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SLEKTSLINJE 001 
 

001. Jakob Knaben. Nevnt på bruket ”der 
aust” på Knaben i årene 1628-1638. Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  

Jakob Knaben var gårdbruker, oppsitter og 
selveier. Familien bodde på Knaben, løpenr. 

698, i Fjotland. 

 
002. Fredrik Jakobsen Knaben. Født ca. 

1612 (på Knaben) i Fjotland. Nevnt 1636-1658 

på Knaben. Død 1658 på Knaben i Fjotland. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent.  
Fredrik Jakobsen overtok hjemmebruket på 

Knaben, og satt i 1690 som eier av 7½ eng. i 

gården. Han var gårdbruker, oppsitter og 
selveier.  

Etter Fredriks død giftet enka seg oppatt med 

enkemann Syvert Masen Spikkeland, født 
1592 i Fjotland. Han nevnes som oppsitter på 

Knaben i årene 1659-1690. I følge skifte av 

1690 etter Syvert var hans jordegods på 5 eng. 

i Knaben, mens stesønnen Olav Fredriksen 
satt med 2½ eng. i hjemmegården. 

 

003. Olav Fredriksen Knaben. Født 1642 på 
Knaben i Fjotland. Død 1715 på Knaben i 

Fjotland. Han var gift to ganger; første gang 

med Magnhild Torkjellsdatter Sinnes, fra 

Sirdal. Død 1693 på Knaben i Fjotland. Etter 
Magnhilds død giftet Olav seg oppatt, men 

denne kvinnens navn er ikke kjent. Hun ble 

imidlertid mor til Olavs sønn Fredrik Olsen, 
som overtok hjemmebruket ”der aust” på 

Knaben. Olav hadde ingen barn med sin første 

hustru. Han var gårdbruker og oppsitter, og i 
1694 var han selveier av 3 eng. i Knaben. 

Familien bodde på Knaben, løpenr. 698, i 

Fjotland.   

 
004. Fredrik Olsen Knaben. Født 1697 på 

Knaben i Fjotland. Han giftet seg i 1730 med 

Mari Salvesdatter Knaben. Nevnt 1730-1756 
på Knaben. 

Fredrik Olsen Knaben overtok hjemmebruket 

på Knaben etter foreldrene Han var 
gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Knaben, løpenr. 698, i Fjotland.   

 

005. Olav Fredriksen Knaben. Født 1733 på 
Knaben i Fjotland. Død 1784 på Knaben. Han 

giftet seg i 1758 med Asgjerd Torgrimsdatter 

Lindeland. Nevnt 1760-1781 på Knaben i 
Fjotland. 

Olav Fredriksen Knaben overtok gårdsbruket 

på Knaben i henhold til skjøte av 1762. Han 

var gårdbruker, oppsitter og selveier. I tillegg 
til å drive gården var Ola også ndelsmann og 

smed. En vinterdag på 1760-tallet reiste han 

over fjellet til Telemark for å hente ett lass 
med brynestein; det var en tur som den gang 

tok 14 dager. Når det gjaldt sliping av ljåer og 

kviver hadde slipesteinen tidligere vært den 
mest brukte, men tidene endret seg og 

brynestein var et mye lettere og enklere 

redskap til å kvasse ljåer, kniver og nåler.  

Asgjerd Torgrimsdatter bidrog også med sitt 
innen landbruket; det var hun som brakte de 

første potetene til Knabengården, men det tok 

noen år før potetptoduksjonen kom ordentlig i 
gang. Det første året ble potethøsten totalt 

mislykket, for Asgjerd og Olav satt potetene 

hele 12 tommer ned i bakken. Etter som årene 
gikk lærte de hvordan potetene skulle settes og 

det ble rikelig med poteter på Knaben.  

 

006. Asgjerd Olsdatter Knaben. Født rundt 
20.4.1781 på Knaben i Fjotland, døpt 

27.4.1781. Hun giftet seg 28.6.1807 med Karl 

Evertsen Josdal. Født rundt 10.12.1785 på 
Josdal i Tonstad, døpt 18.12.1785. Død 

20.5.1864 på Josdal i Tonstad. Han var sønn til 

Evert Hansen Josdal (1752-1836) og hustru 

Helga Karlsdatter Liland (1751-1814). 
Asgjerd Olsdatter kom til en gård som etter 

datidens beskrivelse må ha hatt økonomiske 

vansker. Hennes svigerfar, Evert Hansen 
Josdal, ønsket å dele jordgodset sitt på Josdal i 

to like store bruk, for deretter å selge 

eiendommene til sønnen Karl og svigersønnen 
Salve Olsen Knaben. Det ble holdt skylddeling 

på gården den 18.10. 1813, men Karl Evertsen 

hadde ikke penger nok til å innløse sin part av 

hjemmebruket. Dermed ble Karl sittende uten 
egen jord på hjemmebruket frem til 1833. 

Gamle Evert overførte bruket til Karls og 

Asgjerds sønn Evert Karlsen i 1831, men Evert 
døde to år senere og først da fikk odelsmannen 

Karl Evertsen hånd om farens hjemmebruk. 

Det ser ikke ut for at det var så jevt for Karl 
Evertsen å sitte med hjemmebruket. Han ville 

kvitte seg med denne eiendommen og det 

klarte han å få til ved et makeskifte, hvor Karl 

Evertsen bytter hjemmebruket, løpenr. 672, på 
Josdal med øvrige av gårdens oppsittere mot 

stølsbruket Skjørbu, som han satt med frem til 

1827. Fra da av og frem til deres død var Karl 
Evertsen og hustruen husmannsfolk på Josdal.    
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007. Torid Karlsdatter Josdal. Født 

27.4.1822 på Josdal i Tonstad. Død 1908 på 

Møgedal i Helleland. Hun giftet seg 
19.11.1844 med Torkel Torkelsen Eik. Født 

1808 i (Bjerkreim). Død 17.4.1874 på Eik i 

Bjerkreim. Han var sønn til Torkild 

Torkildsen Hovland (1772-1.10.1846) og 

hustru Ingeborg Torgersdatter Eik (1785-

21.7.1823). 
Torkel Torkelsen Eik overtok hjrmmebruket 

ved skjøte av 24.6.1840. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på Eik, 

løpenr. 173 (1838), 248 (1851), bnr. 2, i 
Bjerkreim.  

 

008. Torkel Torkelsen Terland. Født 
14.3.1856 på Eik i Bjerkreim. Han giftet seg 

25.6.1880 med Gemalia Halvorsdatter 

Terland. Født 14.9.1859 på Terland i 
Helleland. Hun var datter av Halvor 

Johannesen Terland (29.3.1827- 9.1.1908) og 

Ragnhild Knutsdatter Seland (17.6.1826-

27.12.1884). 

Gemalia Halvorsdatter Terland er ane nr. 

008 på slektslinje 002. 
Gemalia Halvorsdatter var den nest eldste av 
søskenflokken på fire på Terlandsbruket. 

Hennes eldre søster, Ingeborg Halvorsdatter, er 

nevnt 9 år gammel i 1865, men døde ugift den 

8. oktober 1877. Dermed var Gemalia den 
nærmeste til å overta bruket etter foreldrene. I 

1906 står hennes ektemann, Torkel Torkelsen 

Terland, oppført som eier av bruk nr. 2, 
løpenummer 110b, på Terland. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Terland i Helleland.  
 

009. Theodor Torkelsen Terland. Født 

5.8.1881 på Terland i Helleland. Han giftet seg 

3.3.1910 med Ane Berte Askellsdatter 

Eikestein. Født 14.6.1877 på Eikestein 

(Eikestad) i Helleland. Hun var datter av 

Askjell Jakobsen Eikestein (19.12.1819-) og 
hustru Ingeborg Pedersdatter Lomeland 

(11.8.1839-18.2.1920). 

Theodor Torkelsen overtok gårdsbruket på 
Terland etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Gårdsbruket hadde i 1955 

et totalareal på 1200 dekar, derav 42 dekar 

dyrket mark. Samme året var det følgende 
besetning på bruket: 1 hest, 7 kuer, 3 kalver, 65 

sauer og noen, men ikke oppgitt antall, høns. 

Familien bodde på Terland, gnr. 24, bnr. 2, 
(1950) i Helleland.  

Barn: I. Halfrid Gunhilde Theodorsdatter 

Terland, født 7.4.1912 på Terland i Helleland, 

til Klungland i Helleland, gift med Peder 

Bertiniussen Klungland, født 29.3.1900 på 
Klungland i Helleland.  

II. Tonning Terland, født 14.12.1914 på 

Terland i Helleland. 
III. Arthur Terland, født 2.3.1917 på Terland 

i Helleland, overtok slektsgården på Terland. 

