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FORORD 
 

Slekten Klungland i Helleland er en av de største slektene på Sør-Vestlandet. Hele slektsoppsettet var 

høsten 2011 på 125 slektslinjer med tilstøtende slektslinjer til hovedlinjen, og det mer enn 75 

slektsgrener som går ut fra hovedslektslinjen i løpet av de to-tre siste generasjonene. Ett stort antall av 

nåtidens familiemedlemmer av slekten Klungland er bosatt i kommunene Bjerkreim, Egersund, 

Kristiansand og Søgne.  

Slekten Klungland er blitt betydelig mer omfattende enn det som det var lagt opp til. Hovedårsaken til 

at disse endringene må gjøres er den etter hvert enorme størrelsen av utbredelse av slektens røtter. 

Slekten går også inn i et hav av slekter i Rogaland og Vest-Agder, og det gir betydelige muligheter til 

sammenkoplinger med ett større nett av kryssende slekter som er av stor betydning for forskningen på 

slekter i dette geografiske området på Sør-Vestlandet.  

I herværende oppsett følges slektslinjene fra 120 til 125 som krysser seg frem og tilbake i det 

ovennevnte geografiske område. Det er også lagt inn henvisninger til det allerede publiserte materiellet 

av denne slekten. Disse koplingsslektslinjene finner du på de allerede utgitte CD-ene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLEKTSLINJE 120 

 

002. Lars Ommundsen Fintland. Født 1580 i 

(Tonstad sogn). Nevnt 84 år i 1664. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent. 

Lars Ommundsen Fintland er også ane nr. 

002 på slektslinje 099 og på slektslinje 116. 
Lars Ommundsen Fintland overtok i 1604 som 

leilending en partsdel på ½ hud jordegods av 

hjemmebruket. I årene 1615-1616 satt han som 

leilending til 2/3 deler av hele gården Fintland. 

Lars Ommundsen satt i 1665 som eier av 

gården Bjørnestad i Tonstad. To av Lars sine 

sønner var bosatt på Bjørnestadgården.  

Lars Ommundsen ble i 1640, sammen med 

flere andre gårdbrukere, stevnet inn for retten. 

Det var fogden som påstod at flere oppsittere i 

distriktet ikke hadde betalt den skatten de 

skulle. I november 1643 ble Lars Ommundsen 

igjen innstevnet på tinget. Denne gangen var 

Tore Frafjord fra Forsand som begjærte sak. På 

en eller annen måte hadde Lars Ommundsen 

fått tak i noen ting i sølv som Tore Frafjord 

påstod var hans eiendom. Dog var ikke Lars 

Ommundsen stevnet for selve tyveriet, men det 

sølvgodset som han var i besittelse av hadde 

han fått i en byttehandel der Lars hadde solgt 

en hest til Børel Netland i Fjotland. Lars ville 

ikke bli stemplet som besitter av tjuvgods, så 

han hadde levert dette sølvet tilbake til Børel 

Netland. Saken ble visstnok avsluttet med at 

Lars Ommundsen fikk sølvet tilbake fra 

Fjotland, og deretter sørget han for at det kom 

tilbake til rette eiermann. 

 

003. Adlaug Larsdatter Fintland. N.- 1637-

1652 på Regevik i Tonstad. Hun var gift med 

Rolleiv Åsulvsen Regevik. Født 1612 i 

Regevik i Tonstad. N.- 52 år i 1664. Han var 

sønn til Åsulv Vermundsen Regevik (-1662) 

og hustru Joren Rolleivsdatter Tveiten. 

Rolleiv Åsulvsen Regevik er ane nr. 003. I. 

på slektslinje 096. 
Rolleiv Åsulvsen Regevik nevnes som 

oppsitter på gården Regevik i årene 1628-

1648. Rundt 1660 overtok han en arvepart i 

gården Skeie, og husstanden flyttet dit. Dette 

var en arvepart som Rolleivs mor hadde etter 

sine foreldre på gården Skeie. Rolleiv satt i 

1661 også som eier av halve gården Netland i 

Fjotland sogn. På hjemmegården Regevik satt 

Rolleiv som eier frem til han fikk til en deling 

av gården mellom sønnen Ole og dattera Siri. 

 

004. Åsa Rolleivsdatter Regevik. Født 1637 

på Regevik i Tonstad. Død rundt 12.4.1727 på 

Osen i Tonstad, 90 år gammel, gravlagt 

20.4.1727. Hun var gift med Peder Bjørnsen 

Osen. Født 1618 på Osen i Tonstad. N.- 46 år i 

1664. Han var sønn til Bjørn Kidelsen Osen 

(n.-1603-1648) og hustru, men hennes navn er 

ukjent.  

Det er uvisst hvor denne slekten kom fra, men 

det skal ikke utelukkes at det Bjørn Kidelsen 

slektskap eller svogerskap til Mauritz 

Tolleivsen Osen, som nevnes på Osen i 1602 

som leilending, men som flyttet til gården Øvre 

Maudal i Bjerkreim skipreide. 

Bjørn Kidelsen overtok bygselen av gården 

Osen etter Mauritz Tolleivsen, og satt som 

leilending (bygselsmann) på hele gården Osen. 

Peder Bjørnsen Osen nevnes første gang som 

leilending på hjemmegården Osen i 1641 da 

faren sluttet med gårdsdriften. 40 år senere, 

den 25.8.1681, fikk Peder Bjørnsen skjøte på 

gårdsbruket, og han opplevde dermed at 

familien gikk over fra å være leilendinger til å 

bli selveier på gården Osen.  

