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HORDALAND PÅ 900-TALLET 
MAKTKAMPEN MELLOM RIVALISERENDE HERSKERÆTTER 

 
Snorre Sturlasson forteller at da kong Harald Hårfagre Halvdansson begynte å bli en gammel mann 

oppholdt han seg ofte på de storgårder han hadde i Hordaland. Kongens storgårder var Alrekstad 

(Alreksstad-ir), Seim i Alversund og Fitjar på Stord, samt Utstein ved Rennesøy i Boknafjorden og 
Avaldsnes på Karmøy i Rogaland.  

Da kong Harald Hårfagre i år 930 skulle dele riket mellom sønnene beholdt han selv 

midtlandet - det vil si Hordaland og Fjordane, men han gav sine sønner Rørek og Gudrød, som var i 
hirden, flere len i Sogn og Hordaland. 

Kong Harald Hårfagres sønn, som han hadde med dronning Ragnhild, var Eirik, senere kalt 

Blodøks. Han ble etter morens død oppfostret hos Thore herse Roaldsson i Fjordane. Eirik "Blodøks", 

som var kongens gjeveste sønn, ble først tildelt Hordaland og Firdafylke. 
Islendingenes nasjonalhelt, Egil Skallagrimsson, levde på samme tid som Eirik "Blodøks", og 

hans historie som omhandler Hordaland er vel omtalt i Egils saga. Egil var født ca. år 900 på Island, 

hvor hans far Skallagrim bodde på gården Borg. Da Egil for første gang kom til Norge oppholdt han 
seg hos Thore herse Roaldsson i Firdafylke. Det oppstod et fortrolig vennskap mellom Thore herses 

sønn Arinbjørn og Egil Skallagrimsson, som forøvrig varte så lenge de levde. Arinbjørn var også en 

god venn av Eirik "Blodøks", som var som nevnt oppfostret hos Thore herse.  
 

 
 
Steinalderverksted fra Espevær i Sunnhordland ”der nordmenn engang brøt grønnstein ut av fjellet og hugg sine 

emner til redskaper som de brukte selv, og som de drev handel med blant folk sønnenfor og nordenfor”. Dette 

funnet av et ”verkstad” er ett av de bedre bevis på at dette området av Hordaland har vært bebodd i eldre tid. 
Disse fjellområdene var også svært gunstig egnet for bakholdsangrep og geriljakrigføring i vikingtiden.  

 

Under sitt første besøk i Norge hadde Egil Skallagrimsson drept Bård Årmand på Atløy (ved 

munningen av Dalsfjorden i Sunnfjord) i Sogn og Fjordane og utøvet annen vold. Kong Eirik 
"Blodøks" tilgav Egil, etter henstilling fra Thore herse, mot at han betalte bøter og ikke oppholdt seg 



lenge i landet om gangen. Egil Skallagrimsson kom tilbake til Norge da Thore herse var død, og 

Arinbjørn Thoresson var blitt lendermann. Egil giftet seg med Åsgerd Bjørnsdatter, som var enke etter 

hans bror Thorolv Skallagrimsson, og datter av Bjørn Hauld, og med henne fór Egil til Island med sine 
skatter. 

 

 
 
Hvalkjøtt var en tidlig nyttet ressurs både på Island og i Norge. Dette bildet viser hvalflensing. Alt som kunne 

nyttes av det fangede dyret ble brukt i husholdningen. Det påstås at hvalkjøtt var en av islendingenes viktigste 
matressurser, og særlig i krig eller i krisetider da forsyningene av andre matvareressurser fra fastlandet i Norge 

stoppet opp.  

 

Til Island kom det senere beskjed om at Bjørn Hauld var død, og at Berg-Anund på gården Ask på øya 

Fenring (Askøy) i Hordaland hadde tatt hånd om arven. Berg-Anund var gift med Gunhild 
Bjørnsdatter, som var datter av Bjørn Hauld i hans andre ekteskap. Egil Skallagrimsson reiste da til 

Norge i 933 og krevde forgjeves arven av Berg-Anund. Egil stevnet nå Berg-Anund for Gulating, hvor 

han hadde med seg Arinbjørn Thoresson og et stort følge. Tilstede på Gulating var også kong Eirik 
"Blodøks", hans dronning Gunnhild og hennes slektning Alv Askmann. Berg-Anund kom til Gulating 

sammen med sin to brødre Atle den skamme (den korte) og Hadd, som var en stor viking. 

I Egil Skallagrimssons saga omtales dette Gulatings møtet, som fant sted i 934. Her fortelles 

det at det kom en mengde bønder dit, men kun fra de tre fylkene Firdafylke, Sogn og Hordafylke, og 
blant dem skulle det etter gammel skikk velges lagrett og dommere. Arinbjørn Thoresson oppnevnte 

dommere fra Firdafylke og Thord av Aurland dommere fra Sygnafylke (Sogn). Dommerne satt på en 



slette, som var innhegnet av oppreiste hasselstenger, og som var bundet sammen med snorer kalt 

"vebaandene". Ingen måtte bryte disse "vebaandene", og skulle noen finne på å gjøre det ble han sett 

på som en skjender av helligdommen.  
Sannsynligvis ble Gulating holdt på Guløy, sydøst for Eivindvik prestegård i Sogn og 

Fjordane. Guløy er en halvøy med et smalt eid forbundet med gården Floli. Under Gulatings møtet 

grep dronning Gunnhild inn og fikk sin slektning Alv og hans menn til å storme inn i lagretten. De 
skjærte over "vebaandene", brøt ned hasselstengene og jagde dommerne bort. Dette gjorde hun fordi 

hun var redd for at kjennelsen skulle gå til fordel for ekteparet Åsgerd Bjørnsdatter og Egil 

Skallagrimsson. Eirik "Blodøks" løp etter Egil Skallagrimsson for å drepe ham, men Egil kom seg 

unna og seilte nå i all hast mot Borg. Kong Eirik utviste igjen Egil fra landet, og nå med det tillegget at 
hvem som ville kunne drepe ham - da han nå var lyst fredløs.  

Berg-Anund og hans bror Hadd satt hjemme på gårdene sine til de mente Egil Skallagrimsson 

var reist fra landet, og kongen lot sin nære slektning Frode sitte med en del menn på gården Årstad, i 
tilfelle de måtte komme Berg-Anund til unnsetning. Hos Frode på Årstad var også kongens eldste sønn 

Ragnvald, som da var ti eller elleve år gammel.  

Egil Skallagrimsson hadde startet reisen til Island uten å være klar over at kongen hadde lyst ham 
fredløs, men ved utværet Vitar utenfor Alden i Sunnfjord traff han på noen fiskere som fortalte at 

kongen nå hadde landsforvist ham og i tillegg lyst ham fredløs. Det var lite vind, og derfor ble Egil 

liggende ved Vitar en tid, men så en kveld - mens fiskerne på stedet kom roende inn mot land - blåste 

det opp og Egil kunne da stikke til havs, for å prøve å sette kursen hjem mot Island.  
Fiskerne på stedet fortalte nå til folk på land at Egil Skallagrimsson hadde reist fra Norge. 

Dette fikk også Berg-Anund høre, og var fra nå av trygg på at han ikke ville bli angrepet av Egil. 

Berg-Anund sendte fra seg de menn han hadde hatt hos seg til forsvar og rodde så til Årstad. Frode 
fulgte ham til Ask, men kongssønnen Ragnvald Eiriksson skulle være tilbake på Årstad med ti eller 

tolv mann. Da Frode var reist fra Årstad tok Ragnvald en karve (skute som vesentlig ble brukt 

innenskjærs) han hadde og reiste sammen med sine menn til sin tidligere fosterfar, Skeggthore på 

Herløy (Herdla) ved Askøy. 
Det var ikke lenge før vinden, som Egil Skallagrimsson hadde satt sin lit til, løyet. Han kom 

seg nå ikke videre, og hadde ikke annet å gjøre enn å ro inn til Herløyvær, ytterst i leia, og fikk fortøyd 

skipet der. Egil rodde om natten, i en liten båt, inn til Herløy, hvor han fikk vite at kongssønnen 
Ragnvald Eiriksson og hans menn var på gården og at alle var fulle. Frode, kongens mest betrodde 

mann, var på besøk hos Berg-Anund, som kun hadde gårdens tjenestefolk tilstede.  

Egil Skallagrimsson rodde nå i all hast tilbake til skipet sitt, hvor han befalte alle ombord at de 
måtte gjøre våpnene klare. Han satte tolv mann til å passe skipet, men dro selv med sytten mann inn 

gjennom sundene, og om kvelden kom de inn til Fenring (på Askøy). Egil gikk om natten alene, godt 

bevæpnet og med hjelmen skjult av en sid hatt, opp til et skogsholt på øya, hvor han traff på noen 

gutter som gjetet dyrene, da det var oppdaget bjørn på øya. Egil fortalte guttene at han selv hadde blitt 
forfulgt av bjørnen, og ba dem gå å fortelle til Frode og Berg-Anund at bjørnen var inne i skogen og at 

de lett kunne drepe den der. En av guttene løp opp til Ask og fortalte Berg-Anund om bjørnen. På 

gården var alle gått til sengs unntatt Berg-Anund, Frode og Hadd, og de tok straks til våpen og løp ut i 
skogen. De så at noe rørte seg i krattskogen og mente det var bjørnen. Berg-Anund ba Frode og Hadd 

stille seg mellom skogen og krattet, for å passe på at ikke bjørnen slapp inn i det store skogsholtet, og 

selv skulle Berg-Anund angripe bjørnen. I krattet lå Egil Skallagrimsson, som nå løp mot Berg-Anund 
og drepte ham etter en kort kamp. Hadd og Frode kom løpende til, men da kastet Egil spydet mot 

Frode, som fór like gjennom ham og drepte ham på stedet. Egil svingte nå sverdet mot Hadd og hugget 

ham ned. Like etter møtte Egil elleve av sine menn, som var kommet for å se etter ham. Han beordret 

sine menn til å følge seg opp til gården, hvor de drepte alle som ikke klarte å flykte, ranet alt godset og 
tilintetgjorde alt de ikke kunne klare å bære med seg. Kveget jagde de ned til stranden, slaktet det og 

lastet ombord i båten så mye den kunne bære. Så rodde de avsted gjennom sundene til Herløy 

(Herdla), hvor de møtte kongssønnen Ragnvald Eiriksson på sin karve.  
Ragnvald hadde hørt at Egil Skallagrimsson var kommet til Herløyvær, og ville varsle Berg-

Anund - slik at de kunne gå til angrep på den landsforviste Egil. Egil, som nå ville hevne seg en gang 

for alle, styrte med stor fart sin skute rett mot karven, som kantret, og alle falt i vannet. Egil lot ingen 

av kongens lakeier slippe fra det med livet i behold. Ragnvald Eiriksson og hans menn hadde ingen 
mulighet til å forsvare seg, og ble derfor "slaktet" som dyr.  



Egil Skallagrimsson var tilfreds og kvad et vers, hvor han uttrykte sin glede over hevnen, samt sin 

forakt og vrede over dronning Gunnhild og kong Eirik "Blodøks". På Herløy gikk Egil også i land og 

plyndret gården, men der klarte Skeggthore og hans menn å flykte. Etter plyndringen rodde Egil og 
hans menn tilbake til skipet, som lå ved Herløyvær, og nå trengte de ikke vente lenge før de fikk god 

vind. Men før de seilte vekk gikk Egil opp på øya, og på en bergkant som vendte inn mot land tok han 

en hasselstang som han tredde et hestehode på og kvad følgende ord: "Her sætter jeg op nidstang, og 
vender jeg dette nid mod kong Erik og dronning Gunhild".  

Han vendte så hestehodet inn mot land og sa: "Dette nid vender jeg mod alle de landvætter, 

som bebor dette land, saa at de alle farer paa vildsomme veie, og at ingen kan bænde eller hitte sit 

hjem, førend de har jaget kong Erik og Gunhild af landet". Etterpå festet han stangen i en fjellsprekk, 
slik at hestehodet vendte mot land, og risset inn runer med samme innhold som de ord han sa. Egil 

Skallagrimsson fikk god vind og en fin reise tilbake til Borg på Island. 

Landvettene antas å være de jordiske vesener som beskyttet landet. Reisning av nidstang var 
en slags trolldomsaktig anvendelse av skaldekunsten. Med denne trodde man at man kunne forhekse 

den personen(ene) som stangen var reist for, og vende alle landvetters avsky og vrede mot ham.  

Etter at kong Eirik "Blodøks" var fordrevet fra Norge møtte Egil Skallagrimsson i året 938 
eller 939 nærmest tilfeldig Eirik i England. Eirik ville først drepe Egil, som hevn for drapet på hans 

sønn, men fordi Egil var en stor skald og hadde fremsagt et kvad til kong Eiriks ære fikk han beholde 

livet. Dette kvadet er oppbevart og nevnes i Hofudlausn. 

Egil Skallagrimsson reiste senere, etter at Håkon Adalsteinsfostre var blitt konge, tilbake til Norge, og 
sammen med ham var Thorstein, en søstersønn av Arinbjørn Thoresson. Egil ba kong Håkon om å få 

utlevert den arven som hans hustru Åsgerd skulle ha etter Bjørn Hauld, som urettferdig hadde blitt gitt 

en annen av kong Eirik og Gunnhild. Egil og kong Håkon kom til enighet, hvor kongen tilbød Egil 
friheten til igjen å nyte lov og landrett i Norge. 

Egil kom senere til Ask på Fenring, hvor han traff Berg-Anunds tredje bror, Atle den skamme 

(korte), og krevde av ham sin rettmessige arvedel. Atle svarte at det hadde vært langt rimeligere om 

Egil hadde gitt ham bøter for drapene på hans to brødre, og ville ikke høre noe om arven. Egil sa at 
han ville nytte kongens lov og rett, og at han derfor ville stevne Atle til å høre dom på Gulating. Egil 

ble nå skikkelig vred på Atle og bød ham på holmgang (kamp), noe Atle godtok. Etter en langvarig 

kamp fikk Egil overtaket på Atle - kastet ham på ryggen og la seg over ham. Egil drepte Atle, da han 
bet over strupen på ham. Egil Skallagrimsson fikk nå arven og all jord han hadde krevd i sin hustru 

Åsgerds navn, og reiste tilbake til Island. Egil kom tilbake til Norge i 952. Han ledet da en 

straffeekspedisjon til Värmland, som skulle kreve inn kongens skatt, etter to tidligere mislykkede 
skatteferder dit. Egil Skallagrimsson døde av sykdom i 990, ca. 90 år gammel. 