IV. Ingvald Terland, født 5.1.1920 på Terland 
i Helleland, til Eikestein i Helleland. 

 

 

SLEKTSLINJE 002 
 

001. Tollak Hansen Skregeli. Nevnt i 

manntallet av 1668 som bruker og oppsitter på 
Skregeli i Bakke. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Gården Skregeli i Bakke var krongods frem 
1668, da forretningsmannen Herman Garman i 

Bergen kjøpte opp flere av gårdene i Bakke. 

Selgere var kapitalsterke dansker som hadde 

kjøpt eiendommene av kongen i 
konglomeratstaten Danmark-Norge. Garman 

solgte etter hvert ut gårdsbrukene i Bakke til de 

som satt på brukene som leilendinger, slik at 
disse brukerne da ble selveiere.  

I manntallet av 1664 nevnes Rollef 

Sigbjørnsen, Tollef Guttormsen og Sigbjørn 

Rollefsen som oppsittere på gården Skregeli 
Bakke. I skarprettermantallet av 1668 nevnes 

Tollef Guttormsen, Sigbjørn Wrålsen og 

Tollak Hansen som oppsittere på Skregeli. Det 
er høyst sannsynlig at oppsitter Sigbjørn 

Wrålsen (1668) er identisk med oppsitter 

Sigbjørn Rollefsen (1664) og at etternavnet 
Wrålsen er feil. Tollak Hansen kommer som 

ny oppsitter til gården i perioden mellom 1664 

og 1668, og der er derfor ikke utenkelig at han 

kan ha giftet seg til Skregeli. I så fall kan han 
være gift med ei datter av Rollef Sigbjørnsen 

og søster til Sigbjørn Rollefsen.  

Det er i århundrene fremover et nært slektskap 
mellom gårdene Skregeli og Indre Jendal. I 

manntallet av 1664 nevnes oppsitteren Bjørn 

Hansen Jendal på Indre Jendal. Bjørn Hansen 
Jendal er bror til oppsitter Oluf Hansen Jendal 

og sønn av oppsitter Hans Bjørnsen Jendal, 

som nevnes i landskatten av 1635-36 og 1640. 

I skattemanntallet av 1645 nevnes Hans 
Bjørnsen med hustru og en sønn (en 

hjemmeværende sønn). Oluf Hansen nevnes 

også i skattemanntallet av 1645, men oppsitter 
Bjørn Hansen nevnes ikke med navn før i 
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manntallet av 1664. Det er derfor ikke 

usannsynlig at Tollak Hansen, oppsitter på 

Skregeli i 1668, er den yngste av sønnene til 

Hans Bjørnsen Jendal, og således bror til Bjørn 
og Oluf Hansen.  

Ut fra slektsforholdene mellom gårdene Indre 

Jendal og Skregeli må det derfor kunne antas at 
Tollak Hansen Skregeli var født og oppvokst 

på Indre Jendal og at han giftet seg med dattera 

på nabobruket Skregeli. Familien bodde på 
Skregeli, matrikkelnummer 55 (før 1889), 

løpenummer 105 (før 1889), gnr. 7, bnr. 1, i 

Bakke herred (perioden 1889-1965), gnr. 116 i 

Flekkefjord kommune (etter 1965).  
 

002. Gyri Tollaksdatter Skregeli. Født ca. 

1665 på Skregeli i Bakke. Død etter 1701 på 
Skregeli i Bakke. Hun var gift med Tormod 

Haagensen Skregeli. Født 1651, nevnt 50 år i 

1701, nevnt 64 år i 1718, nevnt 80 år i 1729, 
liktale (død) 18.12.1729 på Skregeli.  

Gyri Tollaksdatter hadde som eneste barn i 

familien odelen til Skregelibruket. Tormod 

Haagensen giftet seg til bruket, og var 
gårdbruker, oppsitter og selveier. I manntallet 

av 1718 er anført at Tormod hadde hatt gården 

i 36 år. Familien bodde på Skregeli, 
matrikkelnummer 55 (før 1889), løpenummer 

105 (før 1889), gnr. 7, bnr. 1, i Bakke herred 

(perioden 1889-1965), gnr. 116 i Flekkefjord 

kommune (etter 1965).  

 

003. Sven Tormodsen Jendal. Født 1695 på 

Skregeli i Bakke, nevnt 6 år i 1701, nevnt 30 år 
i 1718, skifte 26.2.1762 på Brikland i Bakke. 

Han var gift to ganger; første gang i 1713 med 

enka Berete Alfsdatter Sandstøl. Født 1693 
på Ytre Sandstøl i Lund. Skifte 6.7.1729 på 

Indre Jendal i Bakke. Hun var datter av Alf 

Larsen Sandstøl (-1695) og hustru Guri 

Atlaksdatter Hove på Ytre Sandstøl i Lund. 
Etter Berete Alfsdatters død giftet Sven 

Tormodsen seg 26.12.1729 opp att med Anna 

Pedersdatter Jendal. Skifte 9.12.1760 på 
Brikland i Bakke.  

Berete Alfsdatter Sandstøl er ane nr. 004 på 

slektslinje 003. 
Sven Tormodsen kom til nabogården Indre 

Jendal da han giftet seg med Berete Alfsdatter 

Sandstøl. Hun var enke etter gårdbruker og 

selveier Peder Anstensen Jendal. Sven 
Tormodsen overtok dermed hovedbruket på 

Indre Jendal. Han var gårdbruker, oppsitter og 

selveier. Familien bodde på Indre Jendal, 
matrikkelnummer 56 (før 1889), løpenummer 

108 (før 1889), gnr. 8, bnr. 1, i Bakke herred 

(perioden 1889-1965), gnr. 117 i Flekkefjord 

kommune (etter 1965). 

 
004. Tormod Svensen Jendal. Født ca. 1724 

på Indre Jendal i Bakke, nevnt 5 år i 1729, død 

rundt 12.2.1799, gravlagt 20.2.1799. Han giftet 
seg i 1747 med Guri Sigbjørnsdatter 

Berghøiden. Født 1723 på Berghøiden i 

Bakke. Død rundt 9.6.1811 på Indre Jendal i 
Bakke. Hun var datter av Sigbjørn Torsen 

Sandsmark (1672-1745) og hustru Berte 

Larsdatter Berghøiden.  
Tormod Svensen Jendal overtok hjemmebruket 
på Indre Jendal. Han var gårdbruker, oppsitter 

og selveier. Familien bodde på Indre Jendal, 

matrikkelnummer 56 (før 1889), løpenummer 
108 (før 1889), gnr. 8, bnr. 1, i Bakke herred 

(perioden 1889-1965), gnr. 117 i Flekkefjord 

kommune (etter 1965). 
 

005. Sigbjørn Tormundsen Jendal. Født 

rundt 24.11.1764 på Indre Jendal, døpt 1. 

søndag i advent 1764. Død rundt 22.7.1824, 
gravlagt 1.8.1824. Han giftet seg 23.11.1795 

med Signe Larsdatter Skregeli. Født rundt 

22.12.1778 på Skregeli i Bakke, døpt 1.1.1779, 
nevnt 12 år i 1790. Død rundt 25.7.1873 på 

Skregeli i Bakke, gravlagt 3.8.1873. Hun var 

datter av Lars Tormodsen Skregeli (1751-

1790) og hustru Guri Ommundsdatter Virak 
(1750-1782). 

Lars Tormodsen Skregeli var sønn til Tormod 

Larsen Skregeli (1724-1801), sønn til Lars 

Tormodsen Skregeli (1700-1761) som var 

bror til Sven Tormodsen (1695-1762). 

Det er dermed et tett slektskap mellom 
familiene på gårdene Skregeli og Indre Jendal. 

Signe Larsdatter Skregeli var enebarn og 

odelsjente på Skregeli. Sigbjørn Tormundsen 

Jendal giftet seg til Skregelibruket. Han var 
gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Skregeli, matrikkelnummer 55 (før 

1889), løpenummer 105 (før 1889), gnr. 7, bnr. 
1, i Bakke herred (perioden 1889-1965), gnr. 

116 i Flekkefjord kommune (etter 1965). 

 
006. Guri Sigbjørnsdatter Skregeli. Født 

rundt 2.10.1796 på Skregeli i Bakke, døpt 

12.10.1796. Død 1863 i Tonstad sokn. Hun 

giftet seg 29.4.1826 med Knut Knutsen 

Finsnes. Født rundt 30.12.1802 på Finsnes i 

Tonstad, døpt 6.1.1803. Død 18.8.1874 på 

Lunde i Sirdal. Han var sønn til Knut Olsen 
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Finsnes (1757-1819) og hustru Ragnhild 

Kolbensdatter Finsnes (1769-1811).  

Knut Knutsen Finsnes er ane nr. 007 på 

slektslinje 004. 
Guri Sigbjørnsdatter og Knut Knutsen levde en 

omflakkende tilværelse. De flyttet rundt på 

flere gårdsbruk i Bakke og Tonstad, og de 
bodde visstnok også periodevis på de enkelte 

brukene. Det ser derfor ut til at de enten var 

husmannsfolk, eller at Knut Knutsen Finsnes 
var daglønnet arbeider som tok seg lønnet 

arbeid der dette var å oppdrive i distriktet. 

