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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- 

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Frankenrechen.svg
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Franken. Han døde i 419. Fra Genebald II. gikk 

makten over til svigersønnen Pharamund. 

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. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Coat_of_arms_of_Thuringia.svg
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029. Arnold, markgreve av Schelde. Han var 

gift med Oda av Schwaben som døde den  

28.10.640 og som ble kanonisert som helgen. 

030. Arnulv av Metz
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.  

 

 
 

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


SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

 

© Karl Arnt Skarpeid 

10 

 

 

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 

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 

strid mellom hans sønner, som ved forliket i 

Verdun i 843 endte med at keiserriket ble delt i 
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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. 

Hun var datter av den italienske kongen 

Berenger, som døde i fangenskap hos Otto den 

store i 966.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Statue_d%27Alfred_le_Grand_%C3%A0_Winchester.jpg
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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 reiste i vrede fra England.  

Harald Godwinsson overtok som konge i  

England i 1066, noe som satte fart i 

hevnplanene til broren. Toste Godwinsson 

oppsøkte dermed Vilhelm av Normandie og 

Svend Estridsson, og ville ha dem med i et 

angrep på England, men av dem fikk han ingen 

støtte. Toste Godwinsson henvendte seg så til 

kong Harald Hardråde Sigurdsson i Norge, 

hvor han fikk full støtte. Harald Hardråde 

klargjorde straks både flåten og hæren, og 

gjorde seg klar til kamp mot England. De 

angrep, og det ble flere harde sammenstøt. I de 

avgjørende kampene ved Stamford Bridge - den 

25.9.1066 - 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 på Rein var gift tre ganger. 

Det er sannsynligvis hans tredje hustru, Sigrid 

Torkelsdatter, som ble mor til Bård 

Guttormsson på Rein.  

Guttorm Åsolvsson på Rein hadde broren Ottar 

Balle Åsolvsson, som var en mektig høvding i 

Midt-Norge. 

 

048. Bård Guttormsson på Rein. Født ca. 

1150. Død 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  
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denne fødselen. Med den tidligere ektemannen, 

Folkvid lagmann, hadde Cecilia den siden så 

kjente sønnen Håkon Galen Folkvidsson (død 

1214). 

I sitte tredje ekteskap var Bård Guttormsson på 

Rein gift med Ragnhild (Ragnfrid) 

Erlingsdatter, fra Kveiden i Valdres. Det var 

hun som ble mor til Skule Bårdsson. Bård 

Guttormsson hadde høyættede forfedre i 

personer som kong Sigurd Syr Halvdansson, 

Toste jarl, Torberg Arnesson, Tord Folesson, 

Erling Skjalgsson på Sola, Einar Tambarskjelve 

og Håkon jarl den gamle. Hele hans farsætt 

hadde hørt til stormannspartiet omkring kong 

Sigurd Munn Haraldsson og Håkon Herdebrei 

Sigurdsson. 

 

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.  
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053. Olav Glødersson. Nevnt i biskop 

Øysteins jordbok. 

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 
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sammenheng må det nok tolkes slik at kongen 

langt fra var på godfot med motstandernes ætt. 

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 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

 

© Karl Arnt Skarpeid 

16 

 

 

jordgods i dette området, enten som odelsgods 

eller gjennom sin hustru. 

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 
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tildømt ½ Tingstvedt. Det opplyses at Guttorm 

Monssøn, kannik i Stavanger, prest på 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. 
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På Gunders fars side er det nok 

Hardangergodset som er Benkestokættens 

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.  
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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 

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 Skinnsnes 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 
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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 

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 adelslekten 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 
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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 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 
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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 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, se under ane nr. 060 på 

herværede slektslinje, 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. 

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. Olav Jonsen Skinsnes. Født ca. 1532, og 

ikke så tidlig som rundt 1520. Eivind, bror 
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hans, skal ha vært den eldste i søskenflokken og 

han var visstnok født ca. 1530. Olav Jonsen var 

gift med ……….datter Raudaberg. Hun var 

datter av Torstein (Tosten) Anundsson 

Raudaberg (1470-1538) av Tusthætten og 

hustru Christine Andersdatter på Raudaberg i 

Sør-Audnedal. 

……….datter Raudaberg er ane nr. 006 på 

slektslinje 009. 

Torstein (Tosten) var far til Gunhild  

Torsteinsdatter, født ca. 1513, som var gift  

med Jens Bentsen Stausland, født ca. 1510. 

Tosten (Torstein) var også far til Torkild 

Torsteinsson Raudaberg, død ca. 1555, som 

var gift med ei datter av Trond Tordsson 

Benkestokk. 

Ut fra de ovennevnte dokumentasjoner av  

slektsforbindelser mellom mektige ætter på 

Agder rundt 14-1500-tallet, må det kunne 

trekkes den konklusjon at etter Svartedauden på 

1350-tallet så forsvant mye av adelsættene på 

Agder, og nye og mektige slekter slo seg ned i 

dette området. Disse ættene fikk fotfeste i 

regionene, først og fremst gjennom giftemål, 

men også ved oppkjøp av jordgods som lå øde, 

eller som innflytterne tilegnet seg gjennom 

slektskap. Uten disse innflytterne til Agder på 

14-1500-tallet hadde det nærmest vært umulig å 

finne slektslinjer i dette distriktet med røtter 

lengre tilbake enn 1350. Det er disse eldre 

slektsforbindelser som dermed muliggjør å føre 

disse ættene til tiden før Svartedauden. 

 

061. Torstein (Tosten) Olavssen Raudaberg 

(Rødberg). Nevnt i årene 1591-1610. Han var 

gift med ………. Matzdatter Ro. Hun var 

datter av Matz Gram Ro og hustru Elsebe 

Splid. 

Tosten Olavssen er nevnt som forsegler i 1591 

og i 1610 nevnt med en ”stilisert” bokstav A 

som sitt seglmerke. Han eide en større part av 

jordegodset på Raudaberg (Rødberg), gnr. 55 

(1950), i Sør-Audnedal. 

 

062. Matz Torsteinsen (Tostensen) Landøy. 

Død før 1618 på Landøy i Halse. Han var gift 

med Ingeborg Gjestsdatter Syrdal. Hun var 

datter av Gjest Olafsen (Olsen) Syrdal (nevnt 

1570-1620) og hustru Maren Pedersdatter. 

Gården Landøy i Halse kirkesogn nevnes i 1570 

som en del av jordgodset til jordeier Olaf 

Thomassen Syrdal. Landøy tilfalt ved 

skiftedokument av 1570 sønnen Gjest, og det 

var hans datter Ingeborg og hennes husstand 

som etter hvert overtok betydelige deler av 

Landøygodset i Halse.  

Matz Torsteinsen (Tostensen) Landøy giftet seg 

til hustruens arvegods på Landøy. Han var 

jordgodseier og satt også som eier av store deler 

av gården Raudaberg i Sør-Audnedal. Familien 

bodde på Landø (Landøy), matrikkelnr. 102 

(1668), matrikkelnummer 92 (1838), løpenr. 

259b (1886), gnr. 19 (1905-1963), i Halse og 

Harkmark herred. 

Barn: I. Jakob Matzen Landøy, født ca. 1592 

på Landøy i Halse kirkesogn, død 1644 på 

Osnes i Harkmark kirkesogn, til Osnes i  

Harkmark, gift med Allaug Pedersdatter 

Osnes. Jakob er nevnt fra 1635 på Osnes, og 

det avholdes skifte etter ham i 1645 på Osnes i 

Harkmark kirkesogn. 

Allaug Pedersdatter Osnes er ane nr. 008 på 

slektslinje 008.  

II. Christen Matzen Landøy, født 1595 på 

Landøy, til hjemmegården på Landøy i Halse. 

Han satt i 1647 som eier og gårdbruker på 

slektsgården Landøy i Halse. 

III. Ole Matzen Kige, skipper, til Kige i Halse, 

nevnt 1645 som verge for barna til broren 

Jakob og svigerinnen Allaug Pedersdatter 

Osnes. Ole Matzen satt i 1647 som leilending 

og gårdbruker på krongodset Kige i Halse. 

IV. Gjertrud Matzdatter Landøy, født på 

Landøy i Halse, til Dyrestad på Skjernøy i 

Halse, gift med Gundsten Dyrestad, skifte 

30.10.1673 på Dyrestad i Halse.  

V. Else Matzdatter Landøy, til Tånevik i 

Søgne, gift med Aadne Jensen Tånevik, skifte 

12.10.1668 på Tånevik i Søgne. 

VI. Thomas Matzen Landøy, til Osnes i 

Harkmark ca. 1645, gift med enka etter broren 

Jakob Matzen Landøy. Thomas Matzen nevnes 

som snekker (snedicher) av yrke. Han satt i 

1647 også som registrert leilending på 1½ hud 

jordgods av bruket på Osnes som tilhørte 

arvingene etter Peder Olsen Vatne og hustru, 

samt at han bygslet ½ hud av jordgodset som 

tilhørte Harkmark kirke. Thomas Matzen må 

dermed han giftet seg med enka og svigerinna 

Allaug Pedersdatter Osnes før 1647.  

Allaug Pedersdatter Osnes er ane nr. 008 på 

slektslinje 008.  
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På midten av 1660-tallet bodde det minst tre 

familier på Landøy. Som oppsittere i 1665 

nevnes Christen Matzen Landøy, født 1595. 

Gjeru Omundsen Landøy, født 1625 og Lasse 

Gjestsen Landøy, født 1621. Christen Matzen 

hadde sønnene Jon, født 1641 og Aanen, født 

1645. Lasse hadde sønnen Colbein, født 1663. 

Det nevnes også tjenestedrengen Rasmus, født 

1653 og knekten Asmund Pedersen Walle. 

 

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

-- 

063. IV. Gjertrud Matzdatter Landøy. Født 

på Landøy i Halse kirkesogn. Nevnt 

30.10.1673 på gården Dyrestad på Skjernøy i 

Halse kirkesogn. Hun var gift med Gundsteen 

Christensen Dyrestad. Død før oktober 1673, 

skifte 30.10.1673 på Dyrestad på Skjernøy i 

Halse kirkesogn.  

Gjertrud Matzdatter Landøy er også ane nr. 

063. VI. på slektslinje 013.  

Gundsteen Dyrestad var gårdbruker, leilending 

og oppsitter. Han nevnes i 1647 som 

bygselsmann til 3 huder jordegods i gården 

Dyrestad i Halse kirkesogn. Jordgodseier var 

Ansteen Ormestad med 1 hud og Christen 

Bøen med 2 huder. 

 

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

-- 

 

063. V. Else Matzdatter Landøy. Født på 

Landøy i Halse. Død på Tånevik i Søgne. Hun 

var gift med Aadne Jenssen Tånevik. Født på 

Tånevik i Søgne. Død før oktober 1668 på 

Tånevik i Søgne, skifte 12.10. 1668 på 

Tånevik. Han var sønn til Jens Tånevik (nevnt 

1591) og hustru, men hennes navn er ukjent. 

Aadne Jensen var den største jordgodseieren på 

Tånevik. Det kan derfor tyde på at han var 

barnebarn av jordgodseier Jens Halvorsen som 

i 1526 var blant kjøperne av gården Tånevik i 

Søgne kirkesogn.  

Aadne Jensen Tånevik hadde før 1647 overført  

jordgodset på Tånevik til sønnene Torkel, 

Tomas og Jakob. Familien bodde på Tånevik, 

gnr. 43 (1950), i Søgne. 

Barn: I. Torkel Aadnesen Tånevik, født ca. 

1601 på Tånevik i Søgne, til en part av 

hjemmebruket på Tånevik, gift med Gjertrud 

Eriksdatter Frøysland, født på Frøysland i 

Søgne. 

II. Tomas Aadnesen Tånevik, født 1604 på 

Tånevig i Søgne, død 1668, til en part av 

hjemmebruket på Tånevik, gift med Karen 

Ulfsdatter, død 1700. Tomas Aadnesen 

Tånevik nevnes i 1647 sammen med broren 

Jakob som eiere av 2 huder jordgods i gården 

Tånevik. Brødrene var også gårdbrukere.  

III. Jakob Aadnesen Tånevik, født 1610 på 

Tånevik i Søgne, død 1669 på Tånevik, til en 

part av hjemmebruket på Tånevik, gift med 

Ingrid Eriksdatter Frøysland, død 1668 på 

Tånevik.  

IV. Ole Aadnesen Tånevik, født på Tånevik i 

Søgne, til Trysnes i Søgne, gift med Gunhild 

Bessesdatter Trysnes, født på Trysnes i Søgne 

kirkesogn. 

 

064. I. Torkel Aadnesen Tånevik. Født ca. 

1601 på Tånevik i Søgne. Død før 1647 på 

Tånevik i Søgne. Han var gift med Gjertrud 

Eriksdatter Frøysland. Født ca. 1608 på 

Frøysland i Søgne. Hun var datter av Erik 

Torkelsen Frøysland (-1622) og Anne 

Bertelsdatter Røsstad (nevnt 1608-1634). 

Gjertrud Eriksdatter Frøysland er ane nr. 

005 på slektslinje 006.  

Torkel Aadnesen Tånevik overtok rundt 1/3 

part av hjemmegården på Tånevik før 1647, 

men han er ikke nevnt som verken jordgodseier 

eller bruker av gården i 1647. Torkels brødre 

Jakob og Tomas Adnesønner nevnes i 1647, 

både som eiere og brukere av egne bruk på 

Tånevik.  

En ny jordgodseier er registrert på Tånevik i 

1647, og det er Christen Pedersen Kjelland 

(1594-1670) som sammen med sin ”wermoder” 

(værmor) satt med 1 hud jordegods i gården på 

Tånevik. Christen Pedersen Kjelland var 

oppsitter, og sammen med sin bror Simon eier 

av 2 huder jordgods på gården Kjelland, gnr. 70 

(1950), i Søgne. Christens stefar, Steffan 

Kjelland (-1640) var flere ganger i rettssaker 

om jordgods på Tånevik i Søgne. Det har vært 

en forbindelse mellom gårdene Kjelland og 

Tånevik i Søgne på midten av 1640-tallet. 

Christen Pedersens mor het Tarjer til fornavn, 

men etternavn er ukjent. Christens hustrus navn 

er ukjent i sin helhet, men de hadde sønnene 

Peder og Torkel Christensønner. 

Som tidligere nevnt var Torkel Aadnesens to 

brødre, Tomas og Jakob Aadnesønner, i 1647 

registrert som brukseier på Tånevik, men ikke 
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Torkel selv. Hans enke eller deres sønn Aadne 

er heller ikke nevnt som verken eiere eller 

brukere. Derimot er Jens Davidsen oppført 

som bruker av 3 gsk. i gården Tånevik. Jens var 

født i 1604 og er nevnt 60 år gammel i 1664. 

Oppføringen i skattematrikkelen i 1647 av 

Christen Kjelland og hans værmor som 

jordgodseiere på Tånevik kan tyde på at hun 

var i nær slekt med folket på gården, og at det 

var Torkels part i Tånevik som Steffan 

Kjelland på 1630-tallet mente at han hadde rett 

på. I så fall kan hun (værmora til Christen) 

være en ikke navngitt søster av Aadne Jensen 

Tånevik, og Torkel Aadnesen vil da ha vært 

hennes nevø.       

 

065. Aadne Torkelsen Tånevik. Født 1638 på 

Tånevik i Søgne. Død før juni 1687 på Tånevik 

i Søgne, skifte 13.7.1687 på Tånevik i Søgne. 

Han var gift to ganger; første gang med 

Gunhild Knudsdatter Harkmark. Død 1685 

på Tånevik i Søgne. Hun var datter av Knud 

Skaiesen Harkmark (-1650) og hustru Guri 

Andersdatter Vatne (-1688). Knud Skaiesen 

Harkmark var i 1647 jordgodseier og satt med 

hele gården Østre Harkmark. Han var sønn til 

Skaie Harkmark, som nevnes på gården 

Harkmark fra 1610.  

Etter Gunhilds død giftet Aadne Torkelsen seg 

med Birgitte Pedersdatter Hellesvig. Død 

etter 13.7.1687. 

Aadne Torkelsen Tånevik overtok slektsbruket 

på Tånevik etter sin far. Det må derfor være 

denne gårdsparten som Kjellandsfolk mente de 

hadde krav på i 1647, men hvor de ikke vant 

frem med sitt krav.  

Aadne Torkelsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Han døde i en alder av 49 år og det ble 

i skifte opplyst at det da var små barn i 

familien. Gunhild Knudsdatter var død to år 

tidligere, og dermed måtte Aadnes hustru 

Birgitte Pedersdatter ta seg av barna i familien 

sammen med Aadnes søster Johanne 

Torkelsdatter Tånevik og hennes ektemann 

Torkel Povelsen Harkmark (1640-). Familien 

bodde på Tånevik, gnr. 43 (1950), i Søgne. 

 

066. Anne Aadnesdatter Tånevik. Dsk. 1711 

på Vestre Harkmark i Harkmark. Hun var gift 

med Jakob Olsen Harkmark. Født 1661 på 

Vestre Harkmark i Harkmark. Dsk. 1714 på 

Vestre Harkmark i Harkmark. Han var sønn til 

Ole Knudsen Harkmark (1634-1691)og 

hustru Todne Jakobsdatter Osnes (-1714). 

Jakob Olsen Harkmark og hustru Anne 

Aadnesdatter satt med ½ hud jordgods i gården 

Vestre Eid i Harkmark. Ett av brukene på 

denne gården var en del av Tånevikfolkets 

odelsgods som da tilhørte Anne Aadnesdatter.  

Jakob Olsen overtok hjemmegården og drev 

denne, men det var arvingene etter ham som satt 

med eiendommen i 1714. Dermed må Jakob 

Olsen Harkmark ha dødd før skifte etter mora, 

Todne Jakobsdatter Osnes, i 1714. Familien 

bodde på gården Harkmark, matrikkelnr. 144 

(1668), matrikkelnr. 75 (1838), gnr. 2 (1950), i 

Harkmark. 

 

 
Vestre Eid, gnr. 7, bnr. 3, løpenr. 297, i tidligere 

Harkmark kirkesogn,  nå en del av Mandal 

bykommune. Bnr. 7 ligger lengst vest av gårdene 

på Vestre Eid. Den nåværende hovedbygningen, 

som mest sannsynlig ble oppført tidlig på 1800-

tallet av laftet tømmer, ble modernisert i 1925. I 

1950 var gårdens areal på 18 dekar dyrket mark 

og rundt 250 dekar produktiv skog. Foto: K. A. 

Skarpeid. 

 

067. Allaug Jakobsdatter Eid
15

. Født ca. 1707 

på Harkmark i Harkmark
16

. Hun giftet seg i 

1737 med Anders Bessesen Tråne. Født 1708 

på Tråne i Søgne. Nevnt 10.11.1789 på Vestre 

Eid i Harkmark. Han var sønn til Besse 

Didriksen Tråne (1671-1717) og hustru Anne 

Torkelsdatter Rørvik (1686-). 
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Anders Bessesen Tråne er ane nr. 005 på 

slektslinje 005. 

Allaug Jakobsdatter flyttet i 1730 fra 

hjemmegården på Harkmark til slektsbruket på 

Vestre Eid, hvor hun da overtok som selveier. 

Anders Bessesen var odelsmann på 

Trånegården, men han brukte ikke denne retten 

til hjemmebruket. Anders flyttet ut av sognet og 

bosatte seg på gården Vestre Eid i nabosognet 

Harkmark. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Vestre Eid, 

matrikkelnr. 157 (1668), matrikkelnr. 80, 

løpenr. 297 (1838), gnr. 7, bnr. 3 (1950), i 

Harkmark. 

Barn: I. Besse Andersen Eid, født 1737 på 

Vestre Eid i Harkmark, nevnt 10.11.1789 på 

Vestre Eid vedrørende skifte etter hustruen, 

oppgjørsskifte etter ham 4.3.1795 på Vestre Eid 

i Harkmark. Besse nevnes i 1801, 67 år gammel 

og bosatt på Vestre Eid i Harkmark. Han ble i 

1765 gift med Kirsten Mortensdatter 

Vigebu
17

, født 1744 på Vigebu i Søgne, dsk. 

10.11.1789 på Vestre Eid i Harkmark. 

II. Jakob Andersen Eid. Født 1738 på Vestre 

Eid i Harkmark; til Dostad
18

 i samme sogn.  

 

068. II. Jakob Andersen Eid. Født 1738 på 

Vestre Eid i Harkmark. Han giftet seg i 1763 

med Asjer Thomasdatter Dostad. Dsk. 1786 

på Dostad i Harkmark. Hun var datter av 

Thomas Larsen Eid (1697-) og dennes andre 

hustru Anne Knudsdatter Dostad (1721-). 

Jakob Andersen Eid giftet seg til gårdsbruket på 

Dostad, som han i 1776 overtok sammen med 

hustruen Asjer Thomasdatter. Hun var fra 

Thomas Larsens andre ekteskap. Ingen av 

hennes halvsøsken fra farens første ekteskap 

med Asjer Andersdatter Dostad levde lenge 

nok til å overta bruket etter foreldrene. Jakob 

Andersen Eid var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. De satt hardt i det økonomisk på 1770-

tallet, for med lite innkomme var det vanskelig 

å ha nok midler til å betale skatt og til å løse inn 

gården. Familien bodde på Dostad, matrikkelnr. 

148 (1668), matrikkelnr. 87 (1838), gnr. 14 

(1950). 

 

069. Thomas Jakobsen Dostad. Født 1769 på 

Dostad i Harkmark. Han giftet seg i 1790 med 

Johanne Knutsdatter Vetnes. Født 1766 på 

Vetnes i Holum. Død 1829 på Valand i Holum. 

Hun var datter av Knud Tomassen Vetnes 

(1724-1789) og hustru Gunhild Valtersdatter 

Valand (1732-1790). 

Thomas Jakobsen Dostad kjøpte i 1792 gården 

Salthaug (Saltåg) i Søgne og familien flyttet dit. 

De skal ha bodd der frem til 1798, da 

Thomases husstand flyttet; først til gården 

Aurebekk i Halse og deretter til gården Dybo i 

samme kirkesogn. De ble heller ikke bofaste på 

Dybo, for allerede i 1808 kjøpte Thomas 

Jakobsen et bruk på Valand i Holum kirkesogn 

og familien flyttet dit. Da Johanne 

Knutsdatter Vetnes døde i 1829 overtok 

eldstesønnen Jakob Tomassen Valand bruket, 

men alt i 1837 gikk eiendommen over til broren 

Tomas Tomassen Valand som drev 

hjemmebruket videre. 

070. Thomas Tomassen Valand. Født 1811  

på Valand i Holum. Død 1896 på Valand i 

Holum. Han giftet seg i 1834 med Valborg 

Gurine Tomasdatter Skagestad. Født 1811 på 

Vestre Skagestad i Holum. Hun var datter av 

Tomas Nasen (1779-1842) og hustru Guri 

Knudsdatter Skagestad (1785-1860). 

Thomas Tomassen Valand var håndverker, 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Han var 

båtbygger; det var mest prammer som ble bygd 

i det tilbygde skjulet på gården. Thomas 

Tomassen drev gårdsbruket på Valand frem til 

1870, da ble eiendommen overtatt av sønnen 

Theodor Tomassen Valand. Familien bodde på 

Valand, matrikkelnr. 73 (1838), gnr. 71, bnr. 

13 (1950), i Holum herred, gnr. 152 (2010), i 

Mandal bykommune. 

 

071. Ane Gurine Thomasdatter Valand. Født 

1837 på Valand i Holum. Hun var gift med 

Karl Olsen Tregde. Født 1834 på Tregde i 

Halse i Mandal Prestegjeld. Han var sønn til 

Ole Karlsen Tregde (1807-) og hustru Guri 

Kristine Aanensdatter (1810-). 

Karl Olsen Tregde er ane nr. 006 på 

slektslinje 010. 

Ane Gurine Thomasdatter var fisker- og 

gårdbrukerkone. Karl Olsen Tregde var fisker, 

fiskehandler, gårdbruker, oppsitter og selveier. 

Familien bodde på Tregde, matrikkelnr. 105 

(1838), gnr. 32, bnr. 11, 12 og 17 (1886/1950) 

i Halse og Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i 

Mandal bykommune.  

 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

 

© Karl Arnt Skarpeid 

27 

 

 

 
 
Ane Gurine Thomasdatter Valand (1837-) og 

ektemannen Karl Olsen Tregde (1834-). Foto 

levert av Hege Karlsen. 

 

072. Olaf Thomas Karlsen Tregde. Født 

22.8.1865 på Tregde i Halse, døpt 24.9.1865
19

. 

Han var gift med Gustava Kathinka 

Kristensdatter Pedersen Dyrestad. Født 

22.3.1868 på Dyrstad på Skjernøya i Halse, 

døpt 12.4.1868
20

. Hun var datter av Christen 

Pedersen Dyrestad (1827-) og hustru Betsy 

Rasmusdatter Rosnes (1831-). 

Gustava Kathinka Kristensdatter Pedersen 

Dyrestad er ane nr. 005 på slektslinje 011.  

Olaf Thomas Karlsen Tregde var registrert som 

sjømann høsten 1890, men senere drev han som 

fiskeeksportør med eget mottak og forretning på 

Tregde. Han var også gårdbruker og sto for 

driften av Tregdebruket, samt oppsitter og 

selveier på samme sted. Gustava Kathinka 

Kristensdatter var gårdmannskone og husmor.  

 

 
 
Gustava Kathinka Kristensdatter Pedersen 

Dyrestad (1868-) og ektemannen Olaf Thomas 

Karlsen Tregde (1865-). Fotografert ca. 1890. 

Foto levert av Hege Karlsen.  

 

Da Olaf Thomas Karlsen ble enkemann giftet 

han seg på nytt. Den nye hustruen het Sigrid. 

Hun bodde i Holum kirkesogn og arbeidet på 

bygdas telegrafstasjon. Olaf Thomas og Sigrid 

hadde døtrene ”Tutti” og Elbjørg. 

Familien Karlsen bodde på Tregde, matrikkelnr. 

105 (1838), gnr. 32, bnr. 11, 12 og 17 

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

32 (2010), i Mandal bykommune.  