Håkon Adalsteinsfostre, den gode, Haraldsson ble født i Hordaland ca. 920. Faren, Harald 

Hårfagre, var da ca. 70 år gammel ifølge sagaen. Moren var Tora, som kom fra Moster, og var en 

slektning av Horda-Kåre. Fordi Tora var høy av vekst ble hun kalt for Mosterstang. Når tiden nærmet 
seg at Tora skulle føde tok Sigurd Ladejarl henne ombord på sitt skip, for å frakte henne fra Moster til 

Seim i Alversund, hvor kong Harald Hårfagre oppholdt seg. Men allerede samme natten måtte de søke 

til land, og Tora fødte sin sønn nær bryggekanten. Sigurd Ladejarl øste vann over barnet, og kalte ham 
Håkon etter sin far Håkon Ladejarl. Stedet hvor Håkon ble født var ikke ved gården Helleren ved 

Vatlestrømmen, men litt lenger nord ved gården Håkonshella sør for Alvøy. Håkon ble sendt til 

fostring hos kong Adalstein i England, hvor han vokste opp, derav navnet Adalsteinsfostre. 
Da Eirik "Blodøks" hadde gjort seg forhatt i Norge, og måtte forlate landet, ble halvbroren 

Håkon Adalsteinsfostre kalt hjem til Norge. Sagaen oppgir at året skal være 935, og det er nok riktig 

ettersom Eirik "Blodøks" regnes som konge frem til 934. Håkon Adalsteinsfostre kom først til 

Fjordane. Da han senere ble tatt til konge over hele Norge oppholdt han seg den første tiden i 
Fjordane, Sogn og Hordaland. Dette fordi det var fryktet at Eirik "Blodøks" ville forsøke å gjenvinne 

sitt tapte rike. Eirik "Blodøks" falt i kamp ved Stainmoor i Westmoreland i England i 954, og dermed 

ble det slutt på det nordiske kongeriket i York.  
I slaget ved Fitjar hadde kong Håkon Adalsteinsfostre med seg hirden og flere bønder. En av 

de fremste i kongens følge var Øyvind Skaldaspiller Finnsson, som var den beste skalden på denne 

tiden, og ingen kunne kvede slik som ham. Foruten hirdmennene og bøndene nevnes også tre 

islendinger; den kjempesterke Thoralv Skolmsson fra Myrkaa i Hørgaardal på Nordlandet, Thorgeir  
Ormsson og Thore Thorsteinsson. 



 
 
Håkon Adalsteinsfostre ”den gode” taler til trønderne på Frostatinget. Han var flere ganger i kamp med Eirik 

"Blodøks" sine sønner. Den avgjørende kampen fant sted på kongsgården Fitjar i Hordaland i 961. Kong Håkon 

Adalsteinsfostre hadde da vært konge i 26 år. Fitjar nevnes på kong Harald Hårfagres tid, som en av kongens 

oppholdssteder. 

 

Da kong Håkon en dag satt ved matbordet fikk vaktmennene øye på en hel del skip som kom seilende 
sydfra, og som allerede var kommet ganske nær øya. Det var Eirik "Blodøks" sine beryktede sønner, 

Gunnhildsønnene, med støtte fra Danmark, som igjen var kommet ubemerket til denne delen av 

landet. Vaktmennene, som hadde oppdaget skipene, var redde for å melde fra - fordi det var hard straff 

å vente for de som meldte om fiendtligheter i utide. Derfor ba en av vaktmennene Øyvind 
Skaldaspiller om å komme ut, og han så straks at det var en fiendtlig flåte som nærmet seg. Øyvind 

gikk tilbake til gildestuen og meldte om den fiendtlige flåtens ankomst i et kvad. Kongen gikk da ut og 

så skipene, og gav straks beskjed til sine menn at enten måtte de kjempe - eller gå til skipene og seile 
raskt nordover. Da mennene forsto hva kongen ville, svarte de at de heller ville falle enn å flykte vekk 

for danerne (danskene). Kongen ba mennene bevæpne seg. Han selv tok på seg brynje (rustning av 

metallringer), satte en gullbelagt hjelm på hodet, tok sverdet Kvernbit, spyttet seg i  
hånden, satte skjold på siden og fortalte hirden og bøndene hvilken posisjon de skulle innta.  

Harald Gråfell, sønn til Eirik "Blodøks", var på den tiden høvding for Gunnhildsønnene, og de 

hadde en stor hær med seg fra Danmark. Når de fikk hjelp fra Danmark skyldtes det at deres mor var 

datter av danskekongen Gorm den gamle og bror av danskekongen Harald Blåtann, som også var 
konge i Norge i årene 965-985. Gunnhildsønnene styrte sine skip inn til øya, gikk i land og til angrep. 

"Det var seks mann mot en - så mye sterkere var Gunnhildsønnene", heter det. Thoralv den sterke 

Skolmsson, som hadde hjelm, skjold, spyd og et sverd som ble kalt Fetbreid gikk ved siden av kongen. 
Det ble sagt om ham at han og kongen var like sterke. Det ble en blodig kamp, og da mennene hadde 

kastet sine spyd dro de sverdene og hugg ned alt som rørte seg.  

Kong Håkon Adalsteinsfostre og Thoralv Skolmsson gikk i fremste linje og hugg til begge 

sider. Kongen var lett å kjenne igjen på hjelmen, som solen skinte på, og danskene gikk mannsterke 
mot ham, men for at kongen ikke skulle bli et for lett bytte for dem fikk Øyvind Skaldaspiller - i siste 

liten - satt en hatt over kongens hjelm. Øyvind Skreya ropte da høyt: "Gjemmer nordmændenes konge 

sig nu, eller er han flygtet, eller hvor er nu guldhjelmen?" Da gikk Øyvind Skreya og hans bror Alv 
Askmann frem, hugg til begge sider og var rasende. Kongen ropte høyt til Øyvind Skreya: "Hold du 

frem som du stevner, om du vil finde nordmændenes konge!" Øyvind kom frem til kongen, løftet 

sverdet og hugg til kongen, men Thoralv Skolmsson holdt skjoldet imot - så Øyvind Skreya falt 
overende. Kongen tok nå sverdet Kvernbit i begge hendene og hugg av all kraft til Øyvind i hodet, 



kløvde hjelmen og hodet, helt ned til skuldrene, slik at blodet sprutet og fløt utover. Like etterpå drepte 

Thoralv Skolmsson den beryktede Alv Askmann.  

 

 
 
Fra Fitjar i Hordaland.  

 

Etter brødrenes fall fikk kongens menn overtaket, og Gunnhildsønnenes hær flyktet mot skipene, men 
kong Håkon og hans menn fulgte i raskt tempo etter og hugg ned flere av dem under flukten. Da kom 

det en pil susende, som ble kalt for en flein, det vil si en pil med haker som på en ankerklo. Pilen, som 

skal ha blitt skutt av en av dronning Gunnhilds svenner, traff kongens arm i muskelen nedenfor 
akselen. Mange menn - på begge sider - ble drept under flukten fra kampplassen og ned mot skipene 

eller i fjæresteinene. Mange løp også rett ut i sjøen, hvor bare noen få ble berget, andre druknet eller 

ble slått i hjel. Gunnhildsønnene var blant dem som overlevde og klarte å komme seg ned til skipene 

uskadd. De fikk i all hast rodd bort, men de av kong Håkons menn som var uskadd satte etter dem.  
Kong Håkon, som var hardt skadet, klarte å komme seg ombord i sitt skip, hvor sårene ble forbindt, 

men det var til liten hjelp, for han blødde så kraftig at det var umulig å stoppe, og utpå dagen mistet 

han kreftene. Kongen, som forsto at det gikk mot slutten, sa at han ville reise til sin gård Alrekstad, 
men da de kom til Håkonshella måtte de legge til land, for nå var kongen døden nær. Kong Håkon 

kalte nå for siste gang sine venner til seg, og forklarte dem hvordan det skulle ordnes med riket. Kong 

Håkon Adalsteinsfostre hadde ingen sønn, så han ba sine menn meddele til Gunnhildsønnene, som de 

nettopp hadde kjempet mot, at de skulle være konger i landet etter hans død, men la til at de skulle si 
til brødrene at de måtte vise godhet mot hans venner og slektninger. Litt senere døde kongen, på det 

samme stedet som han ble født. Både venner og uvenner gråt over kongens død, og de fleste var enige 

i at en så god konge ville de aldri få igjen.  
Kongens venner førte liket til Seim i Nordhordland, hvor de haugla ham fullt bevæpnet i hans 

beste klær, men uten annet gods. Etterpå talte de ved kongens grav, slik gammel hedensk skikk var, og 

viste ham til Valhall. Øyvind Skaldaspiller diktet så det kjente kvadet Haakonarmaal om kong Håkon 
Adalsteinsfostre. Etter Fagrskinna, Snorre Sturlasson og Ágrip ble kong Håkon Adalsteinsfostre 

hauglagt på Seim i Alversund innenfor Lygra, men det er uenighet i sagaen om hva kongen hadde med 

seg i graven. Noen mener han ikke ble hauglagt med annet gods enn sin rustning, sverdet Kvernbit og  

sine beste klær, og Ágrip føyer til at kongen ble lagt i en steintro.  



På slutten av 1600-tallet sies det at man fremdeles kunne se gravhaugen, og at man antok at kongens 

grav var den runde haugen, som ble kalt Kongshaugen, og som lå et stykke nordenfor gårdens hus, 

hvor det var god utsikt over hele fjorden og området rundt. Utgravinger som er gjort i området har vist 
at Kongshaugen sannsynligvis ikke er kong Håkon Adalsteinsfostres grav. Gårdens eier i 1824 skal ha 

fortalt til forskere at haugen var av så fin jord og så bratt at jorden bare skled ned. Derfor ble deler av 

haugen fjernet på begynnelsen av 1800-tallet, og det ble anlagt en åker der. I 1836 ble igjen en stor del 
av den resterende gravhaugen tatt bort og lagt som fyll på en åker nedenfor veien. I den forbindelse 

skal det ha blitt funnet et nakkebein av et menneske. Da det gjenværende området av gravhaugen i 

1858 ble solgt til veivesenet, for å brukes til veifyll, fikk direktøren for Foreningen til norske 

fortidsminnesmerkers bevaring dette forandret. Han kjøpte haugen og bygde senere en omhegning 
rundt. Så sent som i 1824 lå det 10 alen nordenfor Kongshaugen en langhaug, som var 60 alen lang, 9 

alen bred og 1,5 alen høy. Men den er forlengst jevnet med jorden, så hva den inneholdt vil vi aldri få 

svar på. Vi må derfor sannsynligvis godta at kong Håkon Adalsteinsfostres grav er forsvunnet ved 
rydning. 

Sønn av Eirik "Blodøks", Harald Eiriksson, og hans brødre holdt seg for det meste i midtlandet 

som da utgjorde Hordaland og Rogaland, og Hardanger skal visstnok ha vært deres yndlingsplass. En 
sommer kom det et skip fra Island, som eides av islendinger, og var lastet med skinnfeller. Skipet ble 

ført inn til Hardanger, fordi de hadde hørt at der var det samlet en rekke mennesker, og trodde derfor at 

varene med letthet kunne selges, men det var ingen som ville handle med dem. Styrmannen gikk til 

kong Harald Eiriksson og fortalte om problemet, og kongen svarte at han ville komme til dem å se på 
varene. Kong Harald var overlegen og lystig da han la sitt fullutrustede skip ved siden av de 

handelsreisende islendingene. Kongen så på varene og sa til styrmannen: "Vil de gi meg en av 

gråfellene?" "Gjerne," svarte styrmannen, "om det end var flere". Da tok kongen en fell og la den om 
seg, og gikk senere bort til sin skute. Men før de rodde bort hadde alle kongens menn kjøpt seg fell, og 

få dager senere kom det så mange som ville kjøpe fell - at det ikke var nok til dem alle. Etter denne 

episoden ble kongen kalt Harald Gråfell. 

Fra Hordaland er det en fortelling om Eirik "Blodøks" sin sønn kong Sigurd Sleva og hans 
besøk på gården til Klypp herse. "Sigurd kom til Klypp herses gaard; Klypp hørte til en af de mest 

anseende ætter paa Hordaland; han var søn af Thord, Hørda-Kaares søn, og han var en mægtig mand. 

Klypp var ikke hjemme, men hans hustru Aalov tog vel imod kongen; der var god bevertning og et 
stort drikkelag. Aalov var datter af Asbjørn og søster til Jernskjegg nordenfra Yrjar. Kongen gik om 

natten til Aalovs seng og laa der imod hendes vilje; siden drog han bort".  

Høsten etter kom Eirik "Blodøks" sine sønner kong Harald Gråfell og kong Sigurd Sleva til 
Voss - for å holde ting med bøndene. Men bøndene, som var fiendtlig innstilt til de to brødrene, hadde 

væpnet seg og ville benytte anledningen til å drepe de to forhatte brødrene. Kongsbrødrene og deres 

menn forsto straks hva som kunne komme til å skje og klarte å flykte unna. Kong Harald Gråfell 

flyktet til Hardanger og Sigurd Sleva klarte å komme seg til Alrekstad. Da Klypp herse hørte at de to 
brødrene hadde kommet seg unna slo han seg sammen med sine slektinger og dro mot kong Sigurd 

Sleva, som oppholdt seg på kongsgården. Høvdingen for bøndene på denne ferden var Vemund 

Volubrjótr (spåkvinnebryter). Straks de kom til kongsgården gikk de til et kraftig angrep, hvor kong 
Sigurd Sleva var den første som ble stukket ned og drept, men Sigurds trofaste tjener, Erling den 

gamle, klarte å drepte Klypp herse. Dette slaget skal visstnok ha funnet sted i 964. 

 Kong Harald Gråfell ble drept i intriger med Håkon Ladejarl - i et sjøslag ved Hals ved 
innløpet til Limfjorden i Danmark, antagelig i år 970. Håkon Ladejarl fulgte med den danske kongen 

Harald Blåtann til Viken. Der fikk han 7 fylker i len av kongen, og blant disse var Hordaland. Håkon 

jarl styrte som en konge, men måtte betale en skatt på 20 "høker" eller falker i året. Gunnhild 

Gormsdatter var hustru til den avdøde Eirik "Blodøks", og datter av den danske kongen Gorm den 
gamle. Hun og hennes sønner prøvde å vinne sitt tidligere herredømme tilbake. Fra Orknøyene til 

Norge fór sønnen kong Ragnfrød Eiriksson med en stor flåte, og klarte vinteren 966-967 å underlegge 

seg Firdafylke, Sogn, Hordaland og Rogaland. Samme våren samlet Håkon jarl sammen en stor 
hærstyrke nord for Stad. Kong Ragnfrød samlet også en hær fra sine fylker, og hærene tørnet sammen 

i et stort slag ved Dingenes i Sognesjøen, som forøvrig er skildret i kvadet Vellekla. 

Håkon jarl hadde samlet folk fra Hålogaland, Trøndelag og Romsdalen, og det fortelles at i 

hæren var det også syv jarler med alle sine menn fra Byrda - Børø i Roan - til Stad. Før slaget tok til 
utfordret Håkon jarl kong Ragnfrød til å gå i land for å stride - noe Ragnfrød ikke kunne nekte etter 



datidens skikker. Etter en lang og hard kamp, hvor Ragnfrød mistet 360 av sine beste menn, måtte han 

vike for Håkons overmakt.  Ragnfrød klarte å stikke til sjøs, og flyktet til Skottland. Det fortelles i 

kvadet Vellekla: "At jarlen efter slaget kunde gaa til sjøen paa menneskehoveder". Det er Einar 
Skaalaglam, som for å ære Håkon jarl, har diktet kvadet hvor slaget skildres. Håkon jarls makt og 

anseelse var stor etter slaget ved Hjørungavåg på Sunnmøre i 986, da han beseiret jomsvikingene, men 

trønderne var misfornøyd med ham på grunn av hans fremferd og maktbegjær. 
Det var sannsynligvis trønderne som budsendte Olav Tryggvasson, som hadde vært i fostring i 

Gardarike (Russland), og som nå oppholdt seg i Irland. Trønderne ønsket ikke et styre hvor Håkon jarl 

hadde overmakten, men ville ha en konge av Hårfagreætten. Etter Snorre Sturlasson seilte Olav 

Tryggvasson fra Irland med fem skip. Han seilte først til Suderøyene (Hebridene), derfra til 
Orknøyene og senere østover til Moster i Hordaland (995). I Moster holdt han en messe, hvor det på 

samme sted senere ble bygd en kirke, som sannsynligvis var det første kirkebygg i Norge. Olav 

Tryggvasson seilte nå videre nordover - både natt og dag i hemmelighet. Da han kom nord til Agdenes 
i Sør-Trøndelag fikk han høre at Håkon jarl og trellen Kark hadde søkt tilflukt lenger inne i fjorden. 