 

007. Ragnhild Knutsdatter Seland. Født 
17.6.1826 på Finsnes i Tonstad. Død 

27.12.1884 på Terland i Helleland. Hun giftet 

seg 21.10.1857 med Halvor Johannesen 

Terland. Født 29.3.1827 på Eik i Bjerkreim. 

Død 9.1.1908 på Terland i Helleland. Han var 

sønn til Johannes Torkelsen Eik og hustru 
Ingeborg Olsdatter Brattebø i Bjerkreim. 

Halvor Johannesen Terland er ane nr. 012 

på slektslinje 005.  
Halvor Johannesen flyttet Bjerkreim til 
Helleland, hvor han kjøpte bruk nr. 2, 

løpenummer 110b, på Terland. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. I 1875 var 
det følgende besetning på Terlandbruket: 1 

hest, 1 føll, 8 kyr, 6 kalver, 40 sauer og 18 

geiter. Det ble dyrket bygg, havre og poteter. 

Familien bodde på Terland i Helleland.   
 

008. Gemalia Halvorsdatter Terland. Født 

14.9.1859 på Terland i Helleland. Hun giftet 
seg 25.6.1880 med Torkel Torkelsen 

Terland. Født 14.3.1856 på Eik i Bjerkreim. 

Han var sønn til Torkel Torkelsen Eik  
(1806-) og hustru Torid Karlsdatter Josdal 

(27.4.1822-1908).  

Torkel Torkelsen Terland er ane nr. 008 på 

slektslinje 001. 
Gemalia Halvorsdatter var den nest eldste av 

søskenflokken på fire på Terlandsbruket. 

Hennes eldre søster, Ingeborg Halvorsdatter, er 
nevnt 9 år gammel i 1865, men døde ugift den 

8. oktober 1877. Dermed var Gemalia den 

nærmeste til å overta bruket etter foreldrene. I 
1906 står hennes ektemann, Torkel Torkelsen 

Terland, oppført som eier av bruk nr. 2, 

løpenummer 110b, på Terland. Han var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 
bodde på Terland i Helleland.  

 

 

 

SLEKTSLINJE 003 

 

001. Alf Jendal. Nevnt som lagrettemann i 

1636 og i skattelistene for landsskatt i årene 
1635 og 1640. Han var gift men hustruens 

navn er ukjent, men må ha giftet seg tidlig på 

1600-tallet, for deres sønn Lars nevnes som 
lagrettemann i 1641.  

Alf Jendal er nevnt nærmest samtidig på de to 

nabogårdene Indre Jendal og Ramsli. I 1635 er 
han bruker, oppsitter og leilending på Ramsli 

og i 1636 er han med stor sannsynlighet både 

bruker, oppsitter og leilending på Indre Jendal. 

I 1664 var gårdene Indre Jendal og Ramsli 
krongods, og i manntallet samme året nevnes 

disse gårdbrukerne og leilendingene. På Indre 

Jendal satt Bjørn Hansen, Tormod Sigbjørnsen 
og Tore Oluffsen, og på Ramsli satt Oluff 

Nilsen og Ansten Torgiessen. 

Alf Jendal må ha en eller annen familiær eller 
annen nær forbindelse til disse to nevnte 

Bakkegårdene. Familien nevnes på Ramsli i to 

generasjoner i tidsrommet mellom 1635 og 

1645, og deretter i flere generasjoner på Indre 
Jendal.   

 

002. Lars Alfsen Ramsli. Født ca. 1610 i 
Bakke sogn. Død etter 1645 i Indre Jendal. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Lars Alfsen Ramsli var gårdbruker, oppsitter 

og leilending i Ramsli på begynnelsen av 
1640-tallet, for etter 1645 flyttet familien som 

leilendinger til Indre Jendal. 

 
003. Alf Larsen Sandstøl. Født ca. 1640 på 

Ramsli i Bakke. Død 1695 på Øvre Sandstøl i 

Lund.  Han var gift med Guri Atlaksdatter 

Hove. Født ca. 1662 på Hove i Lund. Nevnt 

23.6.1712 på Øvre Sandstøl i Lund. Hun var 

datter av lensmann Atlak Omundsen Hove 

(1639-1712) og hustru Gjertrud 

Asbjørnsdatter Bjordal. 

Guri Atlaksdatter Hove er ane nr. 007 på 

slektslinje 006. 
Alf Larsen kom nok som leilending til 

husmannsbruket Øvre Sandstøl under gården 

Austreim i Lund. Han kan ha frikjøpt 
eiendommen, for broren hans, Ole Larsen 

Jendal, satt etter hans død med eierskap til 

gårdsbruket. Guri Atlaksdatter Hove giftet seg 

i 1698 oppatt med Nils Pedersen Virak. Ole 
Larsen Jendal utstedte 27.10.1705 skjøte på 

Øvre Sandstøl til Nils Pedersen Virak. 

Familien bodde på gnr. 45, bnr. 1, Øvre 
Sandstøl, i Lund.  
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004. Berete Alfsdatter Sandstøl. Født 1693 

på Øvre Sandstøl i Lund. Skifte 6.7.1729 på 

Indre Jendal i Bakke. Hun var gift to ganger: 

første gang i 1711 med Peder Anstensen 

Jendal. Død 1712 på Indre Jendal i Bakke. 

Etter Peder Anstensens død giftet Berete seg i 

1713 opp att med Sven Tormodsen Jendal. 
Født 1695 på Skregeli i Bakke, nevnt 6 år i 

1701, nevnt 30 år i 1718, skifte 26.2.1762 på 

Brikland i Bakke. Han var sønn til Tormod 

Haagensen Skregeli (1651-1729) og hustru 

Gyri Tollaksdatter Skregeli (1665-) Etter 

Berete Alfsdatters død giftet Sven Tormodsen 

seg 26.12.1729 opp att med Anna 

Pedersdatter Jendal. Skifte 9.12.1760 på 

Brikland i Bakke.  

Sven Tormodsen Jendal er ane nr. 003 på 

slektslinje nr. 002. 
Berete Alfsdatter skulle som niese av det 

barnløse paret Tore Larsen Jendal (1634-1724) 
og Berte Gitlesdatter Bjørnestad (-1712) overta 

eiendoms- og bruksretten til hovedbruket på 

Indre Jendal. I avtalen lå det også inne at Tore 

Larsen og hustru skulle han rett til follaug på 
hovedbruket. Peder Anstensen er nevnt som 

brukseier på Indre Jendal i fogderegnskapet av 

1711, men han døde allerede året etter. Sven 
Tormodsen kom fra Skregeli til nabogården 

Indre Jendal da han giftet seg med enken 

Berete Alfsdatter Sandstøl. Han overtok 

dermed hovedbruket på Indre Jendal, og var 
gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien 

bodde på Indre Jendal, matrikkelnummer 56 

(før 1889), løpenummer 108 (før 1889), gnr. 8, 
bnr. 1, i Bakke herred (perioden 1889-1965), 

gnr. 117 i Flekkefjord kommune (etter 1965). 

 
 

SLEKTSLINJE 004 
 

001. Halvard A. Finsnes. Født ca. 1570 i 
(Tonstad sogn). Død 1643 på Finsnes i 

Tonstad. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  
Halvard A. Finsnes var den første kjente 

oppsitter og leilending på gården Finsnes. Han 

bygslet (leide) hele gården i årene før 1617, 
men fra da av satt det fire oppsittere som 

gårdbrukere på Finsnes. Blant disse brukerne 

var Halvard Finsnes og sønnen Kidel 

Halvorsen. De to andre gårdbrukerne var 
Gunnar og Lars Finsnes, men det tyder ikke på 

at det var noe slektsskap mellom de to 

sistnevnte gårdbrukerne og Halvards familie. 
Gunnar Finsnes sin part av gården ble rundt 

1630 overtatt av den da 50 år gamle Halvard, 

og dermed satt Halvard som bygsler av halve 

gårdsbruket.  

Det var Halvards fjerdepart av Finsnesgården 
fra 1620-tallet, løpenr. 67, som hans sønnesønn 

Maurits Kidelsen satt som bygsler av i 1661, 

og som senere, i 1670-årene, var overtatt av 
dennes bror Ståle Kidelsen Finsnes. 

Halvard A. Finsnes var gårdbruker, oppsitter 

og leilending (bygsler). Familien bodde på 
Finsnes, matrikkelnummer 16 (1668-1838), 

matrikkelnummer 37 (1838-1889), løpenr. 67, 

gnr. 35 (1950), i Tonstad. 

Barn: I. Kidel Halvardsen Finsnes, nevnt 
1614-1648 på Finsnes. 

II. Torjei Halvardsen Finsnes, nevnt 1626-

1648 på Finsnes. 
III. Gunnar Halvardsen Fintland, nevnt 

1607-1648, til Fintland i Tonstad.  