Barn: I. Betzy Olafsdatter (Karlsen), født 

27.9.1888 på Tregde i Halse, ugift og 

hjemmeværende i 1910. 

II. Karl Gustav Karlsen, født 29.10.1890 på 

Tregde i Halse, ugift og hjemmeværende fisker i 

1910, til hjemmegården på Tregde, gift 1913 

med Kristine Elisabeth Aanensdatter. 

III. Gunval Karlsen, født 2.7.1894 på Tregde 

i Halse, ugift og hjemmeværende fisker i 1910. 

IV. Agnes Olafsdatter (Karlsen), født  

12.9.1897 på Tregde i Halse. 

V. Kristine Olafsdatter (Karlsen), født 

22.9.1900 på Tregde i Halse. 

VI. Valborg Olafsdatter (Karlsen), født 

16.1.1902 på Tregde i Halse. 

VII. Sara Olafsdatter (Karlsen), født  

2.6.1904 på Tregde i Halse. 

VIII. Ester Olafsdatter (Karlsen), født 

18.1.1906 på Tregde i Halse. 

IX: Kristen Karlsen, født 8.8.1908 på Tregde 

i Halse. 

X. Gurine Olafsdatter (Karlsen), født 

26.8.1910 på Tregde i Halse. 
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På båttur i Halseskjærgårdren. Karl Gustav 

Karlsen fører båten, og den  voksne passasjeren er 

stemoren Sigrid. Barnet som står inntil henne kan 

være ei av Karl Gustavs halvsøstre. Foto levert av 

Hege Karlsen. 

 

Sjøveien var en nødvendighet for beboerne på 

Tregde i kontakten med slektningene på øyene 

Skogsøy, Landøy og Skjernøy. På begynnelsen 

av 1960-tallet kom det bruforbindelse til 

Skogsøy og Skjernøy, men ikke til Landøy. Og 

selv om det var kjørevei mellom Tregde og Ime 

forble sjøen for mange oppsittere i denne delen 

av Halse hovedferdselsåren til Mandal.  

 
 

Enkemann Olaf Thomas Karlsen (22.8.1865-) og 8  

av barna fra første ekteskap. Bakerst fra venstre: 

Gunval Karlsen (2.7.1894-), Kristine Olafsdatter 

Karlsen (22.9.1900-), Olaf Thomas Karlsen 

Tregde, Betzy (27.9.1888-) eller Agnes (12.9.1897-

) Olafsdatter Karlsen (12.9.1897-), Valborg 

Olafsdatter Karlsen (16.1.1902-) og Karl Gustav 

Karlsen (29.10.1890-). Foran fra venstre: Sara 

Karlsen  (2.6.1904-), Kristen Karlsen (8.8.1908-) 

og Ester Karlsen (18.1.1906). Foto levert av Hege 

Karlsen. Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet 

til identifiseringen av enkelte av søstrene 

Olafsdatter Karlsen. De var 7 søstre, men det er 

kun 5  av dem som er med  på bildet.   

 

073. II. Karl Gustav Karlsen. Født 

29.10.1890 på Tregde i Halse kirkesogn, døpt 

16.11.1890
21

. Han giftet seg 1.10.1913 (kl. 

15.00) med Kristine Elisabeth Aanensdatter 

Rasmussen. Født 20.8.1885 på Landø 

(Landøy) i Halse kirkesogn, døpt 20.9.1885
22

. 

Hun var datter av Aanen Rasmussen Landø 

(8.5.1842-) og hustru Gunhild Gurine  

Aanensdatter (18.3.1844-). 

Kristine Elisabeth Aanensdatter Rasmussen 

er ane nr. 005 på slektslinje 014. 

Karl Gustav Karlsen overtok gårdsbruket på 

Tregde i 1924 og stod for driften av bruket som 

i 1955 var på 22 dekar dyrket mark. Til 

eiendommen hørte også en mindre skogteig 

beregnet til vedhogst til eget bruk. På 

eiendommen var hovedbygning, fjøs, låve og 

sjøbu. Hovedbygningen var laftebygd og 

oppført i 1895, fjøset var av tømmer og oppført 

i 1905, låven var av reisverk og den var også 

bygd i 1905. Sjøbua var fra nyere tid og bygd i 

1953. På bruket var det i 1955 en besetning på 

1 hest, 3 kyr, 1 sau og noen griser. 
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Karl Gustav Karlsen var også fisker og det var  

vel det som gav mest av innkommet til familien. 

Han fisket etter hummer og reker. Fiskeskøyta 

til Karl Gustav bar navnet  

”Ingeborg” og hadde kjennetegn VA 11 HH. 

”Ingeborg” ble også brukt til reketraling ute på 

revet i Skagerrak.  

 

 
 
Karl Gustav Karlsen (29.10.1890-) og Kristine 

Elisabeth Aanensdatter Rasmussen (20.8.1885-). 

Dette er mest sannsynlig parets  forlovelsesbilde. 

Foto levert av Hege Karlsen.  

 

 
 
Familien Karlsen sitt hjemmebruk på Tregde. 

Hovedbygningen er laftebygd og oppført i 1895, 

fjøset og låven var oppført i 1905. Foto levert av 

Hege Karlsen. 

Om vinteren hogde Karl Gustav Karlsen 

isblokker i Tjønna ved Tregde. Dette var før 

kjøle- og fryselagrenes tid, og isblokkene ble 

brukt til nedkjøling og nedfrysing av ferskfisk.  

Karl Gustav drev farens forretningsvirksomhet 

videre, men han drev ikke bare som lokal 

fiskehandler. Forretningen på Tregde 

ekspanderte, og det ble eksportert fisk og 

skalldyr til landene rundt Nordsjøbassenget. Fra 

Tregde ble det eksportert laks og hummer til 

blant annet Hull i England og til havner i 

Holland.  

I tillegg til arbeidet som fisker, fiskeeksportør 

og gårdbruker var Karl Gustav Karlsen også 

lokalpolitiker. Han satt som representant for 

høyre i Halse og Harkmark herredsstyre.  

Kristine Elisabeth Aanensdatter Rasmussen 

reiste i ungdommen til USA, hvor hun jobbet i 

huspost i 5 år.  

Familien bodde på Tregde (Trægde), gnr. 32 

(1950), bnr. 11, 12 og 17, i Halse kirkesogn.  

Barn: I. Gustava Karlsen, født 17.8.1914 på 

Tregde i Halse kirkesogn. Hun var ugift og 

bodde på Tregde i Halse kirkesogn. 

II. Åge Karlsen, født 19.2.1916 på Tregde i 

Halse kirkesogn. Han overtok hjemmegården og 

var gift med Ingebjørg. Hun bor på gården 

våren 2011. De har barna Inger Elisabeth, 

Torhild og Unni. 

III. Gunhild Karlsen, født 11.5.1918 på 

Tregde i Halse kirkesogn. Hun giftet seg i 1938 

med Arthur Mortensen, Tregde, født 

18.6.1907 på Tregde i Halse kirkesogn. Han 

var sønn til Valborg og Salve Mortensen på 

Tregde. Arthur Mortensen var linjearbeider av 

yrke (1955). Familien bodde på Tregde, bnr. 

39, i Halse og Harkmark (1950). De har barna 

Grethe Mortensen (2.2.1941-), Arvid 

Mortensen (13.4.1946-) og Ingrid Mortensen 

(21.1.1950-). 

IV. Olaf Karlsen, født 6.6.1919 på Tregde i 

Halse kirkesogn. Gift med Magnhild. De bor 

på Tregde i Halse kirkesogn. De har sønnen 

Jarle. 

V. Egil Kaare Karlsen, født 23.11.1920 på 

Tregde i Halse kirkesogn.  

VI. Sofie Karlsen, født 17.4.1924 på Tregde i 

Halse kirkesogn. Hun var gift med Jørgen 

Skarpeid, født 1923 på Ormestad i Søgne. Han 

flyttet først til bruket Stoa under gården 
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Hellesvig i Søgne og derfra videre til Fjellro 

(1955) og Vågsbygd i Kristiansand hvor Sofie 

og Jørgen var bosatt. De har barna Dag, Otto, 

Ellinor, Karl Erik, Solfrid, Jan Jørgen og 

Arild. 

VII. Arne Karlsen, født 7.10.1926 på Tregde i 

Halse kirkesogn. Han var bussjåfør av yrke og 

gift med Åse. Hun var frisør og hadde egen 

salong på Rutebilstasjonen i Mandal. Familien 

bodde på Tregde i Halse kirkesogn. De har 

barna Turid, Jarle og Gunn. 

 

 
 
Familien Karlsen i hagen på hjemmebruket på 

Tregde. Bakerst fra venstre: Kristine Elisabeth 

Aanensdatter Rasmussen (20.8.1885-), Åge 

Karlsen (19.2.1916-), Olaf Karlsen (6.6.1919-), 

Egil Kaare Karlsen (23.11.1920-), Arne Karlsen 

(7.10.1926-) og Karl Gustav Karlsen (29.10.1890-

). Foran fra venstre: Gustava Karlsen (17.8.1914-), 

Gunhild Karlsen (11.5.1918-) og Sofie Karlsen 

(17.4.1924-). 

 

074. V. Egil Kaare Karlsen. Født 23.11.1920 

på Tregde i Halse. Han giftet seg i 1947 med 

Else Olga Eskeland Jaabæk. Født 7.11.1911 

på Jaabæk i Halse. Død 10.5.1989 i Søgne. 

Hun var datter av Edmund Gotfred Eliassen 

Eskeland Jaabæk (5.11.1877-) og hustru 

Marie Cecilie Larsen Jaabæk (9.12.1875-) 

Else Olga Eskeland Jaabæk er ane nr. 006. 

II. på slektslinje 015. 

Egil Kaare Karlsen tok yrke som smed, og han 

jobbet i smia til firma Oliver Frøyslands eftf. i 

Mandal både før og under Den andre 

verdenskrig. Etter krigen arbeidet Egil Kaare på 

Mandal reperbane frem til 1958. Han skiftet 

yrke og ble selger. Egil Kaare fikk jobb som 

innebar salg av landbruksmaskiner, og han 

reiste mye på kryss og tvers i hele Norge. Egil 

Kaare avsluttet sin yrkesaktive virksomhet på 

Kristiansand Skruefabrikk etter en 

ryggoperasjon i 1976. 

Else Olga Eskeland Jaabæk var utdannet  

barnepleier og arbeidet som barnepleier i  

private hjem i Kristiansand helt frem til hun 

giftet seg  med Egil Kaare Karlsen. Familien 

bosatte seg i 1963 på Langenes i Søgne. 

Barn: I. Elisabeth Marie Karlsen, født  

13.8.1948. 

II. Else Brith Karlsen, født 1.5.1951. 

III. Elin Marie Karlsen, født 17.1.1956, ugift, 

men hun har tatt morens pikenavn Jaabæk som 

sitt nåværende etternavn.  
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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
23

.  

 

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

med Alypia, som var datter av Anthemius og 

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 
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brødrenes bestemor, den intrigerske dronning 

Brunehilde, lot han drepe ved å la denne slepes  

etter hester som la ut i fullt sprang.  

 

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 

sammne 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. 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. 
 

 

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, 
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med sete i Skuttunge. Fjolner Yngvesson var en 

mektig konge og en god venn med herskerne i 

nabolandene. En av de beste vennene hans var 

kong Frode i Danmark, med sete i Lejre på 

Sjælland. Fjolner Yngvesson var flere ganger til 

gjestebud hos kong Frode i Lejre. Siste gangen 

han var der gikk det riktig ille. På kongsgården i 

Lejre var det bygget et stort kar som var flere 

meter høyt, og stivet av med store 

tømmerstokker. Det store karet stod i en stue 

nedenunder, og ovenpå var det et loft med 

åpning i gulvet. Dette karet var fylt med sterkt 

mjød. Nå var det dessverre slik at soverommet 

til Fjolner Yngvesson lå like i nærheten av 

åpningen på mjødkaret. Det ble drukket 

atskillig med mjød i det gode selskapet. Fjolner 

Yngvesson ble døddrukken, og gikk og la seg. 

Utpå natten våknet han og måtte ut en tur, men 

ute i gangen tok han feil av veien og gikk like 

opp i det store mjødkaret, hvor han druknet. 

 

003. Sveigde Fjolnersson. Konge i Svitjod. 

Han overtok riket etter sin far. Sveigde 

Fjolnersson var nok ikke riktig klok. Han gjorde 

et løfte om at han ville lete etter Gudeheim og 

Odin den gamle. Sveigde Fjolnersson reiste 

rundt i store deler av Nord-Europa for å finne 

Odin. Men etter fem år måtte han vende hjem til 

Svitjod med uforrettet sak, han gav ikke opp, 

men fortsatte å lete etter Odin hjemme i Svitjod. 

En dag kom ham til en gård som het Stein. 

Gården hadde sitt navn etter en stein som var så 

stor som et hus. Sveigde Fjolnersson fikk øye 

på en dverg som satt ved siden av den store 

steinen. Dvergen ropte på ham og ba han 

komme dit for å lete etter Odin. Sveigde 

Fjolnersson sprang inn i en åpning i steinen, 

men denne lukket seg etter ham, og Sveigde 

kom aldri ut 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. 
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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  

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 
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størstedelen av svenskehæren ble slått i hjel. 

Blant de drepte var også kongen. 

 

020. Anund Yngvarsson. Konge i Sverige, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge 

var det fredelige tider i Sverige, men han ville 

hevne farens nederlag i Estland. Han reiste  

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

og herjet stygt rundt i landet. Etter dette 

vellykkede angrepet var det en stolt konge som 

kom tilbake til Sverige. Kongen bestemte seg nå 

for at noen de mange ødemarkene i landet skulle 

bygges ut. Det ble lagt ned mye arbeid på å 

rydde skogene, samt å bygge hus langs 

rydningene. Det ble også bygd flere veier som 

gikk gjennom store skogsområder, over myrer 

og øde fjellstrekninger. Som følge av all denne 

rydningen ble nå kongen kalt for Braut-Anund. 

 

021. Ingjald Illråde Anundsson. Konge i 

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

Ingjald Illråde Anundsson var blitt lei av flere 

av de mange småkongene som satt rundt i 

Sverige. For å kvitte seg med disse inviterte han 

dem til stort gjestebud i Uppsala. Utpå kvelden, 

da festen var på sitt beste, forlot kongen 

selskapet med ondsindige planer. Kongen 

samlet sammen sine nærmeste menn, som etter 

kongens befaling satte fyr på bygningen hvor 

festen ble holdt, slik at alle gjestene omkom. 

Ingjald Illråde Anundsson kunne nå uten 

maktbruk legge under seg de landområder hvor 

de drepte kongene hadde regjert. 

 

022. Olav Ingjaldsson. Han flyktet fra 

Uppsala da faren døde. Olav Ingjaldsson slo 

seg ned i Värmland, og bygde opp landet der. 

Han var gift med Solveig Halvdansdatter. Hun 

var datter av Halvdan Gulltann, fra Solør. 

Halvdan Gulltann var sønn til Solve 

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. 

 

 
Ruinene av klosteret Lindisfarne i 

Northumberland, som ble grunnlagt i 630-årene og 

herjet av skandinaviske vikinger, første gang i 793-

94, annen gang i 875. 

 

026. Gudrød Veidekonge Halvdansson. 

Konge på 800-tallet. Han var konge over 

Vestfold og Oslo området. Han var først gift 
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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 

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. 
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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 

under seg.  

 

 

Gokstadskipet ble i 1929 flyttet til Vikingskipshuset 

på Bygdøy i Oslo. 

 

Kongen på Hedmark
24

, 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 
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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. 

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
25

. 

  

 
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 
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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 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. 
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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. 

 

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 
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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 overkong 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. 

 

 
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. 

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 

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. 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 
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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 utbrød 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.  

 

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 
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kongen, men til sist ble de enige om at Finn og 

Arne 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 

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 Tordsdatter. 

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. 
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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.  

Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein 

Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på 

Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble 

foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en frenke 

til kong Olav den hellige), som ble gift med 

Skule Tostensson "Kongsfostre", som er  

stamfar til ætten Rein i Trøndelag. 

Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på 

Ringerike. Han var en fredsommelig mann og 

likte best å stelle gården, derav kommer navnet 

Syr. Som person var han visstnok en forstandig, 

sindig og måteholden mann. 

 

 
Symbol på hedensk og kristen tro. Kristendommen 

ble innført i Norden rundt 995. Men det var etter 

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

som fremdeles dyrket de gamle hedenske ritualer. 

 

032. Harald Hardråde Sigurdsson.  Født 

1015. Død 25.9.1066, da han falt i slaget ved 

Stamford Bru, 51 år gammel. Harald Hardråde 

var konge i årene 1047-1066. Han var halvbror 

til kong Olav den hellige.  

Harald Hardråde Sigurdsson var gift to ganger. 

Første gang med Ellisiv, datter av den 

gardarikske storfyrsten Jaroslav. Annen gang 

med Tora Torbergsdatter, datter av Torberg 

Arnesson av Arnung-ætten på Giske og hustru 

Ragnhild Erlingsdatter, som var datter av 

Erling Skjalgsson. 

Harald Hardråde fikk to sønner i siste ekteskap. 

Den eldste het Magnus og den yngste Olav 

(Kyrre). Sagaen forteller at kong Harald 

Hardråde var herskesyk, noe som økte etter 

hvert som han fikk større makt i landet. Det 

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

la frem saker han ikke likte. Derfor fikk han 

snart tilnavnet Hardråde. Det heter seg også at 

han og halvbroren kong Olav den hellige hærtog 

træller i sine kriger. 

Som halvvoksen (ca. 15 år) hadde Harald 

Hardråde vært med i slaget på Stiklestad - i år 

1030. Etter nederlaget rømte han østover 

sammen med noen venner. Fra Sverige dro han 

videre til Gardarike, hvor Jaroslav var 

storfyrste. Der gikk han noen år i krigstjeneste. 

Men denne tjenesten ser det ikke ut til at han 

var fornøyd med, for noen år senere dro han 

videre til Miklegard (Konstantinopel), for å gå 

inn i væringekorpset hos den greske keiser. 

Denne "fremmedlegionen" i Byzants - 

nordboernes Miklegard - var blitt dannet kort 

tid i forveien - av den kraftfulle greske keiser 

Basilios II., til bruk både som livvakt i 

hovedstaden og til krigene mot bulgarerne. 

"Fremmedlegion" bestod for det meste av 

svensker fra Gardarike og Sverige. Bare en og 

annen skjellen gang har eventyrlystne nordmenn 

og islendinger våget seg til å gå i denne 

tjenesten.  

Harald Hardråde fór vide omkring i de 

forskjellige krigene, og samlet seg etterhvert 

store rikdommer, noe som førte til at han fikk 

kongsdatteren Ellisiv (Elisabeth), datter av kong 

Jaroslav i Holmgard, med seg til Norden. 
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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 

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 
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Ingesdatter ble etter Magnus Barfots død gift 

med Niels Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk sønnen 

Magnus den sterke. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn før 

sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 

Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

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

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 

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

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen 

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 

kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd Slembe, 

hvis mor var Tora, datter til Saxe i Vik, og 

søster til Sigrid, som var mor til kong Olav 

Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års  

tid med fetteren Håkon Toresfostre  

Magnusson, som rådde over den nordlige delen 

av landet. Magnus 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. 
 

 

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 av Kiev. 

Hun var 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 
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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 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 Miklegard (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 
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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 

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. Jon Ormestad. Død før november 1615 

på Ormestad i Søgne. Dsk. 06.11.1615 på 

Ormestad gjeldende for hovedgården Ormestad 

og i tillegg jordgodset på Skarpeid, Trysnes og 

Vige i Søgne. Han var gift med Gunhild 

………datter. Død før 1615 på Ormestad i 

Søgne. 

Jon var en svært rik mann og eide mye 

jordgods. Han satt som eier av Søgnegårdene: 

Ormestad, Vige, Trysnes med underbruket Øvre 

Skarpeid og Skarpeid samt en større teig på 

Vestre Sangvik. Jon nevnes i 1591 på Ormestad 

da han undertegnet hyllingsbrevet til kong 

Christian VI. Familien bodde på Ormestad, gnr. 

34, i Søgne. 

Barn: I. Ulf Jonsen Ormestad, til bnr. 2 på 

Ormestad.  

II. Leidulf Jonsen Ormestad, til bnr. 1 på 

Ormestad. 

III. Syvert Jonsen Ormestad, til Skarpeid og 

Vige. 

IV. Besse Jonsen Ormestad, til Trysnes. 

 

Jon Ormestads sitt opphav er en gåte eller 

rettere sagt et mysterium. Hvem var denne rike 

og mektige oppsitteren på Ormestad i Søgne, og 

hvor kom han fra? Han var gift med Gunhild, 

men også hennes opphav er ukjent. Ikke mindre 

blir mysteriet da man i et dokument datert 

Kristiansand 10. januar 1673 kan lese at Børu 

Andersen, som er oppsitter i Christiania (Oslo), 

skjøter og overdrar sin hustru, Malene 

Jonsdatter, sitt gods på Ormestad i Søgne til 

Jakob Torgiussen Ormestad. I nevnte dokument 
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er det også anført at Malene var datter av Jon 

Ulfsen Ormestad (som var sønnesønn av Jon 

Ormestad). Var det en gammel slektsforbindelse 

mellom Ormestad og Christiania på denne 

tiden, og er det tilfelle, må det i så fall være 

gjennom en adelsslekt eller en tilsvarende 

mektig slekt med større innflytelse enn en vanlig 

bondeslekt.  

 

Vige, gnr, 33, hadde i første del av 1600-tallet 

ei skyld på ½ hud. I 1668 ble denne forhøyet til 

¾ hud eller 9 eng. Ved matrikkelen av 1838 

fikk Vige matrikkelnummer 34, men tidligere 

hadde gården hatt matrikkelnummer 50, og i 

1838 hadde gården blitt tildelt løpenr. 126-127 

og ny skyld utgjorde 2 daler 10 skilling. I  

matrikkelen fra 1889 er Vige oppført med 

gårdsnummer 33 og ei skyld på 3 mark 75 øre. 

Ormestad, gnr, 34, hadde i første del av 1600-

tallet ei skyld på 3 huder. I 1668 ble denne 

forhøyet til 3¼ hud. Ved matrikkelen av 1838 

fikk Ormestad matrikkelnummer 33, men 

tidligere hadde gården hatt matrikkelnummer 

14, og i 1838 hadde gården blitt tildelt løpenr. 

121-125 og ny skyld utgjorde 8 daler 3 ort 10 

skilling. I matrikkelen fra 1889 er Ormestad 

oppført med gårdsnummer 34 og ei skyld på 14 

mark 83 øre. 

Skarpeid, gnr, 35, hadde i første del av 1600-

tallet ei skyld på 1 hud. I 1668 ble denne 

redusert til ¾ hud eller 9 eng. Ved matrikkelen 

av 1838 fikk Skarpeid matrikkelnummer 37, 

men tidligere hadde gården hatt 

matrikkelnummer 48, og i 1838 hadde gården 

blitt tildelt løpenr. 131-132 og ny skyld 

utgjorde 2 daler 7 skilling. I matrikkelen fra 

1889 er Skarpeid oppført med gårdsnummer 35 

og ei skyld på 3 mark 96 øre. 

Trysnes, gnr, 37, hadde i første del av 1600-

tallet ei skyld på 1½ hud eller 18 eng. Ved 

matrikkelen av 1838 fikk Trysnes 

matrikkelnummer 35, men tidligere hadde 

gården hatt matrikkelnummer 39, og i 1838 

hadde gården blitt tildelt løpenr. 128-129 og ny 

skyld utgjorde 4 daler 1 ort 18 skilling. I 

matrikkelen fra 1889 er Trysnes oppført med 

gårdsnummer 37 og ei skyld på 11 mark 44 øre. 

Underbruket Øvre Skarpeid (Åsan) ble fradelt 

Trysnes i 1805 og i 1889 registrert som gnr. 36. 

 

Når man da går tilbake til begynnelsen av 

1600-tallet ser en fort at det var et betydelig 

jordgods som Jon Ormestad satt med, og i 

tillegg kom teigen på Vestre Sangvik.  

Om Sangvikgodset var odelsgods, kjøpegods, 

pantegods eller giftningsgods er også uvisst. På 

et av brukene på gården Vestre Sangvik satt 

Christoffer Jofresen på slutten av 1500-tallet; 

han hadde sterke slektsbånd til Sokndal i 

Dalane i Sør-Rogaland. Han var gift med 

Maritte Stokkeland fra Søgne. På  det andre av 

de eldste brukene på Vestre Sangvik satt Peder 

Tordsen på begynnelsen av 1600-tallet. Det er 

ingen dokumentasjon fra denne tidsepoken som 

gir noe bindeledd mellom Ormestad og Vestre 

Sangvik. Skulle det være et slikt bindeledd 

gjennom slekt, men som er lite trolig, da må det 

i så fall være slik at det var Jon Ormestads 

hustru som var i slekt med  

Christoffer Jofresen Sangvik.  

Mer sannsynlig er det at Jon Ormestad eller 

hans hustru hadde slektsforbindelser vest eller 

nordvest for Ormestad og at Vestre Sangvik var 

tilkommet familien enten som pante- eller 

kjøpegods. Navnene Jon, Ulf, Leidulf, Syvert, 

Besse og Gunhild kan gi oss visse ledetråder. 

På Agder på 1500-tallet finner man følgende 

navnekombinasjoner som kan være aktuelle for 

Ormestadslekten: Gunhild Ulfsdatter nevnes i 

forbindelse med drapet i dobbeltbryllupet på 

Hille i Halse i 1539, og i det samme bryllupet 

nevnes også Guri Leidulfsdatter. Besse 

Siversson (Syvertsen) nevnes den 21.2.1558 

blant lagrettemennene i Bergs tingsted i Lister 

len. På slutten av 1600-tallet ble Besse Naisen 

født på Østre Eid i Søgne, som ættet fra en 

eldre Holumslekt. Ulf Repstad satt på 

Repstadgården i Søgne i 1599; han hadde 

sønnen Aanen Ulfsen som flyttet til Østre Eig i 

Søgne. Etter ham kom Ulf Taraldsen, død 

senest 1654, til Repstad, og han hadde sønnen 

Tarald Ulfsen som ble gift med Olaug 

Christensdatter Sangvik. 