En natt hadde Kark en fæl drøm, og hylte og bar seg i søvne. Jarlen våknet, og lurte på hva som 

hendte. Kark fortalte at i drømmen hadde Olav Tryggvasson lagt en stor gullring om halsen hans. 
Jarlen tydet dette til at Olav nok ville komme til å lage en blodrød ring rundt halsen på Kark. De la seg 

til å sove igjen, men da det lei mot dag begynte plutselig jarlen å skrike fælt. Kark ble både redd og 

forferdet, og for å få jarlen til å slutte å skrike tok han kniven og kjørte den gjennom strupen på ham - 

og skar av ham hodet. Kark fór så avsted til Lade, hvor han overrakte den døde jarlens hode til Olav 
Tryggvasson. 

Fra Viken reiste våren 996 kong Olav Tryggvasson langs kysten - fra fylke til fylke - for å 

innføre kristendommen. Han kom til Rogaland og Sundhordaland, hvor det var mange mektige menn 
av Horda-Kåres ætt, og blant disse var den unge Erling Skjalgsson fra Sola på Jæren. Erling 

Skjalgssons far, Thorolv Skjalg, skal ha vært en sønnesønn av Horda-Kåre. Erling nevnes første gang i 

året 981, og må ha vært litt over 30 år da Olav Tryggvasson kom til Norge. Erling Skjalgsson og hans 

mektige slektninger avtalte at de ikke ville la seg tvinge inn i den nye religionen mot sin vilje, og at de 
mannssterke ville treffe kong Olav på Gulating. Imidlertid stevnet kong Olav de øvrige bøndene i 

Rogaland og Sundhordaland til ting på Moster, hvor de kom i stort antall - fullt bevæpnet - for å gjøre 

motstand mot kongen. Men motet til bøndene sviktet, og endte med at alle tok imot kongens bud og lot 
seg døpe. I sagaen heter det at bøndene hadde valgt tre talere til å stå frem på tinget, men den første 

fikk hoste, den andre ble stum og den tredje ble så hes at ingen kunne høre hva han sa, og etter dette 

mistet alle motet til å motsi kongen. I Olav Tryggvassons saga heter det at man ennå kan se små 
groper i fjellet etter spydskaftene som de støttet seg på, der hvor kongen og hans menn sto under 

tingmøtet, samt at man kan se kongens fotspor i fjellet. Kong Olav Tryggvasson skal ha latt 

hirdpresten - den brutale Thangbrand - bli igjen i Hordaland for å døpe alle dem som ennå ikke hadde 

latt seg omvende. 
På Moster grunnla kong Olav en kirke, og beordret arbeidsmenn (treller) til å bygge. Han gav 

gods til kirken, og overlot ansvaret til Thangbrand. Den brutale Thangbrand røvet og herjet hos den 

udøpte befolkningen i Hordaland, og ble siden sendt til Island, hvor han opptrådte på den samme 
grufulle måte. Fra Moster dro kong Olav Tryggvasson til Gulating, hvor han først befalte høvdingene 

til å ta kristendommen. Olmod, som var en av de mektigste høvdingene, svarte at hvis kongen ville 

vise dem velvillighet så kunne han sikre seg deres troskap og lydighet. Kong Olav spurte hva de 
ønsket, og Olmod svarte at kongen skulle la sin søster, Astrid Tryggvesdatter, ekte Erling Skjalgsson, 

for han mente Erling var den vakreste mann i hele Norge. Kongen hadde ikke noe imot at det ble 

giftemål - fordi Erling var en rik og aktet mann. Astrid kongsdatter selv syntes ikke Erling var "fin 

nok", fordi hun var kongedatter og kongens søster. Hun sa hun ville gifte seg med en fyrstelig mann og 
vente noen år på et annet tilbud. Kong Olav uttrykte sin misnøye over dette, og sendte henne en "høk" 

hun eide, som han hadde plukket alle fjærene av. Dette for å vise hennes tilstand hvis kongen slo 

hånden av henne. Astrid forsto da at kongen var vred på henne, og gikk til ham, hvor hun ba ham 
bestemme hennes giftemål. Kong Olav sa: "Jeg tænkte og saa, at jeg havde magt til at give hvilken 

som helst mand ting jeg vilde, her i landet". Erling Skjalgsson og hans frender ble nå underrettet om at 

Astrid hadde viket for kongens krav, og skulle bli Erlings hustru. Kongen lot nå tinget komme 

sammen, og befalte at bøndene skulle la seg kristne. Nå som kongen hadde oppnådd vennskap med 
den mektige Erling Skjalgsson og hans slektninger turde ingen av de mindre bøndene å motsette seg  



kristendommen, og de lot seg alle døpe.  

 

 
 
Moster kirke som skal ha blitt bygd av treller etter ordre fra kong Olav Tryggvasson.  

 
Kort tid etter ble det holdt bryllup for Erling og Astrid (997). Kong Olav som var tilstede i bryllupet 

tilbød Erling jarlenavn, men han svarte stolt: "Herser har mine frender vært, og jeg vil ikke ha høyere 

navn enn de. Men det vil jeg ta imot av Dem, Konge, at De lar meg være den fremste av det navn her i 
landet". Dette lovet kongen ham og gav ham alle fylkene fra Sognesjøen til Lindesnes, det vil si 

Hordafylke, Rygjafylke og det vestlige av Agder i forlening, på samme vilkår som kong Harald 

Hårfagre hadde gitt sine sønner len å bestyre. 
Da kong Olav Tryggvasson, den 9. september år 1000, falt i slaget ved Svolder hørte 

Hordaland til de delene av landet som Eirik jarl, sønn av Håkon jarl, fikk herredømme over. Men 

Erling Skjalgsson var fremdeles mektig, og fikk senere igjen de landområder han tidligere hadde hatt 

under kong Olav Tryggvasson. Det var i Norge et flerherredømme etter kong Olav Tryggvassons død, 
hvor den mektigste hersen var Eirik jarl, som regnes for Olav Tryggvassons egentlige etterfølger. Eirik 

jarls herredømme omfattet vesentlig det nordlige av landet, hvor hans bror Svein visstnok for det 

meste måtte adlyde ham. Rogaland var Erling Skjalgssons herredømme, og hans giftemål med kong 
Olav Tryggvassons søster hadde gjort det umulig for ham å føre vennskap med Eirik jarl. Erling var 

dessuten mektig nok til å holde egen hær, for å beskytte sitt len. 

Under den kortvarige regjeringstiden til Svein og Håkon jarl ble det sluttet forlik og vennskap 
mellom dem og Erling Skjalgsson, noe som gav Erling makten tilbake over området fra Lindesnes til 

Sognesjøen. Et lignende vannskap kunne ikke komme i stand mellom Eirik jarl og Erling fordi Eirik 

personlig hadde kjempet mot Erlings svoger kong Olav Tryggvasson, og ble betraktet som hans 

drapsmann. 



FARSOTTENE SOM RAMMET NORDEN I 

ÅRENE 1349-1599 OG UTSLETTET OVER 

HALVE BEFOLKNINGEN 
 

 

Svartedauden kom fra Kina og spredte seg via karavaneveiene, og kom til Konstantinopel 

(Istanbul) i 1347. På den tiden var det mye ferdsel over Middelhavet og pesten spredte seg 

raskt. Den kom snart til Italia, og i årene som fulgte raste pesten i England, Frankrike og 

Tyskland. Hva som med skrekk og gru skjedde i Europa kan vel trolig ikke ha vært helt ukjent 

i Norge. Kong Magnus Eiriksson må ha kjent til det som rammet landene lenger sør fordi hans 

hustru Blanca av Namur jenvnlig hadde kontakt med barndomshjemmet i Brabant og det 

franske kongehus.  

 

 
 
Blanca av Namur sitt segl med dronningen selv i midten og fire våpenbærere med våpenskjoldene til Folkungene 

(Sverige) og Norge øverst. Våpenskjoldene til Namur og Frankrike nederst.    



I Vadstena i Sverige oppholdt profeten og sannsigersken Birgitta Birgersdatter seg - den 

senere hellige Birgitta. I en åpenbaring hadde hun sett at sykdom og farsott ville ramme kong 

Magnus sitt land – Norge og Sverige, og hadde derfor gitt ham mange advarsler om det som 

ville komme. Kong Magnus foretok seg ikke noe for å verge landet mot det som ville komme, 

og en av grunnene kan være at han var opptatt med krig mot Russland. Riktignok hadde han 

satt opp sitt testamente allerede i 1347, hvor han bestemte den fremtidige tronfølgen. 

Forberedt var landet ikke, da det ikke var leger og utdannede skolemedisinere som i andre 

store kulturland. I Norge fantes kun selvlærte legekoner og bygdefolk med "helbredende 

hender".  

Rundt omkring i byene og i enkelte klostre fantes bygninger som lignet hospitaler - 

som fire i Bergen, to i Nidaros, to i Oslo, ett i Aker, ett i Rygge, ett i Hamar, ett i Tunsberg og 

ett i Stavanger, men de var stort sett beregnet for de spedalske. Medisiner fantes praktisk talt 

ikke, men i de kongeliges husapotek på Tunsberghus fantes en del teriak, ambra og flere 

sorter krydder. 

 

 
Til Bergen og resten av Sør-Norge kom pesten sommeren 1349 med en kogge fra England.  



Til Norge kom pesten sommeren 1349 - fra England, som herjet vårt rike frem til 1354. Det 

fortelles i Islandske annaler at en kogge (handelsskip) seilte inn til Bergen, men de fikk bare 

losset noe av lasten før alle ombord falt døde om. Da godset ble fraktet inn til byen begynte 

innbyggerne også der å dø. I september var trolig pesten på det sterkeste i Bergen, dette ut fra 

alle testamenter som folk satte opp. I testamente til ridder Nikolas Plogpenning står følgende: 

"Frisk på sinnet, syk på legemet velger han seg gravsted foran Vår Frues bilde i St. Mikaels 

kloster i Munkeliv, og gir til dette formål, og til sjelemesser og årtidhold, 10 laupsbol i 

Kvamme i Kvamsøy sogn i Sogn, med samtykke av sin hustru Ingebjørg Munansdatter". 

Testamentet ble beseglet av hustruen da Nikolas var så dårlig at han ikke klarte å sette sitt segl 

på pergamentet. Samme dag opprettet Ingebjørg sitt eget testament, og døde få dager etter 

mannen. 

 

 
 
Bønn for de pestsyke. Detalj fra antemensale fra Nedstryn kirke i Nordfjord. 

 

I Bergen var mannefallet så kraftig at det på én dag ble brakt 80 døde til den samme kirken, 

og blant disse var 14 prester og 6 diakoner. Det var ikke merkelig at Bergen ble så hardt 

rammet, da folk levde tett inn på hverandre og privatliv var det lite med. Husene på den tiden 

var små og trange og stod tett i tett. Flere folk bodde i de samme rommene, sov i den samme 

sengen eller tettpakket på gulvet. Husdyr som griser, sauer, høns, kuer og hester delte ofte de 

samme oppholdsrom som sine eiere, og det var ikke mulig å isolere syke personer. 

Sanitærforholdene var dårlige og kloakken rant gjennom alle smug og gater. Avfall og 

skyllevann ble kastet ut av vinduene og ned på gaten. Det var ingen som følte ansvar for å 

holde smug og gater rene og å rydde opp i all søplet. Bergen - og de andre norske byene - var 

urenslige, og rottene hadde veldig gode kår. 

Fra Bergen spredte Svartedauden seg videre utover landet - sørover langs kysten til 

Stavanger og Sørlandet. Fra kysten oppover i dalene - inn i Vestlandsfjordene, via Sogn, over 

land til Valdres og Opplandene, hvor den herjet i september 1349. Pesten gikk så videre 

nordover til Trøndelag, og kom dit i september-oktober. Her døde i årene 1349-1350 blant 

annet erkebiskop Arne og alle korsbrødrene - unntatt én - som måtte velge ny erkebiskop.  

Pesten spredte seg videre nordover til Hålogaland, hvor man vet at lagmannen døde. På Træna 

er det funnet store massegraver, som har vist seg å stamme fra midten av 1300-tallet og 

skyldes pesten. Svartedauden kom ikke lenger nord enn til grensen mot Troms, og derfor ble 



våre to nordligste fylker spart. I november kom pesten til Tunsberg og Viken, og året etter til 

Sverige, fra Norge og Danmark.  

Farsotten spredte seg så videre til Russland, Hjaltland og Færøyene. Muligens fikk 

også Orknøyene pesten overført fra Bergen. Island slapp foreløpig unna - fordi mannskapene 

på skutene som skulle dit døde før de kom seg fra Norge. Men Island fikk pesten i 1402, og i 

de to neste årene døde 2/3 av befolkningen. Grønland slapp unna farsotten - fordi det var 

forbud mot seiling dit.  

Det heter seg om sykdommen at folk ikke levde mer enn en dag eller to etter at de var 

smittet. Man antar at sykdommen artet seg som en slags koldbrann i lungevevet. Senere kunne 

sykdommen utarte seg anderledes, med svuller i lymfeknutene, helst i armhuler og i lysken. 

Hvis det gikk koldbrann i huden etter byllene ble huden svart. I Islandske annaler er pestens 

herjinger beskrevet. I Agder ble 7 kirkesogn lagt øde på kort tid. Og da Stavanger-bispen 

sendte prester, diakoner og sveiner til Agder ble de også smittet og døde. Fra Nidaros by og 

bispedømmet ble det fortalt at det bare var 40 gamle prester igjen - av de 300 som hadde vært 

der før pesten. På grunn av dette ble svenske geistlige innsatt som sogneprester i kirkene langs 

grensen. Flere kirkesogn ble slått sammen til ett, slik at én prest betjente flere hovedkirker. 

Dette skyldtes også svikt i prestens inntekter som følge av pesten. 

 

 
 
Massebegravelse under pesten i 1349. Fransk bokmaleri fra slutten av 1300-tallet 

 

Under mannedaduen døde også drottsete Erling Vidkunssons eneste sønn, Bjarne Erlingsson. 

Flere av riksrådsmedlemmene døde, og av lagrettemennene var det bare to eller tre som 

overlevde. På kong Håkon V. sin tid hadde det vært 270 riddere i landet, men etter 

pestebølgen var det bare 60 igjen. I lang tid etter Svartedauden måtte kirken prestevie 18-

åringer, mens aldersgrensen tidligere hadde vært 25 år. Også nå fikk mange svensker 

prestekall i Norge, og flere uektefødte prestesønner fikk pavelig dispensasjon for å kunne gå 

inn i prestetjeneste. Dødeligheten har nok ikke vært like stor over hele landet og heller ikke 

like stor innen alle samfunnsklasser. Mest utsatt var embetsmenn, som i sin stillings medfør 

kom i kontakt med mange mennesker. Av landets fem bisper døde alle unntatt Oslobispen. 

Mest utsatt for smitte var prestene som ble hentet til den sykes seng, for å lese tekster, motta 

skrifte, gi nattverd og den siste olje. Dessuten skulle prestene synge over likene og innvie 



vannet, som den døde ble vasket med. Alt dette var embetsplikter som presten ikke kunne 

unndra seg uten å overtrede kirkelovene - og gjorde han det - fikk han store bøter. Pesten 

rammet hardest de områder hvor folk bodde tett, som i byene, men også i de bygdene der 

bøndene bodde tett sammen. 

