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Av Karl Arnt Skarpeid  



FORORD 
 

Søgne har vært bebodd siden steinalderen; det fikk man fastslått da ”Sol” ble funnet i sjøkanten 
mellom Hallandvik og Trysnes. Hvorfor ble hun funnet akkurat der? Det spørsmålet er det nok mange 

som har stilt seg og fremdeles vil stille seg. Dette enestående funnet viser at kystsonen i Søgne var 

svært tidlig befolket, og det hadde nok også en viss sammenheng med næringsgrunnlaget på den tiden.  
Steinalderfamilien var avhengig av god jakt og godt fiske for å overleve; noe Søgne må ha vært rik på. 

Det har vært tidlig bosetting flere andre steder i Søgne; ikke bare helt i sjøkanten, men også på 

gårdene langs både Søgne- og Lundeelva. På begynnelsen av 1950-tallet bygde Ernst Rolf Skarpeid og 
kona Anna Sofie seg hus på Elvebakken, gnr. 18, bnr. 65, på Stausland; en parsell utgått fra Anna 

Sofies hjemmebruk. Eiendommen måtte planeres, og under dette arbeidet ble det i 1953 gjort et 

interessant oldfunn. Da Ernst Rolf skulle planere ut en større forhøyning på tomten rett utenfor 

husveggen støtte han plutselig på en steinsetting. Han mente at denne forhøyningen kunne være en 
gammel gravhaug og dermed ble det opprettet kontakt med Universitets oldsakssamling. Det varte 

ikke lenge før arkeologen Elisabeth Skjelsvik kom og undersøkte stedet og like etter ble det satt i gang 

med utgravninger. Det viste seg at Ernst Rolf hadde rett i sine antagelser, for det ble funnet et firkantet 
steinsatt gravkammer på cirka 1.00 X 0.75 meter. I gravkammeret fant man benrester og forkullete 

trerester, men det var så medtatt av tidens tann at man ikke straks kunne avgjøre om det virkelig var en 

branngrav som var funnet eller om liket var lagt i graven ubrent. For å klare å tidfeste graven ble 
fragmenter av en leirkrukke, som lå i graven, sendt til nærmere undersøkelse. Det samme ble også 

gjort med saker av jern som ble funnet på samme sted. Arkeologene klarte ikke å tidfeste funnet uten 

at de ting man hadde funnet ble nærmere undersøkt, og etter en nøye undersøkelse ble det anslått at 

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

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

med sikkerhet fastslås at det ver bosetting på Stauslandsgården for cirka 2000 år siden. Jernalderen i 
Norge regnes frem til cirka 1030, samme året som slaget på Stiklestad, da vikingtiden sluttet. Totalt er 

det i alt funnet 10-12 gravhauger på Stausland. På nabogården Søgne Prestegård er det på 

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

gammel.  
Med vennlig hilsen  

Slektsforsker Karl Arnt Skarpeid 
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LANDETS ELDSTE MENNESKEFUNN.  
 

Kommunen har fått sitt navn etter Søgne gamle Prestegård, som gjennom århundrene har vært 

kirkested og bolig for sognepresten. I eldre tider, før 1800-tallet, var man gjerne av den oppfatning at 
navet på bygda kom av ordet "Sygna" eller "Sogn", som er avledet av gammelnorsk "suga" som betyr 

å suge. Det kan være et dekkende navn fordi Søgneelva bukter seg gjennom det flate slettelandet i 

bygda. Elva passerer blant annet Søgne gamle Prestegård på sin vei mot havet.  
 

  På Søgne gamle Prestegård finner man en gammel runestein med en innskrift som forskere har tydet 

slik: "Øyvind reiste denne stein etter Gunvald sin sønn". Navnet Øyvind er også kjent på runesteinen 
ved Oddernes kirke i Kristiansand. Denne Øyvind skal ha reist den første kirken på sin høvdingegård 

Oddernes. Etter eksperters forskning er oppfattelsen den at Øyvind skal være identisk med Olav den 

Helliges gudsønn, Eyvind Urarhorn som døde i 1019, og at han skal ha hatt en sønn Gunvald som eide 

prestegården i Søgne, men en slik teori kan ikke bevises. 
  Søgne gamle kirke ved  prestegården er fra 1590-årene, og  er fortsatt i bruk. Det er noe usikkert hvor 

gamle bygningene på selve prestegården er, men den eldste beskrivelsen av bygningene er fra 1739. På 

område til Søgne gamle Prestegård ligger i dag Søgne Videregående skole. Dikterhøvdingen 
Bjørnstjerne Bjørnson hadde flere opphold ved Søgne gamle Prestegård i årene 1853-1869. Da var 

hans far, Peder Bjørnson, prest i bygda. Bjørnstjerne Bjørnson ble i 1858 viet til sin Karoline i Søgne 

gamle kirke. Det ble i 1860 bygd ny hovedkirke på Lunde i Søgne.  

