opplysningene er hentet fra: Vigeland, Nils P.: Sør-

Audnedal Bygdebok, bind II, Gard og ætt, Sør-

Audnedal Bygdesogelag, 1970. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 2. Hartmark. Udt. ha´rkmark (nu 

høres ogsaa ha´rtmark). -- [Harcmark, Harckmark, 

Harkmark, Harkmard (!) DN. XIII 670-673, 1534]. 

[Harckmarck ASt. 87. 88]. Harpmarck 1601. 1604. 

¹/ı. Harchmarck 1610. Harckmarck St. S. 296. 297. 

1630. Hartmark med Riswog og Globen 1668. 

Hartmarck (Pl. Riisvig og Glube) 1723.  

Hart- er vel, da Formen fra først af kun synes at 

tilhøre skrevne Kilder, blot en Misforstaaelse af 

Hark-; men om dette er den opr. Form, eller 

omdannet af et eldre Harp-, kan med de nu 

tilgjængelige Kilder ikke avgjøres. Det kan være, at 

Harp- fra c. 1600 kan bero paa endnu eldre Kilder 

end Formen Hark- fra 1534; thi i Topograph. 

Journal. III. H. 12 S. 6 opplyses, at Navnet er skr. 

Harpmark "i gamle Breve", -- hvor gamle, siges 

dessverre ikke. Om en tredje Mulighed se under 

"Forsvundne Navne" ved Herredets Slutning. I NE. 

S. 92 antages Navnet at indeholde et Elvenavn, helst 

af Stammen Hark- (se under "Forsvundne Navne"). 

Bd. III S. 215 tenkes paa Elvenavnstammen Harp-, 

som maaske staar i Forbindelse med islandsk harpa, 

knibe sammen (se Falk u. Torp, Norweg. dän. 

etymolog. Wörterb. I S. 433 under Hurpe), neppe 

med det af Fritzner (I S. 239) anførte harpr, Navn 

paa en Ferskvandsfisk, mulig Harr, Horr (thymallus 

vulgaris, se Aasen). Gaarden ligger ved den korte 

Strøm, som gaar fra Djubovandet til 

Hartmarksfjorden. Paa en af Shetlandsøerne findes 

Harpadal som Navn paa en Elvedal (J. Jakobsen, 

Aarb. f. nord. Oldkynd. 1901 S. 202). -- 2det Led 

b.9, s.66 er mọrk f., Skov (Indl. S. 68); her er Skov. -

- "Riswog" eller "Riisvig" kommer af rís (hrís) n., 

Ris, Kratskov. "Globen" eller "Glube" kan være 

Glup m., Gab, Bergkløft, eller Glopa f., Kløft, 

Svælg. 

Undertegnedes tilføyelse: Navnet 

Hartmark/Harkmark er likt for både sognet og 

                                                                                    

gården, og derfor også samme betydning. Harkmark 

sogns kirke ligger på gården Harkmark. 

 
15

 «I 1561 og 1582 finner vi nevnt lensmann 

Torgrim Anundsen Møll som lagrettesmann. Han 

var sannsynligvis sønn til den Anund Torgersson 

som eide gården Tånevik i Søgne, og han var 

muligens gift med ei datter til Jakob Bentsen på 

Fuskeland, Beint lagmanns (Bent Henningsens) 

sønn. I 1605 nevnes en Morten Møll, far til Torgrim 

på Skofteland, som samme årvar blitt drept av 

Halkjel Skofteland i et slagsmål på Gauksum. 

Morten var uvillig til å motta drapsbøter for sønnen. 

Er Morten en svigersønn til gamle Torgrim 

Anundsen Møll? Av lensmann Torgrim Mølls 

etterkommere kjenner vi ellers sønnen Anund og 

dattera Anna, som begge bodde på Møll. Anund 

Torgrimsen var lennsmann liksom faren. I 1591 ble 

han valgt til utsending til det riksmøtet som skulle 

holdes i Oslo for å hylle den nye kongen Christian 

IV. Anund lensmann døde i 1602, for det året vitnet 

han på sitt ytterste at han hadde gitt sin frende 

Tollef Toresen Mid-Møll i hud i Tånevik. Det var 

altså slektskap mellom de gamle slektene på Øvre-

Møll og Mid-Møll. Det ser ikke ut til at anund 

hadde livsarvinger, for det var hans søsters barn 

som fortsatte på Øvre Møll». Kilde: Avskrift fra 

Holum gardshistorie, s. 458. 
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 Bård Gundersen Sodeland var sønn til Gunder 

Rolvsen Sodeland, født ca. 1500. Han var nevnt 

som oppsitter på Sodeland i 1536. Gunder Rolvsen 

hadde sønnene Bård og Rolv, samt døtrene Gunvor 

og Tone. Gunvor var gift med Erik Rossnes på 

Skjernøya i Halse. Tone var gift med Gunder 

Eriksen på Ytre Møll i Holum. Holum, s. 356. 
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 Jørgen Osmundsen Spetteland var sønn 

Osmund Øystensen Spetteland, død 1617, og 

hustru Olaug ………datter. Osmunds husstand var 

de eneste oppsitterne på Spetteland i Holum, men 

han eide bare rundt halvparten av jordegodset på 

Spetteland. Osmund satt i tillegg med jordgods i 

gårdene Iveland i Konsmo og Foss i Bjelland samt i 

gårdene Homme, Støle og Røynesdal. Osmund 

Øystensen Spetteland var sønn til Øysten Spetteland 

som nevnes på Spetteland i 1546, 1555 og 1561. 

Holum, s. 301. 
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 Holum, s. 359. 
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 Holum. s. 359. 
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 Holum, s. 106. 
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 Holum, s. 107. 
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 Holum, s. 107. 
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 Holum, s. 162. 

 
24

 Norges Bebyggelse, V-A, Østre del, s.  

 
25 Den siste keiser av Han-dynastiet i Kina 

styrtes i år 220. 

 
26

 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. 

 
27

 Fra Hedmarks tidligste historie. Før Harald 

Hårfagres tid omtales beboerne på Hedmarken som 

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

som er nevnt av oldtidens forfattere. I det 2. 

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

Skandia. Betegnelsen "heinir" er blitt bevart i 

"Heidmörk" eller Hedmark, og Mjøsas gamle navn 

var Heidsær. Etter denne tolkningen vil det si at 

nordmenn allerede i 2. århundre e. Kr. var delt i 

folkestammer og med navn som ligner de vi har i 

dag. Disse betegnelsene på de enkelte stammer er 

eldre enn benevnelsen nordmenn. De folkeslag som 

bodde i Norge, Sverige og Danmark omtales av 

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

historieskriver, av gotisk opprinnelse.  

 "Scandza" er omtalt i et bokverk av 

jordbeskriveren Claudius Ptolemæus og han skriver: 

"I den nordlige delen av havet der nord ligger en 

stor øy med navnet Scandza. Øyens form er som et 

sitronblad med kromme sider, og er langstrakt". 

"Scandza" er også omtalt av Pomponius Mela: 

"Scandza ligger i den codanske bukt (Østersjøen). 

Øyen ligger ovenfor floden Vistula (Weichsel), som 

renner fra de sarmastiske fjellene (Karpatherne) og 

som deles i tre munninger i det nordlige hav. 

Scandza er grensen mellom Germania og Scythia. 

Scandza har i øst den største sjøen som finnes på 

jorden, og herfra, med store bølger, renner floden 

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

fra en bug. Mot vest omgis Scandza av det 

umåtelige hav. Mot nord lukkes Scandza også av 

det samme useilbare ocean. Her dannes det 

germanske hav (Nordsjøen), idet en bugt går ut 

liksom en arm. Det fortelles at det der også skal 

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

at ulvene mister synet, på grunn av den veldige 

kulden, når de går over det frosne hav til disse 

øyene. Således er ikke bare landet fælt for 

mennesker, men også for dyr". 

 Ptolemæus omtaler navnet på sju av 

folkestammene i Scandza."I den nordlige del av 

øyen bor folket Adogit, beboerne på Hålogaland, og 

om dem fortelles det at de har midtsommer i 40 

dager uten nattemørke, og om vinteren i like lang 

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

                                                                                    

og folket er forskjellig fra andre, både hva lykke og 

ulykke angår. Dette fordi når dagene blir lengere ser 

de solen komme igjen i øst ved aksens kant. Men 

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

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

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

jordens kant. 

 Et annet folkeslag der er screrefennae 

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

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

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

har gode hester. Det er disse folk som sender 

mårskinn til romerne. Disse folk har også en handel 

som strekker seg gjennom andre nasjoner. Folket 

går godt kledd, men de lever i fattigdom. 