 

005. Torborg Pedersdatter Osen. N.- 

10.3.1687 som enke på gården Tonstad. Hun 

var gift to ganger; første gang med Gunnleiv 

Olsen Finsnes. Dsk. 10.3.1687 på Tonstad i 

Tonstad sogn. Han var sønn til Ole Kidelsen 

Finsnes (1640-) og Siri Gunnleivsdatter 

Nedre Maudal. Etter Gunnleivs død giftet 

enka Torborg seg med Torjus Evertsen 

Tonstad. Født 1657 på Tonstad i Tonstad 

sogn, n.- 44 år i 1701. Han var sønn til Evert 

Gundersen Tonstad (1624-) og hustru Astrid 

Vermundsdatter Østre Tonstad. 
Torborg Pedersdatter flyttet til gården Tonstad 

da hun giftet seg første gang, og familien 

bodde der frem til ca. 1700. Hun var da blitt 

gift for andre gang og husstanden hennes 

flyttet da til hennes hjemmebruk på Osen. 

 

006. Gunnleiv Torjussen Osen. Født 1708 på 

Osen i Tonstad, n.- 10 år i 1718. Død før april 

1735, skifte 22.4.1735 på Osen i Tonstad. Han 

giftet seg 27.10.1726 med Marta 

Sigbjørnsdatter Mydland. Født ca. 1707 på 

plassen Trøen under gården Mydland i 

Tonstad. Hun var datter av Sigbjørn 

Gjermundsen Mydland (1677-) og hustru 

Adlaug Knutsdatter Mydland, som var datter 

av Knut Askildsen Mydland (1638-) og 

hustru, men hennes navn er ukjent. 



Gunnleiv Torjussen overtok bruket etter 

foreldrene. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Gunnleiv døde i ung alder og enka 

Marta Sigbjørnsdatter giftet seg 8.12.1737 med 

Knut Olsen Mydland, n.- 56 år ved sin død i 

månedsskifte mai/juni 1763, gravlagt 6.6.1763. 

Da Gunnleiv Torjussen overtok hjemmebruket 

på Osen var det ikke han som hadde hverken 

odel eller åseteretten til eiendommen. Det var 

det nevøen Gunnleiv Pedersen Kvitlen som satt 

med. Etter at Marta Sigbjørnsdatter hadde 

giftet seg på nytt gikk dermed Gunnleiv 

Pedersen til søksmål mot henne og han vant 

saken. Dermed måtte Martas husstand forlate 

bruket på Osen å finne seg ett nytt sted å bo. 

Hun og familien hennes flyttet da til Helleland 

sogn og bosatte seg på gården Gydal, hvor de 

bodde i perioden 1741-1760. Etter den tid 

flyttet husstanden til gården Berge i samme 

sogn hvor de slo seg ned. 

 

007. Torjus Gunnleivsen Eikestein. Født 

rundt 15.11.1727 på Osen i Tonstad sogn, døpt 

23.11.1727. Død rundt 20.2.1807 på Eikestein 

i Helleland, 80 år, gravlagt 27.2.1807. Han 

giftet seg 27.12.1751 med Kari Olsdatter 

Lien. Født på Lien i Helleland. Født rundt 

18.12.1723 på Lien i Helleland, døpt 

25.12.1723. Død rundt 22.5.1803 på Eikestein 

i Helleland, 80 år, gravlagt 30.5.1803. 

Torjus Gunnleivsen fulgte med i husstanden da 

mora og stefaren flyttet fra Tonstad sogn til 

Helleland sogn. Torjus ble gift med ei av 

døtrene på gården Lien i Helleland, og han og 

sin nye familie bodde der i perioden 1754-

1763, for i januar 1763 ble Torjus Gunnleivsen 

selveier av et bruk på gården Eikestein i 

Helleland og han og hans husstand flyttet da 

fra Lien til Eikestein. Torjus satt med bruket på 

Eikestein frem til mai 1802 da sønnen Knut 

Torjussen overtok hjemmebruket på Eikestein. 

 

008. Siri Torjusdatter Eikestein. Født rundt 

21.7.1753 på Eikestein i Helleland, døpt 

28.7.1753. Død rundt 18.11.1781, 28 år 

gammel, på Eikestein, gravlagt 25.11.1781, 

skifte 7.10.1782 på Eikestein i Helleland. Hun 

giftet seg 20.5.1776 med Peder Jakobsen 

Eikestein. Født rundt 26.3.1748 på Eikestein i 

Helleland, døpt 3.4.1748. Død 25.4.1828 på 

Eikestein i Helleland. Han var sønn til Jakob 

Pedersen Birkeland (1719-) og hustru 

Ingeborg Rasmusdatter Grøning (1719-). 

Peder Jakobsen Eikestein er ane nr. 010 på 

slektslinjene 055 og 061. 

Etter Siris død giftet Peder Jakobsen seg 

3.4.1789 med Helga Larsdatter Vikesdal. 

Født rundt 23.11.1766 på Vikesdal i 

Bjerkreim, døpt 30.11.1766. Død rundt 

13.9.1799, gravlagt 21.9.1799, skifte 1.11.1799 

på Eikestein i Helleland.   

Etter Helgas død giftet Peder Jakobsen seg 

25.6.1801 opp att med enka Dorte 

Mikkelsdatter Nese. Død 18.3.1823 på 

Eikestein i Helleland. Dorte var enke etter 

Bjørn Jonsen Nese (1730-1793). De var 

foreldrene til Mikkel Bjørnsen Nese, som 

30.10.1800 giftet seg med Ingeborg som var 

datter av Peder Jakobsen Eikestein. Dermed 

ble det et svært nært familieforhold innen 

gårdens husstand. 

Peder Jakobsen Eikestein fikk 1.8.1778 skjøte 

på halve gården Brynnesland av Hans 

Lomeland, men Peders husstand flyttet 

visstnok ikke inn på Brynnesland før etter 

midten av september 1779. Eldstedattera 

Ingeborg var født på Eikestein, men den nest 

eldste dattera Kari (1780-) var født på 

Brynnesland, men hun døde som liten. Peder 

Jakobsen eikestein solgte 9.1.1783 bruket på 

Brynnesland, og sammen med dattera Ingeborg 

flyttet de til hjemmebruket på Eikestein. I 1787 

overtok Peder en part av gårdsbruket etter 

foreldrene.  