IV. Joren Halvardsdatter Finsnes (-1677),  
gift med Kidel Ljødesen Feed (1585-1644), til 

Feed i Tonstad. 

 

002. Torjei Halvardsen Finsnes. Født ca. 
1600 på Finsnes i Tonstad. Død 1648 på 

Finsnes i Tonstad. Han var gift med Marta 

Olsdatter. Død etter 1649 på Hompland i 
Tonstad.  

Torjei Halvardsen overtok det bruket som 

naboen Gunnar Finsnes hadde bygslet i årene 

1617-1622. Bruket kan ha ligget brakk frem til 
1626, for da nevnes Torjei for første gang som 

gårdbruker. Han satt med denne bygselsparten 

frem til farens død i 1643, men fra da av og 
frem til hans egen død i 1648 delte Torjei også 

foreldrenes bygselsbruk med broren Kidel. 

Familien bodde på Finsnes, løpenr. 65, på i 
Tonstad. 

 

003. Ole Torjeisen Finsnes. Født 1638 på 

Finsnes i Tonstad, nevnt 20 år i 1659, nevnt 26 
år i 1664 og 64 år i 1701. Dsk. 6.5.1715 på 

Finsnes i Tonstad. Han var gift med Marta 

(Marit) Håvardsdatter Linland. Dsk. 
6.5.1715 på Finsnes i Tonstad. Hun var datter 

av Håvard (Håver) Torjussen Linland (-

3.4.1688) og hustru Gitlaug Øysteinsdatter 

(Øystensdatter) Konstali.  

Marta (Marit) Håvardsdatter Linland er 

ane nr. 005 på slektslinje 007. 
Ole Torjussen Finsnes overtok bygselen på 
Finsnesbruket på slutten av 1650-tallet etter sin 

bror Trond. Han var gårdbruker, oppsitter og 

leilending. Familien bodde på Finsnes, løpenr. 
65, på i Tonstad. 
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004. Håvard Olsen Finsnes. Født 1683 på 

Finsnes i Tonstad, nevnt 18 år i 1701 og 36 år i 

1718. Død før 23.5.1726, dsk. 23.5.1726 på 

Finsnes i Tonstad. Han var gift med Asgjerd 

Johannesdatter Fintland. Født ca. 1677 på 

Fintland i Tonstad. Oppgjørsskifte 1747 på 

Finsnes, dsk. 22.5.1765 på Finsnes i Tonstad. 
Hun var datter av Johannes Larsen Fintland 

(1624-1691) og hustru Gunhild Karlsdatter 

Jerstad (nevnt 1654-1711). 
Håvard Olsen Finsnes overtok som leilending 

på hjemmebruket etter sine foreldre. Etter hans 

død drev enka bruket videre, men ved 

oppgjørsskifte etter henne i 1747 var det ingen 
likvide midler i boet. Familien bodde på 

Finsnes, løpenr. 65, gnr. 35, i Tonstad.  

 
005. Ole Håvardsen Finsnes. Født 1713 på 

Finsnes i Tonstad. Død rundt 17.5.1790 på 

Mydland i Tonstad, gravlagt 24.5.1790, dsk. 
29.10.1790 på Mydland i Tonstad. Han giftet 

seg 27.6.1745 med Ingeborg Bergesdatter 

Mydland. Født 1725 på Mydland i Tonstad, 

nevnt 63 år i 1788, dsk. 28.10.1788 på 
Mydland i Tonstad. Hun var datter av Berge 

Olsen Hammersmark (1698-4.6.1777) og 

hustru Gunhild Knutsdatter Mydland. 
Ole Håvardsen overtok bygselen Finsnesbruket 

etter foreldrene. Han satt som leilending og 

gårdbruker på Finsnes frem til de flyttet til 

hustruens bruk på Mydland. Ingeborg 
Bergesdatter hadde arvet jordgods i Mydland, 

og deres eldste sønn Håvard bosatte seg på 

Mydlandsbruket. Bygselsbruket på Finsnes 
gikk over til sønnen Knut Olsen.  

 

006. Knut Olsen Finsnes. Født rundt 
27.2.1757 på Finsnes i Tonstad, døpt 5.3.1757. 

Død 11.1.1819 på Finsnes i Tonstad, skifte 

2.3.1819 på Finsnes. Han var gift to ganger; 

første gang 25.10.1795 med Ragnhild 

Kolbensdatter Finsnes. Født rundt 17.6.1769 

på Finsnes i Tonstad, døpt 25.6.1769. Død før 

17.12.1811 på Finsnes i Tonstad, skifte 
17.12.1811 på Finsnes. Hun var datter av 

Kolben Tollaksen Finsnes (4.12.1729-1772) 

og hustru Ragnhild Ommundsdatter Finsnes 
(27.3.1735-7.12.1800). Etter Ragnhild 

Kolbensdatters død giftet Knut Olsen seg 

25.5.1814 oppatt med Ragnhild 

Gunnarsdatter Finsnes. Født rundt 16.2.1786 
på Finsnes i Tonstad, døpt 23.2.1786. Hun var 

datter av Gunnar Torkelsen Finsnes 

(23.4.1747-16.7.1822) og hustru Gunhild 

Kolbensdatter Finsnes (28.4.1754-

15.8.1839). 

Knut Olsen Finsnes overtok bygselsbruket 

etter foreldrene på Finsnes. Han var den nest 
siste leilending på dette Finsnesbruket 

 

007. Knut Knutsen Finsnes. Født rundt 
30.12.1802 på Finsnes i Tonstad, døpt 

6.1.1803. Død 18.8.1874 på Lunde i Sirdal. 

Han giftet seg 29.4.1826 med Guri 

Sigbjørnsdatter Skregeli. Født rundt 

2.10.1796 på Skregeli i Bakke, døpt 

12.10.1796. Død 1863 i Tonstad sokn. Hun var 

datter av Sigbjørn Tormundsen Jendal 
(24.11.1764-22.7.1824) og hustru Signe 

Larsdatter Skregeli (22.12.1778-25.7.1873). 

Guri Sigbjørnsdatter Skregeli er ane nr. 006 

på slektslinje 002. 
Knut Knutsen og Guri Sigbjørnsdatter levde en 

omflakkende tilværelse. De flyttet rundt på 
flere gårdsbruk i Bakke og Tonstad, og de 

bodde visstnok også periodevis på de enkelte 

brukene. Det ser derfor ut til at de enten var 

husmannsfolk, eller at Knut Knutsen Finsnes 
var daglønnet arbeider som tok seg lønnet 

arbeid der dette var å oppdrive i distriktet. 

 
 

SLEKTSLINJE 005 

 

003. Helge Endresen Bjordal. Født ca. 1545 
på Bjordal i Bjerkreim. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Helge Endresen er nevnt som oppsitter på 
gården Bjordal både i skattemanntallet og i 

odelsmanntallet i 1624. Han var også bruker av 

gården, men han og familien hadde tidligere 
bodd på gården Eik i Bjerkreim. Helge var 

visstnok rydningsmannen av jordgodset på Eik, 

hvor han nevnes i årene 1602 og 1612. 

 
004. Anders Helgesen Eik. Født ca. 1565 på 

Eik i Bjerkreim. Nevnt 1603-1624 på Eik i 

Bjerkreim. Død ca. 1639 på Eik. Han var gift, 
men hustruens navn er ukjent. 

Anders Helgesen Eik overtok hjemmebruket 

på Eik etter foreldrene, og satt med dette 
bruket frem til 1634 da sønnen Knud mot 

Anders sitt samtykke overtok bruket. Denne 

overtakelsen førte bitterhet inn i familinen og 

med det resultat at Anders stevnet sønnen 
Knud inn for tinget. Anders vant saken, som 

hadde sitt utgangspunkt i farens ubetalte 

avgifter til jordgodseieren, og denne hadde da 
leid ut bruket til sønnen istedenfor til faren. 
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Familien bodde på Eik, matrikkelnr. 4 (1668), 

matrikkelnr. 68 (1838), matrikkelnr. 70 (1851), 

gnr. 14 (1889), i Bjerkreim.    

 
005. Knud Andersen Eik. Født 1594 på Eik i 

Bjerkreim. Nevnt 70 år i 1664. Død ca. 1672 

på Eik i Bjerkreim. Han var gift, men 
hustruens navn er ukjent. 

Knud Andersen Eik havnet også i rettsak med 

broren Johannes, og dette skjedde i november 
1641. Det var en tvist mellom brødrene om 

penger som Johannes mente faren skyldte ham, 

men som Knud skulle gjøre opp for. Familien 

bodde på Eik, gnr. 14, i Bjerkreim.  
 

006. Peder Knudsen Eik. Født ca. 1628 på 

Eik i Bjerkreim. Nevnt 22 år i 1659 og 36 år i 
1664. Død våren 1706 på Eik i Bjerkreim. Han 

var gift med Ingeborg Tollefsdatter Maudal. 