Svartedauden var ikke den eneste pesten som herjet i Norge på den tiden. I årene 

1359-60 gikk en koppeepidemi over landet, som vesentlig rammet barn. I 1371 kom nok en 

pest, som herjet i Viken, og ble kalt drepsotten. Det var nok Svartedaudens herjinger vinteren 

1349-50 som var den mest dødbringende av disse bølger med pest. I følge de samtidige 

islandske annaler overlevde ikke mer enn ca. halvparten av den tidligere folkemengden 

pestens herjinger i Norge. Konsekvensene for Norge - med flere år med pest og sykdom - var 

at mange gårder ble liggende øde. Inntekter fra landskyld falt dramatisk, eiendomsprisene falt 

og mangel på arbeidsfolk og leiesøkende til gårdene var sterk, samt at det var en kraftig 

nedgang i handel og skipsfart. Mangelen på kyndige ombudsmenn gjorde det umulig for de 

store godseierne å føre et ordentlig tilsyn med sine tallrike og vidspredte gårder. 

Jordprisene gikk sterkt ned, og sank til omkring halvparten av hva de hadde vært før 

Svartedauden begynte. Det hang sammen med en nedgang i inntektene av bygselsgodset, 

fremkalt av mangel på bygselsmenn. Etter pesten er det ikke nevnt skyldveitsler, jordmuter, 

gaver eller lignende ulovlige avgifter som ombudsmennene og jorddrottene tidligere hadde 

plaget leilendingene med. De falt bort av seg selv, men allikevel måtte jorddrottene, for å få 

brukere til gårdene, nedsette landskylden til halvparten eller fjerdeparten, noen ganger også til 

femte eller sjetteparten av hva den hadde vært før. 

 

 
 
Gravstein, visstnok fra 13-1400-tallet, ved Støle kirke i Etne i Sunnhordland.  

 

Kongedømmet led også et stort tap i sine faste inntekter - da leieinntektene på krongods falt. 

Visstnok påbød kongen i 1358 at det skulle ytes samme beløp som før pesten, uten hensyn til 

landskyldens fall, men dette påbudet stred mot Landsloven og kunne neppe gjennomføres. 

Kirken ble også rammet kraftig. Klostrene ble nesten avfolket og sank ned i fattigdom, og 

deres tidligere så velordnende godsforvaltning var i rent forfall. Munkeliv klosters brevbok 

sluttet i 1349 - og det blir ikke skrevet noe i den før i 1361. 



 
Stendene på 1300-tallet. Fra venstre en håndverker, en kjøpmann, en adelsmann og helt til høyre en biskop. 

 

Bispene klarte ikke å betale sine gebyrer, og kom i stor gjeld til paven, og allerede høsten 

1350 klaget biskopen i Oslo til kongen over at bøndene i stiftet ikke ytet til prestene og kirken 

det vanlige tiende i rett tid. Bøndene på sin side unnskyldte seg med at de ikke kunne få folk 

til å treske kornet, men hverken bispen eller kongen ville godta unnskyldningen. Kongen sier i 

et brev av 3. august 1350 "at folk tresker og daglig fører korn til kjøpstaden til salg og sig til 

fortjeneste, og dessuten ligger de daglig i større drikk, end døme er til, at mænd er før vant til, 

og glemmer derved Guds og den hellige kirkes rett i sin tiendegerd, og dermed lægges landet 

øde, udyrket og usaadd, paa grund av folks dovenskap og mangfoldige useder".  

At utbytte av tienden gikk ned var i virkeligheten en uunngåelig følge av det store folketapet, 

og kunne ikke endres ved kongelig forordninger.  

For adelen i Norge var det økonomiske forfald et knusende slag. For de adelsmenn som ikke 

hadde god økonomi før pesten satte inn fikk nå problemer, da de mistet 2/3 av sin årige 

bygselsinntekt eller mer, og kunne ikke lenger hevde sin stilling som kongens utvalgte mann. 

Av de ca. 300 adelige familiene som fantes i Norge var det i 1371 ca. 60 igjen. De øvrige 



døde under pesten, eller hadde oppgitt sine adelige plikter og rettigheter, for å leve som 

odelsbønder. Senere, da kongen ofte oppholdt seg utenfor landet, gikk tallet på adelen 

ytterligere ned. Ved midten av 1400-tallet var det neppe mer enn 30-40 adelige igjen i Norge, 

da iberegnet inngiftede danske adelsmenn. Det var kun den fremste og rikeste delen av adelen 

som etter Svartedauden maktet å opprettholde sitt adelskap. Flere av den gjenlevende adelen 

fikk gjennom arv uhyre store jordegods under seg, og det var disse personene som satt i 

landets riksråd og i de høyeste embetene. 

 

 
Svartedauden krevde også mange liv blant den norske høyadelen. Bildet kan illustrere hvordan adelsmannen får 

den siste velsignelse, men som oftest falt både prestene og likbærerne om like etter at de hadde vært i kontakt 

med den smittede. 

 

For den vanlige bondestanden var Svartedaudens virkninger av forskjellig art. De rike 

odelsbøndene, som selv eide bygselgods, fikk det største tapet. De kunne ikke lenger leve et 

herremannsliv, med tanken på å bli adelsmenn, men måtte arbeide for sitt livs opphold på 

samme linje som de andre bøndene. Den vanlige odelsbonde, som levde av sitt gårdsbruk, 

tapte etter pesten det fortrinn han tidligere hadde hatt økonomisk og sosialt fremfor 

leilendingene. Leilendingene hadde nå ikke så stort økonomisk press fra jorddrottens side, og 

den avgift han måtte yte i form av landskyld var i alminnelighet så liten at det ikke ble en 

byrde. Leilendingene trengte heller ikke lenger å frykte en oppsigelse fra jorddrotten, da 

denne heller måtte være glad om leilendingen ville bli sittende på gården ved åremålets utløp 

og betale den nedsatte landskyld. Hvis ikke ville gårdene kanskje bli liggende øde, og da ville 

jorddrotten ikke ha noen nytte av dem. For leilendingen var senmiddelalderen en ganske trygg 

og god tid. Forskjellen mellom leilending og alminnelig selveier ble vesentlig opphevet, og på 

sammen måte som selveieren tok leilendingen vanligvis sin gård som arv etter sin far. Denne 

livstids og arverett var visstnok ennå ikke bestemt ved lov, men den hersket i praksis, ofte 



med gjensidige skriftlige kontrakter. Leilendingsbonden ble derfor vant til å betrakte den 

bygslede gården som sin egen, som jorddrotten ikke rettmessig kunne ta fra ham. Dette var 

begynnelsen for den norske leilendingsklasse, som omsider førte dem frem til full økonomisk 

selvstendighet. 

 

 

 
Bonderidder fra ca. 1400. Mange adelsslekter døde nærmest ut i Norge under Svartedauden, og det påførte igjen 

bondestanden flere militære plikter. 



Fra andre land foreligger det fortellinger om de psykiske virkningene den fryktelige 

Svartedauden hadde på folket. Det fortelles om strenge botsøvelser, selvpining, gaver, bønner, 

prosesjoner og pilegrimsferder, om dansegalskap, fyll og masseforbrytelser, for å forsone seg 

med Gud og døyve dødsredselen. Våren 1350 dro kong Magnus Eiriksson på pilegrimsferd til 

"St. Olav" i Nidaros, og den sønneløse Erling Vidkunnsson dro samme året til Rom. I Norge 

finnes det flere eksempler på at folk forsøkte å mildne Gud ved gaver til kirker og kloster. Det 

ble testamentert bort mye jordegods til kirkene og klostrene. Men disse gavene var nok lite 

verd hvis det ikke fulgte leilendinger med til å gjøre arbeidet. 

 

 
 
Dansegalskap og fyll ble en del av dagliglivet under de store pestepidemiene som rammet Europa på 13- og 

1400-tallet. Maleri i Ørslev kirke på Sjælland.  

 

Fra 1550 til 1554 herjet igjen en kraftig pest i Skandinavia. Den opptrådte delvis i de største 

byene i Norge og Sverige, mens Danmark ble adskillig hardere rammet. I København måtte 

Universitetet og skoler stenge, og hoffet flyktet fra hoved-staden. Pesten rev bort så mange at 

man var redd for at landet skulle bli lagt øde. 

  I årene 1563-66 kom atter en meget kraftig pest, med "blodgang" (dysenteri). 

Sykdommen vandret langsomt fra sør, over hele Norden. Denne gangen krevde pesten ennå 

flere ofre. Universitetet i København måtte igjen stenge. Kongen flyktet, men den dansk-

norske hæren og flåten måtte holdes sammen. På en natt døde 60 mennesker i København, og 

pesten tok 300 soldater i hæren. På øya Lolland i Danmark tok pesten i løpet av disse årene  

13 000 liv. Bergen og Trondheim ble hardt rammet og i Stockholm var tapene ennå større. 

Dagene var ikke lange nok til å få begravet alle de døde - så natten måtte også brukes. På 

mange steder ble likene veltet i en stor fellesgrav, eller de ble slett ikke begravet i det hele 

tatt. Luften ble forpestet, og man kunne se fuglene som var på flukt falle døde til jorden. Også 

blant dyrene var det en type sykdom, hvor de oppførte seg som sinnssyke og rev hverandre til 

døde. Det var kun ett sted som slapp unna de sykdommene som avløste hverandre i mange år, 

og det var Dylta svovelbruk i Nerike i Sverige. Svoveldunsten motvirket smitten, og derfor 

reiste hoffet dit når pesten herjet som verst. 

I Året 1568 brøt pesten på ny ut i København, og det fredsmøtet som skulle holdes der 

ble flyttet til Roskilde. Universitetet ble igjen stengt, men sykdommen ser ikke ut til å ha 



spredd seg så mye utover hovedstaden. Det samme ser ut til å ha skjedd i Stockholm i 1572 - 

da pesten herjet som verst der. 

I 1575 kom pesten tilbake med ny styrke. Den begynte i Danmark, etter flere måneder 

med søndenvind. Pesten spredte seg raskt fra København, og kom året etter til Sverige, hvor 

en mengde mennesker døde. Sykdommen beskrives denne gang som en byllepest, og herjet i 

årene 1575-78, og ser ut til å ha gått over til en slags kopper. Det var igjen sykdom hos 

dyrene. Fugler falt livløse ned, rever lå døde på marken, hunder og katter falt om og sild fløt 

døde på fjordene. Denne farsotten var ikke over før en ny oppstod. Den ble noen steder kalt 

for "den spanske Pip", andre steder ble den kalt "Katarrh der faldt for Brystet med Feber" eller 

"som Hovedsyk og Brystværk". Denne sykdommen raste i de to årene 1580-81 - over hele 

Norden. På Nordstrand døde 1/3 av befolkningen, og det heter om Jylland at "så godt som 

intet menneske, adel eller ikke adel, mann eller kvinne, fattig eller rik ble spart. Sykdommen 

overfalt alle mennesker, og mange døde". I Sverige ser sykdommen ut til å ha hatt ett mer 

pestaktig preg. Den kom spesielt til Uppland, hvor den splittet Uppsala Universitet, men raste 

også kraftig i Kalmar og omegn.  

Etter at Norden hadde hatt ro i ett par års tid blusset pesten opp igjen i 1583 - med stor 

kraft. Den herjet i Danmark i årene 1583-85, og utviklet seg som "blodgang" (dysenteri), og 

angrep særlig eldre mennesker. I august 1583 døde det daglig 46 mennesker i København. 

Den dansk-norske flåten - som lå fullt utrustet mot Rostockerne - måtte tas ut av drift av frykt 

for at den på sitt tokt skulle spre sykdommen. Men det var allikevel umulig å stanse farsotten. 

Den trengte seg fra Nord-Tyskland mot Sønderjylland - slik at kongen måtte reise derfra til 

Koldinghus. Verst raste pesten dette året i København og Malmø, og i Helsingør måtte alle 

bygningene på Kronborg slott gis opp.  

I 1584 kom pesten over Store Belt, og herjet på Fyn og Jylland, hvor den i Vejle tok 

livet av 500 mennesker. Sjælland ble nå det sikreste stedet å oppholde seg, og dit reiste 

kongen og hoffet. I sottens siste år - 1585 - ble faren noe mindre da den opptrådte spredt. 

Denne sotten herjet også i Norge, men i en mildere form. Den lille Christian IV. og hans bror 

Ulrik, som også ble syke, ble brakt fra Sorø til Frederiksborg, men kom seg av sykdommen. I 

1588 brøt pesten ut i Stockholm, og rev bort en mengde folk. Blant disse var håndverkerne 

som bygde slottet - så byggingen ble stanset. Det samme hendte også for kong Fredrik II. 

under byggingen av Kronborg slott. I ett par år herjet pesten i Sverige, hvor den rammet de 

stedene som ble spart i 1580-81. Kongen og hoffet reiste til Uppsala, som var det sikreste 

stedet å oppholde seg. 

Etter at Norge og Danmark hadde hatt ro frem til 1591 ble landene igjen rammet, men 

denne gangen på en annen måte. I Norge ble det hungersnød, hvorav mange døde. Til 

Danmark kom en koppesykdom, som nesten tok livet av den umyndige kong Christian og 

hans to brødre. Så kom pesten tilbake, overført fra Latvia til København, hvor den begynte 

rundt påsketider 1592 og ble bare sterkere gjennom sommeren. Den spredte seg til Sjællands 

kjøpsteder, og tvang kong Christian IV. til å finne nytt oppholdssted. Det ble laget nye og 

høyst nødvendige bestemmelser - som blant annet forbød likfølget å gå inn i den avdødes hus, 

samt all handel med brukte klær. Men smitten lot seg ikke stoppe, og trengte seg videre til 

Fyn og Norge. Sykdommen må ha krevd mange liv fordi den ble kalt for "store Pestilens". 

Igjen i ett par år fikk Norden nyte ro. Men i 1596-98 kom det til Sverige en heftig "Blodsot" 

(dysenteri), som fremkalte misvekst på grunn av mangel på sunn kost. Danmark gikk denne 

gangen fri, men til gjengjeld brøt det i København i 1599 ut en pest som trolig tok 8 000 liv. 

Slik endte 1500-tallet for Skandinavia. Samlet under ett hadde landene ikke mindre enn 13 

betydelige farsotter, hvor mange av disse raste i 2-3 år om gangen.  
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AUSTRHEIM - FRÅ STEINALDER TIL 

OLJEALDER. 
 

Historia om Austrheim fortel mykje om den utviklinga som har gått føre seg i kyststroka i 

Sør-Noreg. Den som i dag tar turen gjennom kystlandskapet, ser mange spor: buplassar frå 

steinalder og tufter frå vikingtid og mellomalder, steingardar og sjøhus frå førre århundre, og 

ikkje minst oljealderens vegar, bruspenn og høgteknologiske installasjonar. 

Historia om Austrheim er historia om korleis mennesket formar og pregar landskapet i sin 

kamp for å ta i bruk natur- ressursane - frå steinalder til oljealder. 

 

STEINALDERBUPLASSAR. 

Steinalderbuplassane ligg tett både ved Fosnstraumen og Fonnesstraumen. Ressursane i havet 

har drege folk hit gjennom tusen år. Dei første fastbuande fangstfolka slo seg ned her for 6000 

år sidan, og her rydda dei første jordbrukarane seg bøar mot slutten av steinalderen. Ved 

Fonnesstraumen finn du skilt som fortel om buplassane og frå Snekkevika kan du vandra ein 

innhaldsrik kultursti fram til kvernhusa i Hoplandsmarka. Skilta i stien fortel om menneska og 

deira livsgrunnlag i eldre og yngre steinalder.  

 

HOPLANDSKVERNENE. 