 

 

SLEKTSLINJE 121 

 

001. Botolf Vinningland. Nevnt 1519-1521 

som selveier og oppsitter på Vinningland i 

Bjerkreim. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Det som indikerer at Botolf var selveier og 

ikke er leilending på Vinningland, er at 

sønnesønnen Botolf Taraldsen på Ollestad i 

Heskestad i 1603 satt med jordgods i gården 

Vinningland i Bjerkreim. 

 

002. Tarald Botulvson Ollestad. Død før 

1602. Han var gift med Domilde Tørresdatter 

Eidland. Født på Eidland i Gjesdal. Nevnt 

6.6.1550 og 6.8.1590 som datter av ekteparet 

Tørres Sveinsson og Karin på Eidland.  

Når Domildes navn dukker opp er det i 

forbindelse med rettsaker omkring 

eierforholdet til Eidlandgården. Det var stor 

uenighet mellom enken Karin på Eidland og 

odelsmann på Eidland Sjur Øksnevad om 

hvem som hadde den egentlige hjemmelen til 

gården. Enka Karin på Eidland hadde kjøpt 



eiendommen av mor til Sjur Øksnevad, men 

Sjur mente at det var en odelsgård der hvor han 

var rette odelsmann. Da Karin kjøpte gården 

hadde hun betalt ut Sjurs mor og i følge henne 

selv skulle også de som mente å ha odel på 

gården også godtatt overdragelsen. Denne 

saken vant Karin. Karin og Tørres hadde 

barna: Svein. Ola og Lars Tørressønner samt 

døtrene Domilde og Marette Tørresdøtre. 

Saken om eierforholdet til Eidland fortsatte 

også i de kommende generasjoner, men da som 

en intern familiefeide mellom etterkommerne 

etter Tørres Sveinsson og Karin på Eidland. 

Etter at Karin var blitt enke giftet hun seg med 

Peder Eidland, og med ham fikk hun sønnene 

Jakob og Ola Pedersønner samt døtrene 

Marette og Ingri Pedersdøtre. At familien 

økte i antall gjorde ikke denne kompliserte 

eiendomssaken lettere. Husstanden bodde på 

Ollestad i Heskestad. 

 

003. Randi Taraldsdatter Ollestad. Nevnt 

1626 som oppsitter på Ollestad. Hun var gift to 

ganger; første gang med Hermann (Hansen) 

Ollestad. Død før 1602 på Ollestad i 

Heskestad. Etter Hermanns død giftet enka 

Randi Taraldsdatter seg med Lars Ollestad. 

Nevnt 1603-1617 som oppsitter på Ollestad.  

Hermann Ollestad var antagelig i slekt med 

den rike odelsbonden Hans Einarsen 

Vinningland i Bjerkreim, og mest sannsynlig 

dennes svigersønn. Hans Vinningland kan også 

ha vært barnebarn av det rike og mektige 

Hermann Hansen Tengsareid, som nevnes i 

årene 1519-1521 som skattebonde på gården 

Tengsareid i Eigersund landssogn.  

Bakgrunnen for disse slektsforbindelsene 

mellom jordeierne på Ollestad, Vinningland og 

Tengsareid ligger i at på denne tiden var det 

naturlig at rikfolkenes barn giftet seg med 

hverandre, og at deres barn og barnebarn 

gjerne satt med odel eller eiendomsparter i det 

jordgods som forfedrene engang hadde eid.  

 

004. Gitlaug Hermannsdatter Ollestad. 

Nevnt 1634 i skattelistene som gårdeier på 

Ollestad. Hun var gift med Lars Olsen 

Ollestad. Nevnt fra 1611 som oppsitter og 

leilending på gården Ollestad. Død ca. 1633 på 

Ollestad i Heskestad. Det er blitt spekulert i 

om han kom fra gården Bilstad. Han kan ha 

vært den Lasse Bilstad som er nevnt i 

skattelistene i 1603, men ikke den Lasse 

Bilstad som bodde på Bilstad og var sønn av 

Olav Torgersen Bilstad.  

Lars Olsen dumpet midt opp i hustruens 

kranglevorne familie, for i 1613 måtte Lars 

sone på svogeren Omund Hermansens vegne. 

Omund hadde angrepet og knivstukket Knut 

Botna, Knud Ualand og Guttorm Ollestad. 

Lars Olsen hadde ett hakekors som seglmerke, 

og dette seglet skal ha blitt brukt i slekten til ut 

på 1700-tallet. Lars Olsen møtte stor respekt 

blant sine sambygdinger, for i årene 1613-1617 

var han lagrettemann og 1618 ble han valgt til 

lensmann i Hetland skipreide. Han var også 

kirkeverge i årene 1622-1627. I embetet som 

lensmann kom Lars bort i to spesielle saker.  

Den første saken var den 20.1.1623 og handlet 

om trolldomsaken mot Barbro Jørgensdatter 

Bjelland, som hadde blitt dømt til døden ut fra 

den påstand at hun var funnet skyldig i hekseri. 

Barbro skulle føres til Stavanger for at 

dommen kunne fullbyrdes, og i embetet av 

lensmann var det Lars Ollestads oppgave å 

sørge for at hun kom velberget frem til 

retterstedet. I følge domsavsigelsen ble Barbro 

Jørgensdatter brent levende på bålet på torget i 

Stavanger. På den tiden var det fest og stor 

folkeforlystelse når denne typer dommer ble 

fullbyrdet, og derfor var det særs viktig at den 

dødsdømte kom vel frem til retterstedet, slik at 

folket fikk den nødvendige underholdning.  

Den andre saken gjaldt lensmannens møte med 

«Djevelens sønn» den beryktede og fryktede 

Ivar Rasmussen Ramsland. Ivar Rasmussen 

terroriserte hele bygdesamfunnet i Helleland 

og Heskestad, men han var nok mest aggressiv 

overfor lensmann Lars Ollestad. Her er et lite 

utdrag fra «møte» på Ollestad mellom den 

beryktede Rasmussen og lensmann Ollestad: 
«Lensmannen skjønte at Ivar holdt seg i nærheten, 

og for sikkerhets skyld skaffet han seg en stor 

ulvehund. Om natten hadde han hunden bundet i 

kjøkkenet, og geværet liggende ved senga. Geværet 

var ladet med krutt og grovt salt. Det gikk flere 

netter uten at noe skjedde, men så en natt begynte 

hunden å knurre. Lars Olsen tok geværet og listet 

seg ut i kjøkkenet til en åpen glugge ved døra. Og i 

mørket skimtet han en skikkelse som smøg seg 

rundt hushjørnet og som gikk i retning kjøkkendøra. 