 

Det som var mest vanlig på den tiden 

vedrørende oppkalling av navn var at 

eldstesønnen ofte fikk farfarens fornavn og nest 

eldste sønn fikk morfarens navn, eller at en 

sønn/datter ble oppkalt etter avdøde søsken. 

Skal man tolke det dithen at Jon Ormestad var 

fra Agder, og deretter anta at hans far het Ulf 

eller Leidulf til fornavn er det mest trolig at Jon 

kom fra Halse-, Sør-Audnedal- eller 

Lyngdalsdistriktet. Sistnevnte sted kan i så fall 

virke blant de mest aktuelle siden Besse Jonsen, 
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Jon Ormestads yngste sønn, ble gift med ei jente 

hvis morfar var fra Lyngdal. Navnet på Leidulf 

Jonsens hustru er ukjent, mens broren Ulf var 

gift med Anne Taraldsdatter (Oftenes) og 

Syvert Jonsen var gift to ganger. Først med 

Tone Pedersdatter Vatne, fra Vatne i Holum, og 

etter hennes død giftet han seg opp att med 

Signe Torsteinsdatter Eigeland, fra 

Øvrebødistriktet.  

 

Et annet moment som kommer inn er at 

Ormestad og de omliggende gårder lå øde etter 

Svartedauden, og de ble som ubebodde 

ødegårder innlemmet blant kronens gods på 

Agder. Oppsitteren som leide/bygslet disse 

gårdene i Søgne av kongen i København bodde 

på slutten av 1500-tallet på Ormestad. Da 

krongodset gikk over til bondegods bodde 

fortsatt eieren på Ormestad, men det må i 

tillegg antas at noen av underbrukene var 

bebodd med leilendinger eller husmenn, som 

ikke tilhørte den samme slekten. Mysteriet 

omkring Jon Ormestad blir dog ikke mindre av 

den grunn, men heller desto større, for med 

enda flere momenter å ta hensyn til finnes det 

også flere muligheter for løsning. Et par av 

disse mulighetene kan være at Jon eller Gunhild 

var i slekt med enten Bent Henningsen på 

Holmegård i Holum eller Bjørn Usland på 

Usland i Øyslebø, men i tillegg lurer en 

eventuell slektsforbindelse til Raudabergætten i 

Sør-Audnedal.  

 

002. IV. Besse Jonsen Trysnes. Død før 1642 

på Trysnes i Søgne. Han var gift med Marte 

Bertelsdatter Røsstad. Nevnt 1616-1640 på 

Trysnes i Søgne. Hun var datter av lensmann 

Bertel Mikkelsen Røsstad (-1634) og hustru 

Johanne Didrichsdatter Årnes, fra Lyngdal 

(nevnt 1604). 

Marte Bertelsdatter Røsstad er ane nr. 004. 

II. på slektslinje 006. 

Besse Jonsen var en velstående godseier, og 

grunnlaget for hans velstand ble lagt da han 

arvet Trysnesgården etter foreldrene ved skiftet 

i 1615. Besse  nevnes i 1642 da broren, Ulf 

Jonsen, mente at han hadde fått for lite gods i 

arv etter foreldrene. Familien bodde på Trysnes, 

gnr. 37, i Søgne. 

Barn: I. Mikael Bessesen Trysnes, født ca. 

1616 på Trysnes i Søgne. 

II. Jon Bessesen Trysnes, født ca. 1620 på 

Trysnes i Søgne; han overtok hjemmebruket på 

Trysnes. 

III. Christen Bessesen Trysnes, født ca. 1626 

på Trysnes i Søgne. 

IV. Gunhild Bessesdatter Trysnes, født ca. 

1629 på Trysnes i Søgne. 

V. Bertel Bessesen Trysnes, født 1633 på 

Trysnes i Søgne. 

VI. Peder Bessesen Trysnes, født 1636 på 

Trysnes i Søgne. 

VII. Didrik Bessesen Trysnes, født 1638 på 

Trysnes i Søgne. 

VIII. Jens Bessesen Trysnes, født 1640 på 

Trysnes i Søgne. 

 

003. VII. Didrik Bessesen Trysnes. Født 1638 

på Trysnes i Søgne. N.- 1670 på Tråne i Søgne. 

Død etter 1.2.1704 på Tråne i Søgne. Han var 

gift med Ingeborg Osmundsdatter Tråne
26

. 

Født ca. 1640 på Tråne i Søgne. N.- 1670 på 

Tråne. Dsk. 1.2.1704 på Tråne i Søgne. Hun 

var datter av Osmund Jørgensen Tråne 

(1598-1668); han var sønn til Jørgen Tråne 

(1572-1646), som i 1624 satt som eier av hele 

gården Tråne i Søgne. 

Didrik Bessesen giftet seg til Trånegården, og 

han overtok denne etter svigerfaren i 1670. 

Didrik Bessesen var jordgodseier, oppsitter og 

lagrettemann.  

Ved dødsskiftet etter Ingeborg Osmundsdatter i 

1704 ble det opplyst at ekteparet hadde 

følgende barn: Trond, som var ugift og bodde 

på Nøding i Holme (Holum). Olaug, som var 

gift med Vermund Gundersen Hævåker. 

Besse, som var ugift og bodde hjemme på 

gården og Siri, som var ugift og bodde hjemme 

på gården.  I boet var det et jordgods på 1 hud 4 

eng. i gården Tråne og 33
3
/5 eng. i gården 

Hevåker. Familien bodde på Tråne, gnr. 45, 

bnr. 1, løpenr. 149, i Søgne. 

 

004. Besse Didriksen Tråne. Født 1671 på 

Tråne i Søgne. Dsk. 7.6.1717 på Tråne i 

Søgne. Han var gift med Anne Torkelsdatter 

Rørvik. Født ca. 1686 på Rørvik i Harkmark. 

Nevnt 1705-1733 på Tråne i Søgne. Hun var 

datter av Torkel Andersen Rørvik (1656-

1724) og hustru Gunhild Johnsdatter Hille (-

1731). 

Anne Torkelsdatter Rørvik er ane nr. 006 på 

slektslinje 007. 
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Besse Didriksen overtok i 1704 hjemmebruket 

på Tråne. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Under en tur til Mandal i 1709 ble han 

og hustruen innblandet i et kraftig slagsmål. 

Besse fikk en solid ørefik, mens hustruen ble 

tildelt flere grove skjellsord av oppsitteren 

Anders Pedersen på nabogården Hellesvig. 

Besse var i en lengre periode også kirkeverge i 

Søgne.  

Ved dødsskiftet etter Besse Didriksen i 1717 ble 

det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: 

Ingeborg, 12 år. Anders, 9 år. Mette, 7 år. 

Bertel, 4 år og Gunhild, som ennå ikke hadde 

fylt 1 år. Som slektninger nevnes enkens far 

Torkel Andersen Rørvig og avdødes bror 

Trond Didriksen Nøding. I boet var det et 

jordgods på 8 eng. i gården Tråne. Familien 

bodde på Tråne, gnr. 45, bnr. 1, løpenr. 149, i 

Søgne. 

  

005. Anders Bessesen Tråne. Født 1708 på  

Tråne i Søgne. Nevnt 10.11.1789 på Vestre Eid 

i Harkmark. Han gift seg i 1737 med Allaug 

Jakobsdatter Eid. Født ca. 1707 på Harkmark 

i Harkmark. Hun var datter av Jakob Olsen 

Harkmark (1661-1714) og hustru Anne 

Aadnesdatter Tånevik (-1711). 

Allaug Jakobsdatter Eid er ane nr. 067 på 

slektslinje 001. 

Jakob Olsen Harkmark og hustru Anne 

Aadnesdatter satt med ½ hud jordgods i gården 

Vestre Eid. Ett av brukene på denne gården var 

en del av Tåneviksfolkets eiendom og odelsjord 

som da tilhørte Anne Aadnesdatter.  

Allaug Jakobsdatter flyttet i 1730 fra gården på 

Harkmark til slektsbruket på Vestre Eid, hvor 

hun da overtok som selveier. 

Anders Bessesen var odelsmann på 

Trånegården, men han brukte ikke denne retten 

til hjemmebruket. Anders flyttet ut av sognet og 

bosatte seg på gården Vestre Eid i nabosognet 

Harkmark. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Vestre Eid, gnr. 7, 

bnr. 3, løpenr. 297, i Harkmark. 

Barn: I. Besse Andersen Eid, født 1737 på 

Vestre Eid i Harkmark, nevnt 10.11.1789 på 

Vestre Eid, til hjemmebruket på Vestre Eid i 

Harkmark, gift 1765 med Kirsten 

Mortensdatter Vigebu, født 1744 på Vigebu i 

Søgne. 

II. Jakob Andersen Eid, født ca. 1738 i 

Harkmark; til gården Dostad i samme sogn.  

 

 

SLEKTSLINJE 006 

 

001. Peder Clausen Friis. Født 1.4.1545 i 

Egersund. Død 15.10.1614 på prestegården i 

Søndre Undal. Han var gift, og hustruens 

fornavn var trolig Valborg. 

Peder Claussøn Friis var prest og prost i Valle 

kirkesokn i Søndre Undal herred. I tillegg til 

dette yrket var Peder også historiker, og blant 

hans nedtegnelser er en systematisk oversikt 

over handelen mellom Mandalsdistriktet og 

Nord-Tyskland. Friis skrev at laks fra Halse 

sammen med andre varer som trelast ble 

eksportert til Lübeck, og at det til Halse ble 

innført sølv, kobber, klær, lærreder, stål, jern, 

tinn, korn, mel, malt, brød, humle, hamp og øl 

som innbyggerne der trengte. Friis har i sine 

notater skrevet at det på ett år rundt 1555 ble 

eksportert 100 lester saltet og tørket laks fra 

Mandal. Disse opplysningene må han enten ha 

hørt muntlig eller lest i ”bøkene” til de som 

hadde nedtegnet det. 

 

002. Margrethe Pedersdatter Friis. Hun var 

gift med Didrik Ulfartsen Årnes. Nevnt  1583-

1617 som oppsitter i Lyngdal i Lister amt, men 

nevnes også med navns nevnelse i 1640. 

Didrik Ulfartsen var blant utsendingene til 

hyllingen av Christian IV. i Christiania i 1591. 

Dokumenterte opplysninger om Didrik 

Ulfartsen: Nevnt 1583, han leide da gården 

Årnes i Lyngdal av Stavanger Domkapitle. 

Nevnt 1591, vedrørende kongehyllingsbrevet. 

Nevnt 1607, han er da blitt oppnevnt til 

bondelensmann. Nevnt 1608, han fungerte da 

som bondelensmann. Nevnt 1610, vedrørende 

prinsehyllingen. Nevnt før 1614 som både 

lensmann og toller, og med ansvar for kontroll 

av skipstrafikken i Lenefjorden og 

Lyngdalsfjorden. Nevnt 1614, han fikk da 

avskjed som lensmann og toller, for fra da av 

skulle den nye fogden, Peder Johansen, selv stå 

for innkrevingen av toll og avgifter. Nevnt 

1617, han er da eier av halve gården Støle. 

 

003. Johanne Didriksdatter Årnes. N.- 1604. 

Hun var gift med Bertel Mikkelsen Røsstad. 

Død før 1634 på Røsstad i Søgne. Han var 

sønn til Mikkel Ro og hustru på gården Ro i 

Halse sogn. 
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Bertel Mikkelsen kom i 1598 til Røsstad i 

Søgne, da han kjøpte ¼ av gården av Helge 

Taraldsen Oftenes. Bertel var en rik 

odelsgodsbonde, og satt med jordgods på 

gårdene Røsstad, Nedre Tufteland, Føre og 

Oftenes i Søgne. Bertel Mikkelsen ble i 1610 

valgt som Søgnes utsending til prinsehyllingen i 

Oslo. Familien bodde på Røsstad, gnr. 47 

(1950), i Søgne.   

Barn: I. Peder Bertelsen Røsstad, til 

Tofteland. 

II. Marte Bertelsdatter Røsstad, til Trysnes.  

III. Christen Bertelsen Røsstad, født 1604, til 

Røsstad. 

IV. Anne Bertelsdatter Røsstad, til Frøysland 

i Søgne, gift med Erik Torkelsen Frøysland, 

død 1622 på Frøysland i Søgne. 

V. Kirsten Bertelsdatter Røsstad, til Oftenes 

og Ormestad.  

 

004. II. Marte Bertelsdatter Røsstad. Nevnt  

1616-1640 på Trysnes i Søgne. Hun var gift 

med Besse Jonsen Trysnes. Død før 1642 på 

Trysnes i Søgne sogn. Han var sønn til Jon 

Ormestad og hustru Gunnild på Ormestad i 

Søgne. 

Besse Jonsen Trysnes er ane nr. 002. IV. på 

slektslinje 005. 

Besse Jonsen var en velstående godseier, og 

grunnlaget for hans velstand ble lagt da han 

arvet Trysnesgården etter foreldrene ved skiftet 

i 1615. Besse  nevnes i 1642 da broren, Ulf 

Jonsen, mente at han hadde fått for lite gods i 

arv etter foreldrene. Familien bodde på Trysnes, 

gnr. 37, i Søgne. 

 

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

 

004. IV. Anne Bertelsdatter Røsstad. Nevnt 

1608-1634. Hun var gift med enkemann Erik 

Torkelsen Frøysland. Død 1622 på Frøysland 

i Søgne. Han var sønn til Torkild Frøysland (-

1610) og hustru Signe ………datter 

Frøysland. 

Erik Torkelsen Frøysland kom ca. 1590 som 

leilending til gården Brunvatne i Øyslebø, og 

han ble gift med ei jente fra denne gården. 

Hennes navn er ikke kjent, men hun døde høyst 

sannsynlig rundt 1600. Enkemannen Erik 

Torkelsen ble boende på Brunvatne til faren 

hans på Frøysland døde i 1610. Det tyder 

dermed på at Eriks nye hustru, Anne 

Bertelsdatter, også bodde på Brunvatne i en 

kortere periode. Etter Eriks død giftet Anne 

Bertelsdatter seg med Bjørn Andersen, en 

meget velstående gårdbruker og selveier. 

Familien bodde på Frøysland i Søgne.  

 

005. Gjertrud Eriksdatter Frøysland. Født 

ca. 1608 på Frøysland i Søgne. Hun var gift 

med Torkel Aadnesen Tånevik. Født ca. 1601 

på Tånevik i Søgne. Død før 1647 på Tånevik i 

Søgne. Han var sønn til Else Matzdatter 

Landøy og ektemannen Aadne Jenssen 

Tånevik, skifte 12.10. 1668 på Tånevik. 

Torkel Aadnesen Tånevik er ane nr. 064. I. 

på slektslinje 001. 

Torkel Aadnesen Tånevik overtok rundt 1/3 

part av hjemmegården på Tånevik før 1647, 

men han er ikke nevnt som verken jordgodseier 

eller bruker av gården i 1647. Torkels brødre 

Jakob og Tomas Adnesønner nevnes i 1647, 

både som eiere og brukere av  

egne bruk på Tånevik i Søgne kirkesogn.  

 

 

SLEKTSLINJE 007 

 

001. Knud Torkelsen Ås. Nevnt 1570-1591 på 

Ås i Harkmark. Han var gift med Anne 

Olsdatter Skogsøy. Hun var av Nome og 

Ramsland slekt i Øyslebø. 

Knud Torkelsen var jordgodseier og oppsitter. 

Familien bodde på Ås, matrikkelnummer 147 

(1668), matrikkelnummer 84 (1838), gnr. 11 

(1889), i Halse og Harkmark herred. 

 

002. Torkel Knudsen Ås. Død ca. 1650 på Ås 

i Harkmark kirkesogn, skifte 1651 på Ås i 

Harkmark. Han var gift med ………. 

Andersdatter Ve, fra Tveit kirkesogn. Hun var 

datter av Anders Lauritsen Ve, i Tveit 

kirkesogn. 

Torkel Knudsen Ås overtok hjemmegården på 

Ås etter foreldrene. Han var jordgodseier og i 

tillegg til eget arve- og jordgods satt han også 

med hustruens odelsgods i gården Jaabæk i 

Halse. Deler av Torkels økonomiske vekst 

hadde kommet fra ulovlig direktesalg av 

tømmer; særlig av eikelast
27

.  

 

003. Ljode Torkelsen Dostad. Født ca. 1604 

på Ås i Harkmark kirkesogn. Dsk 1663 på 
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Dostad i Harkmark. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Ljode Torkelsen Dostad var leilending og 

oppsitter på gården Dostad, som i 1647 var et 

kirkegods på 1½ hud og tilhørte Harkmark 

kirke. I 1661 satt Ljode Torkelsen som eier av 

gården Rørvik i Harkmark kirkesogn. 

 

004. Anders Ljodesen Dostad. Født 1626 på 

Rørvik i Harkmark kirkesogn. Skifte 1668 på 

Rørvik i Harkmark kirkesogn. Han var gift med 

Ingeborg Jakobsdatter Osnes. Hun var datter 

av Jakob Matzen Landøy (1592-1644) og 

hustru Allaug Pedersdatter Osnes. 

Ingeborg Jakobsdatter Osnes er ane nr. 009 

på slektslinje 008. 

Aners Ljodesen Dostad overtok ½ hud av 

foreldrenes jordgods i gården Dostad. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Rørvik, matrikkelnummer 152 (1668), 

matrikkelnummer 85 (1838), gnr. 12 (1889-

1950) i Halse og Harkmark herred. 

 

005. Torkel Andersen Rørvik. Født 1646 på  

Rørvik i Harkmark kirkesogn. Skifte 1724 på 

Rørvik i Harkmark kirkesogn. Han var gift med 

Gunhild Johnsdatter Hille. Død 1731 på 

Rørvik i Harkmark kirkesogn. 

Torkel Andersen Rørvik var gårdbruker, 

skipsreder, oppsitter og selveier. Han satt også 

med jordgods i gården Osnes i Harkmark 

kirkesogn. Familien bodde på Rørvik, 

matrikkelnummer 152 (1668), 

matrikkelnummer 85 (1838), gnr. 12 (1889-

1950) i Halse og Harkmark herred. 

 

006. Anne Torkelsdatter Rørvik. Født ca. 

1686 på Rørvik i Harkmark. Nevnt 1705-1733 

på Tråne i Søgne. Hun var gift med Besse 

Didriksen Tråne. Født 1671 på Tråne i Søgne. 

Dsk. 7.6.1717 på Tråne i Søgne. Han var sønn 

til Didrik Bessesen Trysnes (1638-) og hustru 

Ingeborg Osmundsdatter Tråne (1640-). 

Besse Didriksen Tråne er ane nr. 004 på 

slektslinje 005. 

Besse Didriksen overtok i 1704 hjemmebruket 

på Tråne. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Under en tur til Mandal i 1709 ble han 

og hustruen innblandet i et kraftig slagsmål. 

Besse fikk en solid ørefik, mens hustruen ble 

tildelt flere grove skjellsord av oppsitteren 

Anders Pedersen på nabogården Hellesvig. 

Besse var i en lengre periode også kirkeverge i 

Søgne.  

Ved dødsskiftet etter Besse Didriksen i 1717 ble 

det opplyst at ekteparet hadde følgende barn: 

Ingeborg, 12 år. Anders, 9 år. Mette, 7 år. 

Bertel, 4 år og Gunhild, som ennå ikke hadde 

fylt 1 år. Som slektninger nevnes enkens far 

Torkel Andersen Rørvik og avdødes bror 

Trond Didriksen Nøding. I boet var det et 

jordgods på 8 eng. i gården Tråne. Familien 

bodde på Tråne, løpenr. 149 (1838) gnr. 45, 

bnr. 1 (1950), i Søgne. 

  

 

SLEKTSLINJE 008 

 

001. Are Torgilssen Heddeland
28

. Født ca. 

1390 i Øyslebø kirkesogn. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Are Torgilssen Heddeland tilhørte en av de 

fremste familiene i distriktet på den tiden
29

. Han 

var en rik og velstående jordgodseier. Familien 

bodde på Heddeland i Øyslebø
30

. 

002. Torgeir Aresen Heddeland. Født ca. 

1420 på Heddeland i Øyslebø. Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent.  

Nevnt 26.11.1465 da han ble dømt til å betale 

bot for å ha druknet Joen Torkelson i Lyngdal. 

Torgeir Areson Haddeland var en rik 

odelsbonde. Familien bodde på Vestre 

Heddeland i Øyslebø kirkesogn.  

 

003. Are Toresen Heddeland. Født ca. 1450 

på Heddeland i Øyslebø. Død 1525 i Øyslebø 

kirkesogn. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Are Toresen Heddeland nevnes i 1522 

vedrørende en tvist om en grensedige på Usland 

i Øyslebø kirkesogn.  

 

004. .......... Aresdatter Heddeland. Født ca. 

1480 på Heddeland i Øyslebø kirkesogn. Død 

ca. 1521 i Øyslebø kirkesogn. Hun var gift med 

Bjørn Angvaldson. Født ca. 1475 (i Halse 

kirkesogn). Død ca. 1515 i Øyslebø kirkesogn. 

Han var fra gården Sandnes i Halse kirkesogn, 

og ble gift til Vestre Heddeland i Øyslebø 

kirkesogn. Familien bodde på Vestre Heddeland 

i Øyslebø kirkesogn.  

 

005. Are Bjørnson Heddeland. Født ca. 1500 

på Vestre Heddeland i Øyslebø kirkesogn. 
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Drept i august 1533. Han var gift med Sigrid 

Steinsdatter Spetteland-Sandnes. Nevnt i 

årene 1530-1534 i Øyslebø kirkesogn.  

Are Bjørnson Heddeland var oppsitter og 

godseier. Familien bodde på Vestre Heddeland i 

Øyslebø sogn. 

 

006. Olaff Aresen Heddeland. Født ca. 1531 

på Vestre Heddeland i Øyslebø kirkesogn. Han 

var gift med ………. ……….datter Vatne. 

Født på Austre Vatne i Holum kirkesogn. 

Olaff Aresen Heddeland hadde førsteretten til 

hele jordgodset på Vestre Heddeland, men som 

følge av giftemålet med ei velstående kvinne fra 

Austre Vatne flyttet han dit i en lengre periode. 

Olaffs husstand bodde i rundt 6 år på 

Vatnegården; dette må ha vært på 1570-tallet. 

Siden flyttet Olaff og familien tilbake til Vestre 

Heddeland og Olaffs sønn Peder Olsen overtok 

på Austre Vatne i Holum kirkesogn.  

 

007. Peder Olsen Vatne. Født på Vestre 

Heddeland i Øyslebø kirkesogn. Han var gift 

med Gunhild Andorsdatter Vigmostad. Født i 

Vigmostad kirkesogn. Hun var datter av Andor 

Vigmostad og hustru, men hennes navn er ikke 

kjent 

Peder Olsen Vatne var en av datidens rikeste 

odelsbønder i Holum. Han satt i 1624 med 

rundt 12 huder jordgods i flere kirkesogn. Blant 

jordgodset var gårdene Austre- og Vestre Vatne 

i Holum kirkesogn samt teiger i gården Suvatne 

i samme sogn. I Harkmark kirkesogn satt Peder 

som eier av Osnes og Eigebrekk, samt perter i 

Heddeland i Øyslebø. I Finsland kirkesogn 

hadde Peder Olsen eierparter i gårdene Solås og 

Esperås, samt jordgods i gården Vigmostad i 

Vigmostad kirkesogn.  

 

008. Allaug Pedersdatter Osnes. Født på 

Austre Vatne i Holum kirkesogn. Hun var gift 

to ganger; første gang med Jakob Matzen 

Landøy. Født ca. 1592 på Landøy i Halse 

kirkesogn. Død 1644 på Osnes i Harkmark 

kirkesogn. Etter Jakobs død giftet enka seg opp 

att med svogeren Thomas Matzen Landøy. 

Født ca. 1602 på Landøy i Halse kirkesogn. 

Død ca 1677 på Osnes i Harkmark kirkesogn. 

Brødrene Jakob og Thomas Matzsønner var 

sønner til Matz Torsteinsen (Tostensen) 

Landøy, død før 1618 på Landøy (Landø) i 

Halse kirkesogn og hustru Ingeborg 

Gjestsdatter Syrdal. 

Matz Torsteinsen (Tostensen) Landøy er ane 

nr. 062 på slektslinje 001.  

Gården Osnes var både kirkegods og 

bondegods. I 1647 satt Harkmark kirke med ½ 

hud (6 eng.) i Osnes, mens arvingene etter 

Peder Olsen Vatne satt med 3½ hud odelsgods. 

Det tyder sterkt på at Allaug Pedersdatter hadde 

flyttet fra hjemmegården Østre Vatne i Holum 

kirkesogn til farens jordgods på Osnes  tidlig på 

1630-tallet. Hun var da gift med Jakob Matzen 

på Landøy. Deres eldste barn, dattera Todne, 

skal være født rundt 1620 og mest sannsynlig er 

hun født på Landøy. Allaugs brødre, Torje og 

Bjørn Pedersønner, satt på 1620-tallet som 

leilendinger på farens gård Osnes. Dermed må 

Allaug og hennes første ektemann Jakob 

Matzen ha overtatt gårdsbruket på Osnes etter 

hennes brødre. Familien bodde på Osnes, 

matrikkelnummer 145 (1668), 

matrikkelnummer 88 (1838), gnr. 15 (1889) i 

Halse og Harkmark herred.   

 

009. Ingeborg Jakobsdatter Osnes. Hun var  

gift med Anders Ljodesen Dostad. Født 1626 

på Rørvik i Harkmark kirkesogn. Skifte 1668 

på Rørvik i Harkmark kirkesogn. Han var sønn 

til Ljode Torkelsen Dostad (1604-1663) og 

hustru, men hennes navn er ikke kjent. 

Anders Ljodesen Dostad er ane nr. 004 på 

slektslinje 007.  

Anders Ljodesen Dostad overtok ½ hud av 

foreldrenes jordgods i gården Dostad. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Rørvik, matrikkelnummer 152 (1668), 

matrikkelnummer 85 (1838), gnr. 12 (1889-

1950) i Halse og Harkmark herred. 