Vi veit ikkje kor gamle Hoplandskvernene er, men etter matrikkelen frå 1667 og 1723 har det 

vore to kverner på Hopland, og vi vil tru dette er kvernene i Hoplandsmarka. Kvernene vart 

sette i stand rundt 1. verdskrig og i trettiåra, og under 2. verdskrig bar kvernanlegget namnet 

Hopland Bygdemølle. Øvste kvernhuset har seks eigarar og nedste fire. Utover i femti og 

sekstiåra fekk kvernene meir og meir preg av forfall, men i første halvdel av 70 åra vart 

kvernene restaurerte med økonomisk stønad frå Austrheim kommune og Statens 

Kornforretning. Til Hoplandskvernene kom ein lettast i båt. Men det hende og at ein gjekk 

gjennom marka, med mat til dei som var på kverna og mol. I dag kan ein følgja ein merka sti 

ein halvtimes veg frå Litlelindås. Begge kvernhusa, med demning og slok, er i svært god 

stand. 

 

AUSTRHEIM KYRKJE. 

Kyrkja vart innvigd i 1865, men har etter dette vore restaurert fleire gonger. Austrheim har 

vore kyrkjestad frå dei eldste tider. Alt i 1329 fortel kjelder om kyrkjehus, men vi veit ikkje 

sikkert kor mange kyrkjer som har stått her. Steinane til kyrkjegarden er henta frå gardane i 

Austrheim.  

 

KOLERAKYRKJEGARDEN. 

Dei store infeksjonssjukdomane, og først og fremst kolera, var ei mare for det 19. århundre. 

Kolera synte seg første gong i Europa i 1817. Den andre store epidemien kom i 1832. I 1848 

kom den tredje. Epidemien herja frå Gulen til Egersund. Midt under sildefisket kom han til 

Espevær. Mange frå Austrheim var på sørafiske og vart sjuke. Mange døydde og det måtte 

lagast eigen kyrkjegard.  

 

NOTHUS - LEIRVÅG. 

Notbruket i Leirvågen vart kjøpt i slutten av 1920 åra og vart siste gong nytta ut i 1940 åra. 

Bruket fortel om ei viktig næring på kysten. 

 

VARDETANGEN. 

Vestlegaste punktet på Fastlandsnoreg. 



RUNDTUR MED BUSS PÅ TYSNES 
EN GUIDET REISE GJENNOM BYGDAS HISTORIE 

 

Guide kjem på bussen i Våge. Ruta går over den nordlege delen av 

Tysnes; om Lunde langs etter Vevatne, "det heilage vatnet", til 

Årbakka. 

 

Første stopp vert på Handelsstaden Årbakka på austsida av Tysnes. 

Årbakka er det nye "kunstsenteret" i kommunen. Handelsstaden er i 

privat eige, men vart driven av Njardarlog Kunstlag (det tidlegare 

Rekkjetunet Kunstlag). 

 

Den gamle krambua i det gamle sjøbumiljøet er teken vare på i 

opprinneleg stil. Det vert sal av kaffi og vaflar m.m. i krambua etter 

avtale. (De kan ringa kulturkontoret når de veit datoen for besøket 

så ordnar me med servering). Det er sett ut benkar og bord utenfor 

krambua. Det vert halde kunstutstillingar i sjøbua og smia. 

(Inngongsbilletten er kr. 10.- pr. pers. med forbehold om prisauke). 

 

Like ved handelsstaden står det fleire imponerande obeliskar. 

Saman med dei historiske utgravingane i området er dei 

minnesmerke etter ein av dei største offerplassane i jarnalderen her 

til lands.  

 

Ruta går vidare søretter Onarheimsfjorden til Flakkavåg, der me 

vitjar ein restaurert kalksteinsomn frå 1800-talet. Omnen er ein av 

dei best bevarte på Vestlandet, den er sju-åtte meter høg, og vart i 

tidlegare tider nytta til å smelta kalkstein om til kalk. 

 

Me køyrer så attende til Onarheim der guiden fortel om 

Olavsgildet/Onarheimsgildet frå jarntida, før ferda går over fjellet til 

Uggdal. 

 

Til slutt køyrer me attende til Våge. 

 

Turen vil ta omlag 3 timar. 

 

 

 

 

 



VERDT Å SJÅ I VAKSDAL KOMMUNE 
 

 

Landskapsmuseet på Straume. 
 

Her finn du: Skipshelleren, ein steinalderbuplass frå omlag år 6 000 

f.Kr. Eigne undervisningsopplegg for skuleklassar med innlagde 

arbeidsstasjonar. Den karakteristiske Dragebryggja på begge sider 

av fjorden, der folk i farne tider måtte dra båtane sine gjennom den 

smalaste delen av Bolstadstraumen. 

Laksegilje, som syner fangstmetodar du ikkje finn nokon annan stad. 

Her er spor etter sandutvinning, ein av dei viktigste næringsvegane i 

Stamnesbygda, ei naustrekkje i stavkonstruksjon, og eit særs 

velutstyrt skulemuseum. 

 

Museet har og to privatsamlingar, Dyviksamlinga og 

Verpelstadsamlinga. 

 

Omvisning i sumarsesongen frå kl. 12 - 16. 

 

Ynskjer du kunnskap om nyare historie, tek du turen til 

Energisenteret på Dale, som gjev deg innføring i kraftutvikling frå 

1927 og fram til i dag. Gjennom videoprogram, multivisjonsseriar, 

modellar, plansjar og interaktive kunnskapar får du innblikk i 

temming av fossekraft og utnytting av andre energiformer.  

Formidlingsforma er vald særleg med tanke på eit ungt publikum. 

Omvisning med guide faste tider kl. 11, 13 og 15 i sumarsesongen. 

 

 

 

VELKOMEN TIL EIN SPANANDE OG 

ALLSIDIG KOMMUNE FOR NATUR-  

OG KULTUROPPLEVINGAR! 

 
 

 

 

 

 

 



SLEKTEN MONSEN FRA ØVREMJELDE I 

HAUS PÅ OSTERØY 
 

SLEKTSLINJE 001 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 850 i Vestfold. Død 933 av sykdom i Nord-

Rogaland, hauglagt på Haug, like ved Haugesund kirke, ved Karmsund. Han var Norges 

første enekonge.  

Harald Hårfagre Halvdansson er ane nr. 028 på slektslinje nr. 003 samt ane nr. 028 på 

slektslinje 004 på slektslinje 004 på dokument nr. 124. Bok nr. 18. Bind I. B. Slekten 

Karlsen, side 7 – 111, i mappe med dokumentnummer 121-125 på herværende CD.  

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt sier at 

han hadde 6 hustruer og et annet at han hadde 9 sønner, men tallet på sønner nærmere 20. 

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. 

 

029. Bjørn Haraldsson Farmann. Han ble i 912 utnevnt til underkonge i Vestfold og 

Grenland. Han bodde i Tønsberg. Bjørn Farmann døde i 927 i en strid med halvbroren, kong 

Erik Blodøks Haraldsson. 

 

 

Farmannshaugen, Bjørn Farmanns gravplass, på Jarlsberg hovedgård ved Tønsberg. 



030. Gudrød Bjørnsson. Han var underkonge i Vestfold, senere også i Viken. Gudrød ble 

drept av Harald Gråfell Eriksson. 

 

031. Harald Grenske Gudrødsson. Født 952. Død ca. 994. Han var gift med Åsta 

Gudbrandsdatter, datter av Gudbrand Kula i Gudbrandsdalen på Opplandene.  

Etter Harald Grenske Gudrødsson sin død giftet Åsta seg med Sigurd Syr Halvdansson. 

Harald Grenske Gudrødsson var konge i Vestfold, og han var underkonge i Grenland, som da 

var under danskekongens herredømme. 

 

032. Olav Haraldsson, den hellige. Født ca. 994. Død 29.7.1030, da han falt i Slaget på 

Stiklestad. Han var konge i Norge fra 1015 og frem til sin død. Olav Haraldsson ble gift med 

den gjeve og gladlynte prinsesse Astrid Olavsdatter av Sverige. Hun var datter av kong 

Olav Eriksson Skötkonung av Sverige. Olav Haraldsson ble oppfostret hos sin stefar, 

Sigurd Syr Halvdansson, på Ringerike.  

 

Fra salget på Stiklestad. Da kong Olav og hæren som fulgte ham nærmet seg Stiklestad fikk 

kongen øye på den store bondehæren, som var så stor at det kom folk drivende frem fra hver 

en sti. På mange steder fór det frem hele flokker, som den flokken de hadde sett komme 

nedover fra Verdalen - da de hadde vært der oppe for å speide. Og denne flokken kom så nær 

at kong Olav kunne kjenne dem igjen; det var Rut fra Viggja som kom med 30 mann. Kong 

Olav beordret sine menn til å slå til mot dem, noe som straks ble gjort. 

 

 

Bondehæren strømmet til Stiklestad. Frem fra hver en sti kom godt væpnede bønder klare til å angripe kong 

Olav og hans hirdmenn.  

 

Ved Stiklestad stanset kongen og gav ordre til hæren at de skulle stige av hestene og ordne 

seg til der, og snart ble fylkingen ordnet og merker ble satt opp. Dag Ringsson, sønn til Ring 



Dagsson, som var oldebarn til kong Harald Hårfagre, var ennå ikke kommet med sine folk, så 

de savnet den høyre vingen av fylkingen, men da sa kongen at opplendingene skulle gå der og 

stille merkene sine opp på høyre side, og la til: "Men jeg tror ikke at det er rådelig at bror min 

Harald er med i slaget, for han er enda bare et barn". Harald svarte: "Jeg skal sikkert være 

med i slaget, og er jeg så lite sterk at jeg ikke makter å holde sverdet, da vet jeg et godt råd; 

dere kan binde sverdet til hånden min". Harald fikk sin vilje frem og ble med i slaget. 

 

 
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. 



Bonden som da bodde på Stiklestad het Torgils Holmesson, og han tilbød seg å hjelpe kong 

Olav å være med ham i slaget. Kongen takket for tilbudet, men sa: "Jeg vil heller at du, bonde, 

ikke blir med i kampen, men at du gjør oss den tjeneste å berge dem av våre menn som blir 

såret, og sørge for å gravlegge dem som faller; dersom det går slik at jeg selv faller i slaget, så 

sørg for liket mitt så godt som du kan, om det ikke blir deg forbudt". Og Torgils lovet kongen 

at det skulle han gjøre. 

Da kong Olav hadde fylket hæren talte han til dem og sa at de skulle gå djervt frem om 

det kom til slag, og sa: "Vi har godt og stort mannskap, og om enn bøndene er mer 

mannsterke, er det likevel lykken som rår for seieren. Det vil jeg kunngjøre for dere, at jeg 

ikke tenker å flykte fra dette slaget, men at jeg enten skal seire over bøndene eller falle her. 

Jeg vil be om at det må skje som Gud finner mest gagnlig for meg. Vi skal trøste oss til at vi 

har rettferdigere sak enn bøndene, og at Gud vil frelse oss og la oss ha eiendommene våre i 

fred etter slaget, eller óg lønne oss langt bedre for det vi her taper enn vi kan ønske oss. 

Dersom det faller til meg å rå etter slaget, da skal jeg lønne enhver av dere etter fortjeneste og 

etter den djervskapen han viser i kampen. Dersom vi får seier, vil det bli nok av både land og 

løsøre som nå hører til uvennene våre, som vi vil skifte. La oss gå så hardt frem som råd er i 

begynnelsen, det kan gjøre utslaget når en skal kjempe mot overmakt. Vi har seieren å vente 

dersom vi handler snøgt, men det vil falle oss tungt dersom vi skal stri til vi er trette og slitne; 

vi har ikke så mange å bytte på som bøndene, som kan skiftes på å gå fram eller hvile seg 

bakom skjoldene. Men dersom vi med en gang går så hardt fram at de som står fremst, 

rømmer, da vil den ene falle over den andre, og det vil gå verre jo flere de er". Kongens tale 

ble mottatt med begeistring, og den ene egget kamplysten med den andre. 

Denne dagen var kong Olav kledd i ringbrynje og på hodet hadde han en gyllen hjelm. På den 

venstre armen hadde han et hvitt skjold med forgylt kors, i høyre hånd et spyd og sverd ved 

siden. Merket hans var sydd av dronning Ingegerd, og det ble båret av merkesmannen Tord 

Folesson. Fremdeles var bondehæren langt unna, og kongen gav beskjed til sin hær at de 

skulle sette seg ned å hvile.  

Ved siden av kongen satt Finn Arnesson, og kongen lente seg opp til ham, la hodet på 

kneet hans og falt i søvn en stund. Men så plutselig kom bondehæren stevnene mot dem som 

hadde satt merkene sine opp, og de var en ustyrtelig mengde menn. Finn vekket kongen og sa 

at bøndene kom farende mot dem. Da sa kongen: "Hvorfor vekte du meg Finn, og hvorfor lot 

du meg ikke nyte drømmen min?" Finn svarte: "Hva du enn drømte, så var det likevel 

viktigere for deg å våkne å gjøre deg klar til å møte hæren som farer mot oss, eller ser du ikke 

at hele bondeflokken nå er kommet?". "De er enda ikke så nær oss", sa kong Olav, "at det 

ikke hadde vært bedre for meg om jeg hadde sovet". Finn spurte da: "Hva drømte du da, 

konge, siden du syntes det er så stort tap at du ikke våknet av deg selv?" Kongen fortalte da 

om drømmen sin, at han syntes han så himmelen var åpen, og at han gikk opp en høy stige 

som nådde fra jorden og like til himmelen. "Jeg var nettopp", sa han, "kommet på det øverste 

trinnet da du vekte meg". Finn sa: "Ikke syntes jeg at drømmen er så god som du finner den, 

for jeg mener at den varsler om at din død ikke er langt borte, dersom det ellers ikke er vanlig 

søvnørske". 

Ved kong Olavs ankomst til Stiklestad kom en mann til ham, som vakte oppsikt. 

Mannen var så høy at ingen nådde ham lengre enn til skuldrene, han var vakker, hadde fagert 

hår og ypperlige våpen, prektig hjelm, ringbrynje, rødt skjold med staselig sverd ved siden og 

et stort tykt gullbelagt spyd i hånden. Den fremmede gikk frem til kongen og spurte om han 

ville ta imot hans tjeneste. Kongen spurte hva han het og om hans slekt og hvor han kom ifra. 

Mannen svarte: "Jeg har min slekt i Jämtland og Hälsingland og jeg heter Arnljot Gelline, og 

jeg kan si deg at det var jeg som for noen år siden hjalp skatteinnkreverne dine i Jämtland, og 

som da sendte deg min hilsen og et sølvfat som tegn på at jeg ville være din venn". Kongen 



spurte så om Arnljot var kristen, og Arnljot svarte at han trodde på sin kraft og styrke og det 

hadde greid seg godt til nå, men heretter ville han heller tro på kongen. Kong Olav svarte:  

 

 
Scener fra Olav den helliges liv, slik det er fremstilt på et alterbord fra omkring år 1300. Alterbordet skal 

visstnok befinne seg i Nidarosdomen. I midten på bildet står Hellig Olav. Øverst til venstre kong Olavs drøm før 

slaget på Stiklestad, og nederst gir kongen penger til sjelemesse for sine fiender. Til høyre på bildet sees Olavs 
død og skrinleggelse.  