 Så kommer forskjellige folkeslag (bergio, 

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

flat og fruktbar slette, men som lider under andre 

folkeslags fiendlige angrep. Etter disse kommer 

folkeslag som ahelmil, finnaithae, fervir og 

gautigoth, som er et tappert folkeslag og meget 

krigersk. Det fins et folkeslag som heter evagerae, 

som er blandet med othingi. Alle disse folk bor som 

ville dyr i klippehuler eller festninger. Lenger borte 

bor ostrogothae, raumaricii (folk fra Romerike), 

regnaricii (fra Ranrike) og de fredsomme finner, 

som er fredsommeligere enn alle andre beboere fra 

Scandza. Deres likemenn vinoviloth (stammenavn 

for Vingulmark) og suetidi har en større 

kroppsbygning enn de andre av samme 

folkestamme, omtrent som danerne, som er av 

samme opprinnelse. Den samme kroppsbygning har 

også granii (grenir fra Grenafylke), augandzie (fra 

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

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

ikke så mange år siden Rodvulf konge. Han gav opp 

sitt eget kongerike og tok tilflukt hos Theoderic, 

gothernes konge. Disse folkeslag var større og 

modigere enn germanerne og kjempet som ville 

dyr". 

 Tyskeren Karl Müllenhoff tar i en bok opp 

diskusjon om denne fortegnelsen av folk i Norge og 

Sverige hos Jordanes, og mener å ha påvist at de 

folkeslag eller stammer som bodde i Norge og 

Sverige er riktig, selv om navnene kan være noe 

feilaktig. Kong Rodvulf, som omtales av Jordanes, 

og som kom til Theodorik i Italia, er kanskje 

mannen som denne omtalen av folkeslag stammer 

fra. Tolkninger som adogith (háleygir) og ranni som 

trønder kan nok være tvilsomme. G. Storm tolker 

vinoviloth for vingviloth, som da er vingular, 

stammenavn for beborene på Vingulmark, og for 

ranni tyder han raumi (raumar på Romerike). 

Müllenhoff har tolket raunii, som thrauandii 

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

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

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

ere i Rogaland. 
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 Uansett forskjellige tolkninger så er det hos 

Jordanes tydelig nok oppregnet en rekke norske 

folkeslag, som begynner nord i landet og som så går 

oppover til finnene og derfra sydover langs 

Østerjøen, vestover til Norge fra Ranrike over 

Romerike, Vingulmark (kysten fra Svinesund til 

Drammensfjorden), Grenland og Agder til Ryger og 

Horder. Det er kystområdene i syd som vesentligst 

er kjent, og i innlandet nevnes kun Raumarike. 

Rodvulf er kanskje den konge som er omtalt på en 

svensk runestein i forbindelse med Theodorik. Ved 

Røks kirke i Østergøtland står en stein med 

runeinnskrift, som er den lengste av alle bevarte 

runeinnskrifter. Den er fra ca. 900. Innskriften 

lyder: "Fordum red Thjodrik den frygtløse konge, 

søkjæmpers styrer over Reidhavets Strand; sidder 

paa gotiske ganger nu rustet med skjold over aksel 

mæringers ædling". Thjodrik er den gothiske 

Theodorik, som var konge i Italia. Raidhavet er det 

hav som renner mot reidgothernes land, Italia.  

Den siste halvstofe henviser til en rytterstatue av 

Theodorik. Innskriften fortsetter: "Det forteller vi 

som det tolvte, hvor kampmøens hest (ulven) ser fór 

på slagmarken, hvor tyve konger ligger felt. Det 

forteller vi som det trettende, hvilke tyve konger satt 

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

brødre. Fem Valker (fem med navnet Valke), 

sønner av Raadulv, fem Reidulver, sønner av 

Rugulv, fem Haaisler, sønner av Harud, fem 

Gunmunder, sønner av Eiru". Rugulv er 

representant for de norske ryger, Harud for de 

norske horder og Eiru for de norske heiner 

(innbyggere på Hedmarken).  

 Denne innskriften kan synes å fortelle om 

krigere fra norske stammer, under den norske 

overkonge Raadulv, som hadde gjort erobringstokt 

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

i et fryktelig slag. Den nevnte norske kong Raadulv 

i dette heltediktet som anførte ryger, horder og 

heiner, kan se ut til å være den samme kong 

Rodvulf som Jordanes nevner, som var konge over 

ryger, haruder eller horder og flere norske stammer, 

og som kom til Theodorik. Når heltediktet på 

Røksteinen lar Raadulv med sine nordmenn bli 

drept i et blodig slag på Sjælland, så kan heltediktet 

ha sammenblandet den norske kong Rodvulf med 

erulernes konge med samme navn, som falt i et 

blodig slag mot longobarderne i ca. 500 og har lagt 

dette slaget til Sjælland. 

 I Ynglingesagaen forteller Snorre 

Sturlasson om en del konger på Opplandene. Det 

nevnes en konge som het Åle den opplandske, som 

kom i strid med den svenske kongen Adils. De kom 

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

vant. Det fortelles ikke hvem Åle var eller hvilke 

deler av Opplandene han hersket over. Adils og 

Åles levetid er ca. 650 e. Kr. 

                                                                                    

 "Fundinn Noregr" forteller at Åshild, datter 

av Øystein hadde med Svade eller Svase Jøtun fra 

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

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

historisk person fordi landnåmsmannen Bødvar 

hvite har sin herkomst i det tiende ledd fra Rolv. 

Rolv på Berg skal visstnok ha levet på Hedmarken i 

slutten av det 6. eller begynnelsen av det 7. 

århundre og være den eldste opplendingehøvding 

som er kjent.   

I Ynglingesagaen omtales rydningen av Solør, hvor 

Halvdan Gulltann var konge. Det fortelles at den 

svenske kong Ingjald Illraade hadde en sønn som 

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

hans far var død reiste han bort med de menn som 

ville følge ham, fordi svearne var enige om å drive 

bort kong Ingjalds ætt. Olav reiste først til Nerike, 

men da svearne hørte at han var der måtte han 

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

og der begynte de å rydde og brenne skog og bodde 

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

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

(Sverige) hørte at Olav ryddet skog kalte de ham 

spottende Tretelja (treøks) - fordi hans arbeid var 

lite ærefullt. Olav fikk en hustru som het Solveig 

eller Solva, som var datter av Halvdan Gulltann fra 

Solør. Halvdan Gulltann var sønn til Solve, som var 

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

ryddet Solør. Olav Ingjaldsson Treteljas mor het 

Gauthild, hvis mor var Olov, datter av Olav den 

skarpsynte, som var konge i Nerike. Olav og Solva 

fikk de to sønnene Ingjald og Halvdan. Halvdan 

vokste opp hos sin morbror Solve i Solør og ble kalt 

Halvdan Hvitbein. 

 Da det ble fortalt at Olav Tretelja hadde 

godt land i Vermland reiste det store mengder folk 

til ham, men landet kunne ikke livnære alle og det 

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

Tretelja var ingen stor blotmann, noe svearne ikke 

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

blotet nok. Svearne samlet sammen mange folk og 

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

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

svearne fant allikevel ut at grunnen til uårene var at 

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

livnære alle, noe kongen ikke kunne lastes for.  

Svearne reiste så vestover Eidskogen, mellom 

Vermland og Solør, og kom helt uventet frem til 

Solør. Der drepte de kong Solve og tok Halvdan 

Hvitbein Olavsson til fange, gjorde ham til høvding 

og gav ham kongsnavn. Halvdan Hvitbein la Solør 

under seg, og fór siden til Raumarike (Øvre og 

Nedre Romerike), hvor de herjet og vant slagene. 

 Halvdan Hvitbein var en mektig konge og 

ble gift med Åsa, datter av Øystein Hardråde, som 

var konge på Opplandene og hersket over 

Hedmarken. Halvdan Hvitbein fikk med Åsa de to 

sønnene Øystein og Gudrød. Halvdan Hvitbein ble 
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konge over store deler av Hedmarken, Toten, 

Hadeland og store deler av Vestfold. Han ble en 

gammel mann og døde sottedød på Toten. Liket ble 

ført til Vestfold, hvor han ble hauglagt på det stedet 

som het Skæreid i Skiringsal, antagelig Tjølling. 

Disse kongene er kalt opplendingskonger av 

ynglingestammen, og fra dem skal den norske 

kongeætt nedstamme. Etter kong Halvdan Hvitbeins 

tid opptrer kongene ikke lenger som 

opplendingekonger, men som konger i Vestfold.  

Den mektigste kongen på Opplandene i de eldste 

tider var Øystein Hardråde, Halvdan Hvitbeins 

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

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

Hvitbeins sønn Øystein og hans sønn Halvdan den 

gavmilde nevnes som konger i Vestfold og på 

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

Halvdan den gavmildes sønn og etterfølger, Gudrød 

veidekonge, i frankiske annaler kalt "Godfrid", var 

konge over Vestfold, Hedmarken, Toten, Hadeland 

og Vermland. Ved ekteskap med Alvhild, datter av 

kong Alvarin fra Alvheim, fikk han også halvdelen 

av Vingulmark (kystlandet mellom Svinesund og 

Drammens-fjorden), samt at han hersket over Sør-

Jylland.  Etter drapet på Gudrød veidekonge tok 

Øystein Hognesson, sønnesønn til Øystein Illråde, 

makten over Hedmarken med Solør, Toten og 

Hadeland. 