Død ca. 1701 på Eik i Bjerkreim. Hun var 
datter av Tolleiv Mauritsen Øvre Maudal 

(1602-) og hustru Gyrid Larsdatter 

Hegelstad. Tolleiv Mauritsen Øvre Maudal i 

Forsand var født på bruket ”der ude” på Osen i 
Tonstad. Han var sønn til Maurits Tolleivsen 

Osen (nevnt 1602-1632) og hustru, men 

hennes navn er ukjent.  
Peder Knudsen Eik var i kong Christian IV.s 

tjeneste som soldat i 1658. Han var gårdbruker 

i 1664 og husmann i 1665, men Peders yrke 

som husmann forsvant høsten samme året, for i 
november 1665 solgte jordgodseier Maren 

Vatne brukene på Eik til gårdens oppsittere. I 

oktober samme året hadde Peder Knudsen 
kjøpt en part i Eikgården av naboen og jordeier 

Anders Johannessen. Peder Knudsen var i 

tillegg til gårdbruker også lagrettemann. 
Familien bodde på eik, gnr. 14, i Bjerkreim.  

 

007. Johannes Pedersen Eik Født 1661 på 

Eik i Bjerkreim. Død før juli 1706, skifte 
7.7.1706 på Eik i Bjerkreim. Han var gift med 

Helga Pedersdatter Bjerkreim. Født ca. 1667 

på gården Bjerkreim i Bjerkreim. Død i april 
1722 på Eik i Bjerkreim, gravlagt 3.5.1722, 

skifte 11.6.1722 på Eik i Bjerkreim. Hun var 

datter av Peder Pedersen Bjerkreim (1631-
1669) og hustru Anna Askildsdatter Hestad 

(nevnt 1664-1669) på Bjerkreim. 

Johannes Pedersen Austdal hadde i sine yngre 

år flyttet fra hjemmebruket på Eik til familiens 
jordteig på Austdal. 1 1696 kjøpte Johannes en 

gårdspart på Eik av Anders Johannessen, som 

hadde flyttet til gården Nedre Maudal. 
Johannes Pedersen og familien flyttet før 1701 

fra Austdal til Eik. Etter Johannes Pedersens 

død ble det konflikter i familien om hvem som 

hadde rettet til jordteigen i gården Eik etter 

Johannes sin far Peder Knudsen.  
 

008. Peder Johannessen Eik. Født 1693 på 

Austdal i Bjerkreim. Nevnt 8 år i 1701. Død 
før juni 1749 på Eik i Bjerkreim, skifte 

3.6.1749 på Eik i Bjerkreim. Han giftet seg 

2.7.1713 med Marete Svalesdatter Holmen. 
Født ca. 1691 på Holmen i Bjerkreim. Død 

etter juni 1749 på Eik i Bjerkreim. Hun var 

datter av Svale Toresen Holmen (1656-1729) 

og hustru Berete Ånensdatter Hegelstad 
(1663-1732). 

Peder Johannessen Eik var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Han satt med gårdsbruk 
både på Austdal og på Eik. Familien bodde på 

Eik, gnr. 14, bnr. 6, i Bjerkreim. 

 
009. Johannes Pedersen Eik. Født rundt 

25.1.1728 på Eik i Bjerkreim, døpt 2.2. 1728. 

Død rundt 7.4.1764 på Eik, gravlagt 15.4.1764. 

Han giftet seg 6.6.1751 med Elli 

Asbjørnsdatter Bjordal. Født rundt 5.11.1724 

på Bjordal i Bjerkreim, døpt 12.11.1724. Død 

rundt 2.3.1811 på Eik i Bjerkreim, gravlagt 
10.3.1811. Hun var datter av Asbjørn 

Hadvarsen Bjordal (1665-1742) og hustru 

Barbro Osmundsdatter Handeland (1672-

1772). 
Johannes Pedersen Eik overtok hjemmebruket 

på Eik etter foreldrene. Han var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. Familien bodde på Eik, 
gnr. 14, bnr. 6, i Bjerkreim.  

 

010. Marete Johannesdatter Eik. Født rundt 
9.10.1751 på Eik i Bjerkreim, døpt 17.10.1751. 

Hun giftet seg 1.6.1773 med Torkel Kidelsen 

Austrumdal. Født rundt 5.9.1751 på 

Austrumdal i Bjerkreim, døpt 12.9.1751. Han 
var sønn til Kidel Kjetilsen Hadvarshom 

(1716-) og hustru Guru Torkelsdatter Vikeså 

(1717-1764).  
Marete Johannesdatter overtok hjemmebruket 

på Eik da hun giftet seg med Torkel Kidelsen 

Austrumdal. Han var gårdbruker, oppsitter, 
selveier samt prestens assistent og medhjelper. 

Familien bodde på Eik, gnr. 14, bnr. 6, i 

Bjerkreim. 

 
011. Johannes Torkelsen Eik. Født rundt 

5.9.1779 på Eik i Bjerkreim, døpt 12.9.1779. 

Død 18.2.1850 på Eik i Bjerkreim. Han giftet 
seg 9.6.1807 med Ingeborg Olsdatter 
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Brattebø. Født rundt 8.11.1783 på Brattebø i 

Bjerkreim, døpt 16.11.1783. Død 20.5.1865 på 

Eik i Bjerkreim. Hun var datter av Ole Jonsen 

Brattebø (1752-) og hustru Gundvor 

Torkelsdatter Hovland (1757-1842). 

Johannes Torkelsen Eik overtok hjemmbruket 

ved skjøte av 23.10.1809. Han var gårdbruker, 
oppsitter og selveier. Familien bodde på Eik, 

gnr. 14, bnr. 6, i Bjerkreim.  

 
012. Halvor Johannesen Terland. Født 

29.3.1827 på Eik i Bjerkreim. Død 9.1.1908 på 

Terland i Helleland. Han giftet seg 21.10.1857 

med Ragnhild Knutsdatter Seland. Født 
17.6.1826 på Finsnes i Tonstad. Død 

27.12.1884 på Terland i Helleland. Hun var 

datter av Knut Knutsen Finsnes (30.12.1802-
18.8.1874) og hustru Guri Sigbjørnsdatter 

Skregeli (2.10.1796-1863). 

Ragnhild Knutsdatter Seland er ane nr. 007 

på slektslinje 002.  
Halvor Johannesen flyttet Bjerkreim til 

Helleland, hvor han kjøpte bruk nr. 2, 

løpenummer 110b, på Terland. Han var 
gårdbruker, oppsitter og selveier. I 1875 var 

det følgende besetning på Terlandbruket: 1 

hest, 1 føll, 8 kyr, 6 kalver, 40 sauer og 18 
geiter. Det ble dyrket bygg, havre og poteter. 

Familien bodde på Terland i Helleland.   

 

 

SLEKTSLINJE 006 

 

003. Asbjørn Karlsen Hove. Født ca. 1550 i 
Tjellesvik i Lund. Død mellom 1606 og 1617 

på Hove i Lund. Han var gift to ganger; den 

første hustruens navn er ukjent. Etter hennes 
død giftet han seg oppatt med Ingrid, men 

hennes etternavn er ukjent. Hun er nevnt i 

odelsmanntallet av 1617. Asbjørn Karlsen 

Hove var lensmann i Lund i årene 1590-1606. 
 

004. Karl Asbjørnsen Hove. Født ca. 1575 på 

Hove i Lund. Død 1634 på Hove i Lund. Han 
var gift med Siri Toresdatter Heskestad. Død 

etter 1639 på Hove i Lund. Hun var datter av 

Tore Eriksen Heskestad (-1624) og hustru, 
men hennes navn er ukjent.  

Karl Asbjørnsen overtok etter sin fars død i 

1606 embetet som lensmann i Lund, og han 

hadde denne embetsstillingen frem til sin død i 
1634. I tillegg var en svært rik jordgodseier, og 

satt med eiendommer på Hove, Skjeggestad, 

Haukland, Kjørmo og Skogstad i Lund, samt 
Skibstad i Helleland.  

Karl Asbjørnsen bodde på Haukland i Lund 

frem til 1621, for dette året setter han frem et 

rettslig krav mot sin stemor og sine søsken 

med krav om et rettferdig oppgjørsskifte. Han 
skaffer sin stemor et mindre bruk under gården 

Tjellesvik, og han selv med egen familie flyttet 

da til slekts- og odelsgården på Hove. Det er 
svært nære forbindelser mellom gårdene 

Haukland og Hove på 15-1600-tallet, og 

dermed må det ikke utelukkes at Karl 
Asbjørnsen mor eller hustru kan være fra 

Haukland-gården.  

Etter Karl Asbjørnsens død blir enken sittende 

med bruket på Hove, men hun foretok en 
oppdeling av godset og overførte deler av dette 

til barna. Siri Toresdatter Heskestad ble 

innstevnet for skattesvik i 1639 fordi futen 
mente at hun har oppgitt for lite jordegods. 