Lars ropte om han var venn eller uvenn. Ivar svarte 

at nå skulle alle embetsmenn tuktes, men fordi han 

hadde truffet lensmannen noe ubeleilig ville han 

heller komme igjen en annen gang. Dermed snudde 

Ivar seg for å gå, men lensmannen ropte etter ham 

at han hadde nok behov for en liten oppstiver, og la 

an og fyrte løs. Han hørte et svakt sukk, så ble det 

stille. Fire naboer hadde hørt skuddet og kom 

løpende. De ble vettskremte da Lars fortalte dem 

hva som hadde skjedd. De ba gud bevare dem, så 

ikke Ivar skulle hevne seg på dem også for 



lensmannens ubesindighet. Mens de snakket 

fortsatte hunden å knurre, så Lars tok en lykt i en 

hånd og en øks i den andre og gikk ut for å se. Han 

gikk i retningen han hadde skutt med geværet uten 

å få øye på noen, men på vei tilbake til huset så han 

at det føk gnister ved riskledningen ved 

kjøkkenveggen. Han kunne skimte en mørk 

skikkelse som satt og blåste i ilden. Først ble han 

grepet av redsel så han holdt på å slippe øksa, men 

så kom han på at på et øyeblikk kunne huset stå i 

lys lue, og kona og barna ville bli innebrent. Lars 

sprang frem og begynte å tråkke i ilden for å slukke 

den. Men da steg raseriet opp i Ivar. Han trakk 

slirekniven og forsøkte å reise seg. Men den ene 

foten sviktet under ham, så han sank sammen igjen 

og mumlet: "Vil nå den elendige foten også gjøre 

seg obstanasig". 

Skuddet hadde truffet Ivar i låret, så han 

var ikke i stand til å stå på foten. Ivar begynte å 

brøle og rase og hugg om seg med kniven. Det ble 

et slikt leven at på et øyeblikk var hele gårdsfolket 

til stede. Men ville Ivar ta til fornuften og overgi 

seg? Han stakk etter alle som nærmet seg. Tilslutt 

tok Lars et vedtre og slo til hånden til Ivar. Kniven 

spratt nå ut av hånden på Ivar, men Ivar var 

fremdeles like krigersk, så Lars deljet til ham med 

et trestykke i hodet noen ganger og til slutt 

besvimte Ivar. Så ble hendene hans bundet på 

ryggen og han ble surret fast til et tre etter halsen. 

Slik ble han hengende opp etter treet et helt døgn til 

fogden kom og hentet ham. Ivar ble liggende syk en 

tid etter dette. Det kom mange for å pleie ham, "og 

gi ham urter og lægeblokke".  

Det var noen bygdefolk som sympatiserte med Ivar  

Rasmussen, for han var ikke bare feig og 

trakasserte den vanlige husstanden, men han slåss 

også hardt mot bygdas øvrighetspersoner. Men de 

fleste av de bygdefolk som sympatiserte med Ivar 

gjorde det nok av frykt for de grusomme 

hevnaksjonene som kunne ramme dem som han 

hadde falt ut med. 

 

005. Anna Larsdatter Ollestad. Nevnt 

10.2.1674 som oppsitter og enke på Ollestad i 

Heskestad. Hun var gift med Jakob Atlaksen 

Ollestad. Født 1596 på Ualand i Heskestad 

eller på Urstad på Hidra. Død før februar 1674 

på Ollestad, skifte 10.2.1674 på Ollestad i 

Heskestad. Han var sønn til Atlak Tollaksen 

Ualand, død før 1602 på (Hidra) og hustru, 

men hennes havn er ukjent.  

Det tyder på at Tollak Knudsen, Atlak 

Tollaksens far, hadde giftet seg til gården 

Urstad på Hidra, for Atlak hadde odel både på 

Ualand i Heskestad og på Urstad på Hidra.  

Jakob Atlaksen Ollestad satt i 1630 med 

jordgods på gården Bjuland, men dette byttet 

han rundt 1642 med svogeren Ola Larsen, slik 

at Jakobs husstand bosatte seg på Ollestad. 

Jakob Atlaksen satt i flere år med odel i gården 

Ualand, men familien bodde på Ollestad. 

 

006. Svend (Svein) Jakobsen Ollestad. Død 

før november 1700 på Ollestad, skifte 

13.11.1700 på Ollestad i Heskestad. Han var 

gift med Åse Sigvaldsdatter Terland. Født på 

Terland i Helleland. Nevnt 13.11.1700 som 

enke og oppsitter på Ollestad i Heskestad.  

Hun var datter av Sigvald Haldorsen 

(Hallersen) Terland (1616-1680) og hustru, 

men hennes navn er ukjent. Det er uvisst hvor 

denne slekten på Terland kom fra, men mest 

sannsynlig var Sigvalds hustru ei datter av 

Gullik Sveinsen Terland. Sigvalds eldste 

sønn het Gullik, og dennes to sønner het Sigval 

og Svein. Gullik Sveinsen var gift oppsitter på 

Terland i 1645. Senere flyttet han til gården 

Bjørnemo og nevnes der i 1659. Etter noe år på 

Bjørnemo flyttet Gullik til Stavanger. Gulliks 

sønn Svein Gulliksen kom til Bjørnemo, og 

dattera hadde overtatt på Terland sammen med 

svigersønnen.  

Sigvald Haldorsen satt som jordeier på Terland 

i 1664 med 6 eng. jordgods.  