 

 
Søgne Gamle Prestegård i 1919. I bakgrunnen sees Søgne Gamle Kirke. I dag er den prektige prestegården Søgnes store 

kultursenter. 

 

Eldste menneskefunn 

 
  I Søgne er det gjort flere funn som tyder på en tidlig bosetting. I 1994 ble det funnet skjelettrester av 

en kvinne ved Hummervigholmen, som sannsynligvis er 8.600 år gammel, og dermed det eldste kjente 

menneskefunn i Norge. På Lunde er det funnet en beinharpun som dateres til den eldre steinalder, og 

på Trysnes er det funnet en flintdolk som dateres til den yngre steinalder. På gården Stausland, bare 
noen få hundre meter unna gården til Eivind Urarhorn, er det funnet kleberkar som dateres til  



bronsealderen. Dette er bare et lite utdrag av alle de tegn på en tidlig bosetting som er funnet i Søgne.  

  Søgne ble hardt rammet under svartedauden i 1349. Det er ingen som vet om noen av innbyggerne 

som bodde her før den store pesten overlevde. Man vet derimot at på flere av gårdene i bygda bodde 

det folk før 1349. Gunnar Døl, storbonde på Dal i Søgne, nevnes sammen med presten Ingjald, på 
gården Føre i 1344. Gården Skarpeid på østsiden av Trysfjorden var atskillig mer befolket før 

Svartedauden enn den er i dag med sine 4 hus, men de som bodde der på begynnelsen av 1340-tallet 

døde ut under den store pesten, og gården lå sannsynligvis øde i over 200 år. På slutten av 1500-tallet 
var Skarpeid-gården innlemmet i storgodseier Jon Ormestads rike, som en del av et stort 

gårdsfellesskap som den gang omfattet gårdene, Ormestad, Vige, Trysnes, Øvre Skarpeid og Skarpeid. 

Jon Ormestad satt også med eiendommer øst i bygda, blant annet på Sangvik.  
 

Jens Bentsen Stausland 

 

  Først 170 år etter Svartedauden finner vi nye navn i bygda. De første som dukker opp er Jens Bentsen 
Stausland, Torolf Tordsen Tånevik og Erik Baardsen Berge. Jens Bentsen Stausland var sønn til 

lagmann Bent Henningsen på Holum krongods, som er stamfar til en stor del av Søgnes nåværende 

innbyggere blant annet på Stausland, Eik, Sangvik, Ormestad og Trysnes. Torolf Tordsen Tånevik 
bodde på Tånevik, som er en av de eldste gårdene vest i Søgnebygda. Han omtales i 1526, da han 

solgte gården Tånevik til Aanon Torgersen og Jens Halvorsen. Erik Baardsen Berge var bonde og 

oppsitter på gården Berge, som den gang en av de mest sentrale gårdene i bygda, og er nærmeste nabo 
til Søgne gamle Prestegård. 

  Folketallet økte raskt i Søgne utover på 1600-tallet, og snart er det like folksomt her som det var før 

svartedauden. De fleste hadde sitt arbeid innen fiske eller jordbruk på denne tiden, men det går ikke 

mange årene før Søgne er blant de viktigste skipsfartsbygdene langs Sørlandskysten. Flere av 
ungguttene i bygda tar seg arbeid ombord i en av de mange seilskutene som hadde hjemmehavn i 

Søgne. Det er også mange som etterhvert finner sitt levebrød på ett av de mange skipsverftene som 

dukker opp langs Søgnekysten og i Lundeelva. Rederivirksomhet og skipsbygging var en av de 
viktigste næringene i Søgne helt frem til 1890-årene.  