 Halvdan Svarte var sønn av Gudrød 

veidekonge og hans hustru Åsa. Halvdan Svarte var 

konge på Agder og i halve Vestfold, men underla 

seg også halve Vingulmark og Raumarike. Kong 

Sigtrygg, kong Øystein Hognessons sønn, hadde sitt 

sete på Hedmarken. Han gikk til kamp mot kong 

Halvdan Svarte Gudrødsson, hvor Halvdan vant. 

Under flukten ble Sigtrygg såret av en pil i venstre 

hånd, og døde der. Noe senere la Halvdan Svarte 

under seg hele Raumarike. Øystein, som var en 

yngre sønn til kong Øystein Hognesson, bror til 

kong Sigtrygg Øysteinsson, ble deretter konge på 

Hedmarken.  

 Da Halvdan Svarte hadde reist tilbake til 

Vestfold fór kong Øystein med sine folk til 

Raumarike og la landet der under seg. Halvdan 

Svarte tok da sin hær og fór mot kong Øystein. 

Kampen ble vunnet av Halvdan og kong Øystein 

flyktet til Hedmarken, men Halvdan dro etter ham. 

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

søkte tilflukt hos Gudbrand herse i Gudbrandsdalen. 

Om vinteren samlet Øystein folk og møtte kong 

Halvdan Svarte til kamp på Helgøya i Mjøsa. I 

slaget falt mye folk på begge sider, men Halvdan 

Svarte Gudrødsson vant. I slaget falt også Guttorm, 

Gudbrand herses sønn. 

 Kong Øystein flyktet igjen til 

Gudbrandsdalen, og sendte så sin slektning Halvard 

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

forlik. Kong Halvdan bestemte seg da for å gi halve 

                                                                                    

Hedmarken til kong Øystein for slektsskapets skyld. 

Halvdan Svarte la nå under seg Toten og Land, samt 

Hadeland og ble dermed en mektig konge. Han 

laget lover for sitt rike og sørget for at disse ble 

overholdt, og sannsynligvis var det han som 

utformet "Heidsævisloven", for å knytte sammen de 

enkelte delene av sitt rike. 

 Tingstedet var Eid (ved Eidsvoll) ved 

Vorma, hvor navnet Eid har sin opprinnelse, og der 

sluttet vannveien for opplendingene ved Sundfossen 

(Svanfossen) i Vorma. Videre herfra måtte de ta 

landeveien, enten forbi fossen eller videre til lands. 

Navnet Eid kommer sannsynligvis fra en gammel 

gård, og derfra kommer navnet "Eidsvollr". 

Sannsynligvis bestod kong Halvdans tinglag under 

Eidsivating av Raumarike, størstedelen av 

Heinafylke, Land og Hadeland, Vestfold og 

Vigulmark, senere også Grenland, Vestmar, det 

sydlige Vestfold og det nordlige av Vermland. 

Under senere konger forøktes tinglagets område 

med Gudbrandsdalen, Østerdalen og Telemark. 

Senere politiske forviklinger gjorde at Viken, eller 

sjødistriktene, sluttet seg nærmere sammen og et 

fjerde hovedting oppstod, Borgarting, men dets 

distrikter ble kun ansett som en underavdeling av 

Eidsivating. 

 
28

 Samlingen av landet og kongens brutalitet førte 

til at mange egder og rogalendinger forlot 

hjemlandet sitt og seilte til Island for å bosette seg 

der. Hvis disse opplysningene om emigrasjon 

stemmer, da er det stor sannsynlighet for at et større 

antall islendinger har sine røtter i nabofylkene 

Agder og Rogaland.  

 
29

 Hadde Ouen (Øven) Kristensen Rosnes en 

datter til, ekte eller uekte født? For den 18.4.1799 

ble det på gården Rosnes i Halse kirkesogn avholdt 

oppgjørskifte etter enka Bodil Ouensdatter 

(Øvensdatter) Rosnes, 77 år i 1801, som hadde 

vært gift med avdøde Christen Evertsen Rosnes, 

skifte 12.2.1775. Ved skifte i 1799 ble det opplyst 

at ekteparet hadde følgende barn: 

I. Peder Christensen Rosnes, myndig og gift. 

II. Evert Christensen Rosnes, død, hadde vært gift 

med Todne Pedersdatter Skjernøysund. De hadde 

dattera Bolette Evertsdatter, som i 1799 var 9 år. 

III. Ole Christensen Rosnes, myndig. 

IV. Karen Christensdatter Rosnes, ugift i 1799. 

V. Anne Christensdatter Rosnes, ugift i 1799. 

Bodil Øvensdatters jordgods var ved skifte av 

18.4.1799 på ½ hud (6 eng.) i gården Rosnes i 

Halse kirkesogn. 

 
30

 Tomine Ouensdatter Rosnes (Rossnes), født 

25.2.1815 på Rossnes i Halse sokn i Halse 

prestegjeld. Hun var gift med Salve Evertsen 

Farestad, født 1812 på Farestad i Halse sokn. Han 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIENE SOLAAS I HOLUM OG HOLMEGAARD THORSEN I MANDAL  

MED KONTINENTALE RØTTER OG LOKALE SLEKTSLINJER FRA AUST- OG VEST-AGDER 

  

 

                                                                                    

var sønn til Evert Gundersen Farestad og hustru 

Gunhild Olsdatter Farestad.  

 
31

 Holum, s. 63 og 65. 

 
32

 Holum, s. 61. 

 
33

 Holum, s. 61. 

 
34

 Gården Vågestad nevnes i 1594 som krongods, 

og oppsitter var leilendingen Torkel Vågestad. I 

1611 nevnes leilendingene Laurits og Asbjørn, og 

Laurits nevnes også som leilending i 1631. I 1638 

nevnes Somund som oppsitter og leilending på 

Vågestad. 7 år senere, i 1645, var det fire 

husstander og fire registrerte brukere (leilendinger) 

på gården. I husstand nr. 1 bodde Somund, også 

nevnt i 1638, og hans hustru. I husstand nr. 2 bodde 

Knud og hans hustru. I husstand nr. 3 bodde Peder 

og hans hustru og i husstand nr. 4 bodde Tjøstel og 

hans hustru. I 1665 var det fremdeles fire 

leilendinger på Vågestad, og dermed også fire 

husstander. I husstand nr. 1 bodde Torgie 

Somundsen på 50 år som bygslet (leide) 15 eng. av 

krongodset. Han hadde sønnene Stig, Tore og Joen 

på henholdsvis 15, 12 og 8 år gamle. I husstand nr. 

2 bodde Oluf Knudsen på 28 år som drev ½ hud av 

krongodset. I husstand nr. 3 bodde Peder Madsen 

på 56 år som drev ½ hud av krongodset. Han var da 

registrert sammen med sønnene Bergie og Torkel på 

henholdsvis 20 og 16 år. Sønnen Børu er ikke 

nevnt, men Bergie må være en skrivefeil Børu for 

aldersmessig er Børu på Upsåker jevngammel med 

Bergie på Vågestad. I husstand nr. 4 bodde Tjøstel 

Somundsen som bygslet 5 eng. av krongodset, og 

han hadde sønnen Sigmund på 18 år. Kilde: Sør-

Audnedal, 2, s. 17. 

 
35

 Holum, s. 105. 

 
36

 Det er ikke kjent hvem som var foreldrene til 

Astrid Svendsdatter, eller hvor hun kom fra. 

 
37

 Holum, s. 105. 

 
38

 Det er ikke kjent hvem som var foreldrene til 

Maren Sørensdatter, eller hvor hun kom fra. 

 
39

 Holum, s. 105. 

 
40

 Holum, s. 81. 

 
41

 Holum, s. 81. 

 
42

 Holum, s. 26. 

 
43

 Holum, s. 26. 
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 Holum, s. 26. 

 
45

 Lister skifteprotokoll, skiftekort Statsarkivet 

1750-52, nr. 384b. 

 
46

 Lister skifteprotokoll nr. 4 fol. 127. 

 
47

 Sør-Audnedal 2, s. 44. 

 
48

 Osmund Stiansen Engeland han hadde sønnen 

Simon Osmundsen Engeland, født ca. 1730, som 

hadde sønnen Osmund Simonsen Engeland (1754-

1835), gift med 1. Mali Gundersdatter (1756-

1814). 

 
49

 Holum, s. 26. 

 
50

 Sør-Audnedal 2, s. 44. 

 
51

 Fra Torleif Odlands avskrift av dep. 163 Erik 

Torp sitt privatarkiv ved Statsarkivet i Kristiansand. 

 
52

 «I 1675 er det dsk. etter Ingeri Osmundsdatter 

Fuskeland, enke etter en Knud. Det står ikke hvem 

han var; men dersom vi går utfra at Ingeri var søster 

til Gunhild, se bnr. 6, og altså datter til Omund 

Jonsen Ellesi, så stemmer alt. Hennes mann er da 

Knud Olsen, som bodde på Ellesi, seinere Grim – 

vel bror til Svenke Olsen på Ø. Brinsdal. I et brev 

fra 1641 finner vi som lagrettemenn Knud og 

Svenke Grøm. Men i dette samme året ble byen 

Kristiansand grunnlagt på Grims grunn, og 

Grimsbøndene måtte flytte. Ved denne tid må en da 

anta at Knud Olsen har kommet til Fuskeland, der 

hans svoger Nai og svigersønn Tomas alt hadde 

vært siden 1636. Barn til Ingeri og Knud: Ole g. m? 