Svend Jakobsen Ollestad overtok det meste av 

familiens jordgods på gården Ualand, men 

husstanden hans bodde på hjemmebruket på 

gården Ollestad. Svend satt også med jordgods 

i Teland. Dette var mest sannsynlig hustruens 

arvegods, men dette jordgodset solgte Svend 

den 4.11.1696 til Tosten Didriksen Ramsland. 

Svend satt også med odelsrett i gården 

Røydland, men denne odelen solgte enka Åse 

Sigvaldsdatter i 1714 til Mikal Ivarsen 

Røydland. Det ser ut til at det var viktig for 

denne familien å holde på jordgodset på 

Ualand, men andre steder solgte de unna jord. 

 

007. Jakob Svendsen Birkemo. Født 1700 på 

Ollestad i Heskestad. Død 1775, 74 år, på 

Birkemo i Heskestad. Han var gift to ganger; 

første gang 5.10.1727 med Berte 

Ellingsdatter Revsland. Født 1705 på 

Revsland i Heskestad, nevnt 12 år i 1717. Død 

før desember 1760 på Birkemo i Heskestad, 

skifte 1.12.1760 på Birkemo. Hun var datter av 

Elling Tolleivsen Hestad (1669-1717) og 

hustru Magle Botulvsdatter Revsland (n.- 

14.9.1695). Etter Berte Ellingsdatters død 

giftet enkemann Jakob Svendsen seg 15.3.1761 

med Anna Torgiusdatter Birkemo. Født 

1706 på Birkemo i Heskestad. Nevnt 69 år i 

1777 vedrørende skifte etter søstera Siri. 



Jakob Svendsens husstand bodde på gården 

Ualand i årene 1727-1737. Familien flyttet i 

1738 til gården Birkemo i Heskestad.  

 

008. Elling Jakobsen Birkemo. Født 1737 på 

Ualand i Heskestad. Død rundt 5.7.1801 på 

Birkemo i Heskestad, gravlagt 12.7.1801. Han 

giftet seg 13.3.1764 med Dorthea 

Pedersdatter Birkeland. Født rundt 30.7.1724 

på Birkeland i Helleland, døpt 6.8.1724. Nevnt 

32 år i 1758 og 79 år i 1801. Død rundt 

10.1.1802 på Birkemo i Heskestad, gravlagt 

18.1.1802. Hun satt som enke etter Askil 

Evertsen Birkemo (1721-1762) på Birkemo 

da hun giftet seg med Elling Jakobsen. Dorthea 

var datter av Peder Pedersen Birkeland 

(1679-) og hustru Dorthe Tollefsdatter 

Strømstad (1692-1734). 

Elling Jakobsen Birkemo fikk 19.10.1787 

bruksskjøte på et stykke mark på gården 

Birkemo i Heskestad. Fra tidligere hadde 

Elling fått bygselbrev på noe prestejordgods av 

sogneprest Nils Andreas Wiby.  

 

009. Askell Ellingsen Birkemo. Født rundt 

22.3.1764 på Birkemo i Heskestad, døpt 

31.3.1764. Død 27.2.1838 på Brynnesland i 

Helleland. Han giftet seg 9.6.1788 med Anna 

Olsdatter Hetland. Født 1764 på Hetland i 

Heskestad. Nevnt 37 år i 1801. Død 13.3.1838, 

74 år, på Brynnesland i Helleland. Hun var 

datter av Ola Omundsen Revsland (1733-

1769) og hustru Joren Jonsdatter Hetland 

(1739-). 

Askell Ellingsens husstand bodde først på  

Birkemo i Heskestad. Han fikk festekontrakt 

av 24.10.1788 på en teig i gården Birkemo av 

sogneprest Wibye. Etter noe år som 

leilendinger på Birkemo flyttet Askells 

husstand til gården Bilstad i Heskestad hvor de 

satt som selveiere. I desember 1806 solgte 

Askell bruket på Bilstad. Familien hadde før 

1801 flyttet som leilendinger til Brynnesland i 

Helleland hvor Askell i desember 1807 fikk 

skjøte på et gårdsbruk av Vermund Hansen 

Ramsland. Askell og Anna slo seg ned på 

Brynneslandbruket, og han sto i årene 1824-

1827 registrert som eier av matrikkelnummer 8 

på Brynnesland i Helleland.  

 

010. Dorte Askellsdatter Brynnesland. Født 

rundt 26.6.1796 på Brynnesland i Helleland, 

døpt 3.7.1796. Død 16.12.1863 på Eikestein i 

Helleland. Hun giftet seg 9.11.1815 med 

Jakob Pedersen Eikestein. Født rundt 

27.4.1798 på Eikestein i Helleland, døpt 

4.5.1798. Død 25.2.1887 på Eikestein i 

Helleland. Han var sønn til Peder Jakobsen 

Eikestein (1748-1828) og hustru i 2. ekteskap 

Helga Larsdatter Lomeland (1766-1799). 

Jakob Pedersen Eikestein er ane nr. 011 på 

slektslinje 061. 
Jakob Pedersen Eikestein var gårdbruker og 

oppsitter. Han var selveier fra 19.6.1815 på 

Eikestein, og ved matrikkelen av 1838 satt han 

som eier av løpenummer 215 i Helleland 

herred. 

 

SLEKTSLINJE 122 

 

001. Torkel Hetland. Nevnt 1519 og 1521 på 

Nedre Hetland i Helleland. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Torkel Hetland kalles for småsvend i 1522. 

Denne yrkesbetegnelsen brukes om personer 

som har vært i tjeneste i kongens gård, og det 

mest nærliggende er da at han var i tjeneste på 

gården Bø i Sokndal. Det tyder igjen på at han 

tilhørte den gjeveste ætten i distriktet, og 

Torkel var mest sannsynlig i slekt med folket 

på gården Bø i Sokndal. Det har blitt fokusert 

på om han var en sønn av Steinar Svensen i 

Sokndal og dermed også en sønnesønn av 

adelsmannen Tore Gardsen på Idse i Ryfylke.  