Hun la inn protest, og der ble det gitt en 

forklaring på hvorfor verdien på godset var 
redusert. Siri Toresdatter hadde delt jordgodset 

med sine barn. Familien bodde etter 1621 på 

Hove, gnr. 32, i Lund.  

 
005. Omund Karlsen Hove. Født ca. 1600 på 

Haukland i Lund. Død 1648 på Hove i Lund. 

Han var gift med Guri Brynjelsdatter 

Vatland. Død etter 1660 på Hove i Lund. Hun 

var datter av Brynjel Tollaksen Skår (-1657) 

og hustru Udbjør Stenusdatter Vatland, i 

Kvås.   

Guri Brynjelsdatter Vatland er ane nr. 032 

på slektslinje 008. 
Omund Karlsen Hove overtok etter sin fars 
død i 1634 embetet som lensmann i Lund, og 

han hadde denne embetsstillingen frem til sin 

død i 1648. Omunds familie bodde på hans fars 
bruk på Haukland i Lund frem til 1640. Det ble 

da holdt skifte etter faren og Omund Karlsen 

fikk sin rettmessige arv i gården på Hove. I 

løpet av den korte perioden som Omund satt 
med Hovegården klarte han ikke å løse ut 

søstrenes arveparter i gården. Dette fikk etter 

hans død store konsekvenser for gårdsbruket.  
Etter Omund Karlsens død giftet Guri 

Brynildsdatter seg opp att med Villas 

Pedersen. Han var sønn av lensmann Peder 
Mortensen i Bjerkreim. Det var mens Villas 

Pedersen satt med Hovegården at en slektning 

arvet og kjøpte ut en så stor del av 

hovedgården at det førte til driftsproblemer. 
Eiendomsoppkjøpet utenfra av gårdsteiger på 

Hove var nok medvirkende årsak til at Villas 

Pedersen og hustru delte den gjenværende 
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gårdsdelen mellom de to av hennes eldste 

sønner av hennes første ekteskap. 

 

006. Atlak Omundsen Hove. Født 1639 på 
Haukland i Lund, nevnt 62 år i 1701 og bosatt 

på Hove. Oppgjørsskifte 23.6.1712 på Hove. 

Han var gift med Gjertrud Asbjørnsdatter 

Bjordal. Født på Bjordal i Bjerkreim. 

Oppgjørsskifte 23.6.1712 på Hove i Lund. Hun 

var datter av Asbjørn Kidelsen Feed (1619-
1677) og Marite Torgersdatter Bjordal.  

Atlak Omundsen overtok i 1675 embetet som 

lensmann i Lund, og han hadde denne 

embetsstillingen frem til 1705. Atlak var den 
nest eldste av brødrene i familien, og dermed 

også den som ved delingen av hovedgården 

overtok halve hjemmebruket. Skrivekyndig var 
Atlak ikke og bumerket var derfor hans 

signatur. Familien bodde på Hove, gnr. 32, i 

Lund. 
 

007. Guri Atlaksdatter Hove. Født ca. 1662 

på Hove i Lund. Nevnt 23.6.1712 på Øvre 

Sandstøl i Lund. Hun var gift med Alf Larsen 

Sandstøl. Født ca. 1640 på Ramsli i Bakke. 

Død 1695 på Øvre Sandstøl i Lund. Han var 

sønn til Lars Alfsen Ramsli (1610-) og hustru, 
men hennes navn er ukjent.  

Alf Larsen kom nok som leilending til 

husmannsbruket Øvre Sandstøl under gården 

Austreim i Lund. Han kan ha frikjøpt 
eiendommen, for broren hans, Ole Larsen 

Jendal, satt etter hans død med eierskap til 

gårdsbruket. Guri Atlaksdatter Hove giftet seg 
i 1698 oppatt med Nils Pedersen Virak. Ole 

Larsen Jendal utstedte 27.10.1705 skjøte på 

Øvre Sandstøl til Nils Pedersen Virak. 
Familien bodde på gnr. 45, bnr. 1, Øvre 

Sandstøl, i Lund.  

Alf Larsen Sandstøl er ane nr 003 på 

slektslinje 003. 

 

 

SLEKTSLINJE 007 
 

001. Rolleiv Stålesen Øksendal. Nevnt 1559-

1575 på Øksendal i Bakke. Skifte 6.10.1605 på 
Øksendal i Bakke. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Rolleiv Stålesen Øksendal er også ane nr. 

001 på slektslinje 009. 
Rolleiv Stålesen satt med eiendommen 

Øksendal i Bakke som også omfattet 

underbrukene Haughom, Jødestøl og Listøl, 
samt gårdene Linland og Skår i Lund. Dette gir 

et inntrykk av at Rolleiv var en svært rik og 

velstående mann, noe som blir stadfestet 

gjennom senere oppgjørsskifter i familien. Det 

som i følge kildene virker mest troverdig er at 
hans fedres slektsgård var Øksendal, og at de 

øvrige gårdseiendommer var kommet til 

slekten enten ved oppkjøp, som pantegods eller 
ved giftemål. Det er også en viss usikkerhet 

om faren het Ståle. I bygdeboken for Sirdal IV 

hevdes det med bakgrunn i et skiftebrev fra 
1572 at far til Rolleiv het Ståle, og at det som 

fremkommer i bygdeboken for Lund om at 

sannsynligheten for at Rolleivs far het Tollak 

er feil. De to eldste sønnene til Rolleiv het 
Ståle og Tollak. I henhold til datidens skikk 

om valg av barns navn må det derfor antas at 

Rolleivs far het Ståle og at hans svigerfar med 
en viss sikkerhet het Tollak. På 1500-tallet 

finner en flere personer med fornavnet Tollak i 

deler av Setesdalen, og det må ikke utelukkes 
at det er et eventuelt slektskap mellom gårder i 

Lund, Bakke og Setesdalen på denne tiden. 

Gården Øksendal var blant de gårdene i 

tidligere Bakke kommune som i 1960 ble 
overført til Sirdal kommune. Øksendal hadde i 

årene 1665-1838 martrikkelnummer 114, i 

årene 1838-1889 matrikkelnummer 96 og i 
årene 1889-1960 matrikkelnummer 48 i Bakke 

kommune. I 1960 fikk Øksendal gårdsnummer 

(gnr.) 57 i Sirdal kommune.  

 
002. Ståle Rolleivsen Linland. Født ca. 1553 

på Øksendal i Bakke. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 
Ståle Rolleivsen var den eldste blant barna i 

familien, og det gav ham den fordel til å være 

førstemann til å velge seg ut en av farens 
gårder. Valget falt på gården Linland i Lund; 

en gård med en skyldverdi på 2 huder 

jordgods. I tillegg til dette satt Ståle med med 

en skogteig bestående av eik og furuskog 
under gården Haukhom. Familien bodde på 

Linland, gnr. 21, bnr. 1, i Lund. 

 
003. Berete Stålesdatter Linland. Død ca. 

1620 på Linland i Lund. Hun var gift med 

Torjus Håversen Linland. Død 1655 på 
Linland i Lund. Etter Beretes død giftet Torjus 

Håversen seg oppatt med ………. Olsdatter 

Moi. Nevnt 1664 som enke på Linland. Hun 

var datter av Ole Moi og hustru Bergitte 

Leielsdatter Haukland, på Moi i Lund. 

Bergitte var datter av jordgodseier Leiel 

Haukland (-1626) og hustru på Haukland i 
Lund.  
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Torjus Håversen Linland giftet seg til gården 

Linland. Han var lagrettsmann, gårdbruker og 

oppsitter. I sitt andre ekteskap arvet Torjus 

jordgods etter svigerforeldrene på Moi, men 
dette godset makeskiftet han med Bjørn 

Leielsen Haukland. På den måten fikk Torjus 

Håversen hånd om mer jordgods på Linland. 
Familien bodde på Linland, gnr. 21, i Lund. 

Barn: I. Håvard (Håver) Torjussen Linland, 

gift, til det senere bnr. 1 på Linland, som var 
en fradelt parsell på 27 bm. av hjemmebruket. 

Han døde rundt 26.3.1688 på Linland, gravlagt 

3.4.1688. 

II. Ommund Torjussen Linland, gift, til det 
senere bnr. 3 på Linland, som var en fradelt 

parsell på 27 bm. av hjemmebruket. Han døde 

før 13.5.1700 skifte 13.5.1700. 
III. Laurits Torjussen Linland, gift, til det 

senere bnr. 19 på gården Haukland. Han 

overtok først en fradelt parsell på 18 bm. av 
hjemmebruket på Linland, det senere bnr. 5.  

IV. Siri Torjusdatter Linland, født 1625 på 

Linland, gift, til Tjellesvik i Lund.  

 

004. I. Håvard (Håver) Torjussen Linland. 
Født på Linland i Lund. Død 1660. Han var 

gift med Gitlaug Øysteinsdatter 

(Øystensdatter) Konstali. Død før 3.4.1688. 