 

Tørrskodd over Næverkilen  

 
  Søgne ble en viktig del på norgeskartet under krigen 1807-1814. "Det fortelles om bygdefolkets 

sørgelige forfatning da sjøen var stengt av britiske krigsskip". Siden mange av innbyggerne i bygda 

hadde et levebrød som var avhengig av sjøen, ble de nå gående hjemme. Den ledige norske 
handelsflåten på denne tiden ble gjemt bort i innelukkede havner, hvor skipene lå godt beskyttet for 

angrep fra de britiske krigsskipene som seilte langs Søgnekysten. De samme opplagsplassene ble også 

benyttet for kaprede britiske skip. Næverkilen i Søgne, en sidearm av Trysfjorden, var en av 
hovedopplagsplassene for egne og kaprede skip. På det meste lå det 300 skip der, derav 48 internerte 

britiske krigs- og handelsskip. Gjennom generasjoner er det blitt fortalt at man kunne gå tørrskodd 

over Næverkilen fra skip til skip mellom Ormestadstranda, Salbustø og Knibesundet. Disse 48 britiske 

skip hadde blitt tatt utenfor Lindesnes av en kanonbåtflåte fra Kristiansand. Etter hvert som krigen 
raste begynte vi her i Norge å utruste kaperskuter. Det var for det meste hurtigseilende småbåter, som 

på minutters varsel kunne klargjøres, og en av de beste hurtigseilerne på Sørlandskysten hadde sin 

hjemmehavn på Trysnes i Søgne. Det var kapreren "Skarv", med en besetning på fire mann, som var 
blitt bygd i Eidskilen lengst vest i bygda, men alt utstyret ombord ble bekostet av kjøpmenn i 

Kristiansand. Flere britiske skip ble offer for kaprerne fra Søgne, men det var også mange søgnegutter 

som ble tatt av britiske krigsskip, og satt som krigsfanger i England. Flere av ungdommene fra Søgne 
lærte seg det engelske språket mens de satt fengslet der, og denne lærdommen ble særs viktig for den 

kommende handelsforbindelsen over Nordsjøen utover på 1800-tallet. 

 

Søgne på 1900-tallet 
 

  Søgne kom også med på kartet under krigen 1940-1945, for da bygde de tyske okkupantene to store 

festningsanlegg i bygda. Den ene på Lastadheia ved Ålo, og det andre i Ny Hellesund. Her ble det 
plassert så kraftige kanoner at de kunne treffe mål halvveis ute i Skagerrak. Etter krigen ble 



festningsanlegget på Lastadheia delvis sprengt i stykker av britiske spesialstyrker, men fortsatt kan vi 

se tydelige tegn etter anlegget. Festningen i Ny Hellesund er atskillig bedre bevart, for den er blitt 

restaurert, og gir et godt bilde av hvordan dette anlegget var.  

  Etter krigen har innbyggertallet i Søgne økt sterkt  I 1959 bodde det 3.704 innbygger i kommunen, og 38 år senere 
er innbyggertallet steget til 8.286, og det bare fortsetter å stige. Søgne er ikke lenger bare en jordbruks- og 

fiskerikommune. Det er i dag handel og industri som har overtatt som de viktigste næringsveiene i bygda.  E 39 og 

Nordsjøvegen går som viktige ferdselsårer gjennom kommunen, og for dem som ønsker å oppleve Søgne på sitt 
beste, er Nordsjøvegen et godt alternativ til E 39, for her kan du ta det litt mer med ro, samt glemme stresset og 

jaget på europavegen. Langs med, og i nærheten av Nordsjøvegen ligger flere av Søgnes attraksjoner og perler , 

blant annet Søgne gamle Prestegård, Søgne gamle kirke, den gamle trehusbebyggelsen i Høllen, Lunde kirke, den 
vakre og idylliske Trysfjorden med Trysnes Marina og fiskemottaket på Ålo, hvor man om sommeren kan få kjøpt 

havets delikatesser direkte på brygga. I mellomkrigsårene fikk fiskemottaket på Ålo sin egen frakteskute, som i 

mange år nærmest gikk i fast rute mellom Ålo og markedet  i Frankrike. Vest for Ålo ligger Tånevik hvor det 

fremdeles er en egen småskole for elevene som bor vest for Trysfjorden. 
 

 
Ålo i Søgne rundt 1920. I mellomkrigsårene fikk fiskemottaket på Ålo sin egen frakteskute, som i mange år nærmest gikk i fast 

rute mellom Ålo og markedet  i Frankrike. På denne tiden var det heller ingen gjennomgangsvei videre vestover mot Tånevik 

og veien til Søgne gikk via Stypstad i Holum. Dermed ble det rutebåten som ble stedets viktigste kommunikasjonsmiddel med 

omverdenen, enten man skulle til Høllen eller Kristiansand.  

 