 

 

SLEKTSLINJE 009 

 

001. Torgeir Raudaberg. Født ca. 1335 på 

Raudaberg i Søndre Undal (Sør-Audnedal 

sogn). Død ca. 1390 på Raudaberg. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Torgeir var blant de få navngitte personer som 

man med sikkerhet vet overlevde Svartedauden 

da den rammet Søndre Undal rundt 1350. Om 

han oppholdt seg på hjemmegården, eller om 

familien reiste fra denne og søkte tilflukt på et 
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tryggere sted er uvisst, men ætten ble ført 

videre på Raudaberg.  

Torgeir var visstnok av Tusthætten og han var 

storgodseier. Familien bodde på Raudaberg 

(Rødberg), gnr. 55 (1950), i Sør-Audnedal 

herred. 

 

002. Torstein Torgeirsson Raudaberg. Født 

ca. 1370 på Raudaberg i Søndre Undal herred. 

N.- 1.3.1433 som oppsitter på gården. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Torstein arvet Raudaberggodset etter 

foreldrene. Familien bodde på Raudaberg, gnr. 

55 (1950), i Sør-Audnedal herred.  

 

003. Torgeir Torsteinsson Raudaberg. Født 

ca. 1400 på Raudaberg i Søndre Undal. Han 

var gift, men hustruens navn er ukjent.  

Torgeir overtok mest sannsynlig 

Raudaberggodset sammen med broren Leidulf 

Torsteinsson, for de er begge nevnt som 

oppsittere på Raudaberg, gnr. 55 (1950), i Sør-

Audnedal herred. 

004. Anund Torgeirsson Raudaberg. Født ca. 

1435 på Raudaberg i Søndre Undal. Død 1480 

på Raudaberg i Søndre Undal. Han var  

gift med Sigrid ……….datter.   

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

rik og mektig godseier. Det er vel høyst 

sannsynlig at enken satt med Raudaberggodset 

inntil sønnene kunne overta. Familien bodde på 

Raudaberg i Søndre Undal (Sør-Audnedal). 

  

005. Torstein (Tosten) Anundsson 

Raudaberg Skogsfjord. Født ca. 1470 på 

Raudaberg i Søndre Undal herred (Sør-

Audnedal herred). Død ca. 1538 i Søndre 

Undal. Han var gift med Christine 

Andersdatter.  

Torstein Anundsson var godseier på Raudaberg 

i Søndre Undal, men han hadde også flere 

offentlige verv som lagrette- og domsmann. 

Torstein nevnes som domsmann i Søndre Undal 

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

eiendomsdokumenter på Raudaberg i Søndre 

Undal. Han kan og være identisk med den 

Torstein Anundsson som nevnes den 16. 

mai.1507 vedrørende et dokument om jordgave 

i gården Valand i Konsmo sogn som ble gitt til 

kirken og prestebolet i Valle (Søndre Undal 

herred). Torstein dømte i en sak den 16.mai 

1527, sammen med 10 andre domsmenn, og 

sammen med lagmannen om hvem som hadde 

eiendomsretten til gården Syrdal i Søndre 

Undal. Torstein Anundsson, nevnes den 25. 

april 1528 sammen med fem lagrettemenn og 

lagmannen, da de var med på fastsettelsen av 

summen som måtte betales for innløsning av 

gården Syrdal og Svinøy, samt disse gårdenes 

tilhørende ødegårder. 

 

006. ………. Torsteinsdatter Raudaberg. 

Født på Raudaberg i Søndre Undal. Død i 

Halse. Hun var gift med Olav Jonsen 

Skinsnes. Født ca. 1532 i Halse. Han var sønn 

til Ingeborg Gundersdatter Bringsvær (1500-

) og Jon Nilsson Skak.  

Olav Jonsen Skinsnes er ane nr. 060 på 

slektslinje 001. 

 

 

SLEKTSLINJE 010 

 

001. Morten Jørgensen Tregde
31

. Født i 

Halse. Død før desember 1734 på Tregde i 

Halse, skifte 15.12.1734 på Halse i Tregde. 

Han var gift med Maren Christiansdatter 

Sandnes. Født 1708 i Halse. Nevnt 15.12.1734 

som enke på Tregde i Halse. Hun var datter av 

Christian Fredriksen Sandnes og Dorthe 

Hansdatter, skifte 6.2.1719 på Søndre Tregde 

i Halse.  

Morten Jørgensen Tregde var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. I skifte av 15.12.1734 ble 

det opplyst at avdøde Morten Jørgensen og 

gjenlevende hustru Maren Christensdatter 

hadde barna Dorthe Mortensdatter på 5 år og 

Karen Mortensdatter på 2 år. Karen er i 

folketellingen av 1801 nevnt som gårdbruker og 

enke, og var da registrert som 76 år. 

Det ble i skifte av 1734 også opplyst at den 

gjenlevendes enkas bror var Fredrik 

Christiansen Sandnes på Sandnes i Halse og at 

den avdødes søsters mann var Tarjer 

Jørgensen Sandnes på Sandnes i Halse.   

I boet var det et jordgods på 10½ eng. i gården 

Søndre Tregde og 5⅔ eng. i gården Greipsland i 

Holum. Holumgodset var Maren 

Christiansdatters arvegods. Etter Morten 

Jørgensens død giftet Maren på nytt og da med 

Daniel Danielsen. Det ble et kortvarig 

ekteskap, for han døde før januar 1740, skifte 

20.1.1740 på Tregde i Halse. I sistnevnte skifte 

ble det opplyst at Maren og ektemannen Daniel 
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hadde barna Torbør på 4 år og Kristen på 1½ 

år. Hennes barn fra første ekteskap var da 

Dorthe og Karen Mortensdøtre. Det ble i 

skifte av 1740 også opplyst at enkas stefar var 

Casper Jørgensen Astrup, hennes brødre var 

Fredrik og Hans Christianssønner og at 

hennes første ektemann var Morten Jørgensen 

Tregde, som det ble holdt skifte etter den 

15.12.1734. 

Familien bodde på Tregde, matrikkelnr. 

108/109 (1668), matrikkelnr. 105 (1838), gnr. 

32 (1886/1950) i Halse og Harkmark herred, 

gnr. 32 (2010), i Mandal bykommune. 

 

002. Dorthe Mortensdatter Tregde. Født 

1729 på Tregde i Halse. Nevnt 27.5.1795 på 

Tregde i Halse. Hun var gift med Carl Tregde.   

Carl Tregde var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Tregde, 

matrikkelnr. 108/109 (1668), matrikkelnr. 105 

(1838), gnr. 32 (1886/1950) i Halse og 

Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i Mandal 

bykommune. 

003. Morten Carlsen Tregde. Født på Tregde 

i Halse. Død før mai 1795, skifte 27.5.1795 på 

Tregde i Halse. Han var gift med Anne Marie 

Jansdatter Tregde, død før juni 1801, skifte  

18.6.1801 på Tregde i Halse.  

Morten Carlsen Tregde var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. I skiftene av 27.5.1795 og 

18.6.1801 ble det opplyst at hjemmebruket var 

på 3½ gsk. (geiteskinn) i gården Tregde. I skifte 

av 27.5.1795 ble det opplyst at de hadde barna 

Carl Mortensen på 15 år og Maren 

Mortensdatter på 18 år, men i skifte av 

18.6.1801 er alderen på de to barna oppgitt til 

henholdsvis 21 og 22 år. Det ble også opplyst 

at avdøde Morten Carlsens mor var Dorthe 

Mortensdatter Tregde og at hans søster var 

Karen Carlsdatter Tregde. Familien bodde på 

Tregde, matrikkelnr. 108/109 (1668), 

matrikkelnr. 105 (1838), gnr. 32 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i 

Mandal bykommune. 

 

004. Carl Mortensen Tregde. Født 1780 på 

Tregde i Halse kirkesogn. Død før september 

1809, skifte 12.9.1809 på Tregde i Halse. Han 

var gift med Anne Olsdatter Tregde. Nevnt 

12.9.1809 som enke på Tregde i Halse. 

I folketellingen av 1801 er Carl Mortensen 

Tregde nevnt 21 år gammel og registrert som 

ugift. Han bodde da i samme husstand som sin 

23 år gamle søster Maren Mortensdatter 

Tregde.  

Carl Mortensen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. I skifte av 1809 ble det opplyst at Carl 

og hustruen Anne Olsdatter hadde den 1½ år 

gamle sønnen Ole. Det ble også opplyst at 

Carls mor var den avdøde enka Anne Marie 

Jansdatter Tregde, som det ble holdt skifte 

etter 18.6.1801. Familien bodde på Tregde, 

matrikkelnr. 105 (1838), gnr. 32 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i 

Mandal bykommune. 

 

005. Ole Carlsen Tregde. Født 1807 på 

Tregde i Halse kirkesogn i Mandal Prestegjeld. 

Han var gift med Guri Kristine Aanensdatter 

Tregde. Født 1810 i Halse kirkesogn i Mandal 

Prestegjeld.  

Ole Carlsen Tregde var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Han satt i 1838 som eier av et 

gårdsbruk på Tregde som hadde løpenr. 208a. 

Familien bodde på Tregde, matrikkelnr. 105, 

løpenr. 208a (1838), gnr. 32 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i 

Mandal bykommune. 

006. Karl Olsen Tregde. Født 1834 på Tregde 

i Halse i Mandal Prestegjeld. Han var gift med 

Ane Gurine Thomasdatter Valand. Født 1837 

på Valand i Holum. Hun var datter av Thomas 

Tomassen Valand (1811-1896) og hustru 

Valborg Gurine Tomasdatter Skagestad 

(1811-). 

Ane Gurine Thomasdatter Valand er ane nr. 

071 på slektslinje 001. 

Karl Olsen Tregde var fisker, fiskehandler, 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Ane Gurine 

Thomasdatter var fisker- og gårdbrukerkone.  

Familien bodde på Tregde, matrikkelnr. 105 

(1838), gnr. 32, bnr. 11, 12 og 17 (1886/1950) 

i Halse og Harkmark herred, gnr. 32 (2010), i 

Mandal bykommune.  

 

 

SLEKTSLINJE 011 

 

001. Peder Hansen Dyrestad. Død før 1801 i 

Halse kirkesogn. Han var gift med Guri Marie 

Reinholtsdatter. Født 1724. Nevnt 77 år i 

1801 og hun var da bosatt hos sønnen Christen 

Pedersen Dyrestad på Dyrestad på Skjernøy i 

Halse kirkesogn. 
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002. Christen Pedersen Dyrestad. Født 1762 i 

Halse kirkesogn. Død før 6.10.1826 på 

Dyrestad i Halse, skifte 6.10.1826 på Dyrestad 

i Halse. Han var gift med Anne Hansdatter. 

Født 1759 i Halse kirkesogn. Skifte 23.3.1831 

på Dyrestad i Halse. 

Christen Pedersen Dyrestad var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Hustruen Anne Hansdatter 

nevnes i skifte av 6.10.1826. Familiens 

jordgods i gården Dyrestad var ved skifte av 

6.10.1826 på ½ hud (6 eng.), men ved skifte av 

23.3.1831 utgjorde jordgodset ¾ hud (9 eng.) 

samme gård. Husstandens jordgods i 

hjemmegården Dyrestad hadde i perioden 1826 

til 1831 økt med ¼ hud (3 eng.). 

Familien bodde på Dyrestad, matrikkelnr. 100 

(1668), matrikkelnr. 97, løpenr. 236a (1838), 

gnr. 24 (1886/1950) i Halse og Harkmark 

herred, gnr. 24 (2010), i Mandal bykommune. 

I skiftene av 6.10.1826 og 23.3.1831 nevnes 

følgende barn:  

I. Sille Marie Christensdatter Dyrestad, født 

1782 på Dyrestad i Halse, nevnt 19 år i 1801 

og ugift, til Farestad i Halse, gift med Salve  

Rasmussen Farestad. 

II. Anne Marie Christensdatter Dyrestad, 

født 1786 på Dyrestad i Halse, nevnt 15 år i 

1801 og ugift, til Lista, gift med Evert  

Andreas Andersen.  

III. Guri Marie Christensdatter Dyrestad, 

født 1789 på Dyrestad i Halse, nevnt 12 år i 

1801, til Skjernøysund i Halse, død før 

23.3.1831 i Halse, gift med Peder Pedersen 

Skjernøysund. 

IV. Anne Cathrine Christensdatter Dyrestad, 

født 1794 på Dyrestad i Halse, nevnt 7 år i 

1801, til Skjernøysund i Halse, ikke nevnt i 

skifte av 6.10.1826, nevnt i skifte av 23.3.1831, 

gift med Knud Torjesen Skjernøysund. 

V. Anne Jessine Christensdatter Dyrestad, 

født 1796 på Dyrestad i Halse, nevnt 5 år i 

1801, nevnt 30 år og ugift i skifte av 

6.10.1826, til nabobruket på Dyrestad, nevnt i 

skifte av 23.3.1831 og var da gift med Rasmus 

Andreas Rasmussen Dyrestad. 

VI. Peder Christensen Dyrestad, født 1799 på 

Dyrestad i Halse, nevnt 2 år i 1801, nevnt som 

myndig i skiftene av 6.10.1826 og 23.3.1831, 

overtok hjemmebruket på Dyrestad i Halse, gift 

med Svane Ouensdatter Rosnes. 

VII. Karen Severine Christensdatter 

Dyrestad, født 1801 på Dyrestad i Halse, nevnt 

25 år og ugift i skifte av 6.10.1826, til Rosnes i 

Halse, nevnt i skifte av 23.3.1831 og var da gift 

med Thomas Christensen Rosnes. 

VIII. Hermine Margrethe Christensdatter 

Dyrestad, født 1804 på Dyrestad i Halse, nevnt 

22 år og ugift i skifte av 6.10.1826, til Håland i 

Halse, nevnt i skifte av 23.3.1831 og var da gift 

med Torkel Johannessen Håland. 

 

003. VI. Peder Christensen Dyrestad. Født 

1799 på Dyrestad i Halse kirkesogn i Mandal 

prestegjeld. Han var gift med Svane 

Ouensdatter Rosnes. Født 1795 på Rosnes i 

Halse kirkesogn i Mandal prestegjeld. Hun var 

datter av Ouen Christensen Rosnes (1771-

1816) og hustru Bodil Kristine Rasmusdatter 

(1774-) 

Svane Ouensdatter Rosnes er ane nr. 007. 

III. på slektslinje 012. 

Peder Christensen var gårdbruker, los, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Dyrestad, 

matrikkelnr. 100 (1668), matrikkelnr. 97, 

løpenr. 236a (1838), gnr. 24 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr.  

24 (2010), i Mandal bykommune. 

004. Christen Pedersen Dyrestad. Født 

2.11.1827 på Dyrestad i Halse kirkesogn i 

Mandal prestegjeld. Han var gift med Betsy 

Rasmusdatter Rosnes. Født 20.6.1831 på 

Rosnes i Halse kirkesogn i Mandal prestegjeld, 

døpt 27.6.1831
32

. Hun var datter av Rasmus 

Ouensen Rosnes (1799-) og hustru Bolette 

Jakobsdatter Rosnes. 

Christen Pedersen Dyrestad var gårdbruker, 

oppsitter, selveier og los. 

Familien bodde på Dyrestad, matrikkelnr. 97, 

løpenr. 236a (1838), gnr. 24 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 24 (2010), i 

Mandal bykommune. 

 

005. Gustava Kathinka Kristensdatter 

Pedersen Dyrestad. Født 22.3.1868 på 

Dyrestad på Skjernøya i Halse, døpt 12.4.1868. 

Hun var gift med Olaf Thomas Karlsen 

Tregde. Født 22.8.1865 på Tregde i Halse, 

døpt 24.9.1865. Han var sønn til Karl Olsen 

Tregde (1834-) og hustru Ane Gurine 

Thomasdatter Valand (1837-). 

Olaf Thomas Karlsen Tregde er ane nr. 072 

på slektslinje 001. 
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Gustava Kristensdatter var gårdmannskone og 

husmor. Olaf Thomas Karlsen Tregde var 

fiskehandler med eget mottak og forretning på 

Tregde. Han var også gårdbruker og sto for 

driften av Tregdebruket, samt oppsitter og 

selveier på samme sted. Familien bodde på 

Tregde, matrikkelnr. 105 (1838), gnr. 32, bnr. 

11, 12 og 17 (1886/1950) i Halse og Harkmark 

herred, gnr. 32 (2010), i Mandal bykommune.  

 

 

SLEKTSLINJE 012 

 

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 bykslet 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. 

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 
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gården Rosnes. I skiftene av 13.6.1764 og 

11.9.1770 nevnes barna: 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 

Gullovsdatter Hogganvik. Født 1737 på 

Hogganvik i Halse kirkesogn. Nevnt som enke 

ved skifte av 19.12.1792, nevnt 64 år og enke i  

1801. 

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. Gullov 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 

Gullovsen Hogganvik, skifte 30.3.1782 på 

Hogganvik i Halse kirkesogn, og at hennes far 

var Gullu (Gullov) Aslaksen, skifte 17.9.1754 

på Hogganvik i Halse kirkesogn. 

 

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

-- 

 

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. 

 

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

-- 

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 

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 
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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. 

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. 

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 oppgjørsklifte 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. 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. Født 1799 på Dyrestad 

på Skjernøy i Halse prestegjeld. Nevnt myndig i 

1826 og 1831. Han var sønn til Christen 

Pedersen Dyrestad (1762-1826) og hustru 

Anna Hansdatter Dyrestad (1759-1831). 

Peder Christensen Dyrestad er ane nr. 003. 

VI. på slektslinje 011. 

Peder Christensen var gårdbruker, los, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Dyrestad, 

matrikkelnr. 100 (1668), matrikkelnr. 97, 

løpenr. 236a (1838), gnr. 24 (1886/1950) i 

Halse og Harkmark herred, gnr. 24 (2010), i 

Mandal bykommune. 

 

 

SLEKTSLINJE 013 

 

063. VI. Gjertrud Matzdatter Landøy, født 

på Landøy i Halse, til Dyrestad på Skjernøy i 

Halse, gift med Gundsteen Christensen 

Dyrestad, skifte 30.10.1673 på Dyrestad i 

Halse.  

Gjertrud Matzdatter Landøy er også ane nr. 

063. VI. på slektslinje 001.  

Gundsteen Christensen Dyrestad var 

gårdbruker, leilending og oppsitter. Han nevnes 

i 1647 som bygselsmann til 3 huder jordegods i 

gården Dyrestad i Halse. Jordgodseier var 

Ansteen Ormestad med 1 hud og Christen 

Bøen med 2 huder. I skifte av 30.10.1673 

opplyses det at avdøde Gundsteen Dyrestad og 

gjenlevende enke Gjertrud Matzdatter hadde 

barna: 

I. Christen Gundsteensen Dyrestad. 

II. Jens Gundsteensen Dyrestad. 

III. Matz Gundsteensen Dyrestad. 

IV. Kirsten Gundsteensdatter Dyrestad, til 

bruket Valvik (Valvigen) under gården 

Dyrestad på Skjernøy, gift med Bertel Jensen 

Valvigen, nevnt 18.3.1720 i Valvigen. Det ble  

avholdt skifte etter Kirsten den 18.3.1720.  

V. Merete Gundsteensdatter Dyrestad. 

VI. Mari Gundsteensdatter Dyrestad. 

VII. Gunhild Gundsteensdatter Dyrestad. 

 

064. I. Christen Gundsteensen Dyrestad.  

Født på Dyrestad på Skjernøy i Halse. Nevnt  

30.10.1673, 5.11.1678 og 5.9.1713 på  

Dyrestad i Halse. Skifte 30-31.10.1741 på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse. Han var gift tre 

ganger; første gang med Gjertrud 

Jakobsdatter Dyrestad. Død før november 

1678, skifte 5.11.1678 på Dyrestad i Halse. 

Etter Gjertruds død giftet Christen 

Gundsteensen Dyrestad seg med Gunild 

Taraldsdatter. Død før september 1713 på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse, skifte 15.9.1713 

på Dyrestad i Halse.  

Etter Gunilds død giftet Christen 

Gundsteensen Dyrestad seg opp att med 

Torborg Aanensdatter. Nevnt i skifte av 30-

31.10.1741 på Dyrestad på Skjernøy i Halse. 

Christen Gundsteensen Dyrestad overtok 

gårdsbruket etter foreldrene. Han var 

gårdbruker og oppsitter. Familien bodde på 
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Dyrestad, matrikkelnr. 100 (1668), matrikkelnr. 

97, løpenr. 236a (1838).  

I skifte av 5.11.1678 opplyses det at avdøde 

Gjertrud Jakobsdatter og Christen 

Gundsteensen Dyrestad hadde barna: 

I. Søfren Christensen Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

II. Gunsten Christensen Dyrestad
33

, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn.  

III. Didrik Christensen Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn, død 

før september 1706, skifte 20.9.1706 på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. Han 

var gift med Aasne Wilumsdatter Dyrestad. I 

skifte av 20.9.1706 opplyses det at Didriks 

husstand bodde på Dyrestad i Halse, og at han 

og hustruen Aasne Wilumsdatter hadde barna: 

Gjertrud Didriksdatter på 21 år, Todne 

Didriksdatter på 18 år og Willum Didriksen 

på 13 år. Det er ikke opplyst noe om Didrik 

hadde eget jordgods på gården, eller om  

familien bodde på Didriks hjemmebruk. 

IV. Anne Christensdatter Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

V. Torbør Christensdatter Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

VI. Toedine Christensdatter Dyrestad, født 

på Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

VII. Kirsten Christensdatter Dyrestad, født 

på Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

VIII. Toedine Christensdatter Dyrestad, født 

på Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

I skifte av 15.9.1713 opplyses det at avdøde  

Gunild Taraldsdatter og Christen  

Gundsteensen Dyrestad hadde barna:  

IX. Hans Christensen Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. Nevnt 

15.9.1713 som myndig, nevnt 30-31.10.1741 

som oppsitter på hjemmegården Dyrestad i 

Halse. 

X. Tarald Christensen Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn, død 

før 30.10.1741. Han hadde vært gift og hadde i 

1741 barna: Gunhild Taraldsdatter, 20 år. 

Peter Taraldsen, 18 år og i skredderlære i 

Kristiansand. Christen Taraldsen, 16 år og er 

student ved den latinske skole i Kristiansand og 

Jan Taraldsen, 13 år og hjemmeværende. 

XI. Anne Christensdatter Dyrestad, født på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn, til 

Amsterdam hvor hun nevnes som enke i 1741. 

Christen Gundsteensens jordgods i gården 

Dyrestad var i 1713 på 1½ hud. Ved skifte av 

30-31.10.1741 er Christen Gundsteensens 

jordgods i hjemmegården Dyrestad på 13½ 

eng., eller 1 hud og 1½ eng.  

 

065. II. Gunsten Christensen Dyrestad. Født 

på Dyrestad på Skjernøy i Halse kirkesogn. 

Død før september 1711, skifte 2.9.1711 på 

Dyrestad på Skjernøy i Halse. Han var gift med 

Todne Ouensdatter Rosnes. Død før 

september 1711, skifte 2.9.1711 på Dyrestad 

på Skjernøy i Halse.  

Gunsten Christensen Dyrestad overtok som 

bruker av hjemmegården på Dyrestad. I skifte 

av 2.9.1711 opplyses det at Gunstens far var 

Christen Gundsteensen Dyrestad og at 

Todnes bror var Bård Ouensen (Øvindsen) 

Rosnes. Det ble også opplyst at mannens søster 

var Anne Christensdatter Dyrestad, som da 

var gift med Christen Ouensen (Øvensen) 

Rosnes, skifte 3.4.1711 på Rosnes i Halse. Det 

tyder dermed på at søsknene Gunsten og Anne 

på den vestre gården Dyrestad på Skjernøy var 

gift med søsknene Todne og Christen på den 

østre gården Rosnes på Skjernøy. I skiftet av 

2.9.1711 ble det også opplyst at Gunsten og 

Todne hadde barna Berthe Gunstensdatter på 

8 år og Øven Gunstensen på 6 år. 

Christen Ouensen Rosnes er ane nr.  003. I. 

på slektslinje 012. 

Det er kun avdøde Gunsten Christensen fra 

Christen Gundsteensens første ekteskap som er 

nevnt i skifte av 15.9.1713. Barna til Gunsten, 

Berthe Gunstensdatter på 9 år og Øven  

Gunstensen på 7 år, er også nevnt i skifte.  

Familien bodde på Dyrestad, matrikkelnr. 100 

(1668), matrikkelnr. 97, løpenr. 236a (1838), 

gnr. 24 (1886/1950) i Halse og Harkmark 

herred, gnr. 24 (2010), i Mandal bykommune. 

Den 17.5.1707 ble det avholdt skifte etter 

avdøde Maren Pedersdatter Dyrestad. Hun 

hadde et slektsforhold til eierne og oppsitterne 

ved ”De Danske Boder” (Mandal) ved 

Mandalselva. 

 

 

SLEKTSLINJE 014 

 

001. Anna Lykkesdatter Rymteland. Født 

1729 i Sør-Audnedal (Søndre Undal). Død 

1810, 81 år gammel, på Steinsland i Søndre 
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Undal. Hun giftet seg ca. 1760 med Ole 

Eriksen Rymteland. Født 1735 på Rymteland i 

Sør-Audnedal. Død 1798, 65 år gammel, på 

Rymteland i Sør-Audnedal. 

Ole Eriksen var sønn til Erik Eriksen 

Steinsland som hadde flyttet til Rymteland i 

samme kirkesogn, hvor han hadde skaffet seg et 

gårdsbruk.  

Etter at Ole Eriksen Rymteland giftet seg med 

Anna Lykkesdatter overtok han 

svigerforeldrenes gårdsbruk på Rymteland. 

Familien bodde på Rymteland, gnr. 117 (1950) 

i Sør-Audnedal herred. 

 

002. Erik Olsen Rymteland (Rømteland). 

Født 1765 på Rymteland (Rømteland) i Sør-

Audnedal. Død 1842, 77 år gammel, på 

Rymteland i Sør-Audnedal. Han var gift med 

Ingeborg Mikkelsdatter. Født 1772 i Sør-

Audnedal. Død 1854, 82 år gammel, på 

Rymteland i Sør-Audnedal. 