Torkel Hetland for første gang i 1519 da han 

måtte betale botsskatt, og i 1521 nevnes han i 

forbindelse med betaling av 

tiendepenningeskatten. Året etter er Torkel 

omtalt som skyldig av skatt; han måtte betale 

en okse i skatt. Torkel Hetland satt på gården 

Nedre Hetland frem til rundt 1550. Da ble 

jordgodset på Nedre Hetland solgt, og Torkels 

husstand flyttet til gården Gjedrem i 

Bjerkreim.   

 

002. Gjermund Torkelsen Gjedrem. Født på 

gården Nedre Hetland i Helleland. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Gjermund Torkelsen satt som selveier på 

gården Gjedrem i 1563. Dette må ha vært den 

delen av jordgodset som faren Torkel anskaffet 

seg rundt 1550.  

 

003. Anbjørn Gjermundsen Gjedrem. Født 

på Nedre Hetland i Helleland. Død 1602 på 

Gjedrem i Bjerkreim. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Anbjørn Gjermundsen var jordgodseier og 

oppsitter. Familien bodde på Gjedrem, gnr. 30 

(1995), i Bjerkreim. 



 

004. Morten Anbjørnsen Gjedrem. Født på 

Gjedrem i Bjerkreim. Død før 1617 på 

Gjedrem i Bjerkreim. Han var gift to ganger; 

første gang med ………. Torkelsdatter. Død 

ca. 1611 på Gjedrem i Bjerkreim. Etter hennes 

død giftet han seg oppatt med Anne Olsdatter 

Gjedrem. Nevnt 1617 som jordgodseier på 

Gjedrem i Bjerkreim. Forhenværende 

slektsgransker Petrus Valand i Egersund mente 

at Anne Olsdatter var datter av sokneprest 

Oluf Jonsen og hustru Helga Tollaksdatter i 

Egersund. 

Morten Anbjørnsen Gjedrem er også ane 

nr. 004 på slektslinje 123. 
 

005. Svale Mortensen Gjedrem. Født ca. 

1595 på Gjedrem i Bjerkreim. Død 1660 på 

Gjedrem i Bjerkreim. Han var gift to ganger; 

første gang med ………. Omundsdatter 

Ivesdal. Etter hennes død giftet han seg oppatt 

med Ingrid Siversdatter Gjedrem, nevnt 1661. 

Svale Mortensen Gjedrem var jordgodseier og 

oppsitter på gården Gjedrem i Bjerkreim. 

 

006. Eli Svalesdatter Gjedrem. Født ca. 1621 

på Gjedrem i Bjerkreim. Hun var gift med 006. 

Tore Siversen Holmen. Født 1618 på Holmen 

i Bjerkreim. Han var sønn til Siver Torkelsen 

Holmen (1596-) og hustru, men hennes navn 

er ukjent. 

Tore Siversen Holmen er ane nr. 006 på  

slektslinje 070. 

Tore Siversen Holmen satt som leilending på 

gården Holmen i Bjerkreim. Han nevnes som 

gårdbruker i perioden 1645-1668. I november 

1652 måtte Tore møte på tinget. Bakgrunnen 

for denne stevningen var at jordeieren 

sokneprest Hans Jakobsen påstod at 

leilendingen Tore Siversen på Holmen ikke 

hadde betalt ham den avtalte landskyld. Tore 

Siversen kan ha hatt økonomiske problemer ut 

fra det forhold at han både i 1665 og 1667 ble 

stevnet inn for retten i gjeldssaker.   

 

 

SLEKTSLINJE 123 

 

004. Morten Anbjørnsen Gjedrem. Født på 

Gjedrem i Bjerkreim. Død før 1617 på 

Gjedrem i Bjerkreim. Han var gift to ganger; 

første gang med ………. Torkelsdatter. Død 

ca. 1611 på Gjedrem i Bjerkreim. Etter hennes 

død giftet han seg oppatt med Anne Olsdatter 

Gjedrem. Nevnt 1617 som jordgodseier på 

Gjedrem i Bjerkreim. Forhenværende 

slektsgransker Petrus Valand i Egersund mente 

at Anne Olsdatter var datter av sokneprest 

Oluf Jonsen og hustru Helga Tollaksdatter i 

Egersund. 

Morten Anbjørnsen Gjedrem er også ane 

nr. 004 på slektslinje 122. 
 

005. Torkel Mortensen Gjedrem. Født 1574 

på Gjedrem i Bjerkreim. Nevnt 90 år i 1664. 

Død mellom 22.4.1666 og 17.11.1677 på 

Ivesdal i Bjerkreim. Torkel kan dermed ha blitt 

rundt 100 år gammel. Han var gift med ……… 

Omundsdatter Ivesdal. Født på Ivesdal i 

Bjerkreim. Hun var datter av Omund 

Mortensen Ivesdal (nevnt 1596) og hustru, 

men hennes navn er ukjent. Omund Mortensen 

Ivesdal var sønn til Morten Bjørnsen 

Vikesdal (nevnt 1521) og hustru Ingeborg 

Toresdatter Berge (nevnt 1563).  

Torkel Mortensen Gjedrem er også ane nr. 

005 på slektslinje 125. 
Torkel Mortensen Gjedrem var en svært rik 

jordgodseier. Han satt med eiendommer på 

gårdene Fotland, Gjedrem, Hetland og Svela. 

Familien bodde på Ivesdal i Bjerkreim.  

 

006. Omund Torkelsen Ivesdal. Født 1617 på 

Ivesdal i Bjerkreim. Nevnt 47 år i 1664 og 

nevnt som oppsitter på gården den 15.11.1690. 

Han var gift to ganger; første gang før 1630 

med Guri Halvorsdatter Vikeså. Død før 

januar 1667, skifte 7.1.1667 på Ivesdal i 

Bjerkreim. Hun var datter av Halvor 

Håverson Vikeså (nevnt 1612-1643) og 

hustru, men hennes navn er ukjent.  