Jon g. m ……Bentsdatter.  Åse (Åste) g. 1. m Ole 

….., g. 2. m Pål Olsen Slettan. Torborg g. m Jens 

Jonsen Tangvall. Kristen ca. 1616. Dessuten var 

trulig ei datter g. m Tomas Nilsen, se bnr. 4 på 

Fuskeland». Avskrift fra Holum gardshistorie, s. 

133. 

 
53

 Holum, s. 133. 

 
54

 Holum, s. 47. 

 
55

 Holum, s. 359. 

 
56

 Kvås, s. 411. 

 
57

 Kvås, s. 419. 

 
58

 Kvås, s. 423. 

 
59

 Kvås, s. 423 og 424. 

 
60

 Kvås, s. 424. 
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61

 Kvås, s. 459 og 460. 

 
62

 Lyngdal III, s. 67. 

 
63

 Holum, s. 162. 

 
64

 Oddernes, s. 264. 

 
65

 Dommen i 1585 gikk ut på at den Tarald som 

da budde på Fiskå, skulle beholde åsetet for seg og 

sine arvinger, men han skulle gi Trond og hans 

arvinger «1 hud aarligen» — dvs. en landskyldpart 

på 1 hud. 

Tarald og kona Guri hadde disse barna: Aslak, 

Torstein, Gunnar, Ola, Syvert, Siri, Targjer. De tre 

yngste sønnene døde omtrent samtidig med 

foreldrene, trulig år 1600 — eller litt før. Dette 

måtte være en hard vinter for familien: «Faderen 20. 

dag Jull, och Moderen Kyndermijss dag, der nest 

efter at were wed dødenn affgangen, och de tre 

brødre der jmellom och saa at were bortdøde». 

(Nevnt i lagm.dom 1632 — se Fiskåprosessen 

1636.) Aslak og Torstein ble på Fiskå, og brukte 

trulig halvparten hver av garden. Siri ble g.m. en 

Salve og hadde døtrene iVIarta (g.m. Ola 

Gundersen eller Grundesen Amland på Lista) og 

Guri (g.m. Gudlaug Ramsland i Spangereid). 

Targjer ble g.m. Nils Tofteland (Søgne). Avskrift 

fra Oddernesboka, s. 264. 

 
66

 Holum, s. 383. 

 
67

 Holum, s. 383. 

  
68

 Skoiegården tilhørte jordgodset til den svært 

rike Sandnes-slekten i Halse sokn. Fra den svært 

velstående Rolf Naisen gikk Skoiegodset i arv til 

svigersønnen Fredrik Jensen.  

Leilendingen på Skoie på begynnelsen av 1600-

tallet var Jens Skoie, som skal ha vært blant 

sønnene til Jon Skinsnes i Halse, se Holum 

bygdebok, s. 670. 

 
69

 Holum, s. 670.  

 
70

 Holum, s. 205. 

 
71

 Holum, s. 205. 

 
72

 Holum, s. 65. 

 
73

 Det må her legges inn et forbehold om Søren 

virkelig var født så sent som i 1682. Hvis dette der 

riktig ble han far bare 13 år gammel da dattera Anne 

ble født i 1695. Sørens hustru Karen var registrert 

født i 1672 og dermed 10 år yngre enn sin 

ektemann. Det neste barnet Deres var Tomas 

                                                                                    

Sørensen som var født i 1711 og som bodde på 

bruket Solaasheia. I følge kildemateriellet, se 

Holum , s. 64 og 67, var det 16 års forskjell på disse 

to søsknene. 

 
74

 I 1723 var det to gårdbrukere på Eivinstad, 

Askild Tostensen og Aanen Askildsen. På brukene 

var det til sammen 9 kyr og 18 sauer. Det nevnes på 

gården en Tosten Askildsen som i 1727 ble forlovet 

Marte Olsdatter Fasselandsneset, han ver dette året 

registrert som soldat. Oppsitter Aanen Askildsen 

var gift med Bergljot Bjørnsdatter, han døde i 1747, 

46 år gammel. Bergljot var søster til Bjørn Bjørnsen 

Homme. I 1738 ble det utstedt et skjøte som 

omfattet 19 1/5 eng, mer enn 1½ hud, på gården 

Eivinstad fra Endre Skinsnes, Halse sokn, til Askild 

Tostensen. Kilde: Sør-Audnedal 2, s. 14. 

 
75

 Lister Skifteprotokoll 1735-1737, 71b. 

 
76

 Holum, s. 64. 

 
77

 Holum, s. 65. 

 
78

 Holum, s. 373.  

 
79

 Holum, s. 373. 

 
80

 23.2.1489 var sokneprest i Audnedalen, Jens 

Henriksen, sammen med legrettemennene Erlend 

Sigmundsson, Rollag Bjørnson og Eivind 

Liothesson i Holum. Dei så og hørte handslag 

mellom Saxe Olafsson og Reidar Persson, at Saxe 

hadde selt Reidar 4 månadsmatsleige i Foss, i begge 

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

Foss, i Foss sokn og Foss skipreide. Den samme 

Reidar kjøpte kjøpte samme året ¼ 

månadsmatsleige i Foss av Gyrd (Gjurd) Olafsson 

og Allaug Gundersdatter. Kilde: Avskrift av Sør-

Audnedal, 2, s. 299.  

 
81

 Holum, s. 373.  

 
82

 Holum, s. 373. 

 
83

 Holum, s. 356. 

 
84

 Holum, s. 356. 

 
85

 Nevnt i årene 1546, 1555 og 1561. Gjurd Nilsen 

Bjølland nevnes i skattelistene som oppsitter på 

Bjølland på begynnelsen av 1600-tallet Holum, s. 

36. 

 
86

 Holum, s. 301  

 
87

 Kvås, s. 455. 
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 Kvås, s. 455 og 456. 

 
89

 Kvås, s. 456. 

 
90

 Kvås. s. 457.  

 
91

 Kvås, s. 457. 

 
92

 Kvås, s. 457. 

 
93

 Ogmund Petersson. Nevnes i årene 1318-1332. 

Han var fra Spånheim i Ulvik i Hardanger og bosatt 

på Byre i Ryfylke. Om ham skriver Olav Kolltveit i 

bygdesagaen om Ullensvang at: "Ogmund Peterson 

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

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

som arvar både Aga og Byre.  

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

til lagmann Sigurd. Me kan tenkja oss at Torgaut er 

død straks etter 1315, enkja er så attgift med 

Ogmund, og er vorte mor til Ogmund (skal være 

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

ikkje retteleg gå opp, avdi Ragnhild på Byre i 1332 

held skifte med Arnbjørn og borna etter dei to 

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

Dersom både Torgaut og Ogmund har vore gifte 

med same Ragnhild Sigurdsdatter Aga, må båe ha 

vore enkjemenn då ho etter tur gifte seg med dei; 

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

Torgaut og Ragnhild har borna saman". 

Det kan jo ikke være tvil om at Ogmund har  

giftet seg til Aga, men det er heller tvilsomt at 

hustruen Ragnhild var datter av Sigurd lagmann 

Brynjulvsson. Da denne imidlertid sikkert hadde en 

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

Ogmunds kone Ragnhild var hennes kusine og i 

tilfelle barnebarn av Brynjulv (Sveinsson?) Aga i 

Ullensvang. 

 
94

 Da Benedicte Nicolasson i sitt våpen førte den  

væpned arm, utpeker han seg som sønn av Nicolas 

Olavsson fra Hjelmeland i Ryfylke, av Byreætten. 

 
95

 Holum, s. 126. 

 
96

 Holum, s. 458. 
97

 Harald Gille holdt så stevne med sine menn, og 

forhandlet med dem om hva han skulle gjøre med 

den fangne kongen. Til sist ble de enige om å la 

ham få leve, men de skulle lemleste ham slik at han 

ikke lenger kunne tenke på å være konge. Kong 

Magnus ble nå overgitt til Harald Gilles treller. De 

stakk øynene ut på kong Magnus, hugg av ham den 

ene foten og kastrerte ham. Den stakkars kong 

Magnus - som bare var 20 år - fór siden nordover til 

Nidaros - tok munkeklær, og gikk i Nidarholm 

kloster (1135). Han døde i 1139. 
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 Ragnvald er nevnt som baron og han levde under 

kong Haakon Haakonson. Ragnvalds tilnavn kunne 

ifølge historiker P.A. Munch komme fra Urkedalen 

ved Norangsfjorden på Sunnmøre. Fornavnet 

Ragnvald forekommer i bla. stormannsætten på 

Blindheim. 

 
99

 I følge Halldor Brynjulvsson var både Olav og 

Harald svært kloke og våpendjerve menn; de ville 

gjerne ha rikdom og makt, de var stolte personer, 

ikke folkelige; de ville gjerne styre og de var 

strenge til å refse. I den videre omtalen av de to 

kom Halldor inn på Olav var en rettferdig konge 

som tvang nordmennene til kristendom, og at 

kongen straffet dem hardt som ikke ville la seg 

kristne. Landshøvdingene aksepterte ikke at kongen 

dømte rettferdig og likt for alle. Derfor samlet disse 

lederne en bondehær mot kongen og felte ham på 

hans grunn, og derfor ble kong Olav hellig. 