Erik Olsen Rymteland overtok hjemmebruket 

på Rymteland. Han var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Rymteland 

(Rømteland), gnr. 117 (1950), i Sør-Audnedal 

herred. 

Barn: I. Ole Eriksen Rømteland, født 1801  

på Rymteland, overtok hjemmebruket i 1843, 

gift med Anne Serine Pedersdatter. 

II. Berthe Eriksdatter Rømteland, født 1805 

på Rymteland. 

III. Anne Elisabeth Eriksdatter Rømteland, 

født 1810 på Rymteland. 

IV. Inger Marie Eriksdatter Rømteland, født 

18.3.1818 på Rymteland (Rømteland), døpt 

22.3.1818
34

, til Osestad, gift med Aanen 

Torbjørnsen Osestad. 

003. IV. Inger Marie Eriksdatter Rømteland. 

Født 18.3.1818 på Rømteland i Sør-Audnedal 

(Søndre Undal). Død 1848, 29 år gammel, på 

Osestad i Sør-Audnedal (Søndre Undal). Hun 

giftet seg i 1840 med Aanen Torbjørnsen 

Osestad. Født 1811 på Osestad i Sør-Audnedal 

(Søndre Undal). Død 1902, 91 år gammel, på 

Osestad i Sør-Audnedal herred. Han var sønn 

til Torbjørn Aanensen Osestad (1770-1845) 

og hustru Gunhild Olsdatter (1783-1836).  

Aanen Torbjørnsen giftet seg opp att i 1849 

med Elisabet Kristine Olsdatter Rømteland, 

født 1825 på Rømteland i Sør-Audnedal. Død 

1891, 66 år gammel, på Osestad i Sør-

Audnedal (Søndre Undal).  

Aanen Torbjørnsen overtok hjemmebruket på 

Osestad i 1836. Han var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Osestad, gnr. 

109 (1950), i Sør-Audnedal herred. 

Barn: I. Tobias Aanensdatter Osestad, født 

7.8.1841 på Osestad i Sør-Audnedal herred, 

døpt 15.8.1841
35

. 

II. Gunhild Gurine Aanensdatter Osestad, 

født 18.3.1844 på Osestad i Sør-Audnedal 

herred, døpt 31.3.1844, til Landø (Landøy) i 

Halse og Harkmark herred, gift med Aanen 

Rasmussen Landø. 

III. Elias Aanensen Osestad, født 28.1.1850 

på Osestad i Sør-Audnedal herred, døpt 

20.2.1850
36

, død 1913, overtok hjemmebruket 

på Osestad i 1891, gift 1875 med Elisabeth 

Tobiasdatter Stranda, født 1852. 

IV. Ole Aanensen Osestad, født 27.9.1858 på 

Osestad i Sør-Audnedal herred, døpt 

3.10.1858
37

. 

V. Peder Andreas Aanensen Osestad, født 

12.8.1860 på Osestad i Sør-Audnedal herred, 

døpt 26.8.1860
38

. 

 

004. II. Gunhild Gurine Aanensdatter  

Osestad. Født 18.3.1844 på Osestad i Valle 

kirkesogn i Sør-Audnedal (Søndre Undal) 

herred, døpt 31.3.1844
39

. Nevnt 56 år i 1900. 

Hun var gift med Aanen Rasmussen Landø. 

Født 8.5.1842 på Landø i Halse, døpt 

22.5.1842
40

. Han var sønn til Rasmus 

Marcelius Aanensen Landø
41

 og hustru Sofie 

Gurine Rolfsdatter Landø.  

Aanen Rasmussen Landø var oppsitter,  

gårdbruker, los, skipsreder og selveier. Han satt 

i 1886 som eier av hjemmebruket på Landø.  

Gunhild Gurine Aanensdatter satt i 1900 som 

enke med lospensjon, gårdbruker og selveier på 

Landø. Familien bodde på Landø (Landøy), 

løpenr. 259b (1886), gnr. 19 (1886-1963), bnr. 

5, i Halse og Harkmark herred.  

 

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

 

Landøy var i andre halvdel av 1800-tallet et 

samfunn hvor en eller flere i hver husstand var 

knyttet til sjøen, enten som redere, skippere, 

loser eller laksefiskere. Dette må også ha gitt 

solide inntekter til oppsitterne på øysamfunnet, 

og dermed også sikret bosettingen på stedet. I 

1865 hadde husfedrene på Landø følgende 

yrker: Tobias Gunvaldsen, los, skipsreder, 
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gårdbruker og selveier. Gabriel Johan 

Gunvaldsen, laksefisker, skipsreder, 

gårdbruker og selveier. Ole Andersen, 

gårdbruker, losformann, laksefisker og 

skipsreder. Aanen Gjertsen, gårdbruker, los og 

laksefisker. Henrik Anton Johansen, 

gårdbruker, skipper og laksefisker. Tormund 

Gjertsen, gårdbruker, los og skipsreder. 

Tobias Tollisen, skipsfører og skipsreder. 

Aanen Rasmussen, gårdbruker, los og 

skipsreder. Reinert Rasmussen, skipper og 

skipsreder. Martin Gjertsen, gårdbruker og 

skipper. Jens Elias Pedersen, gårdbruker, 

laksefisker og lospensjonist. Nikolai Langfeldt, 

skipper og skipsreder. 

 

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

-- 

 

005. Elisabeth Kristine Aanensdatter 

Rasmussen. Født 20.8.1885 på Landø 

(Landøy) i Halse, døpt 20.9.1885. Hun giftet 

seg 1.10.1913 (kl. 15.00) med Karl Gustav 

Karlsen. Født 29.10.1890 på Tregde i Halse 

kirkesogn. Han var sønn til  Olaf Thomas 

Karlsen Tregde (22.8.1865-) og hustru 

Gustava Kristensdatter Dyrestad (22.3.1868-

). 

Karl Gustav Karlsen er ane nr. 073. II. på 

slektslinje 001. 

Elisabeth Kristine Aanensdatter Rasmussen  

var i 1900 tjenestepike hos familien Theodor  

Christiansen Tregde, på Tregde i Halse. 

Karl Gustav Karlsen Tregde var fisker, 

fiskeeksportør, gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Tregde (Trægde), 

gnr. 32 (1950), bnr. 11, 12 og 17, i Halse og 

Harkmark herred. 

SLEKTSLINJE 015 

 

001. Jens Omundsen Frivold. Født 1730 i 

Halse kirkesogn, nevnt 71 år i 1801. Han var 

gift med Maren Christensdatter. Født 1732 i 

Halse kirkesogn, nevnt 69 år i 1801.  

Jens Omundsen Frivold var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på 

Frivold, matrikkelnummer 141 (1668), 

matrikkelnummer 101, løpenummer 225 (1838) 

i Halse kirkesogn, gnr. 28 (1905) i Halse og 

Harkmark herred. 

Barn: I. Anne Jensdatter Frivold, født 1764 

på Frivold i Halse kirkesogn, nevnt 37 år i 1801 

og var da ugift. 

II. Gjert Jensen Frivold, født 1765 på Frivold 

i Halse kirkesogn, nevnt 36 år i 1801 og var da 

ugift matros. 

III. Maren Jensdatter Frivold, født 1769 på 

Frivold i Halse kirkesogn, nevnt 32 år i 1801 og 

var da ugift. 

 

002. III. Maren Jensdatter Frivold. Født 

1769 på Frivold i Halse kirkesogn, nevnt 32 år i 

1801. Hun giftet seg 30.7.1804 med Thomas 

Torbjørnsen Kige. Født 1775 på Kige i Halse 

kirkesogn, nevnt 26 år i 1801. Nevnt 31.8.1845 

som fadder til dattersønnen Elias Eliasen 

Eskeland. Han var sønn til Torbjørn Ormsen 

Kige (1748-) og dennes første hustru.  

Torbjørn Ormsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier på gården Kige, matrikkelnummer 114 

(1668). Fra sitt første ekteskap hadde Torbjørn 

Ormsen Kige sønnene: 

I. Thomas Torbjørnsen Kige, født 1775 på 

Kige i Halse kirkesogn, nevnt 26 år i 1801 og 

var da ugift matros.  

II. Ole Torbjørnsen Kige, født 1777 på Kige  

i Halse kirkesogn, nevnt 24 år i 1801 og var da 

ugift matros. 

III. Torgius Torbjørnsen Kige, født 1780 på 

Kige i Halse kirkesogn, nevnt 21 år i 1801 og 

var da ugift matros. 

IV. Bent Torbjørnsen Kige, født 1784 på  

Kige i Halse kirkesogn, nevnt 17 år i 1801 og  

benevnes da som svagelig.  

Torbjørn Ormsens første hustru døde og han 

giftet seg opp att med Gunild Gundersdatter, 

født 1765 og nevnt 36 år i 1801. Torbjørn og 

Gunild hadde sønnen: 

V. Gunder Torbjørnsen Kige, født 1799 på 

Kige i Halse kirkesogn, nevnt 2 år i 1801.  

Thomas Torbjørnsen Kige giftet seg til  

hustruens hjemmegård Frivold. Han overtok 

gården etter svigerforeldrene og var i 1838 

registrert som gårdbruker og selveier.  

Familien bodde på Frivold, matrikkelnummer 

141 (1668), matrikkelnummer 101, 

løpenummer 225 (1838) i Halse kirkesogn, gnr. 

28 (1905) i Halse og Harkmark herred. 

 

003. Guri Thomasdatter Frivold. Født rundt 

10.9.1809 på Frivold i Halse kirkesogn, døpt 

17.9.1809. Nevnt 1865 som enke på Eskeland i 
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Halse kirkesogn. Hun var gift med Elias 

Thorsen Eskeland. Født på Eskeland i Halse 

kirkesogn. Død før 31.8.1845. Han var sønn til 

Thore Kittelsen Eskeland, nevnt i matrikkelen 

av 1838 som gårdbruker og selveier på gården 

Eskeland, matrikkelnummer 102, i Halse 

kirkesogn. Thore Kittelsen er nevnt 31.8.1845 

som fadder til sønnesønnen Elias Eliasen 

Eskeland.  

Elias Thorsen Eskeland døde før faren og 

dermed var det enka Guri Thomasdatter og 

deres barn som overtok som gårdbrukere av 

bruket etter Thore Kittelsen Eskeland. Guri 

Thomasdatter nevnes i 1865 som husmor, 

gårdbruker, oppsitter og selveier på Eskeland. I 

husstanden nevnes også tjenestejenta Ane 

Birgitte Nilsdatter, fra Lyngdal prestegjeld 

som i 1865 var 45 år gammel og ugift.  

Familien bodde på Eskeland, matrikkelnummer 

98 (1668), matrikkelnummer 102, løpenummer 

222 (1838) i Halse kirkesogn, gnr. 29, bnr. 6 

(1905) i Halse og Harkmark herred. 

Barn: I. Tomine Eliasdatter Eskeland, født 

1843 på Eskeland i Halse kirkesogn, nevnt 

1865 som hjemmeværende og var da ugift. 

II. Elias Eliasen Eskeland, født 1.8.1845 på 

Eskeland i Halse kirkesogn, nevnt 1865 som 

sjømann og var da ugift.  

 

004. II. Elias Eliasen Eskeland. Født 1.8.1845 

på Eskeland i Halse kirkesogn, nevnt 1865 som 

sjømann og var da ugift. Han var gift med 

Olevine Thomasdatter Kanten. Født 1852 på 

bruket Kanten under gården Ime i Halse 

kirkesogn. Hun var datter av Thomas Carl 

Olsen Kanten (født 20.4.1823 på bruket 

Kanten under Ime, døpt 4.5.1823
42

-) og hustru 

Gunhild Olsdatter Kanten (1826-).  

Thomas Carl Olsen Kanten var gårdbruker, 

oppsitter, selveier og sjømann. Han var sønn til 

Ole Thomassen Kanten (1796-) og hustru 

Johanne Catrine Aanensdatter. Ole 

Thomassen Kanten hadde helsøsknene Bolette 

Marie Thomasdatter (1795-) og Hans 

Thomassen (1798-). De var barna til Thomas 

Olsen Kanten, skifte 22.11.1815 og dennes 

andre hustru Catrine Hansdatter.   

Elias Eliasen Eskeland var gårdbruker, 

oppsitter, selveier og sjømann. Han overtok 

farfaren, Thore Kittelsen Eskeland, sitt 

gårdsbruk på Eskeland. matrikkelnummer 102, 

løpenummer 222 (1838) i Halse kirkesogn, gnr. 

29, bnr. 6 (1886 og 1905) i Halse og Harkmark 

herred. 

 

005. Edmund Gotfred Eliasen Eskeland 

Jaabæk. Født 5.11.1877 på Eskeland i Halse 

kirkesogn. Han giftet seg 20.4.1906 med Marie 

Cecilie Larsen Jaabæk. Født 9.12.1875 på 

Jaabæk i Halse kirkesogn. Hun var datter av 

Lars Larsen Jaabæk (1833-) og hustru Sille 

Tomine Olsdatter Jaabæk (10.1.1834-). 

Edmund Gotfred Eliasen Eskeland var snekker 

av yrke da han giftet seg i 1906. Han flyttet til 

hustruens hjemmebruk på Jaabæk i Halse 

kirkesogn og i 1909 overtok gårdsbruket etter 

svigerforeldrene. I 1950 var det 70 dekar dyrket 

mark og 400 dekar med skog og hei. På gården 

var det følgende besetning: Hest, 12 kyr, 5 

sauer, 2 griser og 100 høns. Av 

jordbruksmaskiner nevnes traktor. Familien 

bodde på Jaabæk, gnr. 37, bnr. 3 (1905 og 

1950), i Halse og Harkmark herred. 

Barn: I. Leif Jaabæk, født 3.3.1910 på 

Jaabæk, til hjemmebruket på Jaabæk. 

II. Else Olga Eskeland Jaabæk, født  

7.11.1911 på Jaabæk i Halse kirkesogn, gift  

1947 med Egil Kaare Karlsen, født 

23.11.1920 på Tregde i Halse kirkesogn. 

III. Eilif Jaabæk, født 28.9.1913 på Jaabæk i 

Halse kirkesogn, til hjemmebruket på Jaabæk, 

gift 1944 med Julie Stensland, f ødt 4.6.1918 i 

Sør-Audnedal, datter av Tom Tobiassen 

Stensland (3.9.1892-) og hustru Jessine 

Andreasdatter Gåseland (14.7.1895-) 

IV. Alice Jaabæk, født 28.3.1915 på Jaabæk. 

V. Solveig Jaabæk, født 1.3.1918 på Jaabæk.  

VI: Marit Jaabæk, født 14.1.1920 på Jaabæk. 

 

006. II. Else Olga Eskeland Jaabæk. Født 

7.11.1911 på Jaabæk i Halse. Død 10.5.1989. 

Hun giftet seg i 1947 med Egil Kaare Karlsen. 

Født 23.11.1920 på Tregde i Halse. Han var 

sønn av Karl Gustav Karlsen (29.10.1890-) 

og hustru  Kristine Elisabeth Aanensdatter 

Rasmussen (20.8.1885-). 

Egil Kaare Karlsen er ane nr. 074. V. på 

slektslinje 001. 

Egil Kaare Karlsen tok yrke som smed, og 

jobbet i ei smie i Mandal både før og under Den 

andre verdenskrig. Etter krigen jobbet Egil 

Kaare på Mandal reperbane frem til 1958. Han 

skiftet yrke og ble selger. Egil Kaare fikk jobb 

som innebar salg av landbruksmaskiner, og han 
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reiste mye på kryss og tvers i hele Norge. Egil 

Kaare avsluttet sin yrkesaktive virksomhet på 

Kristiansand Skruefabrikk etter en 

ryggoperasjon i 1976. 

Else Olga Eskeland Jaabæk var utdannet 

barnepleier og arbeidet som barnepleier i 

private hjem i Kristiansand helt frem til hun 

giftet seg  med Egil Kaare Karlsen. Familien 

bosatte seg i 1963 på Langenes i Søgne. 

 

 
 
Forlovelsesbilde av Else Olga Eskeland Jaabæk og 

Egil Kaare Karlsen. Foto levert av Hege Karlsen. 
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HOVEDSLEKTSLINJEN 

LANDØY – TREGDE - LANGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063. V. Else 

Matzdatter Landøy 

gift med  

Aadne Jenssen Tånevik.  

(-1668) 

064. I. Torkel 

Aadnesen Tånevik 

(1601-1647) 

gift med 

Gjertrud Eriksdatter 

Frøysland (1608-) 

065. Aadne  

Torkelsen Tånevik   

(1638-1687)  

gift med  

Gunhild Knudsdatter 

Harkmark (-1685) 

066. Anne  

Aadnesdatter Tånevik 

 (-1711) 

gift med  

Jakob Olsen Harkmark 

(1661-1714) 

067. Allaug  

Jakobsdatter Eid  

(1707-) 

gift med  

Anders Bessesen Tråne 

(1708-). 

068. II. Jakob 

Andersen Eid 

(1738-) 

gift 1763 med  

Asjer Thomasdatter 

Dostad  

(-1786) 

069. Thomas 

Jakobsen Dostad 

(1769-) 

gift 1790 med 

Johanne Knutsdatter  

(1766-1829) 

070. Thomas 

Thomassen Valand 

(1811-1896) 

gift 1834 med 

Valborg G. Tomasdatter  

(1811-) 

071. Ane Gurine 

Thomasdatter Valand 

(1837-) 

 gift med 

Karl Olsen Tregde  

(1834-) 

072. Olaf Thomas Karlsen  

 (22.8.1865-)  

gift med  

Gustava Kathinka  

K. P. Dyrestad  

(22.3.1868-) 

073. II. Karl Gustav 

Karlsen 

(29.10.1890-) gift 1.10.1913 

med Kristine Elisabeth 

Aanensdatter Rasmussen 

( 20.8.1885-) 

074. V. Egil Kaare Karlsen 

født 23.11.1920  

på Tregde i Halse kirkesogn 

gift 1947 med  

Else Olga Eskeland Jaabæk 

født 7.11.1911  

på Jaabæk i Halse kirkesogn  

død 10.5.1989 
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KART 
 

 
Tregdegrenda med gårdene Skogsøy, Landøy, Udøy, Omland, Kige, Eskeland, Sti, Tofte, Ousland og 

Mønnesland. På kartet er også deler av Skjernøygrenda med gårdene Rossnes, Farestad og Ytre Berge. Kartet 

er levert av Mandal kommune i 2003 med godkjenning til bruk som oversiktskart. 
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Skjernøygrenda med gårdene Rossnes, 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. 
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VEDLEGGSDOKUMENTER 
 

 

Skattematrikkelen 164743: 
 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Skogsøy 105/140  

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Christian IV. Rex. Krongods 

som tilhører 

kongen i den 

dansknorske 

konglomerat

staten. 

Konge, med bopel 

i København. 

36 eng. Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Landøy 102  

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Christen Matzen Bondegods Selveier 1 hud Mann 

002 Gjest  Bondegods Selveier 1 hud Mann 

003 Omund  Bondegods Selveier 1 hud Mann 

 

001 Christen Matzen Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1 hud Mann 

002 Gjest  Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1 hud Mann 

003 Omund  Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1 hud Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Udø (Udøy) 123 

(1668) 

Ødegård 

1½ hud 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Mikkel Udø Bondegods Selveier, rår over bykselen 9 eng. Mann 

002 Lauritz Udø Bondegods Selveier 9 eng. Mann 

 

001 Mikkel Udø Bondegods Gårdbruker på eget bruk 9 eng. Mann 

002 Lauritz Udø Bondegods Gårdbruker på eget bruk 9 eng. Mann 
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Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Ytre Berge 92 

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Simon Klep Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården, rår 

over bykselen 

1 hud  

2 eng. 

(14 eng.) 

Mann 

002 Trond  Høgsaas Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

7 eng. Mann 

003 Knud Kalleland Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

6 eng. Mann 

004 Peder Berge Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

5 eng. Mann 

005 Peder Henriksen Bondegods Selveier 4 eng.  Mann 

 

006 Peder Trondsen Bondegods Gårdbruker og leilending 20½ eng. Mann 

007 Tarald Olsen Bondegods Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 

005 Peder Henriksen Bondegods Gårdbruker på eget bruk 3½ eng. Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Rosnes 101 

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 

002 

Evert og 

Jakob 

 Bondegods Selveiere 1½ hud 

(6 gsk.) 

Menn 

003 Hans Møll Bondegods Selveier ½ hud Mann 

004 

005 

Baard og 

Aslach 

 Bondegods Selveiere 1 hud Mann 

 

001 Evert  Bondegods Gårdbruker på eget bruk 3 gsk.  Mann 

002 Jakob  Bondegods Gårdbruker på eget bruk 3 gsk. Mann 

004 Baard  Bondegods Gårdbruker  3 gsk. Mann 

005 Aslach  Bondegods Gårdbruker  3 gsk. Mann 

 

 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Dyrestad 100  

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Ansteenn  Ormestad Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

1 hud 

 (12 eng.) 

Mann 

002 Christen  Bøen Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården, rår 

over bykselen 

2 huder 

(24 eng.) 

Mann 

 

003 Gundsten Dyrestad Bondegods Gårdbruker og leilending 3 huder  

(36 eng.) 

Mann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Farestad 107/111 

(1668) 

Halvgårder 

3 huder + 

 3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Gunder Farestad Vestre 

Farestad 

Selveier, rår over bykselen 30 eng. Mann 

002 Fredrik Øsleby Vestre 

Farestad 

Selveier 6 eng. Mann 

003 Ole  Kige Østre 

Farestad 

Selveier, rår over bykselen 30 eng. Mann 

004 Evert Rosnes Østre 

Farestad 

Selveier, med bopel på 

Rosnes 

6 eng. Mann 

 

001 Gunder  Farestad Vestre 

Farestad 

Gårdbruker på eget bruk 24 eng. Mann 

005 Torgrim Farestad Vestre 

Farestad 

Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 

006 Laurits Farestad Østre 

Farestad 

Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 

007 Peder Farestad Østre 

Farestad 

Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 

008 Jens Farestad Østre 

Farestad 

Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 
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Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Skjernøysund 132  

(1668) 

Ødegård 

10 eng. 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Ole, 

Rasmus 

og 

Gunder 

Omland Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

5 eng. Menn 

002 Jens  Homsviken Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården, rår 

over bykselen 

5 eng. Mann 

 

001 Hans Skjernøysund Bondegods Gårdbruker og leilending 5 eng. Mann 

003 Oluf  Skjernøysund Bondegods Gårdbruker og leilending 5 eng. Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Homsviken 119 

 (1668) 

Halvgård 

2 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Jens Homsviken Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

002 Anders Homsviken Bondegods Selveier ½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

003 Torkel Homsviken Bondegods Selveier, rår over bykselen 1 hud 

(12 eng.) 

Mann 

 

003 Torkel Homsviken Bondegods Gårdbruker på eget bruk 

og byksler bort 3 eng. 

9 eng. Mann 

004 Adzser  Homsviken Bondegods Gårdbruker og leilending 3 eng. Mann 

005 Even  Homsviken Bondegods Gårdbruker og leilending 6 eng. Mann 

002 Anders Homsviken Bondegods Gårdbruker og selveier 6 eng. Mann 
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Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Eskeland 98 

 (1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Tomas Syrdal Bondegods Jordgodseier, er oppsitter 

på Syrdal i Søndre-Undal 

½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

002 Tomes Erseid Bondegods Jordgodseier, er oppsitter 

på Erseid i Søndre-Undal 

½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

003 Joen Eskeland Bondegods Selveier på gården, men 

sammen med sine søsken 

3. gsk. 

(9 eng.) 

Mann 

004 Knud Vigeland Bondegods Jordgodseier, rår over 

bykselen 

3. gsk. 

(9 eng.) 

Mann 

005 Aanon Valand  

Bondegods 

Jordgodseier, men er ikke 

bruker av gården 

2. gsk. 

(6 eng.) 

Mann 

 

Mann 006 Berulf Eskeland Selveier 

 

003 Joen Eskeland Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1½ hud 

(18 eng.) 

Mann 

007 Matz Eskeland Bondegods Gårdbruker og leilending 1 hud 

(12 eng.) 

Mann 

006 Berulf  Eskeland Bondegods Gårdbruker, oppsitter, 

selveier og leilending 

½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Kige 114  

(1668) 

Halvgård 

2 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Christian 

IV. 

Rex. Krongods 

som tilhører 

kongen i den 

dansknorske 

konglomerat

staten. 

Konge, med bopel i 

København. 

2 huder 

(24 eng.) 

Mann 

 

002 Ole Matzen Gårdbruker 

og skipper 

Leilending på krongodset 2 huder  

(24 eng.) 

Mann 
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Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Omland 99  

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Ole Omland Bondegods Selveier, rår over bykselen 1½ hud 

(18 eng.) 

Mann 

002 Gunder Omland Bondegods Selveier sammen med 

Rasmus og deres søsken 

1½ hud 

(18 eng.) 

Mann 

 

Mann 003 Rasmus Omland Selveier sammen med 

Gunder og deres søsken 

 

001 Ole  Omland Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1½ hud 

(18 eng.) 