Halvor Håverson Vikeså var lagrettemann, 

gårdbruker og jordeier på Vikeså. Han var 

sønn til Håver Torgerson Espedal Øvre 

(nevnt 1588-1617) og hustru Siri 

Halvorsdatter Espedal Øvre, som bodde på 

Espedal Øvre i Høle men som også satt med 

jordgods på Vikeså i Bjerkreim.  

Etter Guris død giftet enkemann Omund seg på 

nytt, men denne kvinnes navn er ukjent. 

Omund Torkelsen var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. I 1645 nevnes han sammen med 

bønder på Ivesdal, og i 1668 og 1674 var 

visstnok Omund den gårdbrukeren på Ivesdal 

med størst gård.  

 

007. Hadvar Omundsen Ivesdal. Født 1631 

på Ivesdal i Bjerkreim. Død rundt 8.2.1727 på 

Ivesdal, 90 år gammel, gravlagt 16.2.1727. 

Han giftet seg i 1664 med Eli Larsdatter 



Svela. Født ca. 1635 på Store Svela i 

Bjerkreim. Død rundt 20.5.1730 på Ivesdal, 95 

år gammel, gravlagt 28.5.1730. Hun var datter 

av Lars Larsen Svela (1608-1683) og hustru 

Ingeborg Villasdatter Vikesdal. 

Eli Larsdatter Svela er ane nr. 007 på 

slektslinje 066 

Hadvar Omundsen Ivesdal var jordgodseier, og 

han satt med eiendommer i gårdene Ivesdal, 

Vikeså og Vikesdal. Familien bodde for det 

meste på hjemmegården Ivesdal, men de skal 

visstnok også ha bodd på Vikesdal. 

 

SLEKTSLINJE 124 

 

001.  Maurits Fintland. Nevnt 1519-1522 i 

skattemanntallet som oppsitter på Fintland i 

Tonstad. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Maurits Fintland var gårdbruker, oppsitter, 

leilending og selveier. Han rådet over bruket 

”Der nere”. Familien bodde på Fintland, 

matrikkelnummer 14 i årene 1668-1838, 

matrikkelnummer 38 i årene 1838-1889, gnr. 

36, bnr. 1 fra 1889 i Tonstad.  

Maurits Fintland er også ane nr. 001 på 

slektslinje 028. 

Barn: I. Kidel Mauritsen Hompland, nevnt 

1572-1575, til bruket ”Der heime” på 

Hompland i Tonstad. 

II. Tollak Mauritsen Hompland, nevnt 1563-

1575, til bruket ”Der borte” på Hompland i 

Tonstad.  

 

002. II. Tollak Mauritsen Hompland. Nevnt 

1572-1575 som oppsitter på bruket ”Der borte” 

på Hompland i Tonstad. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Tollak Mauritsen Hompland nevnes i 1574 i 

forbindelse med en dom angående gårdene 

Nedre og Øvre Maudal i Bjerkreim. Han satt 

som bygselsmann (leilending) på Hompland, 

matrikkelnummer 58 i årene 1668-1838, 

matrikkelnummer 24 i årene 1838-1889, gnr. 

39, bnr. 7, i Tonstad 

 

003. Jon Tollaksen Hompland. Født ca.. 1575 

på Hompland i Tonstad. Død 1614 på Nedre 

Maudal i Bjerkreim. Han var gift med Siri 

Vermundsdatter Regevik. Nevnt 1614-1615 

på Nedre Maudal i Bjerkreim. Hun var datter 

av Vermund Regevik (1552-) og hustru, men 

hennes navn er ukjent. 

Vermund Regevik er ane nr. 001 på 

slektslinje 096.  

Jon Tollaksen Hompland nevnes i årene 1603 

som leilending på Hompland, men siden hans 

slekt satt med retten til eiendommer på Maudal 

i Bjerkreim flyttet han dit rundt 1605, hvor 

Jons husstand bosatte seg på Nedre Maudal.  

 

004. Gunlef Jonsen Maudal. Født 1600 på 

Hompland i Tonstad. Nevnt 64 år i 1664. Han 

giftet seg med Nina Svendsdatter (Straume).  

Gunlef Jonsen og hans husstand bodde de 

første årene som leilendinger på gården 

Hompland i Tonstad. Det må ha vært på 

begynnelsen av 1630-tallet at familien flyttet 

fra Hompland til gården Nedre Maudal i 

Bjerkreim.  

Nina Svendsdatter var søster til Adlaug 

Svendsdatter, som var gift med Tolleiv 

Toresen Tveiten på Tveiten i Sirdal. Tolleiv 

Toresen kom i økonomiske vansker og hadde 

lånt penger av Gunlef Jonsen Maudal, men 

Tolleiv Toresen hadde også solgt arvejordgods 

på Fardal i Fyresdal uten å dele med søstera. 

Det var den gang nære slektsskapsbånd 

mellom folk på Maudal i Bjerkreim, på 

Hompland i Tonstad, på Tveiten i Sirdal, på 

Straume i Hylestad og på Fardal i Fyresdal. En 

nærmere studie av slekten gir et bilde som 

sterkt tyder på at Adlaug og Nina Svendsdøtre 

var fra Straume i Hylestad i Setesdalen.  

 

005. Siri Gunlefsdatter Maudal. Født på 

(Nedre Maudal i Bjerkreim). Hun var gift med 

Ole Kjetelsen Finsnes. Født 1620 (på Finsnes 

i Tonstad), nevnt 44 år i 1664. Han var sønn til 

Kidel (Kjetel) Halvardsen Finsnes (1591-) 

og hustru Tora Mauritsdatter Maudal.  

Ole Kjetelsen Finsnes er ane nr. 003 på 

slektslinje 067. 

Ole Kjetelsen Finsnes overtok etter foreldrene 

som gårdbruker på ett av hjemmebrukene deres 

på gården Finsnes. Før dette bodde hans 

husstand i en periode på families eiendom på 

gården Kvitlen, hvor de nevnes som de eneste 

gårdbrukerne i 1645. Det er mest sannsynlig at 

det var rundt midten av 1660-tallet at Oles 

husstand flyttet til hans hjemmegård på 

Finsnes. Ole hadde også sikret seg en part med 

pantegods i gården Vestre Tonstad i Tonstad.  