 
100

 Kvås, s. 196. 

  
101

 Kvås, s. 196. 

 
102

 Kvås, s. 206. 

  
103

 Kvås, s. 260. 

 
104

 Kvås, s. 431. 

 
105

 DN XXI, s. 843. 

 
106

 Kvås, s. 410. 

 
107

 Kvås, s. 308. 

 
108

 Kvås, s. 308 og 309. 

 
109

 Kvås, s. 309. 

 
110

 Kvås. s. 330 og 331. 

 
111

 Kvås, s. 331. 

 
112

 Kvås, 331. 

 
113

 Lyngdal III, s. 349. 

 
114

 Sør-Audnedal 2, s. 381. 

 
115

 Lyngdal III, s. 350. 

 
116

 Lyngdal III, s. 351. 

 
117

 Lyngdal III, s. 354 og 355. 

 
118

 Sør-Audnedal 2, s. 444. 
119

 Lyngdal III, s. 354 og 355. 
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120

 Lyngdal III, s. 66. 

 
121

 Lyngdal III, s. 66 og 67. 

 
122

 Lyngdal III, s. 67. 

 
123

 DN, Bind XV, nr. 96. 

 
124

  Lyngdal II, s. 488.  

 
125

 Lyngdal III, s. 216. 

 
126

 Lyngdal III, s. 216. 

 
127

 Lyngdal III, s. 216. 

 
128

 Lyngdal III, s. 220. 

 
129

 Lyngdal III, s. 354 og 355. 

 
130

 Lyngdal II, s. 622. 

 
131

 Lyngdal II, s. 622. 

 
132

 Sør-Audnedal 2, s. 282. 

 
133

 I kildemateriellet, se Lyngdal II, s. 189, er det 

usikkerhet om denne Kollung Ormsen var deres 

svigersønn, den enes svoger eller svigerfar. Ordet 

måg betyr i utgangspunktet svigersønn, og det må 

være det som også er riktig i dette tilfellet.  

 
134

 Lyngdal II, s. 189. 

 
135

 Lyngdal II, s. 189. 

 
136

 I flere kilder, bla. på Internett, eksisterer ikke  

Kollung Finkelsen, men det nevnes kun en oppsitter 

med med navnet Kollung men med Ormsen til 

etternavn. Det må derfor ha vært to personer med 

navnet Kollung knyttet til gården Udland, og mest 

sannsynlig var Kollung Ormsen, n.- 1520-1523 

farfar til Kollung Finkelsen Udland, n.- 1600-1645. 

Denne sistnevnte Kollung hadde i sitt bumerke, se 

Lyngdal II, s. 190, tydelig initialene/bokstavene K 

og F. I tillegg het Kollungs eldste sønn Finkel og 

var bosatt på Trelskår i Kvinesdal.  

 
137

 Lyngdal II, s. 189-190. 

 
138

 Kvås, s. 507. 

 
139

 Kvås, s. 507. 

 
140

 Kvås, s. 507. 

 
141

 Kvås, s. 508. 

                                                                                    

 
142

 Kvås, s. 208. 

 
143

 Kvås, s. 208. 

 
144

 Kvås, s. 457. 

 
145

 Michel Schytte næevnes i Vanse Kaldsbog 

som første evangeliske Prcest hersteds; men man 

ved kun, at han levede her ved Aaret 1546. Vanse 

Sognekald bestod ved den Tid foruden af 

Listerlandet ogsaa as Spind og Briseid, det 

nuvcerende Herods Sogn, der formentlig bestyre 

des af en Kapellan Hr. Odd. efter hvem Briseids 

Sogn senere blev kaldet *Herods Sogn. Denne 

Kapellan boede paa Gaarden Frestad, hvor han 

afløste en Hr. Jacob, der i Schyttes forste Embedstid 

var dennes Medhjcelper. I „Christiansands Stifts 

Bispe- og geistlige Historie" af Faye  næevnes 

Michel Schytte som Prcest paa Agvaldsnces. Her 

kom han i Uenighed med den mcegtige danske 

Lensherre Esge Bilde, bekjendt nnder Navnet 

Kirkebryderen, der lod Presten bortføre som Fange 

til Bergen. Lensherren nødedes imidlertid til at 

løslade Presten; men nu nægtede denne, efter den 

ham vederfarende Tort at vende tilbage til sit 

Sognekald. Denne Trods mod den voldsomme 

Lensherre havde under andre Omstendighæder 

neppe havt gode Følger for Vedkommende; men 

under den daværende store Mangel paa evangeliske 

Præster ledede det kun til Schyttes Forflyttelse til 

Vanse, medens Agvaldsnes præstelige rettigheter 

ble overdragne til Slottsskriveren på Bergenhus, 

mod at denne skulde holde en Kapellan paa 

Agvaldsnes. Schytte sees at være død efter fratraadt 

Embede 1561, hvorpaa hans Søn Christopher 

Mikelsøn under 10.7 fik Brev paa Kaldet. Avsktift 

fra boken Listerlandet av Constantinus Flood, 

Stavanger 1875. 

* Iftlge Kaldsbogen, der her stemmer overens med 

Topo 

grafisk Journal, hvor i 13 Hefte Side 26 fortcrlles, at 

Briseid Sogn (saa kaldet i Stavanger Stiftsbog) efter 

en Kapellan Hr. Odd, der skal have eiet det hele 

Sogn, fik Navnet Herods Sogn. 

** Lensherre i Bergen under Reformationen, hvor 

han udmærkede sig ved at berøve Kirker og Klostre 

deres Kostbarheder. 

 
146

 Lyngdal II, s. 352 og 353. 

 
147

 Kvås, s. 283 

 
148

 Kvås, s. 387. 

 
149

 Kvås, s. 283. 
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 Kvås, s. 387. 

 
151

 Kvås, s. 388. 

 
152

 Kvås, s. 388. 

 
153

 Kvås, s. 309. 

 
154

 Kvås, s. 311. 

 
155

 Skarpeid: Anetavleregister del 4, s. 32. 

 
156

 Finsland 1, s. 42. 

 
157

 Skarpeid: Anetavleregister del 4, s. 32. 

 
158

 Falkor Sørensen Øvland (1624-1699) var sønn 

til Søren Siffuordsen Øvland (1580-1647) og 

hustru Ingeborg, ukjent etternavn, som bodde på 

gården Øvland i Finsland sokn. Søren Siffuordsen 

Øvland var sønn til Siffuord Øvland, og han 

nevnes som bygselsmann på Øvlandgården i årene 

1610-1618. Gården Øvland var på den tiden 

krongods, og eier var kong Christian IV. med bopel 

i København. Kilde: Anetavleregister del 4, s. 33. 

 
159

 Skarpeid: Anetavleregister del 4, s. 32. 

 
160

 Morten Gulaugsen Eikeland og hans husstand 

flyttet før 1691 til Stubstad i Øvrebø sokn. Broren 

hans, Jon Gulaugsen Eikeland, bodde i 1678 på 

Stubstad, men da denne overtok farsgården på 

Eikeland i Øvrebø sokn gikk Stubstadgården over 

til Morten. Kilde: Øvrebø 1. s. 272. 

 
161

 Øvrebø 1, s. 272. 

 
162

 Øyslebø I, s. 121. 

 
163

 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 42. 43. Kleveland øvre og nedre. Udt. 

klæ`vlann.  

-- Kløfflandt 1601. 1604 (nedre og øvre). ¹/ı, ½. 

Kløuffland 1610. Kløffland, Kleffueland 1630. 

Øver og Neder Kleffueland 1668. Øver og Neder 

Kleveland 1723. 

 
164

 Finsland 1, s. 508 og 509. 

 
165

 Øvrebø 1, s. 67 og 68. 

 
166

 Øvrebø 1, s. 272. 

 
167

 Holum, s. 65. 

 
168

 Holum, s. 233. 

 
169

 Holum. s. 65. 

                                                                                    

 
170

 Holum, s. 65 og 66. 

 
171

 Holum, s. 65. 

 
172

 Holum, s. 356. 

 
173

 Holum, s. 232. 

 
174

 Holum, s. 232. 

 
175

 Holum, s. s. 232 og 233. 

 
176

 Sør-Audnedal 2, s. 40. 

 
177

 Holum, s. 233. 

 
178

 Mandal skifteprotokoll, nr. 1 fol. 132. 

 
179

 Todne hadde broren Joen Olsen Fraastestad 

som var oppsitter på gården Fraastestad/Frostestad i 

Halse sokn og prestegjeld.  

 
180

 Mandal skifteprotokoll, nr. 4 a fol. 50 b. 

 
181

 Mandal skifteprotokoll, nr. 6 a fol. 37. 