Mann 

002 Gunder  Omland Bondegods Gårdbruker, selveier og 

leilending 

9 eng. Mann 

003 Rasmus Omland Bondegods Gårdbruker, selveier og 

leilending 

9 eng. Mann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Tregde 108/109 

(1668) 

Halvgårder 

3 huder + 

 3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Fredrik Jensen Søndre 

Tregde 

Selveier 3 huder. Mann 

002 Tarald  Tregde Nordre 

Tregde 

Selveier, rår over bykselen 33 eng. Mann 

003 Knud Tregde Nordre 

Tregde 

Selveier 3 eng. Mann 

 

004 Jens Pedersen Søndre 

Tregde 

Gårdbruker og leilending 18 eng. Mann 

005 Jens  Jensen Søndre 

Tregde 

Gårdbruker og leilending 12 eng. Mann 

006 Søren  Tregde Søndre 

Tregde 

Gårdbruker og leilending 6 eng. Mann 

002 Tarald Tregde Nordre 

Tregde 

Gårdbruker på eget bruk 22 eng. Mann 

003 Knud Tregde Nordre 

Tregde 

Gårdbruker på eget bruk 

og leilending 

4 eng. Mann 

007 Jakob Tregde Nordre 

Tregde 

Gårdbruker og leilending 10 eng. Mann 
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Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Mønnesland 127 

(1668) 

Ødegård 

1 hud 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001   Kirkegods Tilhører Harkmark kirke 1 hud  

 

002 Nils Mønnesland Gårdbruker Leilending på kirkegodset 1 hud Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Ousland 

(Osland) 

122 

(1668) 

Ødegård 

1½ hud 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Rolf  Bringsdal Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

6 eng. Mann 

002 Torkel Bringsdal Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

003 Colbjørn Skagestad Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården, rår 

over bykselen 

6 eng. Mann 

004 Marte  Nøding Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

6 eng. Kvinne 

 

005 Christen Ousland Bondegods Gårdbruker og leilending 9 eng. Mann 

006 Birgitte Ousland Bondegods Gårdbruker og leilending 9 eng. Kvinne 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Tofte 103 

(1668) 

Halvgård 

3 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Gisle Tofte Bondegods Selveier 3 huder 

(36 eng.) 

Mann 

002 Todne Tofte Jordgodseier Kvinne 

 

003 David Tofte Bondegods Gårdbruker og leilending 1 hud Mann 

004 Jon Tofte Bondegods Gårdbruker og leilending 1 hud Mann 

001 Gisle Tofte Bondegods Gårdbruker på eget bruk 1 hud Mann 
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MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Sti 130 

(1668) 

Ødegård 

1 hud 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001    Kirkegods Tilhører Halse kirke, rår 

over bykselen 

1 spann  

(½ hud/ 

6 eng.) 

 

002 Simon Sti Kirke- og 

bondegods 

Selveier og leilending 3½ eng. Mann 

003 Matz  Skjernøysund Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

Mann 

004 Jørgen Hogland Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

2½ eng. Mann 

 

002 Simon Sti Kirke- og 

bondegods 

Gårdbruker på eget bruk 1 hud Mann 

 

 

Len Tingsted Sogn Gård Matr. nr. Status 

Mandal Kaddeland Halse Jaabæk 95 

 (1668) 

Fullgård 

4 huder 

Nr. Fornavn Etternavn Merknad Oppsitters status Registrert Kjønn 

001 Anders Holte Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården, rår 

over bykselen 

2 huder Mann 

002 Hans  Jaabæk Bondegods Selveier og oppsitter 1 hud Mann 

003 Anders Jaabæk Selveier og oppsitter Mann 

004 Torkel  Aas Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

½ hud 

(6 eng.) 

Mann 

005 Eline Ryen Bondegods Jordgodseier, men er ikke 

oppsitter på gården 

½ hud 

(6 eng.) 

Kvinne 

 

002 Hans Jaabæk Bondegods Gårdbruker på eget bruk, 

men er også leilending 

2 huder Mann 

001 Anders Jaabæk Bondegods Gårdbruker på eget bruk, 

men er også leilending 

2 huder Mann 
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MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

 

Folketellingen 180144 
 

Matrikkelnummer 1668: 102 

Matrikkelnummer 1838: 92 

Antall personer registrert på bostedet: 4 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og 

Mandal 

Mandal Halse Landø (Landøy) Lnr. 259 

1838 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Giert   Lassesen Husfader 70 Gift Gårdbruker 

og los 

Barbro  Evensdatter Hans hustru 70 Gift Husmoder 

Aanen  Giertsen
45

 Deres sønn 25 Ugift Los 

Aase  Nielsdatter  25 Ugift Tjenestepike 

 

 

Matrikkelnummer 1668: 101 

Matrikkelnummer 1838: 95 

Antall personer registrert på bostedet: 6 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Mandal Halse Rosnes 

(Rossnes) 

Lnr. 245a 

(1838) 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Ouen   Christensen  Husfader 30 Gift Gårdbruker 

og los 

Bodil  Kirstine Rasmusdatter  Hans hustru 27 Gift Husmoder 

Christen   Ouensen  Deres sønn 5 Ugift  

Rasmus    Deres sønn 2 Ugift  

Svane   Gulusdatter  Husfaders mor 64 Enke  

Lene   Aadnesdatter Inderste 40 Ugift Almisselem 

 

 

Matrikkelnummer 1668: 101 

Matrikkelnummer 1838: 95 

Antall personer registrert på bostedet: 4 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Mandal Halse Rosnes 

(Rossnes) 

Lnr. 249 

(1838) 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Christen   Pedersen  Husfader 22  Gift Los 

Kirsten   Torkildsdatter Hans hustru 30  Gift Husmoder 

Svane   Christensdatter Deres datter 6  Ugift  

Peder    Deres sønn  2  Ugift  
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Matrikkelnummer 1668: 100 

Matrikkelnummer 1838: 97 

Antall personer registrert på bostedet: 10 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og 

Mandal 

Mandal Halse Dyrestad 

(Dyrstad) 

Lnr. 236a 

1838 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Christen  Pedersen Husfader 39 Gift Gårdbruker 

Anne  Hansdatter Hans hustru 42 Gift Husmoder 

Sille Marie Christensdatter Deres datter 19 Ugift  

Anne  Marie Christensdatter Deres datter 15 Ugift  

Guri  Marie Christensdatter Deres datter 12 Ugift  

Anne Cathrine Christensdatter Deres datter 7 Ugift  

Anne Jessine Christensdatter Deres datter 5 Ugift  

Peder  Christensen Deres sønn 2 Ugift  

Guri Marie Reinholtsdatter Husfaders mor 77 Enke Follaug 

Aanen  Olsen  18 Ugift Tjenestedreng 

 

 

Matrikkelnummer 1668: 141 

Matrikkelnummer 1838: 101 

Antall personer registrert på bostedet: 5 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Mandal Halse Frivold Lnr. 225 

(1838) 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Jens  Omundsen Husfader 71 Gift Gårdbruker 

Maren   Christensdatter Hans hustru 69 Gift Husmoder 

Anne  Jensdatter Deres datter 37 Ugift Hjemme-

værende 

Giert  Jensen Deres sønn 36 Ugift Matros 

Maren   Jensdatter Deres datter 32 Ugift Hjemme-

værende 
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Matrikkelnummer 1668: 114 

Matrikkelnummer 1838: 103 

Antall personer registrert på bostedet: 8 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Mandal Halse Kige  1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Torbjørn   Ormsen  Husfader 53  Gift Gårdbruker 

Gunil   Gundersdatter Hans hustru  36  Gift Husmoder 

Thomas   Torbjørnsen  Mannens sønn  26  Ugift Matros  

Ole   Torbjørnsen Mannens sønn 24  Ugift Matros  

Torgius   Torbjørnsen Mannens sønn 21  Ugift Matros  

Bent   Torbjørnsen Mannens sønn 17  Ugift Svag  

Gunder   Torbjørnsen Deres sønn  2  Ugift  

Adrian   Olsen  Pleiebarn  12  Ugift  

 

 

Matrikkelnummer 1668: 108/109 

Matrikkelnummer 1838: 105 

Antall personer registrert på bostedet: 2 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og 

Mandal 

Mandal Halse Tregde 

(Trægde) 

Lnr. 208a 

1838 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Carl   Mortensen Husfader 21 Ugift Gårdbruker 

Maren  Mortensdatter Hans søster  23 Ugift Husarbeider 

 

 

Gårdsnummer 1905: 40  

Antall personer registrert på bostedet: 5 

 

Amt Prestegjeld Kirkesogn Gård Bruk Årstall 

Lister og Mandal Mandal Halse Kanten under 

gården Ime 

Bnr. 11 

(1905) 

1801 

Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestilling Alder Sivilstand Yrke 

Thomas  Olsen Husfader 78 Gift Husmann og 

Skomaker 

Cathrine  Hansdatter Hans hustru 35 Gift Husmoder 

Bodil Marie Thomasdatter Deres datter 5 Ugift  

Ole  Thomassen Deres sønn 4 Ugift  

Hans  Petter Thomassen Deres sønn 2 Ugift  
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Matrikkelen 183846 
 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   105/140 

Nytt matrikkelnummer:    91 

Navn på gård:     Skogsø 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Skogsøy 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  8 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

261a Skogsø Anders Knudsen 0 6 1 1 10 

261b Skogsø Knud Sørensen 0 5½ 1 0 21 

261c Skogsø Jens Elias Pedersen 0 ½ 0 0 13 

261d Skogsø Niels Olsen 0 1 0 1 2 

262a Skogsødal Morten Sørensen med 

flere 

0 1 0 1 2 

262b Skogsø Bendt Evensen 0 6 1 1 10 

262c Skogsø Edvard Andreas 

Evensen 

0 6 1 1 10 

263 Skogsø Morten Sørensen 1 1 2 3 22 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   102 

Nytt matrikkelnummer:    92. 

Navn på gård:     Landø 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Landøy 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  4 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

258a Landø Gundvald Huiesen 0 6 0 4 21 

258b Landø Peder Jensen 0 6 0 4 21 

259 Landø. Aanen Gjertsen 1 0 1 4 18 

260 Landø Aanen Andersen 1 0 1 4 18 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   123 

Nytt matrikkelnummer:    93. 

Navn på gård:     Udø 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Udøy 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

256 Udø Losoldermann 

Jakobsen 

1 4½ 3 0 4 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

257 Udø Bendt Johnsens enke 0 1½ 0 2 4 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   92 

Nytt matrikkelnummer:    94. 

Navn på gård:     Berge Ytre 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Ytre Berge 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  7 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

250 Berge Ytre Haagen Ellefsen 1 2 2 2 20 

251a Berge Ytre Christian Torgiesen 0 3 0 2 21 

251b Berge Ytre Reier Olsen 0 3 0 2 22 

252 Berge Ytre Tron Osmundsen 0 10⅓ 1 4 18 

253 Berge Ytre Christen Eriksen 0 7 1 1 17 

254 Berge Ytre O. A. Ohlsen 0 4⅔ 0 4 13 

255 Berge Ytre Jørgen Willumsen 0 0 0 0 7 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   101 

Nytt matrikkelnummer:    95. 

Navn på gård:     Rosnes 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Rossnes 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  6 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

245a Rosnes  Rasmus Ouensen 0 6 0 3 11 

245b Rosnes Mikkael Ouensen 0 6 0 3 10 

246 Rosnes Elias Ingebretsen 0 6 0 3 11 

247 Rosnes Torgie Ingebretsen 0 6 0 3 11 

248 Rosnes Jakob Pedersen
47

 0 6 0 3 11 

249 Rosnes Peder Christensen 0 6 0 3 11 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   100. 

Nytt matrikkelnummer:    97. 

Navn på gård:     Dyrestad 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Dyrstad 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  7 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

236a Dyrestad Peder Christensen 0 9 1 4 3 

236b Dyrestad Torkild Johannesen
48

 0 3 0 3 1 

236c Dyrestad Rasmus A. Rasmussen 0 4½ 0 4 13 

236d Dyrestad Tørres Christensen
49

 0 1½ 0 1 13 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

237a/238 Valviken O. A. Ohlsen 1 0 2 2 10 

237b Dyrestad Christen Rasmussen
50

 0 3 0 3 1 

237c Dyrestad Evert Olsen 0 3 0 3 0 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   107/111 

Nytt matrikkelnummer:    96 

Navn på gård:     Farestad 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Farrestad 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  10 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

239a Farestad Elias Gunvaldsen 0 6 1 0 0 

239b Farestad Ouen Christensen 0 6 0 4 23 

240a/241c Farestad Peder Andreassen 0 6 1 0 0 

240b Farestad Christen Andreasen 0 3 0 2 12 

240c Farestad Tønnes Ingebretsens 

enke 

0 6 0 4 23 

241a Farestad Torkild Guttormsen 0 6 0 4 23 

241b Farestad Knud Guttormsen 0 3 0 2 12 

242 Farestad Christen Pedersens 

enke 

0 7½ 1 1 8 

243 Farestad Salve Rasmussen
51

 1 3 2 2 7 

244 Farestad Evert Gundersen 0 7½ 1 1 8 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   132 

Nytt matrikkelnummer:    98 

Navn på gård:     Skjernøsund 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Skjernøysund 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  6 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

230/231b Skjernøsund Tønnes Nielsen 0 2¼ 0 2 5 

231a Skjernøsund Knud Torgiesen 0 ¾ 0 0 17 

232 Skjernøsund Andreas Ouensen 0 3 0 2 22 

233 Skjernøsund Peder Pedersen jr. 0 3 0 2 22 

234 Skjernøsund Peder Pedersen Hildø 0 1½ 0 1 11 

235 Skjernøsund O. A. Ohlsen 0 1½ 0 1 11 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   119 

Nytt matrikkelnummer:    99 

Navn på gård:     Studsø 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Stusøy 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  1 
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Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

229 Studsø Skipper J. Bessesen 0 0 0 2 17 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   119 

Nytt matrikkelnummer:    100 

Navn på gård:     Homsviken 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Homsvika 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  5 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

226 Homsviken Peder Rasmussen 0 6 1 0 2 

227a Homsviken John Andersen 0 1½ 0 1 6 

227b Homsviken Tørres Tønnesen 0 3 0 2 13 

227c Homsviken Torkild Handulfsen 0 4½ 0 3 19 

228 Homsviken Jakob Rasmussen 0 9 1 2 14 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   141 

Nytt matrikkelnummer:    101 

Navn på gård:     Frivold 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Frivoll 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  1 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

225 Frivold Thomas Torbjørnsen 0 3 0 3 11 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   98 

Nytt matrikkelnummer:    102 

Navn på gård:     Eskeland 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Eskeland 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  8 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

220a Eskeland Ole Olsen 0 4½ 0 3 19 

220b Eskeland Jakob Evensens enke 0 4½ 0 3 19 

221 Eskeland Thomas Askildsen 0 3 0 2 17 

222 Eskeland Thore Kittelsen 0 9 1 2 14 

223a Eskeland Nils Guttormsen 0 6 1 0 2 

223b Eskeland Torkild Guttormsen 0 1½ 0 1 6 

223c Eskeland Knud Guttormsen 0 1½ 0 1 6 

224 Eskeland John Olsen 0 6 1 0 6 
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Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   114 

Nytt matrikkelnummer:    103 

Navn på gård:     Kige 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Kige 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  3 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

217/219a Kige Christen Christensen 1 1½ 2 1 3 

218 Kige Rolf Johnsen 1 0 1 4 23 

219b Kige Lars Hansen 0 4½ 0 3 17 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   99 

Nytt matrikkelnummer:    104 

Navn på gård:     Omland  

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Åmland (Aamland) 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  4 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

213 Omland Ole Torbjørnsen 1 6 3 1 2 

214 Omland Skipper A. Pedersen 0 4½ 0 4 8 

215 Omland Niels Gundersen 0 7½ 1 2 1 

216 Omland Gunder Thomassen 0 6 1 0 19 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   108/109 

Nytt matrikkelnummer:    105. 

Navn på gård:     Tregde 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Trægde 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  9 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

205 Tregde Osmund Tormundsen 0 77/10 1 1 8 

206 Tregde Aanen og Ole 

Christensønner 

1 29/10 2 2 11 

207 Tregde Losoldermann Natvig 0 6 0 4 21 

208a Tregde Ole Karlsen 0 6 0 4 23 

208b Tregde Svend Torkildsen 0 614/15 1 0 17 

209 Tregde Mikael Pedersen 0 4½ 0 2 17 

210 Tregde Salve Mortensen 0 9 1 2 10 

211 Tregde Gunder Olsen 0 729/30 1 0 23 

212 Tregde Skipper Møllers enke 0 0 0 0 9 
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Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   127 

Nytt matrikkelnummer:    106 

Navn på gård:     Mønesland 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Mønnesland 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

203 Mønesland Christen Olsens enke 0 5 0 4 4 

204 Mønesland Christen Knudsen 0 10 1 3 3 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   122 

Nytt matrikkelnummer:    107 

Navn på gård:     Osland 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Ausland 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  3 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

200 Osland Lars Torkildsen 0 7 0 4 8 

201 Osland Knud Knudsen 0 7 0 4 8 

202 Osland Gjert Sørensen 0 7 0 4 8 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   103 

Nytt matrikkelnummer:    108 

Navn på gård:     Tofte 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Tufte (Tåfte) 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  5 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

195 Tofte Ole Johnsen 0 93/5 1 2 19 

196 Tofte Andreas Kittelsen 0 93/5 1 2 19 

197 Tofte Tarald Rasmussen 0 62/5 1 0 10 

198 Tofte Niels Nielsen 0 31/5 0 2 17 

199 Tofte Ole Pedersen 0 71/5 1 1 4 
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Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   130 

Nytt matrikkelnummer:    109 

Navn på gård:     Sti 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Stie 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  1 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

194 Sti Torkild Knudsen 1 0 2 1 1 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   95 

Nytt matrikkelnummer:    110 

Navn på gård:     Jaabæk 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:  Jåbekk 

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  2 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

193a Jaabæk Søren Pedersen 

(Søren Jaabæk) 

1 6 2 3 0 

193b Jaabæk Ole Eriksen 1 6 2 3 0 

 

 

Herred:      Halse og Harkmark. 

Kirkesogn:     Halse. 

Gammelt matrikkelnummer:   97 

Nytt matrikkelnummer:    111 

Navn på gård:     Østerlands og Malmø Laxefiskerier 

Skrives/uttales også i alminnelighet som:   

Antall bruk registrert på matrikkelgården:  1 

 

Løpenr. Bruksnavn Brukers navn Huder Eng. Daler  Ort Skilling 

192 Østerlands og 

Malmø 

Laxefiskerier 

Kasper Sannes med 

flere 

0 0 2 1 1 
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Matrikkelen 190552:   
 

 

Landø, gnr. 19 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Brukets eier Mark Øre Postanstalt 

1 Landø Ole Andersen 2 32 Tregde 

2 Landø Gjert L. Aanensen 1 03 Tregde 

3 Landø Johan G. Johnsen 1 04 Tregde 

4 Landø Ludvig Tormundsen 0 69 Tregde 

5 Landø A. Rasmussens enke 1 45 Tregde 

6 Landø R. Rasmussens enke 1 47 Tregde 

7 Landø Aanen Gjertsen 0 68 Tregde 

8 Landø Gustav Gabrielsen 0 99 Tregde 

9 Landø Nicolai Langfeldt 2 07 Tregde  

10 Landø Salve Rasmussen 0 91 Tregde 

11 Landø Rasmus Aanensen 0 08 Tregde  

 

Dyrestad, gnr. 24 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Brukets eier Mark Øre Postanstalt 

1 Valviken Gustav Ånensen 0 71 Mandal 

2 Valviken Syvert Carlsens enke 1 06 Mandal 

3 Valviken Emil Olsen 0 53 Mandal 

4 Dyrestad Theodor K. Aanensen 1 04 Mandal 

5 Dyrestad Peder Kr. Rasmussen 1 04 Mandal 

6 Dyrestad Rasmus Kristensen 2 62 Mandal 

7 Dyrestad Peder Torkildsen 1 14 Mandal 

8 Dyrestad Kristian Georgsen 1  56 Mandal 

9 Dyrestad Tørres Kr. Pedersen 0 49 Mandal 

10 Valviken Hermine M. Pedersen 1 18 Mandal 

11 Valviken Ole Olsen 0 53 Mandal 

12 Dyrestad Ole Theodor Auensen 0 44 Mandal 

13 Valviken Ole Theodor Auensen 0 47 Mandal 

 

Eskeland, gnr. 29 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Brukets eier Mark Øre Postanstalt 

1 Eskeland Abraham Olaussen 0 96 Tregde 

2 Eskeland Ole Ingebretsen 0 95 Tregde 

3 Eskeland Johan Kristensen 0 69 Tregde 

4 Eskeland Birger Olsen 2 04 Tregde 

5 Eskeland Gabriel Rolfsen 1 16 Tregde 

6 Eskeland Elias Eliassen 1 26 Tregde 

7 Eskeland Johan Tobiassen 0 41 Tregde 

8 Eskeland Salve Olsen 0 28 Tregde 

9 Eskeland Salve Olsen 0 14 Tregde  

10 Eskeland Johan Jakob Nilsen 0 69 Tregde 

11 Ekeli Oluf Nilsen 0 12 Tregde 
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12 Røsmyren Syvert Nielsen 0 14 Tregde  

Tregde, gnr. 32 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Brukets eier Mark Øre Postanstalt 

1 Tregde Gjert Nilsen 0 17 Tregde 

2 Tregde Gunder Tørresen 0 83 Tregde 

3 Tregde Gunder Olsen 0 85 Tregde 

4 Tregde Karl Theodor Olsen 0 84 Tregde 

5 Tregde T. Gundersens enke 0 01 Tregde 

6 Tregde Jens P. Salvesen 1 07 Tregde 

7 Tregde M. Salvesens enke 0 94 Tregde 

8 Tregde Peter Petersen 0 41 Tregde 

9 Tregde  Martin Jensen 0 41 Tregde  

10 Tregde Åse Olsen 1 10 Tregde 

11 Tregde Ole Karlsen 0 51 Tregde 

12 Tregde Karl Olsen (1886) 0 25 Tregde 

13 Tregde Åse Olsen 0 2 Tregde 

14 Tregde Aanen A. Olsen 0 2 Tregde 

15 Tregde Aanen A. Olsen 1 10 Tregde 

16 Tregde A. Bentsens enke 0 16 Tregde 

17 Tregde Karl Olsen 0 2 Tregde 

18 Tregde  Nils Kristiansen 0 85 Tregde  

19 Tregde Ovin E. Mortensen 0 98 Tregde 

20 Tregde Karl B. Mortensen 0 98 Tregde 

21 Tregde Jørgen Aanensen 0 94 Tregde 

22 Tregde Bernt Gjertsen 1 06 Tregde 

23 Tregde Ole Karlsen 0 46 Tregde 

24 Tregde Carlotte Gustine Karlsen 0 48 Tregde 

25 Tregde Aanen O. Kristiansen 1 06 Tregde 

26 Tregde Ole Nilsen Bjørholme 0 16 Tregde 

27 Tregde  Theodor Kristiansen 0 03 Tregde  

28 Volden Martin Mortensen 0 07 Tregde 

29 Fredheim Alfred Nilsen 0 05 Tregde  

 

Jaabæk, gnr. 37 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Brukets eier Mark Øre Postanstalt 

1 Jaabæk Tørres Pedersen 2 37 Mandal 

2 Jaabæk Tørres Pedersen 2 37 Mandal 

3 Jaabæk Skipsfører Larsen 4 75 Mandal 
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Manntallet av 1950 over jordeiere, brukere og oppsittere, del 153:   
 

Landø, gnr. 19 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

 

Bnr Brukets navn Postadresse Eier/bruker/oppsitter  Yrke Født  

1 
Landø 

 

Tregde 

 

Mikal Pettersen 

 

Fisker og 

gårdbruker 

31.10.1901 

på Landøy 

2 Landø  Tregde Thorvald Kristiansen Ikke registrert  

3-26 
Landø 

 
Tregde 

Aagenius Rasmussen 

 
Fisker 

1.12.1882 i 

Halse 

4-27 
Landø 

 

Tregde 

 

Torleif Tormundsen 

 

Fisker og 

gårdbruker 

10.1.1901 

på Landøy 

5 Landø Tregde Tobias Rasmussen Gårdbruker 25.10.1879 

6 Landø Tregde Sofie Wathne Husmor  

7 
Landø 

 

Tregde 

 

Kathinka Gjertsen 

 

Gårdbruker og 

husmor 

5.12.1882 i 

Holum 

8-23 
Landø 

 

Tregde 

 

Albert Jensen 

 

Fisker og 

gårdbruker 

4.11.1883 i 

Søndfjord 

9 
Landø 

 

Tregde 

 

Nikolai Langfeldt 

 

Fisker og 

gårdbruker 

27.7.1886 i 

Harkmark 

10 
Landø 

 

Tregde 

 

Ragnvald Salvesen 

 

Fisker og 

gårdbruker 

5.8.1892 på 

Kandøy  

11 Landø Tregde Aanen Rasmussen Ikke registrert  

12 
Solheim 

 

Tregde 

 

Anna Langfeldt 

 

Landhandler 

 

8.10.1892 i 

Austad 

13-22 Fjeldheim Tregde Jørgen Salvesen Ikke registrert  

14 Ingerviken Tregde Karsten Johnsen Ikke registrert  

15 
Fagervold 

 

Tregde 

 

Nils Gjertsen 

 

Ikke registrert 

 

11.12.1916 

på Landøy 

16 Solheim Tregde Alma Hansen Husmor  

17 
Solhøgda 

 

Tregde 

 

Otto Nilsen Udøy 

 

Fisker 

 

20.5.1899 

på Udøy 

18 
Fredly 

 

Tregde 

 

Jens Langfeldt 

 

Gårdbruker 

 

11.3.1882 

på Landøy 

19   

Tregde 

 

 

Olaf Næss, Jørgen Aslaksen 

m. fl., Anders Aanensen 

Ikke registrert 

 

 

 

20 Odden Tregde Olaf Næss Yrkene til disse 

eierne er ikke 

registrert 

 

 

21 Strandtomten Tregde    

24 Skansen Tregde Haakon Skar  

25 Lilleannholmen Tregde Otto Norli  
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Eskeland, gnr. 29 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Postadresse Eier/bruker/oppsitter  Yrke Født  

1 Eskeland 

 

Tregde 

 

Johan Arnt Eskeland 

 

Bedrifts-

formann 

1914 i Halse 

2 Eskeland 

 

Tregde 

 

Sverdrup Kristensen 

 

Maler og 

gårdbruker 

13.9.1906 i 

Boston, USA 

3 Eskeland 

 

Tregde 

 

John Nilsen 

 

Gårdbruker 8.9.1901 i 

Halse 

4 Eskeland 

 

Tregde 

 

Nikolai Eskeland 

 

Gårdbruker 9.7.1919 i 

Halse 

5-6 Eskeland 

 

Tregde 

 

Jens Eliassen (1952) 

 

Gårdbruker 15.11.1913 i 

Halse 

7 Eskeland 

 

 

Tregde 

 

 

Rolf Berge 

 

 