 

"Vil du tro på meg, da skal du tro det som jeg lærer, at Jesus Kristus har skapt himmel og jord 

og alle mennesker og at alle gode og rettroende mennesker kommer til ham etter døden". "Jeg 

har nok hørt tale om Hvitekrist", sa Arnljot, "men jeg vet ikke noe om hva han tar seg til eller 

hva han rår for, men jeg vil gjerne tro på det du sier og legge hele min sak i din hånd". Så lot 

Arnljot seg døpe, og kongen lærte ham det av troen som han syntes var det aller nødvendigste 

og stilte ham så fremst i fylkingen - foran merket ved siden av Gauka-Tore og Avrafaste og 

flokken deres. Omkring ved 12 tiden var bondehæren også kommet til Stiklestad, hvor Kalv 

Arnesson og Hårek på Tjøtta gikk fremst ved siden av merket. Men bøndene gikk ikke til 



angrep med en gang; de ventet på resten av hærstyrken som ennå ikke var kommet. Tore 

Hund av Bjarkøy og hans følge hadde gått sist, for han hadde tatt på seg ansvaret å skynde på 

de som ble for sene og å passe på at de som var redde ikke skulket unna når hærene så 

hverandre og hærskriket lød - og derfor måtte Kalv og Hårek vente på Tore. Kong Olav og 

hans menn gikk heller ikke til angrep, for de ventet på Dag Ringsson og hans menn. Dag og 

hans menn hadde tatt en annen vei og var ennå ikke kommet fram, men endelig kunne kongen 

se at Dag og hans flokk nærmet seg.  

Begge hærene stilt rett mot hverandre, så nær at folk på begge sider kunne gjenkjenne 

hverandre, og kongen sa til Kalv Arnesson: "Hvorfor er du der, Kalv? Vi skiltes jo som 

venner sør på Møre; det sømmer seg ille for deg å stri mot vår hær, for her er fire av brødrene 

dine". Kalv svarte: "Mangt og mye går nå annerledes enn det sømmer seg best; du skiltes slik 

fra oss at vi var nødt til å skaffe oss fred fra dem som kom etter, og hver får nå bli der han 

står, men forlikes skulle vi enda om jeg kunne rå". Da sa Finn Arnesson: "Det er et merke hos 

Kalv at når han taler vel, da har han nettopp i sinne å handle ille". Kong Olav sa: "Det kan vel 

være, Kalv, at du ville forlik, men jeg synes ikke at dere bønder ser ut til å være fredelig 

stemt". Da svarte lendermannen Torgeir fra Kvistad, som sto nær Kalv: "Nå skal De, konge, 

nyte den freden som mange før har nytt av dere, og det skal De nå få unngjelde for". "Du 

trenger ikke være så lysten etter å møte oss, for det er ikke så laga at du skal vinne på oss i 

dag, jeg har hevet deg til makten fra å være en liten mann", sa kongen. 

Raskt kom Tore Hund frem og gikk med flokken sin foran merket, og ropte hærskriket 

som bøndene hadde avtalt: "Fram, fram, bondemenn". Kongsmennene ropte så sitt hærrop: 

"Fram, fram, kristmenn, korsmenn og kongsmenn". En sagaskriver sier at de skrek: "Slå ned, 

slå ned bondemennene". De bøndene som sto lenger ute på vingene gjentok ropet til 

kongsmennene, for de trodde det var deres kamerater som ropte og ikke kongsmennene, men 

da de andre bøndene hørte det, mente de at ropet kom fra kongsmennene og gikk til angrep på 

dem, slik at bøndene begynte og sloss mot hverandre - og mange av dem falt før de merket 

misforståelsen. Kong Olav hadde fylket sin hær på et sted som lå litt høyt, og de som fulgte 

ham styrtet ovenfra og nedover mot bondehæren, "fram i striden bruste brynjeflokken brått", 

kvad Sigvat skald senere. Kongsmennene rykket så hardt frem at bøndene vek noe tilbake, så 

den fremste raden av kongens fylking ble stående bakerst der bøndene hadde stått. En stor del 

av bøndene var også i ferd med å ta til flukt, men lendermennene og huskarene deres sto fast 

og gjorde hard motstand. Lendermennene provoserte folkene sine, og snart stormet bøndene 

frem igjen fra alle kanter. De som sto fremst i rekken hugg løs på kongsmennene med sverd 

og økser, og de som sto bak dem stakk med spyd - og alle som sto bakerst skjøt med spyd og 

piler eller kastet stein eller håndøkser. Striden ble derfor straks svært blodig og mange falt på 

begge sider. De første av kongsmennene som falt var Arnljot Gelline, Gauka-Tore og 

Avrafaste og alle deres menn, men hver av dem hadde først felt hver sin motstander eller to 

og noen flere. Nå tynnes rekkene foran kongsmerket, og kong Olav ba Tord Folesson om å 

bære merket frem, selv fulgte kongen etter med den flokken av menn som han hadde valgt til 

å være nærmest ham selv i slaget, og de var de mest våpendjerve og best utrustede i hele 

hærstyrken. Da kong Olav gikk fram av skjoldborgen og fremst i fylkingen, slik at bøndene 

kunne se ham i ansiktet, ble de redde og håndfalne, står det i sagaen. Kampen ble opplagt 

hard, og kongen selv gikk frem og kjempet svært djervt. Han hugg til lendermannen Torgeir 

fra Kvistad tvers over ansiktet så neseskjermen røk og kløyvde hans hode nedenfor øynene, så 

det nesten falt av. Kongen utbrøt da: "Er det ikke nå sant det som jeg sa deg, Torgeir, at du 

ikke ville seire i vårt møte". I det samme støtte Tord Folesson merkestanga så hardt ned i 

bakken at den ble stående; han hadde fått banesår og falt der under merket. Arne Arnesson 

grep da merket og bar det frem, men falt om hardt såret. Falt gjorde også skaldene Torfinn 

Munn og Gissur Gullbrå. 



Kong Olav var nå kommet nesten frem til bøndenes hovedmerke, der Kalv Arnesson sto med 

Tore Hund på den ene siden og de to frendene sine, Olav og Kalv Arnfinnsønner, på den 

andre. Tore Hund gikk frem mot kongen, som hugg til Tore tvers over skuldrene, men 

sverdslaget gikk ikke gjennom reinsdyrkofta til Tore, det var bare en støvsky som kom frem. 

Tore hugg nå til kongen, som igjen hugg mot Tore, men kongens sverd gikk ikke gjennom 

reinsdyrpelsen til Tore og han ble bare såret i hånden, noe skalden Sigvat sier var 

finnetrolldom. Da sa kongen til Bjørn stallare. "Slå du hunden som jern ikke biter på". Bjørn 

tok øksa og gav Tore et hardt slag med øksehammeren - så han ravet. I det samme snudde 

kongen seg mot Kalvs to frender, og drepte Olav, den ene av dem. Og straks etter stakk Tore 

sitt spyd tvers gjennom Bjørn stallare og sa: "Slik veider vi bjørn nord i Finnmark". 

Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksa, et slag som rammet kongens venstre fot 

rett over kneet. Finn Arnesson felte straks Torstein, mens kongen lente seg opp til en stein, 

kastet sverdet og ba til Gud om hjelp. Da stakk Tore Hund kongen med sverdet, et stikk som 

gikk under brynja. Kalv Arnesson hugg til kongen på venstre side av halsen, og de tre sårene 

voldte kong Olavs død den 29. juli 1030. Etter kongens død falt også de fleste av de menn 

som hadde gått frem med ham. 

 

 

Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksa, et slag som rammet kongens venstre fot rett over kneet. Finn 

Arnesson felte straks Torstein, mens kongen lente seg opp til en stein, kastet sverdet og ba til Gud om hjelp. Da 

stakk Tore Hund kongen med sverdet, et stikk som gikk under brynja. Kalv Arnesson hugg til kongen på venstre 

side av halsen, og de tre sårene voldte kong Olavs død den 29. juli 1030.  

 

Straks før drapet på kongen hadde endelig Dag Ringsson kommet frem med sine menn, fylket  

dem straks og satte opp merket, men det gikk en stund før han gikk til angrep. Han stormet 

frem mot den venstre vingen av bondefylkingen, der rygene og hordene sto, og det første 

fremrykket var så hardt at bøndene vek tilbake og en del tok til å flykte. Det falt mange menn, 

og blant dem var lendermennene Erlend fra Gjerde og Aslak fra Finnøy, som hadde merket 

mellom seg. Merket ble hugget ned, og striden ble forferdelig kraftig, noe som senere ble kalt 



Dagsria. Når nå kongen var felt og kongsmennenes hovedfylking slått, vendte Kalv, Hårek på 

Tjøtta og Tore Hund seg mot Dag og den fylkingen som fulgte ham. Dag ble overmannet og 

flyktet sammen med noen av sine menn, og tok veien oppover dalen, men i flukten falt flere 

av dem, da bøndene stormet etter dem. Mange var også såret, og var så slitne at de ikke klarte 

å kjempe mot. Men bøndene fulgte ikke langt etter dem, for høvdingene vendte snart tilbake 

til valplassen, der mange av dem hadde frender og venner, for å lete blant dem som var falt. 

Tore Hund gikk bort til stedet der kong Olavs lik lå, stelte om det, rettet det ut og la et klede 

over det. Senere, da Olav ble holdt for en hellig mann, fortalte Tore at da han tørket blod av 

ansiktet, var kongens andlet så fagert at det var rødt om kinnene som om kongen sov, men det 

var mye klarere enn før mens kongen levde. Tore sa også at det kom noe av kongens blod på 

hånden hans, og det rant fram over fingrene der han var blitt såret, og fra da av trengte han 

ingen forbinding, så snart grodde det. 

Om kvelden da det var blitt mørkt gikk bonden Torgils Holmesson og hans sønn Grim 

bort til valplassen. De tok kong Olavs lik og bar det bort til et lite tomt uthus på den andre 

siden av Stiklestadgården. Med seg hadde de lys og vann. De kledde av liket, vasket det, 

svøpte det med linduker, la det ned der i huset og dekket det med ved, så at ingen kunne se det 

om de kom inn. Så gikk de bort og hjem til gården.  

I begge hærene hadde det fulgt mange stavkarer og fattigfolk, som tigget om mat. Om 

kvelden etter slaget ble mange av dem igjen på Stiklestadgården, hvor de om natten søkte 

husly i alle bygningene. Blant de andre var det en fattig, blind mann, som gikk omkring 

leiende på en liten gutt. Om ham forteller sagaen at han kom bort til låven der Olavs lik lå - 

for å finne ly for natten. Døra på uthuset var så lav at de nesten måtte krype inn. Da den 

blinde mannen kom inn i uthuset, famlet han for seg på gulvet for å finne et sted han kunne 

legge seg ned. Den blinde hadde en hatt på hodet som gled ned for ansiktet hans med det 

samme han bøyde seg ned. Han kjente med hånden at det var en dam på gulvet, og da han tok 

med den våte hånden for å rette på hatten, kom fingrene bort i hans øyne, og straks fikk han så 

sterk kløe på øyelokkene at han strøk med de våte fingrene på selve øynene. Senere kom han 

seg ut av huset, og sa at det ikke var råd å ligge der, for alt var vått der inne. Men da han var 

kommet seg ut av huset kunne han først se hendene sine, og så han alt det som var nært i 

nattemørket. Straks gikk han til gården og inn i stua, og fortalte til alle der at han hadde fått 

synet tilbake, og at han nå var skarpsynt, og det var mange der som visste han hadde vært 

blind, for mannen hadde vært der før og gått lenge omkring i bygda. Han fortalte at han kunne 

se igjen for første gang da han kom ut av et lite og dårlig uthus, "alt var vått der inne", sa han, 

"jeg tok ned i det våte og gned så øynene mine med de våte hendene". Han fortalte også hvor 

huset sto. Mennene som var inne i stua og hørte dette undret seg svært over det som var hendt, 

og snakket seg imellom om hva som kunne være der inne i uthuset. Men bonden Torgils og 

sønnen skjønte hva som var grunnen til denne hendelsen, og da de nå var svært redde for at en 

uvenn av kongen kunne gå bort og undersøke huset, lurte de seg bort til uthuset. De tok liket 

og flyttet det ut i hagen, hvor de gjemte det. Så gikk de tilbake til gården og sov der om 

natten. 

Tirsdag morgen kom Tore Hund tilbake til Stiklestad fra Sul med mye folk. Straks 

gikk han bort på valplassen, hvor det fremdeles var mange bønder som førte bort likene av 

sine falne frender, andre stelte med dem som var såret. Tore gikk bort til det stedet der kong 

Olav var falt og lette etter liket, og da han ikke fant det, spurte han om noen kunne si ham 

hvor det var blitt av, men det var ingen som kunne fortelle ham det. Så spurte han Torgils 

bonde om han visste noe om hvor kongens lik var, men Torgils svarte: "Jeg var ikke med i 

slaget og vet bare lite om det som hendte. Her går det nå ellers mange rykter, slik blir det 

fortalt at noen skulle ha sett kong Olav med en flokk oppe ved Stav. Men er han falt, da har 

vel noen av deres folk gjemt liket i holt eller røys". Enda Tore syntes han var sikker i sin sak, 

om at kongen var falt, var det mange som trodde på det som Torgils sa, og satte ut det ryktet 



at kongen nok hadde kommet seg unna slaget, og at det ikke ville vare lenge før han igjen fikk 

seg en hær og kom over dem. Snart gikk Tore og hans menn ombord i skipene sine og seilte 

ut fjorden, og like etter fór de bort alle de bøndene som hadde blitt igjen. 

Torgils Holmesson og sønnen Grim var fremdeles redde for at Olavs fiender skulle få 

fatt i liket og mishandle det, for de hadde hørt bøndene snakke om at dersom de fant liket 

skulle de enten brenne det eller senke det ned i sjøen. Torgils og sønnen så derfor 

nødvendigheten i snarlig å få flyttet liket til et sted der det kunne være sikkert gjemt. De fikk 

laget en kiste, så god og vakker som de kunne, og la kongens lik i den. De laget også en annen 

kiste, som de la halm og stein i, så den ble tung som en mannstyngde, og festet lokket godt.  

Siden alt bondefolket nå var reist bort fra Stiklestad gjorde Torgils og sønnen seg reiseklare 

med 7 eller 8 av frendene sine. De gikk ombord i en roskute, hvor de hadde gjemt kongens lik 

under tiljene, men den andre kisten hadde de også med, og den hadde de satt så godt synlig at 

alle kunne se den. Så dro de ut fjorden, og kom om kvelden, da det tok til å mørkne, til 

Nidaros, og la til ved kongsbrygga. Torgils sendte bud opp til biskop Sigurd om at de hadde 

liket av kong Olav ombord. Og da bispen hørte det sendte han straks sine menn med en skute 

ned til bryggene. De la til ved skipet til Torgils, og ba fra bispen at de måtte få kongens lik. 

Torgils og mennene hans tok den kista som sto godt synlig og bar den ned i skuta til bispens 

menn, som så rodde ut på fjorden og senket kisten der. Det var da mørk natt. Torgils og hans 

folk rodde så videre oppover elva, forbi byen til et sted som het Saurlid. Der bar de liket av 

kongen inn i en tom bygning, som sto et stykke borte fra de andre husene. Og mens de andre 

ble igjen for å våke over liket gikk Torgils ned til byen, til de menn som særlig hadde vært 

kongens venner, og spurte dem om de ville ta imot kongens lik, men ingen av dem turde det. 

Han vendte da tilbake til frendene sine, og gav dem beskjed at de skulle bære liket oppover 

langs elva og grave det ned i sanden der. Alt arbeidet var gjort før daggry, og så vendte de 

tilbake til skuta si og rodde straks ut av elva og hjem til Stiklestad. 