 
182

 Barbra Engelsdatter Kjere, død 1740 på 

Hogganvig i Halse sokn og prestegjeld. Hun var 

datter av Engel Ingebretsen Kjere (1633-) og hustru 

Mari Salvesdatter Hjorteland (-1707). Engel 

Ingebretsen var født på Kjere (Kjære) på 

Flekkerøya i Oddernes sokn og prestegjeld. Han var 

sønn til Engelbret Tollisen Mebø og hustru Gunhild 

Jakobsdatter (-1668), som var oppsittere på gårdene 

Mebø og Kjære i Oddernes.  
 
183

 Mandal skifteprotokoll, nr. 8 fol. 211. 

 
184

 Bjelland, s. 260. 

 
185

 Laudal, s. 262. 

 
186

 Laudal, s. 263. 

 
187

 Laudal, s. 263. 

 
188

 Laudal, s. 312. 

 
189

 Det er to forskjellige opplysninger på Askild 

(Aschild) Askildsen (Aschildsen) om når han er 

født. Han er ikke funnet døpt i kirkeboken for 

Laudal sokn, og dermed må opplysningene i 

folketellingen fra 1801 samt opplysningenen i 

bygdeboka for Laudal legges til grunn.  

I folketellingen for 1801 vedrørende gården 

Lindland i Laudal sokn i Holum prestegjeld er det 

følgende registrering om Aschild Aschildsen. Han 
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er 27 år gammel, ugift, og bor på hjemmebruket 

sammen med foreldrene Ashild Aanensen på 69 år, 

Ingeborg Thorsdatter på 72 år og den ugifte 

søstera Gun(n)vor Aschildsdatter på 36 år. 

I bygdeboka Laudal – gård og ætt er personene i 

denne husstanden registrert det på side 312  under 

bnr. 1, Løyninga med følgende opplysninger: 

«Første eigar ein finn her er: Askild Ånonson, 

Lindland, er komen frå Ågset f. 1732, d. sk. 1806, g. 

m. Ingeborg Thoresdtr. Lindland f. 1729. Born 

1. Thore Askildson f. 1756, g. og bur på Solås, 

Holum i 1806.  

2. Askild f. 1758, g. og bur på Espeland, Konsmo i 

1806.  

3. Siri f. 1760. Ug. i 1806. 

4. Gunvor f. 1762. Ug. i 1806. 

5. Ase, g. m. Ole Thoreson Augland. 

 

I 1806 sk. etter Askild Anonson. Eiga er 9 eng. i 

Løyninga. Sonen Askild f. 1758, g. m. Ingeborg 

Anensdtr. Lindland. Born 

1. Adne f. 1802, d. 1802. 

2. Ingeri Eline f. 1803, d. 1881. Ug.  

3. Adne f. 1806. 

 

Askild f. 1758 får garden Løyninga 1796. Han 

låner 280 rd. av Aslak Mårtenson, Laudal, og 

pantsett garden , 9 eng. 

I 1796 - same år, må far til Askild Askildson også 

ha ått 1 hud i Tjomsland. Han sel no 1/2 hud til 

Kristen Pederson Hønneland, og 1/2 hud til Ole 

Olson Hallingskår. 

Askild Askildson f. 1758 har selt Løyninga før 

1812. Då er han på Kleven. Det blir Gunder 

Rasmusson som får garden - 9 eng». 

 
190

 I Konsmo – gård og ætt på side 106 står 

følgende om Adne Olsen og hans husstand: 

«ADNE OLSON er oppført i futerekneskapen for 

1772 og i prestemanntalet frå same tid. Den 16 - 9 - 

1783 er det skifte etter Adne Olson, g. m. Asjer 

Adnesdotter. Dei hadde 7 barn: Ola, 17 år - Askild, 

12 år - Gunnar, 7 år - Ingeborg, 19 år - Tarjer, 14 

år - Anna, 5 år, og Torborg, 11/2 år. Netto eiga var 

197 rdl. Og 3/4 hud i Espeland. 1 1788 skjøter 

Asjer Adnesdotter 1/2 hud i Espeland til sonen, 

OLA ADNESON, for 300 rdl. Ho held att 1/4 hud, 

som ho seinare sel til han for 376 rdl. Under 

folketelinga 1801 er Ola Adneson 35 år, og kona, 

Gunvor Gamalsdotter, er 37 år. Der er nemnt 2 

barn: Adne, 8 år, og Anna, 5 år. Ingeborg 

Torkelsdotter, 16 år, er og nemnt. Ho er stedotter. 

Den 8 - 7 -1806 er det skifte etter Gunvor 

Gamalsdotter, g. 1. g. m. Torkel Danielson og g. 2. 

g. m. Ola Adneson. Barn etter første ekt. - 

Ingeborg, g. m. Elling Taraldson, Øvre Eigeland. 

Etter andre ekt. var det 3 barn: Adne - Torkel og 

Anna. 

                                                                                    

Den 15 - I -1810 er det skifte etter Ola Adneson, g. 

1. g. m. Gunvor Gamalsdotter og g. 2. g. m. Guri 

Torgrimsdotter. I første ekt. dei same barna som 

nemnt ovenfor. I andre ekt. - Torjus, 1 år. Netto 

eiga var 250 rdl. og 3/4 hud i Espeland for 826 

rdl». 

 
191

 Holum, s. 58. 

 
192

 Holum, s. 58. 

 
193

 «Skaraborgs län skapades 1634 genom att 

ståthållardömet Västergötland delades upp i 

Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med 

länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara 

residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri 

en gång liggande Skaraborgs slott. 1660 blev 

Mariestad residensstad, och länet kallades därefter 

ibland för Mariestads län. Det avskaffades den 31 

december 1997 genom att större delen av länet 

uppgick i Västra Götalands län, som bildades den 1 

januari 1998. Efter folkomröstningar i samband 

med bildandet av Västra Götalands län valde 

kommunerna Mullsjö och Habo att ingå i 

Jönköpings län. Vid kommunreformen 1970 

överfördes Södra Råda församling från Värmlands 

län till Skaraborgs». Kilde: Wikipedia. 

 
194

 Om Strö kirke: «Äldsta murarna troligen 

från slutet av 1100-talet. Kyrkan har förskonats 

från alltför stora ingrepp både utvändigt och 

invändigt med bevarade valv. Ovanlig takmålning 

från 1400-talet. Intressant historia med anknytning 

till Stola och Lindholmen.» 

 
195

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
196

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
197

 Beskrivelse av Strö gård fra 1808: «Strö, en 

Sätesgård i Strö sokn, består av 2 mantal, her 

tilräcklig åker og äng, samt yming skog af ek, bok 

(bøk) och annan löfskog. Därunder lyda 22.3 

mantal, dels frälse, dels kronohemman, 15 torp samt 

1 sågqvarn». Fra boken: Beskrifning om Svearike, 

Götaland. Utgitt i Stockholm i 1808. 

 
198

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
199

 Om Rackeby kirke: «Uppförd under 1100-

talet, utvidgad på 1600-talet. Altaruppsats från 

1706, Läcköskolan Flera stavkorshällar finns. 

Kyrkorummet blev vackert renoverat 1991 i varma 

färger. Sockenmagasin från 1600-talet.» 

 
200

 Notater hentet fra Ingvild Løvdals slektssider på 

Internett under  

http://www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/
http://www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/
http://www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/
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http://www.geni.com/people/Ida-Marie-

Sol%C3%A5s/6000000013659438649 

 
201

 Rackeby är annexförsamling i Sunnersbergs, 

Gösslunda,Strö, Rackeby, Skalunda och Otterstads 

församlingars pastorat. Före den 1 januari 1962 var 

Rackeby annexförsamling i Sunnersbergs, 

Gösslunda, Strö, Rackeby och Skalunda pastorat. 

Intill den 1 maj 1933, då Sunnersbergs och Rackeby 

pastorat förenades, var Rackeby moderförsamling i 

Rackeby och Skalunda pastorat. 

 
202

 Folketellingen 1875 for Fjære sokn og 

prestegjeld. Dette må være den Marie Mathilde som 

ble gift med Lars Johan From. Mellomnavnet 

Johannesdatter er ikke nyttet i Folketellingen fra 

1875, men både fødselsår og fødested stemmer med 

senere opplysninger om Lars Johans ektefelle.  

 
203

 Folketellingen 1875 for Fjære sokn og 

prestegjeld. 

 
204

 Faddere ved dåpen: Karen Oline Andersdatter 

Skaregrøm, Kristine Svendsen Grimstad, Anders 

Gustav From Solberg, Bernt Berntsen Grimstad og 

Johan Adolf Frølin Dømmesmoen. Ved Ida 

Maries dåp 11.6.1876 står det følgende i kirkeboken 

vedrørende foreldrene: Sømand Lars Johan From 

og Mathilde From, født Frølin og bosatt på 

Skaregrøm.  

 
205

 Holum, s. 61. 

 
206

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
207

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
208

 Om Otterstads kirke: «Uppförd 1855 bl.a. 

med material från Otterstad gamla kyrka, Senäte 

kyrka och S:ta Katarina kapell. Dopfunt från gamla 

kyrkan. Altartavla från 1869. Flera liljestenar 

finns». 