Tømmermann 12.9.1918 i 

Halse og 

Harkmark 

8 Eskeland
54

 Tregde Sigrid Olsen Ikke registrert  

9 Eskeland Tregde Sigrid Olsen Ikke registrert  

10-14 Eskeland 

 

Tregde 

 

Ruth Torjusen Eskeland 

 

Gårdbruker 6.4.1905 i 

Halse 

11 
Ekeli (Egelund) 

 

 

Tregde 

 

 

 

Selma Christensen  

 

Huseier 5.4.1936 i 

Halse 

Frida Edith Christensen 

 

Huseier 31.1.1938 i 

Halse 

12 Røsmyren Tregde Amanda og Arnvid Nygård Ikke registrert  

13 Langemyr Tregde Abraham Olsen Ikke registrert  

 



SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

 

Tregde, gnr. 32 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

Bnr. Brukets navn Postadresse Eier/bruker/oppsitter  Yrke Født  

1-65 

 

Tregde/ 

Lillevik 

Tregde 

 

Finn Tofte 

 

Ikke registrert 

 
 

2 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Tørres Gundersen 

 
Gårdbruker 

17.1.1886 i 

Mandal 

3 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Karl Gundersen 

 

Gårdbruker og 

montør 

25.11.1894 i  

Halse 

4-5 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Klaus Omland 

 

Gårdbruker og 

veivokter 

18.9.1897 i  

Halse 

6 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Johan H. Jensen 

 

Byggmester 

 
1894 i Halse 

7 

 

Tregde
55

 

 

Tregde 

 

Antwort M. Tregde 

 

Poståpner 

 

9.1.1895 på  

Tregde 

8 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Olaf Vatne 

 

Rutebilsjåfør 

 

30.8.1913 i  

Holum 

9-59 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Torvald Smith 

 

Gårdbruker og 

lærer 

14.6.1896 i 

Finsland 

10-13 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Karl Andersen 

 

Møbeltapet-

serer 

19.1.1885 i 

Kristiansand 

11-12 

17-23 

24-27 

Tregde 

 

 

Tregde 

 

 

Karl Karlsen 

 

 

Gårdbruker 

 

 

29.10.1890 i 

Halse 

 

14 Tregde Tregde Kristian Jørgensen Ikke registrert  

15 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Edvarda M. Aanensen 

 

Husmor 

 

10.12.1884 i 

Mandal 

16 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Senta Stray og  

Laura Sveindal 

Ikke registrert 

 
 

18 

 

 

 

Tregde 

 

 

 

Tregde 

 

 

 

Alf Nilsen og  

Torborg Christiansen 

 

 

Fisker og 

gårdbruker 

23.4.1915 på 

Tregde 

Huseier 

 

6.7.1905 på 

Tregde 

19-30 

40-47 

Tregde 

 

Tregde 

 

Oskar Mortensen 

 

Gårdbruker og 

veiarbeider 

29.10.1901 på 

Tregde 

20 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Edvarda Salvesen, født 

Mortensen 

Husmor 

 

18.12.1895 på 

Tregde 

21 Tregde Tregde Oline Ånensen Huseier 24.9.1889 i Halse 

22-51 

52 

Tregde
56

 

 

Tregde 

 

Martin Tjomsås 

 

Baker 

 

19.7.1885 i 

Lillesand 

25 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Olaus Kristiansen 

Tregde 

Fisker og 

småbruker 

1.2.1874 på 

Tregde 

26 

 

Tregde 

 

Tregde 

 

Andreas Haddeland og 

Kristian Kraft 
Ikke registrert  

28 

 

Volden 

 

Tregde 

 

Martin Mortensen 

Tregde 

Styrmann 

 

14.2.1870 på 

Tregde 

29 Fredheim Tregde Alfred Nilsen Ikke registrert  

31 

 

Nodestega 

 

Tregde 

 

Halse og Harkmark 

kommune 
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32 

 

Solvang 

 

Tregde 

 

Markus Bentsen 

 

Linjearbeider 

 

27.2.1907 på 

Skogsøy 

33-66 Stranden Tregde Sven Andersen Ikke registrert  

34-42 Solheim/Haven Tregde Ovin Mortensen Ikke registrert  

35-43 

 

Vesttomt/ 

Haven 

Tregde 

 

Bernhard Mortensen 

 

Ikke registrert 

 
 

36 Sølyst Tregde Amalius Aanensen Ikke registrert  

37 

 

Vollan 

 

Tregde 

 

Martin Salvesen 

 

Huseier 

 

6.8.1875 på 

Tregde 

38-62 

 

Løkka 

 

Tregde 

 

Waldemar Mortensen 

 

Kjøpmann 

 

22.10.1890 på 

Tregde 

39 

 

Nordly 

 

Tregde 

 

Arthur Mortensen 

 

Linjearbeider 

 

18.6.1907 på 

Tregde 

41-48 Solheim Tregde Ralph Foster Ikke registrert  

44-64 

 

Haugen/ 

Øvre Hauen 

Tregde 

 

Karsten Ånensen Tregde 

 

Veiarbeider 

 

24.3.1911 på 

Tregde 

45 Myrvang Tregde Kristian Mønnesland Ikke registrert  

46 

 

Fagervold 

 

Tregde 

 

Sverre Johan Andersen 

 

Veiarbeider 

 

29.10.1900 på 

Osnes 

49 Bjørholmen Tregde Otto Rüsch Ikke registrert  

50/60 

 

Solvang 

 

Tregde 

 

Mauritz Mortensen 

 

Ikke registrert 

 

18.12.1898 på 

Tregde 

53 Fjelltun Tregde Erling Rasmussen Ikke registrert  

54 Skansen Tregde Håkon Johan Johnsen Ikke registrert  

55 Nord-Hauen Tregde Waldemar Mortensen Ikke registrert  

56 

 

Sør-Hauen 

 

Tregde 

 

Sverre Christiansen 

 

Kjøpmann 

 

3.12.1900 i 

Mandal 

57 Østre Buvik Tregde Gurine Sæther Ikke registrert  

58 

 

Dammekleiva 

 

Tregde 

 

Othilie og  

Arthur Pedersen 

Ikke registrert 

 
 

61 Solkro Tregde Peder Nilsen Tregde Ikke registrert  

63 

 

Kveldsro 

 

Tregde 

 

Hilde Ousland, Odd og 

Finn Tofte 

Ikke registrert 

 
 

67 

 

Nordvang 

 

Tregde 

 

Oliver Tregde 

 

Veiarbeider 

 

7.7.1918 på 

Tregde 

68   Tregde Karl Gundersen m. fl. Ikke registrert  

 

 

Jaabæk, gnr. 37 i Halse kirkesogn, Halse og Harkmark herred 
 

 

Bnr. Brukets navn Postadresse Eier/bruker/oppsitter  Yrke Født  

1-2 Jaabæk 

 

Mandal 

 

Håkon Jaabæk 

 

Gårdbruker 16.8.1907 i Halse 

3 
Jaabæk Halse pr. Mandal Edmund Eskeland 

Gårdbruker 15.10.1877 i 

Halse 

4 Tangen 

 

Halse pr. Mandal 

 

Tora Gunlaug 

Hønneland
57

 

Brukseier 

og husmor 

27.2.1904 på 

Jaabæk i Halse 
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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 

Harkmark1 

4 0 0 4 3 2 5 32 21 

Holum3 4 0 134 0 0 0 0 0 17 

Øyslebø5 6 0 0 8 0 0 3 0 17 

Finsland6 0 0 0 10 0 2 1 0 13 

Konsmo7 6 0 78 0 0 0 0 0 13 

Vigmostad9 3 0 0 7 0 0 3 0 13 

Sør-Audnedal10 5 0 0 3 2 2 5 0 17 

Spangereid 3 0 0 2 1 0 7 0 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 109 
2 Den upolitiske listen var en bygdeliste for beboerne i Harkmark kirkesogn. 
3 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 200. 
4 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. 
5 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 891. 
6 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 11  
7 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 289. 
8 Den borgerlige felleslista i Konsmo herred var et listesamarbeid mellom Bondepartiet og Venstre. 
9 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. Vest-Agder, Østre del, 1957, s. 820. 
10 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 TOTALAREAL 
 

Kommune Kommune-

nummer  
192011 193012 194613 195014 196015 Areal 

Mandal 1002 3441 3594 3996 4407 5198  

Halse og Harkmark 1019 3138 2696 2860 2785 3327  

Søgne 1018 2786 2610 3050 3226 3768  

Greipstad 1017 892 1023 1303 1360 1923  

Øvrebø 1016 823 771 1004 932 936  

Finsland 1023 805 848 965 971 842  

Bjelland 1024 792 760 799 709 681  

Laudal 1022 724 769 838 773 644  

Konsmo 1027 802 798 987 893 768  

Øyslebø 1021 942 956 1198 1109 1119  

Vigmostad 1028 789 689 700 668 624  

Kvås 1033 669 556 581 589 492  

Lyngdal 1032 2520 2289 2558 2715 2889  

Spind 1040 1062 863 774 737 688  

Austad 1031 1032 830 789 756 656  

Spangereid 1030 1510 1226 1222 1170 1062  

Sør-Audnedal 1029 2817 2486 2361 2403 2326  

Holum 1020 1243 1220 1268 1241 1154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

11 NOS VII 40 1922, s. 41 og 42. 

12 NOS VIII 192 1932, s. 18 og 19. 

13 NOS XI 31 1950, s. 22 og 23. 

14 NOS XI 153 1954, s. 22. 

15 NOS XII 140 1964, s. 45. 
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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 km2 

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).  

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://no.wikipedia.org/wiki/Baden-W%C3%BCrttemberg
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Saliske&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Bamberg
http://no.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fulda
http://no.wikipedia.org/wiki/Th%C3%BCringen
http://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg
http://no.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
http://no.wikipedia.org/wiki/Heilbronn
http://no.wikipedia.org/wiki/1803
http://no.wikipedia.org/wiki/Napoleon
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyske_stater
http://no.wikipedia.org/wiki/Erfurt
http://no.wikipedia.org/wiki/Gera
http://no.wikipedia.org/wiki/Jena
http://no.wikipedia.org/wiki/Weimar
http://no.wikipedia.org/wiki/Gotha
http://no.wikipedia.org/wiki/Eisenach
http://no.wikipedia.org/wiki/Suhl
http://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike
http://no.wikipedia.org/wiki/Moselle_(departement)
http://no.wikipedia.org/wiki/Lorraine
http://no.wikipedia.org/wiki/2004
http://no.wikipedia.org/wiki/Stamhertugd%C3%B8mmet_Sachsen
http://no.wikipedia.org/wiki/Stamhertugd%C3%B8mmet_Sachsen
http://no.wikipedia.org/wiki/804
http://no.wikipedia.org/wiki/Saksere
http://no.wikipedia.org/wiki/Niedersachsen
http://no.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://no.wikipedia.org/wiki/1260
http://no.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mmet_Sachsen-Wittenberg
http://no.wikipedia.org/wiki/Hertugd%C3%B8mmet_Sachsen-Wittenberg
http://no.wikipedia.org/wiki/1260
http://no.wikipedia.org/wiki/1356
http://no.wikipedia.org/wiki/Kurfyrsted%C3%B8mmet_Sachsen
http://no.wikipedia.org/wiki/1356
http://no.wikipedia.org/wiki/1806
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_hellige_romerske_rike_av_den_tyske_nasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Det_hellige_romerske_rike_av_den_tyske_nasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Markgrevskapet_Mei%C3%9Fen
http://no.wikipedia.org/wiki/Markgrevskapet_Mei%C3%9Fen
http://no.wikipedia.org/wiki/965
http://no.wikipedia.org/wiki/1423
http://no.wikipedia.org/wiki/Islam
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_iberiske_halv%C3%B8y
http://no.wikipedia.org/wiki/Maghreb
http://no.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
http://no.wikipedia.org/wiki/711
http://no.wikipedia.org/wiki/718
http://no.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://no.wikipedia.org/wiki/1250
http://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://no.wikipedia.org/wiki/1492
http://no.wikipedia.org/wiki/Spania
http://no.wikipedia.org/wiki/Pyreneene
http://no.wikipedia.org/wiki/732
http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Martel
http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Poitiers
http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Poitiers
http://no.wikipedia.org/wiki/750-%C3%A5rene
http://no.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba-kalifatet
http://no.wikipedia.org/wiki/Galicia
http://no.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n
http://no.wikipedia.org/wiki/Navarra
http://no.wikipedia.org/wiki/Aragon
http://no.wikipedia.org/wiki/Catalonia
http://no.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://no.wikipedia.org/wiki/Castilla
http://no.wikipedia.org/wiki/1031
http://no.wikipedia.org/wiki/1212
http://no.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VIII_av_Castilla
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Konged%C3%B8mmet_Granada&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Boabdil_av_Granada&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/2._januar
http://no.wikipedia.org/wiki/2._januar
http://no.wikipedia.org/wiki/1492
http://no.wikipedia.org/wiki/1609
http://no.wikipedia.org/wiki/1614
http://no.wikipedia.org/wiki/Marokko
http://no.wikipedia.org/wiki/Algerie
http://no.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://no.wikipedia.org/wiki/Neger
http://no.wikipedia.org/wiki/Heraldikk


SLEKTSHISTORIEN TIL FAMILIEN EGIL KAARE KARLSEN I HALSE OG SØGNE 

MED SLEKTSLINJER FRA TREGDEGRENDA OG SKJERNØYGRENDA I HALSE KIRKESOGN  

  

 

                                                                                 

 
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 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». 
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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)  

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.  
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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).  

 
12 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. 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hud_(m%C3%A5l)&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/26._oktober
http://no.wikipedia.org/wiki/899
http://no.wikipedia.org/wiki/Winchesterkatedralen
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 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 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 
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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), 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 
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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 

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 
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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 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 
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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 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. 

 
14 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 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 7. Eid vestre. Udt. ei. -- Vester Eidt 

1604.¼. 1630. Vester Eid 1668. Wester Ejd 

1723.Se Eid østre, Søgne GN. 42. 

 
16 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 2. Hartmark. Udt. ha´rkmark (nu 

høres ogsaa ha´rtmark). -- [Harcmark, Harckmark, 
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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 

tilgjengelige 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 står 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 Ferskvannsfisk, 

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. 

 
17 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 41. Vigebu. Udt. ví´gebú. -- 

Wigenbou 1610. Wiigboe 1668. Wigeboe 1723.  

*Víkingabúð; af Mandsnavnet Víkingi; jfr. 

Vennesla GN. 4. Se PnSt. S. 282. I Matrikelen af 

1905 skr. Vikebu. Undertegnedes 

tilleggskommentar: Kan ha vært en eldre 

vikingboplass og dermed ha navnet deretter. Dette 

virker ikke usannsynlig, heller mer sannsynlig, for 

det skal ha vært flere tidligere bosettinger i dette 

området. 

 
18 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 14. Dostad. Udt. dó´sta. – (Doestadt 

ASt. 87). Dostadt 1601.Dorstad 1604. ½. Doustae 

1610. Daastadt St. S. 297. Doustadt1630. 1668. 

Doustad 1723.  

Av navn, som maaske er beslektet med dette, 

anfører O. R. Doset (udt.dó:1set) i Lesje og 

Dobakke i Hornindalen, uten at kunne give nogen 

antagelig forklaring av dem (Bd. IV, 1 S. 18). Af 

                                                                                 

disse to navn findes ingen eldre former. Dostad 

ligger ved utløpet af en bekk i Hartmarksfjorden. 

 
19 Faddere ved dåpen: Ole Carlsen (Karlsen) 

Tregde, Gabriel Olsen, Theodor Thomassen 

Valand, Anne Cathrine Pedersdatter Mønnesland 

og Åse Gurine Olsdatter Tregde. 

 
20 Faddere ved dåpen: Rasmus Evensen Rosnes, 

Even Christian Pedersen Valvig, Gabriel 

Torkildsen Dyrestad, Anne Marthea Tobiasdatter 

Dyrestad og Emilie Carlsdatter Rosnes. 

 
21 Faddere ved dåpen: Karl Olsen Tregde, Reinert 

Rasmussen Udø, barnets far, Valborg Mortensen 

Tregde og ………. Olsen Tregde.   

 
22 Faddere ved dåpen: Skipper Reinert Rasmussen 

Landø, Karl Olsen Landø, Rasmus Aanensen 

Landø, Rasmine Olsen Landø og Inger Marie 

Aanensdatter Landø. 

 
23 Den siste keiser av Han-dynastiet i Kina styrtes i 

år 220. 

 
24 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. 
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Her dannes det germanske hav (Nordsjøen), idet en 

bugt går ut liksom en arm. Det fortelles at det der 

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

fortelles også at ulvene mister synet, på grunn av 

den veldige kulden, når de går over det frosne hav 

til disse øyene. Således er ikke bare landet fælt for 

mennesker, men også for dyr". 

 Ptolemæus omtaler navnet på sju av 

folkestammene i Scandza."I den nordlige del av 

øyen bor folket Adogit, beboerne på Hålogaland, og 

om dem fortelles det at de har midtsommer i 40 

dager uten nattemørke, og om vinteren i like lang 

tid har de aldri dagslys. Slik veksler sorg med 

glede, og folket er forskjellig fra andre, både hva 

lykke og ulykke angår. Dette fordi når dagene blir 

lengere ser de solen komme igjen i øst ved aksens 

kant. Men når dagene blir kortere, ser den ikke slik 

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

oss som den hever seg fra havet, og skal hos dem 

gå rundt langs jordens kant. 

 Et annet folkeslag der er screrefennae 

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

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

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

har gode hester. Det er disse folk som sender 

mårskinn til romerne. Disse folk har også en 

handel som strekker seg gjennom andre nasjoner. 

Folket går godt kledd, men de lever i fattigdom. 

 Så kommer forskjellige folkeslag (bergio, 

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

en flat og fruktbar slette, men som lider under 

andre folkeslags fiendlige angrep. Etter disse 

kommer folkeslag som ahelmil, finnaithae, fervir 

og gautigoth, som er et tappert folkeslag og meget 

krigersk. Det fins et folkeslag som heter evagerae, 

som er blandet med othingi. Alle disse folk bor 

som ville dyr i klippehuler eller festninger. Lenger 

borte bor ostrogothae, raumaricii (folk fra 

Romerike), regnaricii (fra Ranrike) og de 

fredsomme finner, som er fredsommeligere enn 

alle andre beboere fra Scandza. Deres likemenn 

vinoviloth (stammenavn for Vingulmark) og 

suetidi har en større kroppsbygning enn de andre 

av samme folkestamme, omtrent som danerne, som 

er av samme opprinnelse. Den samme 

kroppsbygning har også granii (grenir fra 

Grenafylke), augandzie (fra Agder), unixi, arochi 

(hørder), ranni (kanskje raumi, raumar), tetel 

(theler), rugi (ryger); for disse var for ikke så 

mange år siden Rodvulf konge. Han gav opp sitt 

eget kongerike og tok tilflukt hos Theoderic, 

gothernes konge. Disse folkeslag var større og 

modigere enn germanerne og kjempet som ville 

dyr". 

 Tyskeren Karl Müllenhoff tar i en bok opp 

diskusjon om denne fortegnelsen av folk i Norge og 

Sverige hos Jordanes, og mener å ha påvist at de 

                                                                                 

folkeslag eller stammer som bodde i Norge og 

Sverige er riktig, selv om navnene kan være noe 

feilaktig. Kong Rodvulf, som omtales av Jordanes, 

og som kom til Theodorik i Italia, er kanskje 

mannen som denne omtalen av folkeslag stammer 

fra. Tolkninger som adogith (háleygir) og ranni 

som trønder kan nok være tvilsomme. G. Storm 

tolker vinoviloth for vingviloth, som da er 

vingular, stammenavn for beborene på 

Vingulmark, og for ranni tyder han raumi (raumar 

på Romerike). Müllenhoff har tolket raunii, som 

thrauandii (trøndere). G. Storm mener at tolkingen 

av taetel, rugi er feil og at ethelrugi = oldn., adal-

rygir (ryger på fastlandet) i motsetning til eunize = 

eynir, øybo-ere i Rogaland. 

 Uansett forskjellige tolkninger så er det 

hos Jordanes tydelig nok oppregnet en rekke 

norske folkeslag, som begynner nord i landet og 

som så går oppover til finnene og derfra sydover 

langs Østerjøen, vestover til Norge fra Ranrike 

over Romerike, Vingulmark (kysten fra Svinesund 

til Drammensfjorden), Grenland og Agder til 

Ryger og Horder. Det er kystområdene i syd som 

vesentligst er kjent, og i innlandet nevnes kun 

Raumarike. 

Rodvulf er kanskje den konge som er omtalt på en 

svensk runestein i forbindelse med Theodorik. Ved 

Røks kirke i Østergøtland står en stein med 

runeinnskrift, som er den lengste av alle bevarte 

runeinnskrifter. Den er fra ca. 900. Innskriften 

lyder: "Fordum red Thjodrik den frygtløse konge, 

søkjæmpers styrer over Reidhavets Strand; sidder 

paa gotiske ganger nu rustet med skjold over aksel 

mæringers ædling". Thjodrik er den gothiske 

Theodorik, som var konge i Italia. Raidhavet er det 

hav som renner mot reidgothernes land, Italia.  

Den siste halvstofe henviser til en rytterstatue av 

Theodorik. Innskriften fortsetter: "Det forteller vi 

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 
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over ryger, haruder eller horder og flere norske 

stammer, og som kom til Theodorik. Når 

heltediktet på Røksteinen lar Raadulv med sine 

nordmenn bli drept i et blodig slag på Sjælland, så 

kan heltediktet ha sammenblandet den norske kong 

Rodvulf med erulernes konge med samme navn, 

som falt i et blodig slag mot longobarderne i ca. 

500 og har lagt dette slaget til Sjælland. 

 I Ynglingesagaen forteller Snorre 

Sturlasson om en del konger på Opplandene. Det 

nevnes en konge som het Åle den opplandske, som 

kom i strid med den svenske kongen Adils. De 

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

Adils vant. Det fortelles ikke hvem Åle var eller 

hvilke deler av Opplandene han hersket over. Adils 

og Åles levetid er ca. 650 e. Kr. 

 "Fundinn Noregr" forteller at Åshild, 

datter av Øystein hadde med Svade eller Svase 

Jøtun fra Dovre en sønn, Rolv på Berg, som røvet 

Nors søster Goe. Rolv på Berg er etter P. A. 

Munchs mening en historisk person fordi 

landnåmsmannen Bødvar hvite har sin herkomst i 

det tiende ledd fra Rolv. 

Rolv på Berg skal visstnok ha levet på Hedmarken 

i slutten av det 6. eller begynnelsen av det 7. 

århundre og være den eldste opplendingehøvding 

som er kjent.   

I Ynglingesagaen omtales rydningen av Solør, hvor 

Halvdan Gulltann var konge. Det fortelles at den 

svenske kong Ingjald Illraade hadde en sønn som 

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

hans far var død reiste han bort med de menn som 

ville følge ham, fordi svearne var enige om å drive 

bort kong Ingjalds ætt. Olav reiste først til Nerike, 

men da svearne hørte at han var der måtte han 

flykte. Han fór vestover til den elven som het 

Klara, og der begynte de å rydde og brenne skog og 

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

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

Svitjod (Sverige) hørte at Olav ryddet skog kalte de 

ham spottende Tretelja (treøks) - fordi hans arbeid 

var lite ærefullt. Olav fikk en hustru som het 

Solveig eller Solva, som var datter av Halvdan 

Gulltann fra Solør. Halvdan Gulltann var sønn til 

Solve, som var sønn til Solvar, sønn av Solve den 

gamle, som først ryddet Solør. Olav Ingjaldsson 

Treteljas mor het Gauthild, hvis mor var Olov, 

datter av Olav den skarpsynte, som var konge i 

Nerike. Olav og Solva fikk de to sønnene Ingjald 

og Halvdan. Halvdan vokste opp hos sin morbror 

Solve i Solør og ble kalt Halvdan Hvitbein. 

 Da det ble fortalt at Olav Tretelja hadde 

godt land i Vermland reiste det store mengder folk 

til ham, men landet kunne ikke livnære alle og det 

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

Tretelja var ingen stor blotmann, noe svearne ikke 

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

                                                                                 

blotet nok. Svearne samlet sammen mange folk og 

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

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

svearne fant allikevel ut at grunnen til uårene var 

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

kunne livnære alle, noe kongen ikke kunne lastes 

for.  

Svearne reiste så vestover Eidskogen, mellom 

Vermland og Solør, og kom helt uventet frem til 

Solør. Der drepte de kong Solve og tok Halvdan 

Hvitbein Olavsson til fange, gjorde ham til høvding 

og gav ham kongsnavn. Halvdan Hvitbein la Solør 

under seg, og fór siden til Raumarike (Øvre og 

Nedre Romerike), hvor de herjet og vant slagene. 

 Halvdan Hvitbein var en mektig konge og 

ble gift med Åsa, datter av Øystein Hardråde, som 

var konge på Opplandene og hersket over 

Hedmarken. Halvdan Hvitbein fikk med Åsa de to 

sønnene Øystein og Gudrød. Halvdan Hvitbein ble 

konge over store deler av Hedmarken, Toten, 

Hadeland og store deler av Vestfold. Han ble en 

gammel mann og døde sottedød på Toten. Liket ble 

ført til Vestfold, hvor han ble hauglagt på det 

stedet som het Skæreid i Skiringsal, antagelig 

Tjølling. Disse kongene er kalt opplendingskonger 

av ynglingestammen, og fra dem skal den norske 

kongeætt nedstamme. Etter kong Halvdan 

Hvitbeins tid opptrer kongene ikke lenger som 

opplendingekonger, men som konger i Vestfold.  

Den mektigste kongen på Opplandene i de eldste 

tider var Øystein Hardråde, Halvdan Hvitbeins 

svigerfar, som ble kalt for den mektige, den onde 

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

Hvitbeins sønn Øystein og hans sønn Halvdan den 

gavmilde nevnes som konger i Vestfold og på 

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

Halvdan den gavmildes sønn og etterfølger, 

Gudrød veidekonge, i frankiske annaler kalt 

"Godfrid", var konge over Vestfold, Hedmarken, 

Toten, Hadeland og Vermland. Ved ekteskap med 

Alvhild, datter av kong Alvarin fra Alvheim, fikk 

han også halvdelen av Vingulmark (kystlandet 

mellom Svinesund og 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. 
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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. 