Flere fortellinger som viste at kong Olav var hellig etter sitt fall ryktes blant folk i 

Trøndelag alt ut på vinteren 1030. Mange begynte å be til ham under sykdom eller i nød, og 

de mente at de fikk god hjelp. Utover våren 1031 ble det mer og mer utbredt snakk blant folk 

at Olav var hellig, og mange av hans uvenner omtalte ham på en helt annen måte enn 

tidligere, som nå begynte å anklage de menn som især hadde egget til motstand mot ham. 

Blant dem som fikk størst skyld var biskop Sigurd, som fikk så mange uvenner at han fant det 

best å dra vest til kong Knut i England. 

Den første av stormennene som holdt på at kong Olav var hellig var Einar 

Tambarskjelve, og kort etter sendte trønderne bud og hilsen til bisp Grimkjell på Opplandene 

- at han skulle komme nord til Trøndelag. Da budskapet kom til bispen gjorde han seg straks 

reiseklar, og dro først nordover til Einar Tambarskjelve, som tok med glede imot ham. De 

snakket mye seg imellom, særlig om de store hendingene som hadde vært i landet, og de ble 

helt enige i alt som de avtalte. Deretter dro bispen inn til Nidaros, der hele allmuen tok vell 

imot ham. Han spurte omhyggelig om de tegnene som de sa hadde hendt med kongen, og han 

ble fortalt mange gode ting. Senere sendte bispen bud til Torgils og sønnen Grim på Stiklestad 

- at han ville tale med dem. De reiste straks til bispen og fortalte om alle de underlige ting de 

selv hadde opplevd, og om hvor de hadde lagt kongens lik. Så sendte bispen bud til Einar 

Tambarskjelve, som kom inn til byen. De hadde en samtale med den unge kong Svein, sønn 

av danskekongen Knut den mektige, som ble konge etter Olavs fall, og hans mor Alfiva, som 

fikk det meste å si i Norge. Bisp Grimkjell og Einar ba om lov til å ta Olavs lik opp av jorden, 

noe kong Svein gav sitt samtykke i, og sa at bispen kunne gjøre med det som han ville. På den 

tiden var det mange folk i Nidaros, og derfor hadde bispen og Einar med seg ett stort følge da 

de gikk til det stedet som kongens lik lå - for å grave det opp. Dette var i slutten av juli 1031, 

nesten ett år etter at liket var gravd ned. De fant snart kisten, og da var den nesten kommet 



opp av jorden. Mange rådet nå bispen til å gravlegge liket ved Klemenskirken, som Olav selv 

hadde bygd, og det ble også gjort.  

 

 
 
Helgenkongen Olav den hellige stående på Dragen. 



Den 3. august 1031 ble kisten tatt opp og åpnet av bisp Grimkjell i nærvær av kong Svein, 

Alfiva og mange stormenn. Og da bispen tok likkledet fra kongens ansikt så de at det ikke var 

det minste forandret. Kinnene var fremdeles røde - som om han nettopp hadde sovnet inn. De 

som hadde sett kong Olav da han falt påsto at hår, skjegg og negler hadde vokst på ham, som 

om han hadde vært levende hele tiden. Så gikk kong Svein, hans mor Alfiva og alle 

stormennene frem for å se kong Olavs legeme, men Alfiva sa bare: "Svært sent pleier folk å 

råtne i sand, annerledes ville det ha vært om han hadde ligget i muld". Bispen tok så en saks 

og klipte noe av kongens hår og lange munnskjegg, og sa til Svein og Alfiva: "Nå er kongens 

hår og munnskjegg så langt som det var da han døde, men det som dere ser avklipt her, har 

vokst etter han døde". Alfiva svarte: "Da først vil jeg tro at dette håret er en helligdom dersom 

det ikke brenner i ild, for vi har ofte sett håret helt uskadd på folk som har ligget lenger i 

jorden enn denne mannen". Bispen hentet da inn ild i et fat, velsignet den og la røkelse på. Så 

la han kong Olavs hår i ilden, og når all røkelsen var brent tok han håret ut av ilden, og det var 

ikke brent. Dette lot bispen kong Svein og stormennene få se, men Alfiva sa at de burde legge 

håret i uvidd ild, da hun mente at kyndige menn ofte kunne vie ild slik at den ikke gjorde noen 

skade. Da ba Einar Tambarskjelve henne om å tie og sa: "Jeg vet nok den som bedre fortjener 

å bli lagt på ilden, og det er du selv". Hun svarte: "Diger er halsen din Einar, men jeg har da 

sett slike fisker óg gå på garnet". Halsen min er ikke nettopp så diger", svarte Einar, "men 

dersom mange slike fisker som jeg gikk på garnet ditt, ville nok ikke maskene tåle det". Da 

tidde hun, og det ble bispens erklæring og kong Sveins samtykke og alt folks dom, at kong 

Olav var en sann helgen. Legemet ble nå båret inn i Klemenskirken og stilt over høyalteret. 

Kisten ble svøpt i kostelig klede, og alt da skjedde det mange jærtegn ved kong Olavs 

helligdom, står det i sagaen. 

Over det stedet der Torgils hadde gravlagt liket av kong Olav ble det nå reist et kapell, 

og alteret ble satt like over der hvor liket hadde vært. Kong Olavs sønn, Magnus den gode, la 

liket av sin far i et prektigt skrin, som var prydet med gull, sølv og edelsteiner og begynte å 

bygge Olavskirken, som ble fullført av Harald Hardråde, på det stedet der Olavs lik sto den 

natten da Torgils var nede i byen for å be kongens venner om å ta imot det. 

Kong Olav Kyrre bygde en steinkirke, Kristkirken, på det stedet der det før nevnte kapellet 

ble bygd, og høyalteret ble stilt der liket hadde ligget, og der ble så Olavs skrin satt.  

 

I årene fra 1168 til 1188 holdt erkebiskop Øystein på med den store ombyggingen og 

utvidelsen av Kristkirken, som gjorde den til Nidarosdomen, hvor høyalteret sto på samme 

sted som tidligere. Kong Olav var Norges og hele Nordens fornemste helgen i den katolske 

tiden, og kirker ble bygd til hans ære også i fremmede land. Til minne om Olav ble det årlig 

holdt to festdager, den 29. juli og den 3. august. På den første dagen ble skrinet i høytidelig 

følge båret omkring i Nidaros, og en stund satt ned på kirkegården, så de mange pilegrimene, 

som for stor del var krøplinger, kunne få røre ved det og ofre til helgenen. 

"Ved disse gavene", sier Peder Claussøn i sin "Norges beskrivelse", ble det samlet sammen en 

utrolig mengde gods, og ved det ble St. Olavs kiste så mye bedre at han ble lagt i et sølvskrin, 

men det var to trekister utenom, slått med gull og sølv og dyrebare steiner. Kistene var så 

tunge at det måtte 60 mann for å bære dem ved det høytidelige gangfølget. 

 

I 1540 ble Olavs sølvskrin, som veide 6500 lodd i sølv, innlevert i kongens skattkammer i 

København. Det indre skrinet sto enda i domkirken i 1564, da Trondheim ble tatt av 

svenskene. De plukket den minste sølvnaglen de kunne få ut av skrinet, og da de dro fra byen 

tok de kong Olavs lik med seg og gravla det i den nå nedrevne Fløanskirken i Stjørdal. Den 8. 

juni i samme året ble Hellig Olav igjen ført tilbake til domkirken, hvor det ble gravlagt med 

stort fest. Det siste som sannsynligvis er fortalt er at det i 1568 ble tatt jord i graven til St. 

Olavs lik, og siden den tid er det ingen som med sikkerhet har klart å påvise graven. 



  
I helgenrekken som pryder den hellige fødselskirken i Betlehem i Israel, finner en også dette bildet av St. Olav, 

Rex Norwægie. Han står i korsfarerdrakt og er malt av en normannerkunstner en gang på 1170-tallet. Av 

religiøse grunner har muslimene skjendet og maltraktert kongens ansikt på bildet. 



033. Ulvhild Olavsdatter. Født ca. 1020. Død 24.5.1071. Gift med Ordulf, hertug av 

Sachsen. Født ca. 1020. Død 28.3.1072. Han var en gjev og tapper mann. Han hjalp verbroren 

Magnus den gode til å slå venderen i slaget på Lyrskogshei i Slesvig i 1043. Ulvhild 

Olavsdatter sin brordatter, Ragnhild Magnusdatter, datter til Magnus den gode var gift med 

Håkon Ivarsson av Ladejarl-ætten. 

 

034. Magnus, hertug av Sachsen. Født ca. 1045. Død 1106. Gift med Sofie av Ungarn. Død 

18.6.1095. 

 

035. Elica av Sachsen. Født ca. 1080. Død 1142. Gift med hertug Otto den rike av Sachsen. 

Født ca. 1075. Død 1123. 

 

036. Albrecht (Albert) "der Bär" Bjørnen. Født ca. 1100. Død 18.11.1170. Han ble i mai 

1124 gift med grevinne Sofie av Winzenberg. Født ca. 1107. Død 25.3.1160. Hun var datter 

av grev Herman I. av Winzenberg, død før 20.07.1123 og hustru Hedvig av Assel, født ca. 

1075, død etter 1123. 

Albrecht "der Bär" var markgreve av Brandenburg, og grunnlegger av det askaniske hus. Som 

en tro tilhenger av Lothar av Supplinborg ble Albrecht forlenet med store deler av Sachsen. 

Han ble i 1134 utnevnt til markgreve av "Nordmark". Etter Lothars død brøt det ut borgerkrig 

som førte til at Albrecht mistet en del av sitt grevskap, men senere slo han hardt tilbake og 

underla seg blant annet Brandenburg. Fra da av var han aktivt med i det tyske rikets politikk.  

 

037. Herman, greve av Weimar og Orlamünde. Født ca. 1130. Død 19.10.1176. Han var 

gift med Irmgard. Død etter 31.7.1174. 

Grev Herman forekommer ofte i keiser Friedrich IV. sine dokumenter, samt i sin fars og andre 

fyrsters dokumenter - ofte omtalt som vitne. 

 

038. Sigfrid III., greve av Orlamünde. Død 1206. Han ble i 1181, i Slesvig, gift med 

prinsesse Sofie av Danmark, datter av kong Valdemar I. den store og dronning Sofie av 

Halicz (Ukraina). 

Valdemar I. den store er ane nr. 013 på slektslinje 003 på dokument Skarpeid 

Bokproduksjon. Bok nr. 25. Slekten Syvertsen i Kristiansand, se dokument nr. 110 i mappe med 

dokument nr. 101-120 på CD med mappe nr. 1-120/101-120. 

Sofie av Halicz (Ukraina) er ane nr. 012 på slektslinje 015 på dokument Skarpeid 

Bokproduksjon. Bok nr. 25. Slekten Syvertsen i Kristiansand, se dokument nr. 110 i mappe med 

dokument nr. 101-120 på CD med mappe nr. 1-120/101-120. 

 

039. Sofie av Orlamünde. Død 3.9.1244. Hun var gift med grev Lambert II. av Tonna, 

Erfurt, Gleichen og Thüringen. Født før 1160. Død 14.9.1227. Han var sønn av grev Erwin 

II. av Tonna, Gleichen og Thüringen, død (07.09) 1193. 

Grev Lambert II. overtok etter farens død embetet som fogd i Erfurt, herunder stedets 

Peterskloster. Han deltok i Henrik VI.'s tog til Roma i årene 1190-1191. I 1195 fikk han 

Gleichen borg i len av erkebisp Konrad.  

 

040. Adelheid (Adela), grevinne av Gleichen. Død 1267. Hun var gift med grev Ludvig I. 

av Eberstein i Braunschweig. Født ca. 1200. Død etter 26.3.1283. Han var sønn til grev 

Albrecht III. av Eberstein (1170-1217) og hustru grevinne Agnes av Wittelsbach. 

Adelheid var søster til biskop Herman av Kammin, som den 14. desember 1267 innviet en 

stor minnefest. Denne skulle hvert år fremover holdes i byen Kolberg til minne om hans 

avdøde slektninger, deriblant for søstrene Adelheid og Sofie. 

 



041. Albert, greve av Eberstein. Født ca. 1230. Død 1289, i Lübeck. Han var gift med 

grevinne Marianne. N.- 1295. 

Grev Albert var herre til Ørnhoved i Sønderhald herred i Danmark. 

 

042. Anders Albertsson Eberstein. Født ca. 1280. 

 

043. Johanne Andersdatter, grevinne av Eberstein. Født ca. 1325. Hun var gift med ridder 

Niels Ovesen til Asdal i Nord-Jylland. Han var sønn til Ove Nielsen Panter, som nevnes i 

årene 1314-1347. I 1328 var han en av de adelsmenn som sluttet seg til kong Christoffer og 

grev Johan. Ove Nielsen Panter var igjen sønn til Niels Ovesen Panter, hvor dennes hustru 

var søster til Niels Thorbernsen. 

Niels Ovesen nevnes i 1355, solgte da sammen med sin bror deres gods i Hammer og Baarse 

sogn til kong Valdemar.  

 

044. Anders Nielsen (Paasche) til Asdal og Knivholt. Død 1406. Han var gift med Ide 

Lydersdatter Holck. Død etter 1425. Hun var datter av Lyder Holck og hustru Else 

Christjernsdatter Vendelboe av Støvringgord, død etter 1442. 

 

045. Johanne Andersdatter til Asdal. Hun var borgfrue på Asdal og "høvedsmann" i 

Vendsyssel på Jylland. Født ca. 1385. Død 1479. Hun hadde seks brødre - og arvet dem alle - 

og ble dermed en svært rik og mektig kvinne. Johanne Andersdatter var gift to ganger; første 

gang med ridder Bonde Jensen Due til Torp. Død 1422. 

Hun ble gift annen gang i 1425 med Niels Eriksen Banner, som var fogd i Nørre sogn på 

Mors. Død ca. 1447. Han var sønn til Erik Thomsen til Vinstrup og hustru Ingerd 

Pedersdatter.  

Johanne Andersdatter stod i rang over biskopen i Bjørglum. Hun hadde i sine to ekteskap 18 

barn. 

 

046. Karen Nielsdatter Banner. Hun var gift med Oluf Olufsen Lunge. Død etter 

13.6.1473. Han var sønn til Oluf Andersen Lunge og hustru Christence Axelsdatter Thott. 

Oluf Andersen Lunge nevnes i årene 1420-1473. I 1471 solgte han noe jordegods i Skåne til 

Johan Oxe. 

 

047. Christense Olufsdatter Lunge. Hun var gift med Jens Nielsson Rotfeld til Bratskov. 

N.- 1502. 

 

048. Gjertrud Jensdatter Rotfeld. Hun var gift med Søren Pedersson Munk til Havbro. N.- 

1502. 

 

049. Maren Sørensdatter Munk. N.- 1537. Hun var gift med Svend Madsson Orning til 

Eget. Født ca. 1455. Død 1537. 

 

050. Thomas Svendsson Orning. Født 1519. Han var gift med Dorthe Christensdatter 

Munk til Ellingaard. 

 

051. Otte Thomasson Orning. Født ca. 1545. Død før 1606. Han var gift med Anne 

Eiriksdatter Orm til Vatne og Valvatne (på Stord). Død før 1633. 

 

052. Elisabeth Ottesdatter Orning. Hun ble i 1610 gift med fogden på Halsnøy kloster 

Laurits Johannessen Galte. Død 1659. 



Barn og etterslekt kaller seg Galtung. Bror av Elisabeth Ottesdatter, Erik Ottesen Orning, 

var generaladmiral over den dansk-norske flåten. Født ca. 1582. Død 1645. 

 

053. Katarina Helvig Lauritsdatter Galtung. Født 1635. Død 1693. Hun var gift med 

Anders Andersson Rieber, som var sogneprest i Eidfjord i årene 1656-1688. 