Etter Håvers død giftet hun seg opp att med 

Salve Hoskuldsen Hamre (1628-3.4.1688). 

Gitlaug var datter av Øystein (Øysten) 

Knutsen Konstali (1592-1678) og hustru 

Guri Torsdatter (død før 31.5.1678). 

Håver Torjussen Linland overtok en part i 
hjemmegården på Linland i Lund, og han satt 

også med konas odelsrett til bruket på Konstali 

i Bakke. Familien bodde på Linland, gnr. 21, 
bnr. 1, i Lund.   

 

005. Marta (Marit) Håvardsdatter Linland. 
Dsk. 6.5.1715 på Finsnes i Tonstad. Hun var 
gift med Ole Torjeisen Finsnes. Født 1638 på 

Finsnes i Tonstad, nevnt 20 år i 1659, nevnt 26 

år i 1664 og 64 år i 1701. Dsk. 6.5.1715 på 
Finsnes i Tonstad. Han var sønn til Torjei 

Halvardsen Finsnes (1600-1648) og hustru 

Marta Olsdatter.  
Ole Torjeisen Finsnes er ane nr. 003 på 

slektslinje 004. 
Ole Torjussen Finsnes overtok bygselen på 

Finsnesbruket på slutten av 1650-tallet etter sin 
bror Trond. Han var gårdbruker, oppsitter og 

leilending. Familien bodde på Finsnes, løpenr. 

65, på i Tonstad. 
 

SLEKTSLINJE 008 

 

001. Vikar. Konge i Agder og Rogaland på 

680-tallet med sete på Tromøy. I følge 
Landnåmas (Landnamsbokens) håndskrifter fra 

Island var Vikar, konge av Agder og Rogaland, 

sønn av Harald som var konge på Agder.  
Folk fra Agdersiden (augandzi) nevnes første 

gang omkring år 530. "De lange" egdene som 

holdt til på Agder; i strøket mellom 
Gjernestangen (Rygjarbit) mot Grenland i øst 

og Åna Sira mot Rogaland i vest. Noe senere 

ble grensen satt til området ved Lindesnes.  

 

 
Gårdsanlegg fra Leksaren i Varhaug i Rogaland, 

utgravd sommeren 1938 av museumsdirektør Jan 

Petersen. Gården omfattet totalt 15 hus, og enkelte 

av bygningene har vært opptil 16 meter lange. 

Stedet var sannsynligvis bebodd frem til utpå 500-

tallet. En slik stormannsgård fra denne tiden kan 

gjerne ha tilhørt ætten rundt kong Vikar, som også 

underla seg Rogaland, eller den kan ha vært en del 

av forsvaret mot inntrengerne fra Agder – og da 
blitt lagt øde.  

 

Starkad Storvirksson eide Tromøy, og for flere 

hundre år siden ble det nedskrevet at han hadde 
hatt en skipsflåte i Alvekilen. Sagn er knyttet 

til Starkad, til hans fosterfar Harald Egdekonge 

og til Haralds sønn og ettermann, kong Vikar, 

som utenom Agder og Jæren la under seg 
Hordaland, Telemark og Opplandene, og som 

hver sommer lå i hærferd i Viken i Gautland.  

 
002. Vatnar Vikarsson. Konge av Agder og 

Hordaland på slutten av 600-tallet og 

begynnelsen av 700-tallet. Vatnar nevnes i 

Landnåmas håndskrifter som sønn av Vikar, 
konge på Agder. Vatnar skal ha blitt gravlagt i 

Vatnarshaugen sør for Håkonhellen ikke langt 

fra Bergen.  
 

003. Hjall Vatnarsson. Han var gift med 

Hervor Torgerdsdatter. Hun var datter av 
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Torgerd Eylaugsdatter, fra Sogn.  

Hjall, som må ha levd i første halvdel av 700-

tallet, nevnes i de islandske annaler som 

sønnesønn av Agderkongen Vikar, samt at han 
hadde broren Snjall. Brødrene var sjøkonger, 

og de endte sine dager i krig mot Aale den 

frøkne.  
 

004. Vedrar-Grim Hjallson. Han var høvding 

i Sogn på slutten av 700-tallet.  
 

005. Bjørn Buna Grimsson. Født ca. 775, 

høvding i Sogn. Han var gift med Velaug 

Vikingsdatter.  
De fleste slekter på Island stammer fra ham. 

De antas at han og hans slekt hadde tilhold i 

Ytre Sogn i nærheten av Kirkebø og Maaren.  
 

006. Helge Bjørnsson. Født ca. 805, høvding i 

Sogn. 
 

007. Helge Helgesson. Født ca. 835, høvding i 

Sogn. 

 
008. Heyangrs-Bjørn Helgesson. Født ca. 

865, høvding i Sogn. I de islandske annaler 

omtales han som oldebarn av Bjørn Buna. 
Heyangrs-Bjørn ser ut til å ha vært den eneste 

av ætten som ble tilbake i Norge etter at resten 

av slekten hadde reist til Island. Han bodde et 

sted ved Høyangerfjorden derav kommer 
navnet Heyangrs-Bjørn.  

 

 
En ”blæstrehole” – et sted som har vært brukt 

under utvinning av jern i jernalderen og senere.  

 
009. Gnupa-Bård Bjørnsson. Født ca. 895, 

Landnåmsmann på Island. 

 
010. Nevstein Bårdsson. Født ca. 925. Han 

var gift med Rannveig Tordsdatter. Født ca. 

935. Hun var datter av Tord Brynjulvsson 

(905-), som bodde på Aurland. 

 

011. Halldor sygnske Rannveigsson. Født ca. 
960, n.- 1005. 

 

012. Brynjulv Ulvalde Halldorsson den 
gamle. Født ca. 985. N.-1016 på Vättlanda i 

Skee i Bohuslän.  

 
013. Halldor Brynjulvsson. Født ca. 1010. 

N.-1035 på Vättlanda i Skee i Bohuslän. Død 

etter 25.9.1066. Han var blant kongsmennene 

(hirden) til kong Olav Haraldsson. Kong Olav 
og hæren hans hadde reist fra Viken sjøveien 

sørover langs kysten av Agder og videre 

nordvestover til Eigersund. Der ble de liggende 
å vente på bør. I Eigersund fikk kongen høre at 

Erling Skjalgsson og jærbuene sammen med 

ham lå i samling og hadde en hær av folk. 
Det var en dag da kongsmennene snakket 

sammen om været, om det var sønnavær eller 

sørvest, og om været var slik at en kunne seile 

om Jæren med det eller ikke. De fleste sa det 
ville ikke la seg gjøre å seile. Halldor 

Brynjulvsson mente at været var godt nok til å 

seile om Jæren. Kongen hørte på ham, og 
befalte at de skulle stikke til havs. Seilasen 

gikk bra og de passerte Jæren samme dag, og 

om kvelden la de til ved Kvitsøy. 

Etter at Olav Haraldsson falt på Stiklestad 
29.7.1030 sluttet Halldor Brynjulvsson seg til 

kong Harald Sigurdsson Hardråde. Halldor 

omtales på 1060-tallet som en klok mann og en 
stor høvding. Etter at kong Harald hadde falt i 

slaget ved Stamford Bru i England uttalte 

Halldor at han hadde vært i tjeneste hos begge 
halvbrødrene, både kong Olav og kong Harald, 

og at det var godt vennskap mellom dem. 

Halldor kjente lynnet til dem begge meget 

godt, og han hadde aldri truffet to menn som 
var likere i sinn. I følge Halldor Brynjulvsson 

var både Olav og Harald svært kloke og 

våpendjerve menn; de ville gjerne ha rikdom 
og makt, de var stolte personer, ikke folkelige; 

de ville gjerne styre og de var strenge til å 

refse. I den videre omtalen av de to kom 
Halldor inn på Olav var en rettferdig konge 

som tvang nordmennene til kristendom, og at 

kongen straffet dem hardt som ikke ville la seg 

kristne. Landshøvdingene aksepterte ikke at 
kongen dømte rettferdig og likt for alle. Derfor 

samlet disse lederne en bondehær mot kongen 

og felte ham på hans grunn, og derfor ble kong 
Olav hellig. 
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Halldor Brynjulvsson omtalte Harald Hardråde 

som en atskillig mer krigersk leder enn 

halvbroren Olav. Harald herjet rundt om i 

Europa for å få ære og makt og tvang under 
seg alt det folket han kunne, og han falt på 

andre kongers grunn.  

 
014. Brynjulv Ulvalde Halldorsson. N.- 

1090. Han var gift med Tora Arnesdatter 

(mor til kong Magnus Barfot). 
 

015. Bård Standale Brynjulvsson. Født ca. 

1110. N.- 1156-1165. Bodde i Trøndelag. 

 
016. Brynjulf Bårdsson. Født ca. 1140. Han 

var gift med Sigrid Petersdatter Byrdasvein. 