 
25 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.  

 

                                                                                 
26 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 45. Traane. Udt. trå`ne. -- Tranum 

1630. Trannum 1668. Traanumb 1723.  

Forklaringen aldeles usikker. Kan maaske være 

Flt. i bestemt Form af trọð f., optråkket plass, 

hvorom se Indl. S. 82. De eldre Former kunne 

isaafald vise tilbake til en gammel Dat. Flt. (í 

Trọðunum). Munch har (Norge i MA. S. 134), uten 

noen gammel hjemmel, antatt, at gårdens navn 

opr. har været Þróndheimr; O. R. har betvivlet 

muligheten deraf. 

 
27 Eik var den gang ett av de mest etterspurte 

treslag i flere av landene rundt Nordsjøbassenget, 

og særlig i Holland. Det heter seg at ”Amsterdam 

er bygd på Halse og Holum”, for på 15- og 1600-

tallet ble store mengde trelast solgt på markedet i 

Harkmark til oppkjøpere i Amsterdam. Det var 

ikke bare i Holland at norsk trevirke ble nyttet, for 

nedelenderne hadde også med seg trelasten fra 

Harkmark til koloniene i Sørøst-Asia (Indonesia).  

 
28 Fra O. Ryhgs ”Norske Gaardnavne” (Kristiania 

1912). Gnr. 84. Heddeland. Udt. hæ`ddlann. -- 

Helleland DN. VII 548, 1522 VI 745, 1530. X 773, 

1541. Hellelanndt 1601. Hellelandt (østre og 

vestre) 1604.1/1, 
1/1. Helleland St. S. 294. 

Heldeland 1630. Vester og Øster Heddeland 1668. 

1723. 

*Helliland; af hellir m., Klippehule, Skjul under en 

fremspringende Klippe (Indl. S. 55). Helleren 

kaldes Tinghelleren (Storaker og Fuglestvedt, 

Folkesagn samlede i Lister og Mandals Amt. I S. 

79). 

 
29 I årene 1349-1351 herjet Svartedauden for full 

styrke i Norge, og flere kyst-, mellom- og 

innlandsbygder på Agder ble lagt helt øde. I 

mellombygder som Øyslebø og nabosognene var 

situasjonen noe annerledes, for i disse områdene 

overlevde enkelte familiemedlemmer og 

etterkommerne etter dem var med på å befolke 

kystområdene Halse, Harkmark og Søgne på 14- og 

1500-tallet.  

Are Torgilssen Heddelands far var visstnok Torgil 

Aslaksen som satt med store mengder jordgods 

både i Øyslebø og Vigmostad. Han må være født 

rundt 1360 og hans far Aslak må dermed være født 

før 1349 og mest trolig kom han fra en av 

mellombygdene Finsland, Øyslebø eller 

Vigmostad.  

Forhenværende lokalhistoriker og slektsgransker 

Syvert Mæsel fra Finsland hevdet på 1980-tallet at 

det gikk en slektslinje (Foss-Manflålinjen) fra 

1400-tallet som krysset vest-øst på Agder, fra nord 

i Sør-Audnedal, via Vigmostad og Øyslebø til 

Finsland. Jeg har forsøkt å finne ut mer om hvilke 

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_soek.prl?BIND=VII&SIDE=548&med_dato=on&med_sted=on&med_ingress=on
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slekter som kan knyttes opp mot denne linjen, men 

har til nå ikke klart å finne dokumentasjon for at 

Torgil Aslaksen tilhørte denne slekten. 

 
30 Slik beskrives herredene i Norge få år før 

unionsoppløsningen i 1905: Øyslebø, herred i 

Lister og Mandals amt, 153,76 km.2 med 920 

innbyggere og utgjør Øyslebø sogn av Holme 

(Holum) prestegjeld. Herredet ligger nord for 

Holme sogn i den nedre delen av Mandalen på 

begge sider av Mandalselva. Dalbunnen er flat og 

veldyrket, men dalsidene kan på enkelte partier 

være svært bratte. På vestsiden av Mandalselva, i 

dalføret mot Vigmostad, finner vi flere gamle 

storgårder som blant annet Gangsaa og 

Manneraak. Like ved Mandalselva ligger 

storgården Usland, som er en av de eldste bebodde 

gårder i amtet. Av arealet utgjør 5,93 km.2 åker og 

eng, 60,02 km.2 skog, 4,17 km.2 ferskvann og det 

øvrige utgjør utmark og myrområder. I perioden 

1901-1907 ble det foretatt nyoppdyrkning av 313 

mål utmark. De viktigste næringsveiene i herredet 

er skogbruk og jordbruk med husdyrhold og 

hagebruk. Øyslebø har hovedveiforbindelse til 

Laudal, Mandal og Holme. 

 
31 Slektsforbindelser til Nedenes, Risør og 

Tønsberg: 

Søfren Pedersen het en ung mann fra Nedenes 

amt som i 1592 kom til kongens gård Fuskeland i 

Holum sogn for å være fogd der. Han nevnes som 

vitne i flere rettssaker i årene 1608 og 1611. I 

denne perioden bodde Søfren på Vådne i samme 

sogn. Blant de øvrige vitnene i de saker som gjaldt 

laksefiske i elva var også Søren Sagmester. Søfren 

Pedersen Vådne satt sitt seglmerke under et av 

dokumentene, og det bekrefter hans tilstedeværelse 

i distriktet. Etter dette forsvant Søfren i kildene fra 

Halse- og Holumsdistriktet, men sønnen hans, 

Peder Søfrensen, overtok gården Vådne. Peder 

var gift med Anna Clausdatter. Hun var datter av 

Claus Mogensen (1570-), som var borger av 

Tønsberg, men rundt 1630 flyttet han til dattera og 

svigersønnen på bruket Vådne under gården 

Holum (Holmegård). Claus Mogensen ønsket å 

sikre seg gravplass under kirkegulvet i Holum 

kirke, og for å få en slik ettertraktet plass blant de 

gjeveste betalte han 10 riksdaler til kirken.  

Etter Peders død i 1630 giftet enka Anna seg opp 

att med Gjert Lauritzen Vådne, som mest 

sannsynlig var fra Tønsbergdistriktet.  

En Olle Søfrensen, født 1607, nevnes i 1665 som 

oppsitter på Nordre Tregde i Halse kirkesogn; han 

hadde sønnen  Søffren Olsen, født 1645, som 

nevnes 20 år gammel i 1665. 

I matrikkelen av 1647 er gården Tregde delt  i 

Søndre- og Nordre Tregde. Begge gårdene er på 3 

                                                                                 

huder hver. Fredrik Jensen satt som eier av gården 

Søndre Tregde, mens brukerne var Jens Pedersen 

(1½ hud), Jens Jensen (1 hud) og Søren Tregde (½) 

hud.  Tarald Tregde satt som eier av 2½ hud og 1 

gsk. i Nordre Tregde. Den andre eiere av Nordre 

Tregde var Knud Tregde som satt med 1 gsk. i 

gården. Brukerne av gården var Tarald Tregde (1 

hud og 10 eng), Jakob Tregde (10 eng.) og Knud 

Tregde med 4 eng. Det er 12 eng. i 1 hud, og 

derfor må jordgodset som da ble brukt av Jakob 

Tregde ha tilhørt Tarald Tregde.  

Peder Søfresen Vådne drev stort innen 

handelsvirksomhet og var borger av Tønsberg. Han 

og hustruen Anna hadde  døtrene Karen og 

Maren Pedersdøtre Vådne. Karen Pedersdatter 

ble gift med den rike kjøpmannen og 

sagbrukseieren Anders Thomassen (1618-). Han 

var borger av Kristiansand men husstanden hans 

bodde ”udi Mortensbo i De danske Boder” i Halse 

(deler av det området som senere ble til Mandal 

by). Maren Pedersdatter ble gift med Jens 

Thomassen Sodeland, til Skjernøysund i Halse 

hvor han drev gjestgiveri. Husstanden hans flyttet 

senere til tingplassen Leirkjerr under gården 

Tjortedal i Holum. Anders og Jens Thomassønner 

var brødre, og det var altså to søstre som giftet seg 

med to brødre. To slekter som tilhørte datidens 

økonomiske maktelite og borgerskap ble sveiset 

sammen.  

Anders Thomassen var sønn til Thomas Jensen 

Sodeland (1582-1665) på Sodeland i Holum 

kirkesogn. Barna deres var Peder, Jørgen og 

Thomas Anderssønner og Maren Anne, Sidzeld og 

Karen Andersdøtre. 

Jørgen Andersen fortsatte virksomheten i ”De 

danske Boder”. Han var gift med Karen 

Hansdatter, som var født samme sted. Familien 

levde i stor velstand, og de satt blant annet med 

betydelige eierparter i Østerlandske Fiskerier. 

Blant deres barn var Marte Jørgensdatter, som 

var gift med Caspar Jørgensen Astrup.  

Jørgen og Karen hadde også sønnen Morten 

Jørgensen Tregde, som døde i 1734. Han var gift 

med Maren Christiansdatter Sandnes, som var 

født i 1708 i Halse sogn. Etter at hun i en alder av 

bare 26 år ble enke giftet hun seg opp att med 

Daniel Danielsen Dybo. I sitt første ekteskap hadde 

Maren døtrene Dorthe, som var født i 1729 og 

Karen, som var født i 1733. Karen ble gift med 

Salve Jensen på Øvre Nøding i Holum sogn. I sitt 

andre ekteskap hadde Maren døtrene Torbør 

(Torborg) og Kirsten Danielsdøtre. 

Maren Christiansdatter Sandnes var barnebarn 

av godseier Rolf Naisen Sandnes, som på det 

meste satt med et jordgods på 68 huder på Agder 

og som i tillegg hadde giftet seg til mye gods i 
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Bratsberg og Tønsberg. Der i området øst for 

Agder satt også slekten til Jørgen von Ansbach 

med mye gods. Rolf Naisen hadde to døtre, Anne 

og Kirsten. Anne var gift to ganger. Hennes første 

ektemann var Christian Sterck, men etter dennes 

død giftet hun seg opp att med Søfren Pedersen, 

som var Jørgen von Ansbach sin dattersønn. 

Kirsten var gift med fogden Friedrich Jensen 

som var farfar til Maren Christiansdatter; hun 

som ble gift med Morten Jørgensen Trægde. Ei 

Dorthe Mortensdatter nevnes på Søndre Tregde i 

1769. Friedrich Jensen var også svigerfar til 

sorenskriver Christen Iversen og morfar til 

sorenskriver Friedrich Andersen, som var sønn til 

Risørborgeren Anders Didriksen. 

Christian Sterck var en meget aktiv, men også 

svært omdiskutert forretningsmann; han ble fogd i 

Mandals Len i 1619, men før denne tid hadde han 

vært offentlig tjenestemenn både i Øster Risør, 

Vester Risør og i Nedenes. Som fogd og 

forretningsmann skulle han ivareta både kongens 

interesser, sine egne forretningsinteresser og 

”almuens nødtørftige” interesser. Dette førte i 

mange tilfeller til konflikter mellom ham og de 

personer hvis interesser han skulle ivareta. Den 

første klagen på Sterck ble sendt til København i 

1626. Fire år senere fryktet man i København at 

allmuen på Agder skulle overfalle, skade eller i 

værste fall drepe Sterck. 

”Den 31. juli 1630 ble der andraget om kongens 

nådigste beskjærmelsesbrev for fogden”. Kongen 

selv, Christian IV., gav i denne anledning klart og 

tydelig sin mening til kjenne, og det var ingen tvil 

om at han hadde stor sympati for fogden Sterck.: 

”Det er vår vilje at det ikke skal vederfares 

Christian Sterck noen vold eller overlist. Han er 

tatt under vår hegn og beskjærmelse, så han fri, 

sikker og uhindret kan søke retten under vår 

hyldest og nåde”.  

Den 19. mars 1631 kunngjorde Christian IV. et 

bekreftelsesdokument (Confirmantsbrev) hvor 

kongen i egen person uttrykkelig erklærte at det er 

på hans vegne og etter hans nådigste befaling at 

”Os elschelige Christian Sterck og Rolf Sandnes 

fra Mandals Len skal være forundt forpaktningen 

udi sju år av alt det laksefiskeri som kronen 

tilkommer i nevnte len”. At Os elschelige Christian 

Sterck året etter ble dømt i Herredagen i Bergen, 

ser ikke ut til å ha satt noen stopper for hans 

karriere. 

Christian Sterck var også storgodseier, 

tolltjenestemann og krovert i Øster Risør ved sin 

død før 25.5.1658. For på denne dag innbrakte 

hans søsterdatter, Margrethe Jochumsdatter, Hans 

Reinichers enke, sitt arvekrav i boet til avdøde 

Christian Sterck. Arvekravet ble rettet til kanselliet 

i København. Det var et stort skifte, for Sterck 

                                                                                 

hadde gjennom årenes løp kjøpt opp mye jordgods 

– særlig i Risørdistriktet, og han satt blant annet 

som eier av Risør bys grunn. 

Etter Christian Stercks død giftet enken, Anne 

Rolvsdatter, seg opp att med Søfren Pedersen, 

som i 1664 nevnes som eier av ⅔ hud i Risør. Dette 

eierforholdet førte Pedersen i rettssak med Isack 

Falck, som var Risør bys grunnlegger. Falck var 

blant de rikeste godseierne i Risørdistriktet, for i en 

periode satt han med totalt 75 huder jordgods på 

Agder beliggende i bygdene Søndeled, Gjerstad, 

Vegårshei, Holt, Østre Moland, Tromøy, Fjære og 

Treungen, og i tillegg noe gods i Brunlanes. 

Søfren Pedersen overtok Stercks jordgods i 

Randvik og Buvik, og pantegodset i blant annet 

Moen, Vestre Rød og Bratland, men der satt han på 

forhånd med 2 huder i Nautenes og ¼ hud i 

Hønnebø og herunder sagbruket i samme gård. 

Nautenes hadde Søfren Pedersen arvet ved skifte i 

januar 1623 etter sin far, lagmannen, hvis eldste 

sønn hadde arvet familiens jordgods på Odderøya i 

Oddernes sogn, samt 1 hud i Ottesland i Austre 

Moland med tilhørende sagbruk. Den tredje 

lagmannsønnen arvet Hønnebø i Søndeled. 

 
32 Faddere ved dåpen: Jakob Pedersen Rosnes, 

Peder Christensen Dyrestad, Salve Edvardsen, 

Tomine Evensdatter (Auensdatter) Rosnes og 

Svane Auensdatter Dyrestad. 

 
33 Gunsten Christensen Dyrestad er ikke nevnt i 

skifte av 5.11.1678, men derimot i skifte av 

2.9.1711 som sønn til Christen Gundsteensen 

Dyrestad. I skifte av 2.9.1711 opplyses det også at 

Gunsten Christensen hadde søstera Anne 

Christensdatter som da var gift med Christen 

Ouensen  (Øvensen) Rosnes. Gunsten Christensen 

må dermed feilaktig være uteglemt i skifte av 

5.11.1678. 

 
34 Faddere ved dåpen: John Michelsen Steinsland, 

Aanen Michelsen Hesteland, Ole Danielsen Lohne, 

Raani Olsdatter Lohne  og  Anna Marie 

Johnsdatter Steinsland. 

 
35 Faddere ved dåpen: Ole Osestad, Tobias 

Osestad, Knud Udland,  Anne Osestad og Elisabeth 

Haddeland. 

 
36 Faddere ved dåpen: Knud Olsen Udland, Peter 

Olsen Rømteland, Berent Tobias Olsen, Anne 

Elisabeth Udland og Trine Evensdatter Osestad. 

 
37

 Faddere ved dåpen: Olaus Olsen Møglestu, 

Tobias Torbjørnsen Steensland., Tobias Olsen 

Rømteland, Catrine Jacobsdatter Osestad og  
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Elisabeth Olausdatter Møglestu af Qvaas (Kvås) 

kirkesogn. 

 
38 Faddere ved dåpen: Ole Eriksen Rømteland, 

Tobias Torbjørnsen Steensland, Ole Torbjørnsen 

Osestad, Inger Aasine Knudsdatter Rømteland og 

Anne Mathea Eriksdatter Osestad. 

 
39 Faddere ved dåpen: Knud Udland, Tobias 

Osestad, Ole Osestad, Elisabeth Osestad og Anne 

Elisabeth Udland.  
40 Faddere ved dåpen: Aanen Gjertsen Landø, 

Gjert Aanensen Landø, Rolf Olsen Landø, Barbro 

Marie Aanensdatter Landø og Gunhild Marie 

Rolfsdatter Landø. 

 
41 Rasmus Marcelius Aanensen Landø var sønn 

til Aanen Gjertsen Landø, født 1776 på Landøy i 

Halse kirkesogn, og hustru Aase Nilsdatter 

Ørbek. Hun var i 1801 tjenestepike i Aanen 

Gjertsens husstand. De giftet seg 23.10.1803 i 

Halse kirke. Som vitner nevnes Nils Torgiesen og 

Thomas Gjertsen Tregde. 

Aanen Gjertsen Landø kan føre sin slekt tilbake til 

Lasse Gjestsen (Gjertsen) Landø, død før januar 

1685, skifte 21.1.1685 på Landø, og hustru Karen 

Gamelsdatter Frivold, nevnt som enke 21.1.1685 

på Landø i Halse kirkesogn, og som giftet seg opp 

att med Joen (Bjørnsen). Hennes bror var Omund 

Gamelsen Frivold. Lasse Gjestsen må ha byttet 

navn til Lasse Gjertsen eller så er det samme 

person som omdales med to navn, både Gjestsen og 

Gjertsen. Fra da av brukes navnet Gjertsen. Lasse 

Gjertsen og Karen Gamelsdatter hadde barna: I. 

Gjert Lassesen, II. Tormoe Lassesen, III. 

Ingeborg Lassesdatter og IV. Maren 

Lassesdatter. Ved skifte 21.1.1685 var det et 

jordgods på 1 hud i gården Landø i Halse. 

Gjert Lassesen Landø, død før august 1743, skifte 

31.8.1743 på Landø, var gift med Allu 

Aanensdatter Landø, nevnt 31.8.1743 som enke 

på Landø. Hun var datter av Aanen Christensen 

Landø, død før oktober 1721, skifte 9.10.1721 på 

Landø i Halse kirkesogn og Barbro Thomasdatter 

Landø, nevnt 9.10.1721 som enke på Landø. De 

satt med et jordgods på 16¼ eng. i gården Landø. 

Ved skifte Gjert Lassesen av 31.8.1743 nevnes 

barna: I. Lasse Gjertsen, men han var da død og 

hans sønn Gjert Lassesen er nevnt, II. Peder 

Gjertsen, gift og er sjømann av yrke, III. Aanen 

Gjertsen, IV. Thomas Gjertsen på 23 år, V. 

Gunhild Gjertsdatter, VI: Karen Gjertsdatter, 

VII. Kirsten Gjertsdatter og VIII. Maren 

Gjertsdatter. 

Aanen Christensen Landø, skifte 9.10.1721 og 

hustru  Barbro Thomasdatter Landø, nevnt 

                                                                                 

9.10.1721 hadde i 1721 barna: I. Christen 

Aanensen som bodde på  gården, skifte 

24.12.1754, II. Jakob Aanensen, gift og bosatt i 

Trondheim, III. Anne Aanensdatter, gift med 

Rasmus Gulovsen Høgsås,  IV. Marte 

Aanensdatter, gift med Jørgen Olsen Lunde, V. 

Allu Aanensdatter, gift med Gjert Lassesen 

Landø.   

Allu og Gjert Lassesen Landø, skifte 31.8.1743, 

hadde altså sønnesønnen Gjert Lassesen Landø, 

født 1731 på Landø. (Landøy) i Halse kirkesogn, 

nevnt 70 år i 1801, død før januar 1802, skifte 

22.1.1802 på Landø i Halse kirkesogn. Han var gift 

med Barbro Evensdatter, født 1731 i Halse 

kirkesogn, nevnt 70 år i 1801, nevnt 22.1.1802 

som enke på Landøy. 

Gjert Lassesen Landø var gårdbruker, los, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Landø (Landøy), 

matrikkelnummer 102 (1668), matrikkelnummer 

92 (1838), løpenr. 259b (1886), gnr. 19, bnr. 5, 

(1886-1963) i Halse og Harkmark herred. 

Barn: I. Lasse Gjertsen Landø, nevnt myndig i 

1802. II. Sven Gjertsen Landø, født på Landø i 

Halse. III. Tormod Gjertsen Landø, født på 

Landø i Halse, nevnt 32 år i 1801, gift med Barbro 

Osmundsdatter Tregde, nevnt 28 år i 1801, bosatt 

på Tregde i Halse. IV. Karen Gjertsdatter 

Landø, født på Landø i Halse. V. Marte 

Gjertsdatter Landø, født på Landø i Halse. VI. 

Aanen Gjertsen Landø, født 1776 på Landø i 

Halse, til hjemmebruket på Landøy, nevnt 25 år og 

ugift i 1801. VII. Alet Gjertsdatter Landø, født 

på Landø i Halse. 

 
42

 Faddere ved dåpen: Peder Aanensen Ime, 

Søren Aanensen Storager, Hans Thomassen 

Kanten, Severien Ime og Gunil Johannesdatter 

Ime. 

 
43 Skattematrikkelen 1647 er gruppert etter  

gårdenes beliggenhet i Halse kirkesogn i Halse og 

Harkmark herred i henhold til matrikkelen av 

1838. Det oppgitte matrikkelnummeret i selve 

skattematrikkelen av 1647 er basert på matrikkelen 

fra 1668.  

Omfatter følgende gårder: Skogsøy (Skogsø), 

Landøy (Landø), Udøy (Udø), Ytre Berge, Rossnes 

(Rosnes), Farestad, Dyrestad (Dyrstad), 

Skjernøysund, Homsviken med Studsøy, Frivold, 

Eskeland, Kige, Omland (Aamland), Tregde 

(Trægde), Mønnesland (Mønesland), Osland 

(Ousland), Tofte, Sti og Jaabæk.  

 
44 Folketellingen av 1801 er tilgjengelig og søkbar 

under Digitalarkivet. Ut fra det forhold er kun de 

husstander som er mest aktuelle for slekten Karlsen 
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registrert i denne slektshistorien. Dette gjelder 

enkelthusstander under gårdene Landøy (Landø), 

Rosnes (Rossnes), Dyrestad (Dyrstad), Frivold, 

Kige, Tregde (Trægde) og bruket Kanten under 

gården Ime, alle i Halse kirkesogn i Halse- og 

Harkmark herred.  

 
45 Aanen Gjertsen Landø giftet seg 23.10.1803 

med Aase Nilsdatter Ørbekk, som i 1801 var 

registrert som husstandens tjenestepike.  

 
46 Matrikkelen av 1838 er som skattematrikkelen 

av 1647 gruppert etter gårdenes beliggenhet i Halse 

kirkesogn i Halse og Harkmark herred. Den 

omfatter følgende gårder i matrikulert rekkefølge: 

Skogsø (91), Landø (92), Udø (93), Berge ytre 

(94), Rosnes (95), Farestad (96), Dyrestad (97), 

Skjernøsund (98), Studsø (99), Homsviken (100), 

Frivold (101), Eskeland (102), Kige (103), Omland 

(104), Tregde (105), Mønesland (106), Osland 

(107), Tofte (108), Sti (109) og Jaabæk (110) samt 

Østerlands og Malmø Laxefiskerier (111). 

 
47 Jakob Pedersen Rosnes, død 18.9.1844, 68 år, 

gravlagt 27.9.1844. 

 
48 Torkild Johannesen Dyrestad sin sønn Lars 

Christen Torkildsen, død 22.5.1844, 2½ år, 

gravlagt 28.5.1844. 

 
49 Tørres Christensen Dyrestad sin sønn Jakob 

Tørresen Dyrestad, død 25.4.1845, 9år, gravlagt 

2.5.1845. 

 
50 Christen Rasmussen Dyrestad, død 

28.12.1845, 68 år, gravlagt 2.1.1846. 

 
51 Salve Rasmussen Farestad sin sønn Christen 

Rasmussen, født 21.11.1818 på Farestad i Halse. 

 
52 Matrikkelen av 1905 er gruppert etter gårdenes 

beliggenhet i Halse kirkesogn i Halse og Harkmark 

herred. Den omfatter følgende gårder i matrikulert 

rekkefølge, og da med registrerte gårdsnummer av 

1886: Landø (19), Dyrestad (24), Eskeland (29), 

Tregde (32) og Jaabæk (37). Det var på disse 

gårdene i herredet hvor slekten Karlsen på Tregde 

hadde sine nære slektninger eller de giftet seg til.  

 
53 I manntallet av 1950 over jordeiere, brukere og 

oppsittere, del 1 gis en oversikt over hvert 

registrert bruk på en gård. Det opplyses om 

bruksnummer, brukets postadresse, om hvem som 

er eier, bruker eller oppsitter på det angitte bruket, 

det opplyses om dennes yrke og om når og hvor 

den registrerte personen er født. Det er følgende 

gårder i Halse og Harkmark herred som omtales i 

                                                                                 

del 1: Landø (19), Eskeland (29), Tregde (32) og 

Jaabæk (37).  

 
54 Tilleggsopplysning: I 1955 er mekaniker Karl 

Larsen oppført som eier av bnr. 8 og 9 på gården 

Eskeland. 

 
55 Postkontoret på Tregde lå i hovedbygningen på 

denne eiendommen. 

 
56 I hovedbygningen på denne eiendommen var det 

også forretningslokale og bakeri. 

 
57 Tora Gunlaug Hønneland, født 22.2.1904 på  

Jaabæk var gift med lærer Gunstein Hønneland, 

født 13.7.1886 i Laudal kirkesogn.  De bodde i den 

kommunale lærerboligen på Ime i Halse og 

Harkmark herred. Tora Gunlaug Hønneland var 

også søster til gårdbruker og jordeier Håkon 

Jaabæk på det ene av hovedbrukene på 

slektsgården  Jaabæk.  