 

054.   Anna Katarina Andersdatter Rieber. Hun var gift med bonde Hans Olsson Brekke 

på Undeland i Ulvik. Født 1656. Død 1719. 

 

055. Anders Hansson Undeland. Han var lensmann i Ulvik. Født 1690. Død 1751. Han var 

gift med Anna Konradsdatter Bæring, av en kjent storætt, hvor den mest kjente i ætten var 

den danskrussiske forskeren Vitus Jonassen Bering. Født 1681 i Horsens. Død 19.12.1741. 

Beringsundet og Beringhavet er oppkalt etter ham. Vitus Jonassen Bering oppdaget Alaska og 

Aleutene på sin siste ekspedisjonsreise. 

 

 
 
Bønder fra Fana-distriktet på 1700-tallet. 

 

056. Hans Andersson Bergo Undeland. Han var bonde. Født 1716. Død 1776. Han var gift 

med Anna Jensdatter Såkvitne fra Granvin.  



Hans Andersson flyttet til Såkvitne i Granvin, men solgte senere både denne gården og gården 

Bergo i Ulvik. Familien flyttet til Fana, hvor han var forpakter av Fana prestegård. 

 

057. Elisabeth (Lisbet) Hansdatter Bergo. Født 1746 på Såkvitne i Granvin sogn. Død 

1837. Hun var gift med bonde og selveier Olav Jensson Søre Veset i Haus sogn. Født 1741. 

Han var sønn til Jens Olavson Midtmjelde (1709-1778) på Søre Veset og hustru Johanna 

Magnesdatter Neset (1700-). 

 

058. Anna Olsdatter Søre Veset. Født 1773, på Søre Veset. Død 20.12.1838 på Søre Veset. 

Hun ble den 23.7.1793 gift med bonde Knut Halldorson Dalseide fra Bruvik. Født 1764. 

Død 21.10.1804 på Søre Veset. 

 

059. Barbro Knutsdatter Søre Veset. Døpt 9.6.1794 i Haus. Død 20.9.1867 på Øvremjelde. 

Hun ble den 6.1.1814 gift med bonde Mons Olavsen Øvremjelde. Født 4.11.1790 på 

Øvremjelde. Død 5.10.1844 på Øvremjelde.  

 

 
 
Bondebryllup ved Osterøy på 1800-tallet. 



060. Ole Monsen Øvremjelde. Han var bonde. Døpt 8.3.1815. Død 17.7.1898 på 

Øvremjelde. Han ble den 20.6.1841 gift med Kristi Johannesdatter Øvremjelde. Født 

4.4.1817 på Øvremjelde. Død 17.9.1888 på Øvremjelde i Haus sogn. Gravlagt 21.9.1888. Hun 

var datter av Johannes Monsen Øvremjelde (14.1.1786 i Haus - 11.8.1880 på Øvremjelde) 

og hustru Jorna Olavsdatter Nedremjelde (2.9.1788 i Haus - 25.2.1847 på Øvremjelde). 

 

 
 
Bøndenes huslige vintersysler på 1800-tallet. 

 

061. Mons Olsen Øvremjelde. Han var bonde. Født 17.6.1842 på Øvremjelde, konfirmert 

24.5.1857. Død 1904. Han ble den 29.5.1865 gift i Haus med Brita Olsdatter Småland. Født 

4.1.1845 på Småland i Haus sogn. Død 1920. Hun var datter av gårdbruker Ole Olsen 

Småland og hustru Anna Monsdatter. 

 

062. I. Ole Monsen Mjelde. Født 12.9.1865 i Haus sogn, døpt 15.10.1865, konfirmert 

3.10.1880. Død 1942. Han var kaptein, stortingsmann, odelstingspresident og riksråd i 5 

riksstyrer. Han ble kalt "han Barbu-Ola", "sersjanten", "stortingsmannen" og "statsråden". Ole 



Monsen Mjelde var gift med Anna Monsdatter Nedremjelde. Født 1.1.1865, døpt 

16.4.1865, konfirmert 12.10.1879. Død 1940.  

Anna Monsdatter Nedremjelde var datter av Mons Olavson Småland og hustru Magdeli 

Johannesdatter (8.8.1841 -5.1.1941) på Nedremjelde. 

Barn 1. Mons Olsen Øvremjelde, født 12.5.1888 på Øvremjelde. 

2. Martin Olsen Øvremjelde, født 12.5.1888 på Øvremjelde. 

3. Berta Olsdatter Øvremjelde, født 12.9.1889 på Øvremjelde. 

4. Malena Olsdatter Øvremjelde, født 9.8.1891 på Øvremjelde. 

5. Albert Olsen Øvremjelde, født 5.12.1892 på Øvremjelde. 

6. Johanna Marie Olsdatter Øvremjelde, født 14.2.1894 på Øvremjelde. 

7. Olav Olsen Øvremjelde, født 25.3.1895 på Øvremjelde.  

8. Johan Olsen Øvremjelde, født 27.5.1896 på Øvremjelde.  

9. Johanna Marie Olsdatter Øvremjelde, født 12.10.1897 på Øvremjelde. 

10. Olav Magnus Olsen Øvremjelde, født 18.6.1900 på Øvremjelde.  

11. Anna Olsdatter Øvremjelde, født 30.12.1901 på Øvremjelde. 

12. Klara Kristina Olsdatter Øvremjelde, født 2.9.1903 på Øvremjelde.  

13. Olga Olsdatter Øvremjelde, født 27.3.1906 på Øvremjelde. 

14. Gudrun Olsdatter Øvremjelde. Født 20.6.1908 på Øvremjelde. 

 

062. II. Olai Monsen Øvremjelde. Han var bonde på Austad i Haus. Født 1.6.1871 på 

Øvremjelde i Haus, døpt 05.11.1871, konfirmert 03.10.1886. Død 1908, på Austad. Han var 

gift med Kristina Monsdatter fra Indre Songstad i Haus sogn. Født 30.09.1880 på Indre 

Songstad i Haus sogn, døpt 17.10.1880. Død 1949 på Austad. Hun var datter av Mons 

Gabrielsen Indre Songstad (1850-1907) og hustru Maria Olavsdatter Kaustøl (1854-

1932).  

 

063. Mons Olaisen Mjelde. Født 8.4.1905 på Øvremjelde, døpt 11.6.1905. Han ble gift i 

1935 med Eva Holter fra Kongsberg.  

Mons Olaisen Mjelde var i flere år administrerende direktør i sveisefirmaet Esab. Familien 

var bosatt i Larvik.  

 

 

SLEKTSLINJE 002 

 

016. Bjørn Jernside Ragnarsson. Ca. 745-803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble såret i en kamp Ragnar Lodbrok og tre sønner 

holdt mot berserken Skarde og 7 sønner. De siste ble overvunnet.  

Bjørn Jernside Ragnarsson er også ane nr. 016 på slektslinje 006 samt ane nr. 016 på 

slektslinje 011 på dokument Skarpeid Bokproduksjon. Bok nr. 25. Slekten Syvertsen i 

Kristiansand, se dokument nr. 110 i mappe med dokument nr. 101-120 på CD med 

mappe nr. 1-120/101-120. 

Ved delingen av Ragnar Lodbroks rike, fikk Bjørn herredømme over Uppsala, Svitjod, Øster- 

og Västergøtland med tilgrensende områder.  

Det er grunn til å tro at navnet på hans svigerfar eller dennes far var Anund, da dette også var 

navnet på en sønn og sønnesønn. Det er mulig Bjørn også hersket over nordre Vestfold i 

Norge, da en sønn havnet i Telemark. I Svearike etterfulgtes han av sønnen Erik (død 811), 

som ble stamfar for de senere svenske konger. 

 

017. Erik Bjørnsson. Død 811 (i Uppsala). Han overtok som konge i Uppsala i 803. 

 



018. Emund Eriksson. Han var kong i Uppsala i årene 820-859. 

 

019. Erik Emundsson. Død ca. 900. Han var Sveriges første konge, med tilnavnet Väderhatt. 

Erik Emundsson underla seg først Värmland og Bohuslän. 

 

020. Bjørn den gamle Eriksson. Født ca. 860. Død ca 956. Han var konge i Sverige i årene 

882-932. 

 

021. Eirik "Seiersel" Bjørnsson. Død ca. 995. Han var gift med Sigrid Storråde. 

Eirik "Seiersel" var konge i Sverige i årene 970-995 og konge i Danmark i årene 991-995.  

Han lå i strid med sin brorsønn Bjørn Olavsson (Styrbjørn), som måtte flykte til Danmark, 

hvor Bjørn Olavsson ble innsatt som høvding i Jomsborg. Bjørn Olavsson fikk hjelp av kong 

Harald Blåtann, slik at han kunne ruste ut en stor hær. Opprustingen som Bjørn Olavsson fikk 

hjelp til i Danmark hadde som formål å legge grunnlag for et angrep på kong Eirik Bjørnsson, 

og å vinne det landområdet som Bjørn Olavsson mente var hans rettmessige arv. Det kom til 

et kraftig slag hvor flere hundre soldater falt på begge sider, og blant de drepte var også Bjørn 

Olavsson. Det var etter denne store seieren at svenskekongen Eirik Bjørnsson fikk tilnavnet 

Seiersel. 

 

022. Olav Skötkonung Eiriksson. Født ca. 967. Død 1021. Han hadde frillen Edla, og med 

henne fikk han sønnen Emund og datteren Astrid, som ble gift med kong Olav Haraldsson, 

den hellige. En annen datter ved navn Ingegerd (død i Kiev 10.2.1050) ble gift med storfyrst 

Jaroslav den vise av Gardarike (Russland).  

Olav Skötkonung tok imot kristendommen og lot seg døpe av biskop Sigtrid, en gang mellom 

år 1000 og 1008, i Husaby i Vestergøtland. Olav Skötkonung var konge i Sverige i årene 993-

1022, og i en periode var han også konge over deler av Norge.   

 

023. Astrid Olavsdatter, prinsesse av Sverige. Død etter 1035. Under et opphold i Sarpsborg 

i februar 1019 ble hun gift med Olav Haraldsson, den hellige. Født ca. 994. Død 29.7.1030, 

da han falt i Slaget på Stiklestad. Han var sønn til Harald Grenske Gudrødsson og hustru 

Åsta Gudbrandsdatter Kula. 

Olav Haraldsson, den hellige er ane nr. 032 på slektslinje 001 på herværende dokument.  
Flere fortellinger som viste at kong Olav var hellig etter sitt fall ryktes blant folk i Trøndelag 

alt ut på vinteren 1030. Mange begynte å be til ham under sykdom eller i nød, og de mente at 

de fikk god hjelp. Utover våren 1031 ble det mer og mer utbredt snakk blant folk at Olav var 

hellig, og mange av hans uvenner omtalte ham på en helt annen måte enn tidligere, som nå 

begynte å anklage de menn som især hadde egget til motstand mot ham. Blant dem som fikk 

størst skyld var biskop Sigurd, som fikk så mange uvenner at han fant det best å dra vest til 

kong Knut i England. 

 

 

SLEKTSLINJE 003 

   

001. Gaute Ænes, lensherre. Han bodde på Ænes i Hardanger. Født 1100. Død 1160. 

 

002. Jon Gautesson. Nevnt 1161. Han var lendmann. 

 

003. Gaute Jonsson til Me(h)l. Født 1199. Død 1270. Han var en av de mest fremtredende 

menn i Norge på den tiden, og var lensherre i over 50 år. 

 



004. Gaute til Hatteberg. Han var baron. Nevnt 1287. 

 

005. Sigurd Gautesson Galte. Han bodde på Torsnes. Nevnes i 1314-41. 

 

006. Gaute Sigurdsson. Nevnt 1347. 

 

007. Sigurd Gautesson. Nevnt 1375. 

 

008. Bård Sigurdsson Galte, på Torsnes. Nevnt 1410-46. Han var gift med Sigrid 

Torbergsdatter. 
 

009. Sigrid Bårdsdatter Galte, på Torsnes. Hun var gift med Orm Ivarsson Lydvo fra 

Voss. Nevnt 1491. 

 

 
 
Drikkegilde med øl og mjød. Bak drikkebrødrene sitter ”djevelen” med kurompe og hestehale. Tegning fra 1400-

tallet i ”Den islandske tegneboken”. 

 

010. Gudrun Ormsdatter Lydvo. Nevnt 1497. Hun var gift med Johannes (Hans) 

Morteinsson Aga. 

 

011. Laurits Johannessen (Hansson) Galte til Valen. Nevnt 1550-63. Han var gift med 

Magdalena Trondsdatter Rustung. Rustungætta var en adelsætt på Sunnhordland. 

 

012. Johannes Lauritsen Galte til Torsnes. Født 1560. Død 1620. Han var gift med Herborg 

Torbjørnsdatter Sandven - av ætten Benkestokk. 

 

013. Laurits Johannessen Galte til Torsnes, fogd i Hardanger len og på Halsnøy kloster. 

Født 1588. Død 1659. Han ble i 1610 gift med Elisabeth Ottesdatter Orning fra Stord. Død 

1676.  

Barn og etterslekt av ekteparet bruker navnet Galtung. Broren til Elisabeth Ottesdatter, Erik 

Ottesson Orning, var generaladmiral over den dansk-norske flåten. Født ca. 1582. Død 1645. 

Elisabeth Ottesdatter Orning er ane nr: 052 på slektslinje 001 på herværende 

dokument. 

 

 



SLEKTSLINJE 004 

 

001. Anders Johannessen Rivenes. Født 1633. Død 1701. Han var gift med Gjertrud 

Fabiansdatter.  
Anders Rivenes var bonde og oppsitter på Rivenes i Haus sogn, samt bondelensmann i Mjelde 

skipreide. 

 

002. Johannes Andersson Øvremjelde. Født 1660 på Rivenes. Død 1731 på Øvremjelde. 

Han var gift med Marta Monsdatter Øvremjelde. Født 1650 på Øvremjelde. Død 1737. Hun 

var datter av Mons Øvremjelde (1616-). 

Johannes Andersson var bonde og lensmann i Mjelde skipreide. 

 

003. Johannes Johannessen Øvremjelde. Født 1685 på Øvremjelde. Død 1749 på Nore 

Askeland i Haus. Han var gift med Kari Monsdatter Øvremjelde. Født 1674 på Øvremjelde. 

Død 1764 på Nore Askeland. Hun var datter av Mons Nilsson Øvremjelde (1628-) på 

Øvremjelde. 

Johannes Johannessen var lensmann i Mjelde skipreide. 

 

004. Mons Johannessen Nore Askeland. Født 1719, på Nore Askeland. Død 1797 på 

Øvremjelde. Han ble i 1751 gift med Inga Olsdatter Koppen.  

Mons Johannessen var bonde og oppsitter på Øvremjelde. 

 

005. Ole Monsen Øvremjelde. Født 1766 på Øvremjelde. Død 1808 på Øvremjelde. Han ble 

i 1778 gift med Kristi Håvardsdatter. Død 1842 på Øvremjelde. 

Ole Monsen var bonde og oppsitter på Øvremjelde. 

 

006. Mons Olavsen Øvremjelde. Født 4.11.1790 på Øvremjelde. Død 5.10.1844 på 

Øvremjelde. Han ble den 6.1.1814 gift med Barbro Knutsdatter Søre Veset. Døpt 9.6.1794. 

Død 20.09.1867 på Øvremjelde.  

Barbro Knutsdatter Søre Veset er ane nr: 059 på slektslinje 001 på herværende 

dokument. 

 
Gammel vestnorsk 

byggeskikk fra 

Havråtunet på 

Osterøy. Tunet 

består av 36 

bygninger og ligger 

lunt til ved 
Sørfjorden. 
 