 

 

SLEKTSLINJE 125 

 

005. Torkel Mortensen Gjedrem. Født 1574 

på Gjedrem i Bjerkreim. Nevnt 90 år i 1664. 

Død mellom 22.4.1666 og 17.11.1677 på 



Ivesdal i Bjerkreim. Torkel kan dermed ha blitt 

rundt 100 år gammel. Han var gift med ……… 

Omundsdatter Ivesdal. Født på Ivesdal i 

Bjerkreim. Hun var datter av Omund 

Mortensen Ivesdal (nevnt 1596) og hustru, 

men hennes navn er ukjent. Omund Mortensen 

Ivesdal var sønn til Morten Bjørnsen 

Vikesdal (nevnt 1521) og hustru Ingeborg 

Toresdatter Berge (nevnt 1563). 

Torkel Mortensen Gjedrem er også ane nr. 

005 på slektslinje 123. 
Torkel Mortensen Gjedrem var en svært rik 

jordgodseier. Han satt med eiendommer på 

gårdene Fotland, Gjedrem, Hetland og Svela. 

Familien bodde på Ivesdal i Bjerkreim.  

 

006. Torgjer Torkelsdatter Ivesdal. Født på 

Ivesdal i Bjerkreim. Død før mai 1677 på 

Vikeså i Bjerkreim, skifte 7.5.1677 på Vikeså i 

Bjerkreim. Hun var gift med Ingebret 

Bjørnsen Vikeså. Død før 1664 på Vikeså i 

Bjerkreim. Han var sønn til Bjørn Andersen 

Vikeså (nevnt 1606-1645) og hustru Guri 

Ingebretsdatter (nevnt 1645). 

Ingebret Bjørnsen Vikeså var en rik 

odelsbonde og jordgodseier. Han satt med 

jordgods på Vikeså, Vaule, Gjedrem og 

Birkeland. Ingebret Bjørnsen ble nyttet i 

offentlige verv, og i 1641 avla han 

lagrettemannseden i Stavanger. Han var 

lagrettemann og nevnes i dette embetet siste 

gang i 1657. Familien bodde på Vikeså i 

Bjerkreim.  

 

007. Ingeborg Ingebretsdatter Vikeså. Født 

1654 på Vikeså i Bjerkreim. Nevnt 73 år i 

1727. Død rundt 8.2.1727 i Bjerkreim, gravlagt 

16.2.1727. Hun var gift med Villas 

Gunnarsen Svela. Født 1657 på Store Svela i 

Bjerkreim. Nevnt 44 år i 1701 og 80 år i 1727. 

Død rundt 8.2.1727 i Bjerkreim, gravlagt 

16.2.1727. Han var sønn til Gunnar Villassen 

Vikesdal (1612-1675) og hustru Bodil 

Larsdatter Svela, til Store Svela. 

Gunnar Villassen Vikesdal er ane nr. 041. 

IV. på slektslinje 039. 
Villas Gunnarsen Svela bodde periodevis på 

gårdene Store Svela og Vikeså. De bodde på 

Store Svela i 1677 og i 1690, men på 1680-

tallet bodde familien på Vikeså. Villas 

Gunnarsen var lagrettemann og han er i den 

forbindelse registrert med bostedsadresse 

Vikeså i årene 1682 og 1685, samt i 1695. Det 

tyder på at det var i 1701 at denne familien tok 

mer fast bopel på gården Store Svela, i alle fall 

for en stund.  

 

008. Torkel Villassen Vikeså. Født 1685 på 

Vikeså i Bjerkreim. Død før april 1749 på 

Vikeså i Bjerkreim, skifte 19.4.1749 på 

Vikeså. Han giftet seg før 1708 med Marete 

Pedersdatter Tengesdal. Død før november 

1741 på Vikeså i Bjerkreim, skifte 27.11.1741 

på Vikeså. Hun var datter av Peder Larsen 

Tengesdal (1644-1707) og dennes andre 

hustru Guri Olsdatter Hetland (1649-1734) 

på Nordre Tengesdal i Bjerkreim. 

Torkel Villassen satt både som leilending og 

jordeier på gården Vikesdal i Bjerkreim. Han 

bygslet et bruk i 1701, og overtok en part av 

hjemmebruket i 1706. I 1715 solgte Torkel og 

Marete hennes arvejordgods i Nordre 

Tengesdal og i 1717 kjøpte de et bruk på 

Vikeså. Familien bodde på Vikeså i Bjerkreim. 

 

009. Guru Torkelsdatter Vikeså. Født rundt 

28.4.1717 på Vikeså i Bjerkreim, døpt 

6.5.1717. Død rundt 25.11.1764 på Austrumdal 

i Bjerkreim, gravlagt 2.12.1764. Hun giftet seg 

7.6.1744 med Kjetel Kjetelsen Hadvarshom. 

Født rundt 6.3.1716 på (Hadvarshom i 

Bjerkreim), døpt 12.3.1716 på prestegården i 

Helleland. Død rundt 3.12.1775 på Brådli i 

Bjerkreim, gravlagt 10.12.1775.  

Kjetel Kjetelsen Hadvarshom er ane nr. 005 

på slektslinje 067. 
Kjetel Kjetelsen Hadvarshom giftet seg til 

gårdsbruket på Austrumdal. Hustruen Guru 

Torkelsdatter var enke etter gårdbruker og 

selveier Ole Hedvarsen Austrumdal (1709-

1743). Kjetel Kjetelsen satt som gårdbruker på 

Austrumdal i årene 1744-1766. Det var Guru 

Torkelsdatters svoger Mourits Hadvarsen som 

var rette odelsmann til eiendommen på 

Austrumdal etter at både Guru og hennes to 

sønner fra første ekteskap var døde. Dermed 

måtte enkemann Kjetel Kjetelsen flytte fra 

gården, og han bosatte seg hos eldstesønnen 

Kjetel Kjetelsen på Søyland i Gjesdal.  

 

 
 

 

 

 