 
209

 www.sandberg.be/leif/sigrid/disgenfiler/ 

 
210

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 617.  

  
211

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 617. 

 
212

 Skattematrikkelen 1647, Aust-Agder fylke, s. 

139. 

 
213

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 618. 

 
214

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 234. 

 
215

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 235. 

 

                                                                                    
216

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 766. 

 
217

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 235 og 236. 

 
218

 Barnets navn: Thore. Foreldre: Ole Olsson og 

Kari Jonsdatter Engesland. Faddere: Peder 

Engesland, Niels Engesland, Peder Olssen 

Engesland, Guro Tvede og Ingeborg Engesland. 

 
219

 Norges bebyggelse: Sørlige seksjon. 

Herredsbindet for Aust-Agder – Vestre del, s. 183. 

 
220

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 551. 

 
221

 Haaver Bjørnsen Evelid var sønn til Bjørn 

Evelid, som nevnes i 1610 som oppsitter og 

gårdbruker på Evelid i Vegusdal sokn. 

  
222

 Skattematrikkelen 1647, Aust-Agder fylke, s. 84. 

 
223

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 224. 

 
224

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 225. 

 
225

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 226. 

 
226

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 226. 

 
227

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 342. 

 
228

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 343 og 344. 

 
229

 Skattematrikkelen 1647, Aust-Agder fylke, s. 

140. 

 
230

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 344. 

 
231

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 346. 

 
232

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 348. 

 
233

 Mykland, ei bygd i Råbygdelaget, 2, Gard, ætt, 

grend, s. 340. 

 
234

 Mykland, ei bygd i Råbygdelaget, 2, Gard, ætt, 

grend, s. 340 og 341. 

 
235

 Mykland, ei bygd i Råbygdelaget, 2, Gard, ætt, 

grend, s. 342. 

 
236

 Vegusdal, gards- og ættesoge, s. 766. 

 
237

 Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, 

Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok 

ca. 1671. Her er også anført: «Hanns egenn oedell  

i Eigiortt 1/2 h». 

 

http://www.geni.com/people/Ida-Marie-Sol%C3%A5s/6000000013659438649
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 Tosten (Thosten) «nevnes 1645 (med "hans 

qvinde" og dottre - Marthe, Gjertrud og Todne  

som opsiddre paa Ø. Vallesverd, brugte i 1664 (53 

år gammel) 1 1/2 gjedskind i Gaarden». 

 
239

 Nedenes skifteprotokoll 1734-1737, Aageroen i 

Høvåg sokn, s. 278b, 14.11.1736. 

 
240

 Nedenes skifteprotokoll 1741-1742, Aageroen i 

Høvåg sokn, s. 278b, 6.10.1741. 

 
241

 Kirkebøker for Høvåg prestegjeld og sokn. 

 
242

 I enkelte slektsoppsett som omhandler 

Smørslekten er Halvard registrert født rundt 1327, 

men dette er nærmest en umulighet rent biologisk 

dersom en forholder seg til at hans mor var Ulfhild 

Halvardsdatter, og at Halvard og broren Torgaut var 

helsøsken.  

 
243

 Kilde: Rolf Scheen 1942. Book on Kristoffer 

Trondson. 

 
244

 Kilde: Rolf Scheen 1942. Book on Kristoffer 

Trondson, samt Harold Nerhus Genealogy. 

 
245

 Harold Nerhus Genealogy. 

 
246

 Kristoffer Trondsson Rustung var 

sjøkrigsmann og riksadmiral. I norsk biografisk 

leksikon finnes følgende omtale av riksadmiralen: 

«Foreldre: Trond Sigurdsson Rustung og Karen 

Koll. Gift med Karen Skanke, datter av dekan i 

Trondheim Knut Pedersson og Dorthe Adelsteen. 

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

Axel Mowat (1592–1661). 

Christoffer Trondsson (selv brukte han aldri 

Rustung-navnet) levde et eventyrlig liv som 

sjørøver, kaprer, ombudsmann for erkebiskopen og 

“marskalk” hos pfalzgreven før han endte opp som 

den første danske riksadmiral. Som historisk person 

er han en typisk representant for overgangen fra 

adelsstyret i middelalderen til det embetsbaserte 

lederskapet etter reformasjonen. 

Det er gamle slektstavler som opererer med 

slektsnavnet Rustung og regner opp hans forfedre. 

Christoffer var av adelig ætt, farsgården var Seim i 

Kvinnherad. Første gang Christoffer trer frem i 

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

for en styrke som skulle verge Vestlandet mot 

kaperangrep fra Christian 2. Da ingen fiende kom, 

begynte de å røve skotske, hollandske og tyske 

handelsskip. Dette førte selvsagt til sterke 

reaksjoner i inn- og utland, og erkebiskopen måtte 

gripe inn og erstatte røvet gods. 

I årene som fulgte, var Christoffer en av erkebiskop 

Olav Engelbrektssons mest betrodde menn; en kilde 

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

                                                                                    

erkebiskopen og adelsslekten på Austrått plyndret 

Christoffer Storfosen 1529. 1535 gjorde 

erkebiskopen Christoffer til sin ombudsmann i 

rettssaken mot Niels Lykke, som hadde bedrevet 

“blodskam” med sin avdøde kones søster. Enden ble 

at Lykke ble “røkt” i hjel på erkebiskopens borg 

Steinvikholm. På nyåret 1536 var Christoffer 

Trondsson en av hovedaktørene i dramaet som 

utspilte seg i Trondheim da Vincens Lunge ble 

drept og de andre riksrådene tatt til fange. 

Sommeren 1536 stod Christian 3 som seierherre i 

Grevefeiden i Danmark. Biskopene ble fengslet og 

deres embetsgods inndratt. Utsiktene for den 

katolske kirken var svært dårlige i Norge også, hvis 

man ikke kunne få hjelp utenfra. Erkebiskopen 

sendte da Christoffer Trondsson til Nederlandene 

for å forsøke å skaffe hjelp fra keiseren og 

pfalzgreve Friedrich, Christian 2s svigersønn. Noen 

større styrke lyktes det ikke Christoffer å skaffe, 

men han returnerte med tre skip. Da situasjonen for 

erkebiskopen etter hvert ble uholdbar, var 

Christoffer fører for den vesle flåten som 1. april 

1537 forlot Trondheim med erkebiskopen om bord 

med kurs for Nederlandene. 

Olav Engelbrektsson døde allerede året etter; 

Christoffer gikk da i tjeneste hos pfalzgreven, som 

utstyrte ham med kaperbrev. I noen år drev så 

Christoffer kaperfart i Nordsjøen. 1542 tok han 

imidlertid kontakt med Christian 3, som straks tok 

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

spissen for flere ekspedisjoner mot sjørøverne i 

Nordsjøen. 1551 ble han sendt til Island for å få 

slutt på motstanden mot reformasjonen. 

Christoffer steg helt til topps i den danske marine da 

han 1557 fikk tilsynet med orlogsflåten og ledelsen 

av verftet på Bremerholm. Dermed ble han den 

første riksadmiral. Han utarbeidet året etter statutter 

for det nyopprettede admiralitetet. 

Under Frederik 2 ble Christoffer avløst som 

flåtesjef, men han fortsatte å lede flåteavdelinger. 

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

til Trondheimsfjorden for å fordrive svenskene. Fru 

Karen er omtalt som enke året etter. 

Christoffer hadde sønnen Enno Brandrøk og 7 

døtre. Datteren Anna ble kjent som “Skottefruen” 

etter et eventyr med den skotske adelsmannen 

James Hepburn, jarl av Bothwell (som senere ble 

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

ekteskap mor til admiral Axel Mowat». 

 
247

 Holum, s. 373. 
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 Holum, s. 373. 
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 Asgerd (Asgjer) Nilsdatter nevnes på side 373 

i Holumsboka som datter av Nils Gunnarsson 

Haddeland. Det nevnes også at hun var gift med 

Gulov Vestre Håland. 

http://nbl.snl.no/.nbl_biografi/Enno_Brandr%C3%B8k/utdypning
http://nbl.snl.no/.nbl_biografi/Axel_Mowat_Til_Hovland/utdypning
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 Lorentz Torbiørnsen ble i 1733 trolovet med 

Torborg Osmundsdatter, Vestre Vallesverd. 

Trolovere var Hans Lassesøn Quarenæs og Torsten 

Olsen, Vesterhus. Denne siste og hans sønn Ole 

Torstensen, som døde i 1798, er faddere og 

trolovere omkring på gårdene gjennom hele 1700-

tallet. 
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 Iveland, s. 575. 
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 Nedenes skifteprotokoll, 1722-1727. 
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 Nedenes skifteprotokoll, 1749-1755. 
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 Nedenes skifteprotokoll, 1744-1749. 
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 Nedenes skifteprotokoll, 1767-1770. 
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 Faddere ved dåpen: Aanen Giertsen Landøe, 

Bent Evensen Skogsøe, Michael Pedersen, Aase 

Nilsdatter og Barbro Cathrine Thomasdatter. 
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 I folketellingen av 1801 for Halse sokn i 

Mandals prestegjeld nevnes husstanden til Aleth 

Giertsdatter under gard/hus nr. 3 i Halse sokn. Hun 

var da gift med Peder Michelsen, 28 år og 

styrmann i utenlandsfart, men han forsvant sporløst 

på sjøen. Den 19.4.1808 giftet Aleth seg med Knud 

Torgiesen Skogsøy, født 1777 på Skogsøy i Halse 

sokn, n.- 24 år ved folketellingen i 1801. 
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 19. Landø. Udt. la`nnøi. -- [Landøen 

ASt. 87]. Lanndøenn1601. Landøenn 1604.
1
/1. 

1610. 1630. Landøen med ½ Sesøe, Lille Sæsøe, 

Ægwertzøe, Knibling, Kiælling, Kratholm og 

Langøe 1668.Landøen 1723. 

*Landøy. Navnet vil vel sige: Øen med dyrkbart 

Land. -- De øvrigeovfr. anførte Navne tilhøre øyer 

og Holmer i Nærheden: "Sesøe, Sæsøe" skrives paa 

Karterne Sæsø; maaske af Set n., setning, Utsetning 

af Fiskegarn, -- "Ægwertzøe" er Ægvær, to 

småøyer, -- "Knibling" skrives nu Kniplingholmen; 

maaske formindskelsesord af Knip n., et trangt Sted, 

-- "Kiælling"er Kjellingø, -- "Langøe" er Langøen 

nord for Landø, -- "Kratholm" vel af Krat n., noget 

smått, Skrap, hvis Navnet er rigtig skrevet.  
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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Sognets Navn: Halsaa. Udt. ha`lse. Eldre 

Navneformer: Hásaugabúzan Fornm. s. 303 

(Haandskrifterne have: Hasaugubuzsan Flatøb., 

Hásauga- Cod. Fris., Hasauga- Skálholtsbók) 

Haashauga (Akk.) DN. III 135, 1325 Hasaugha s. 

DN. XV 22 1358. Halsaugha, Halsauga DN. XVIII 

37, 1400 (efter Afskrift fra 1640).[Halsaagha DN. 

XVIII 38, 1400 (efter Afskrift fra 1640).a 

                                                                                    

Halsogom DN. VI 430, 1418 i Hasaughæ DN. IV 

608, 1429 a Hasaughum DN. VII 387, 1435 a 

Halsaughom DN. IX 252, 1436 Halsau s. DN. III 

619, 1460 a Halsawgho (Fylkesting der) DN. IV 

731, 1484 Halzoghe s. DN. VII 491, 1484 Halsogh 

DN. VI 662  c. 1490.Halsawgho s. DN. VIII 435, 

1490 Halsogh, Halsoghæ DN. IX 411, 1502 

Halsoghæ DN. VI 745,1530 Alssogh DN. VI 736, 

1524 Halsoug DN. IX 805, 1557 Halssow DN. VII 

843, 1564  

Sognet har Navn efter Kirkestedet (GN. 52). Opr. 

Form *Halshaugar.1ste Led er hals m. (se Indl. S. 

53), her i Betydning: smalt jordstykke mellem to 

vann (her mellem Skogsfjorden og Mandalselven). 

2det Led er Flt. af haugr m. (Indl. S. 53); dette ord 

afslides oftere sterkt som 2det Sammensætningsled, 

t. Ex. Skjee (2 Stavelser), Sognenavn i Stokke, af 

Skeiðhaugar, Kase ved Moss, af Kashaugr, Nasu i 

Vang Hedmark., af Nashaugr. Ved "Halsen" findes 

nogle mindre Høider. At merke er de ovfr. anførte 

former uten l, som representere en uttale Háshaugar. 

Paa Forlængelse af a foran -ls anfører Ross 

Exempler fra Mandal Fogderi, paa derpaa følgende 

bortfald af l kun fra V. Telemarken og maaske 

Sætersdalen. De her anførte Former med Ha(a)s- 

synes dog at vise, at der ogsaa ute ved kysten i sin 

tid har været tilløp til denne lydendring; thi af 

vedkommende breve skrive de to (fra 1358 og 

1435) sig fra selve Halsaa  Sogn, og et (fra 1429) er 

datert Møl, i det sydlige af Nabosognet Holum 

(Holme). Om et annet, mulig tvilsomt eksempel på 

bortfald af l se under GN. 8 foran. -- Halsaa Sogn 

ble fraskilt fra Holme Præstegjeld som eget 

(Mandal) Præstegjeld ved Reskr. af 26.09.1788. 
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 Kildemateriellet viser at Madtz Tostensen 

Landøen (Landøy) kun hadde sønnen Christen 

Madtzen Landøen (1594-1692), men på Landøy i 

Halse sokn finnes det også en oppsitter ved navn 

Lars Madtzen (Madsen) som nevnes i 1688. Han må 

i såfall være betydelig yngre enn Christen Madtzen. 

Lars Madsen kom fra Flekkefjordskanten og fikk 

borgerbrev som skipper i Kristiansand i 1688. 
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 Christen Aanensen Landøy. Født 1674 på 

Landøy i Halse sogn. Dsk. 24.12.1754 på Landøy i 

Halse sogn. Han var gift med Anne 

Gunvaldsdatter. N.- 24.12.1754 på Landøy i Halse 

sogn. 

Christen var gårdbruker, oppsitter og selveier. Ved 

dsk. i 1754 var boet på 1 hud i gården Landøy i 

Halse. De hadde da barna: Aanen, som da var død 

men han etterlot seg dattera Barbara som da var 

umyndig. Peder, som da var myndig og bodde på 

Tregde i Halse sokn. Gunvald, som da var på sjøen. 

Anne, som da var enke og bodde på Tregde. 

Ingeborg, som da var gift og bodde i Amsterdam. 

Maren, som da var gift og bodde i Ringkøping. 

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=III&SIDE=135&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=XV&SIDE=22&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=XVIII&SIDE=37&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=XVIII&SIDE=37&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=XVIII&SIDE=38&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=XVIII&SIDE=38&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VI&SIDE=430&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IV&SIDE=608&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IV&SIDE=608&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VII&SIDE=387&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IX&SIDE=252&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=III&SIDE=619&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=III&SIDE=619&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IV&SIDE=731&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IV&SIDE=731&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VII&SIDE=491&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VI&SIDE=662&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VIII&SIDE=435&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VIII&SIDE=435&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IX&SIDE=411&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VI&SIDE=745&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VI&SIDE=736&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VI&SIDE=736&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=IX&SIDE=805&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VII&SIDE=843&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VII&SIDE=843&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
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Karen, som da var gift og bodde på Skogsøy i 

Halse sokn. Ei datter med ukjent navn, som da 

også bodde i Ringkøping og Catrine, som da bodde 

på hjemmebruket. Familien bodde på Landøy, gnr. 

19, i Halse sogn.   
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 Marte Aanensdatter Landøy. Oppgjørsskifte 

1739 på Lunde i Søgne sokn. Hun var gift med 

Jørgen Olsen Lunde. Født 1667 på Lunde i Søgne. 

Oppgjørsskifte 1739 på Lunde i Søgne. Han var 

sønn til Ole Jørgensen Lunde (1634-1696) og 

hustru Anna Olsdatter Oftenes.  

Jørgen Olsen Lunde bonde, oppsitter og selveier fra 

1696 på hjemmebruket på Lunde. Familien bodde 

på Lunde, løpenr. 208, i Søgne sokn 
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 På begynnelsen av 1700-tallet, nærmere 

bestemt i 1723, var det visstnok fremdeles tre 

familier på Landøy. Som oppsittere det år nevnes 

Christen Aanensen, Giert Lassesen og Gieru 

Bendtsen. 46 år senere, i 1769 nevnes som 

oppsittere Gunvald Christensen, som da var 

enkemann. Giert Lassesen og hustru samt Salve 

Thomassen og hustru. Dermed kan det tyde på at 

det gjennom hele 1700-tallet nærmest bodde tre 

familier på Landøy. 
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 I folketellingen av 1801 for Halse sokn i 

Mandals prestegjeld nevnes husstanden til Aleth 

Giertsdatter under gard/hus nr. 3 i Halse sokn. Hun 

var da gift med Peder Michelsen, 28 år og 

styrmann i utenlandsfart, men han forsvant sporløst 

på sjøen. Den 19.4.1808 giftet Aleth seg med Knud 

Torgiesen Skogsøy, født 1777 på Skogsøy i Halse 

sokn, n.- 24 år ved folketellingen i 1801. 
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 Aase Marie Aslaksdatter. Født 17.7.1833 på 

Indtjore i Landvik sokn i Hommedal prestegjeld, 

døpt 5.8.1833. Hun giftet seg 5.1.1858 med 

Svenning Knudsen Vatnestrand. Født 1837 i Evje 

prestegjeld. Han var sønn til Knud Svenkesen.  

I folketellingen av 1865 var Svenning Knudsen 

registrert som husfader, husmann med jord og som 

matros. Husstanden bodde på plassen Vatnestrand i 

Landvik sokn i Hommedal prestegjeld.  
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 Austre Robyggjelaget Skifteprotokoll nr. 1, fol. 

150. 

 