 
017. Peter Brynjulvsson Husastad. Født ca. 

1180. Død 1226. Han var gift med ………. 

Sigurdsdatter Austråt.  
 

018. Bård Petersson Hesbö. Født ca. 1205. 

N.- 1239-1263. Han var gift med ……… 

Ogmundsdatter Sponheim. Hun var datter av 
ridder Ogmund ”Jorsalfar” på Sponheim i 

Ulvik i Hardanger. N.- 1217, da han var med i 

krigen mot muslimene (hedningene) i 
Jerusalem.  

 

019. Peter Bårdsson Sponheim. Født ca. 

1230. Død 1310. Han var gift med ……… 

Torgeirsdatter, fra Island. 

 

020. Ogmund Petersson Byre. N.- 1318-1331 
på Byre i Fister i Ryfylke. Han var gift med 

Ragnhild Sigurdsdatter Aga, fra Ullensvang i 

Hardanger. Skifte på gården Byre den 
05.10.1332 da fire menn verdsetter boet etter 

Ogmund Byre og fru Ragnhild. Arvinger er 

sønnen Arnbjørn Ogmundsson Byre og hans 

brødre Peter og Olaf sine barn.  
Ridder Ogmund Petersson Byre n.- på 1300-

tallet da han sammen med merkesmann 

Ogmund i Hesbö og Sigurd på Rander 
kunngjør at de etter biskop Arnes anmodning 

har tilbudt kannikene i Stavanger to gårder i 

vederlag etter de pavelige dommernes 
kjennelse. Kannikene godtok ikke tilbudet 

umiddelbart, men forlangte at biskopen først 

skulle trekke tilbake den dom som var avsagt 

mot dem, og betale dem de 12 mark de fikk i 
henhold til kong Magnus sitt testamente.  

 

021. Arnbjørn Ogmundsson Byre. Født ca. 
1280. N.- 24.3.1330, skrevet i Stavanger, da 

biskop Erik i Stavanger med flere bevitner at 

Peter Petersson solgte sitt søskenbarn Arnbjørn 

Ogmundsson sin odel i gårdene Byre og 

Sandanger (Hjelmeland) for tre mark. Arnbjørn 
nevnes og i årene 1331-1346. Han flyttet til 

Aga ca. 1340. 

 
022. Amund Arnbjørnsson Aga. Født ca. 

1305 på Nedretunet på Aga i Ullensvang. Han 

var gift med Sigrid Arnesdatter Aga, fra 
Øvretunet på Aga. 

Amund Arnbjørnsson n.- 4.9.1362 da kong 

Haakon Magnusson stadfester to eldre brev 

angående gården Byre. Kongen forbyr dermed 
med denne stadfestelse at noen hindrer 

brødrene Bjørn Arnbjørnsson på Byre og 

Amund Arnbjørnsson på Aga i å bruken 
gården i henhold til loven.  

 

023. Arne Amundsson Aga. Født ca. 1340 på 
Aga i Ullensvang. 

 

024. Bergulv Arnesson Aga. Født ca. 1370. 

N.- 1423. Han var gift med Jorunn 

……….datter. 
 

025. Toralde Bergulvsson Aga. Født ca. 1400 
på Aga i Ullensvang. N.- 1436-1446 som 

jordgodseier.  

Toralde satt som eier av gården Øvre Egeland i 

Kvinesdal. Dertil eide han jord i gårdene Aga 
og Kambestad i Ullensvang i Hardanger, 

nordre Tveit i Kinsarvik og Skartveit i Fister i 

Ryfylke.  
Toralde satt altså som stor godseier mindre enn 

100 år etter at Svartedauden hadde lagt store 

deler av Sør- og Vestlandet øde. Han var gift, 
men hustruens navn og hvor hun kom fra er 

ikke kjent. Dermed er det også usikkert om 

Egelandsgodset i Kvinesdal kom til Toralde 

ved arv, eller ved at han giftet seg til gården.  
Toralde hadde to døtre som begge ble gift; den 

ene med Svein Nilsson og den andre med 

Gunsten Torgilsson fra Valle i Setesdal. 
Døtrene hans arvet gårdene Øvre Egeland i 

Kvinesdal og Ask på Mosterøy, men sistnevnte 

gård hadde Toralde byttet til seg mot annet 
jordegods.  

 

026. Ingeborg Toraldesdatter Øvre Egeland. 
Hun var gift med Svein (Svend) Nilsson, men 
ekteskapet ble oppløst i 1491. Familien bodde 

frem til 1491 på Øvre Egeland i Kvinesdal 

sogn. Etter skilsmissen flyttet Ingeborg 
Toraldesdatter til Valle i Setesdal og bosatte 
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seg hos søsteren og svogeren. Toralde 

Bergulvssons døtre må ha delt Egelandsgården 

mellom seg, for i 1521 satt datteren til 

Ingeborg og Svein, Gjellaug Sveinsdatter, som 
eier av halve Øvre Egeland. Svein Nilsson ble 

etter skilsmissen mest sannsynlig boende på 

Øvre Egeland i Kvinesdal. 
 

027. Gjellaug (Gitlaug) Sveinsdatter Øvre 

Egeland. Død etter 1557. Hun var gift med 
Are Markussen Vestre Fidja. Død før 1554.  

Gjellaug Sveinsdatter var i følge lagmann Bent 

Henningsens dom av 13.3.1521 den rette 

odelshaver til halvparten i gårdene Ask på 
Mosterøy og Øvre Egeland i Kvinesdal. Det 

var fogden på Lista, Peder Kørning, som førte 

saken for henne og hennes mann Are 
Markussen. De ble tildømt bruksrettighetene til 

hele Ask for de neste 30 årene da motparten 

Gunstein Torgilsson og hans slekt hadde brukt 
gården i de foregående 30 år. Samme året ble 

Gjellaug Sveinsdatter og hennes etterkommere 

tildømt odelsrettighetene i gården Ask i Moster 

sogn i Ryfylke gjennom lagmann Bent 
Henningsens dom, mens Gro Gunsteinsdatter 

og hennes etterkommere ble tildømt den andre 

halvparten. Denne dommen er medtatt i et 
domsbrev utstedt 2.6.1558 i Stavanger. Det 

sistnevnte dokumentet sier at Sigmund 

Tollefsen og Peder Reiulfsen overfor 

motparten, Svein på Bjerkreim, fikk dom på at 
Gjellaug og Gros med sine rettmessige 

arvinger fortsatt skulle følge odelen i Ask med 

mindre ikke Svein på Bjerkreim skaffet bedre 
beviser for sin kvinnes rettighet der. I 

saksdokumentene lå der og et brev fra 1436, 

som opplyste at Ask var byttet mot gården Aga 
i Hardanger. 

Gjellaug Sveinsdatter fikk i 1537 et dokument 

på at gårdene Vaula og Ask, begge beliggende 

i Ask skipreide i Ryfylke var hennes odel og 
skulle nytes og eies av henne. Det var biskop 

Hoskuld i Stavanger som kunngjorde dette, 

ettersom han i en periode hadde hatt dette 
godset i besittelse. Gjellaug Sveinsdatter 

svigersønn Sigmund Tollefsen ble ved en dom 

av 05.06.1554 tildømt retten til å innløse 
gården Vaula i Ask sogn og skipreide av 

Arnbjørn på Jill for 12 bugilde mark i sølv. 

Arnbjørns bror herr Truls, som var kannik i 

Stavanger, hadde i sin tid kjøpt gården av 
Gjellaug Sveinsdatters ektemann Are 

Markussen, selv om det var hennes egen odel.  

Are Markussen og broren Audun inngikk den 
17.9.1523 en overenskomst med Gunnar på 

Årnes i Lyngdal om fiskeriet i elva mellom de 

to gårdene Fidja og Årnes. Are Markussen var 

godseier og oppsitter. Familien bodde på 

Vestre Fidja i Lyngdal sogn. 
 

028. ……….. Aresdatter Vestre Fidja. Hun 

var gift med Peder Reiulfsen (Reidulvsen) 

Skoland.  
N.- 1558-1567 i Lyngdal. Før Peder bosatte 

seg på Skoland i Lyngdal hadde han visstnok 
bodd i  

Mandals len. Peder gav den 1.5.1558 på et 

dokument som er underskrevet på Å prestegård 

i Lyngdal, som nr. 5 av 9 menn i Lyngdal, 
vitnesbyrd om at Tjodgeir Gunnarsen hadde 

plettfri vandel overfor dem. 

Peder Reiulfsen og Simon (Sigmund) 
Tollefsen ble den 2.6.1558 tildømt halve 

gården Ask i Moster i Ryfylke, som ifølge en 

lagmannsdom av 1521 hadde blitt tildømt 
Gjellaug Sveinsdatter og Gro Gunsteinsdatter. 

På vegne av Peder og Sigmund opptrådte herr 

Jon Guttormsen, kannik i Stavanger, mens 

motparten Svein på Bjerkreim opptrådte på 
vegne av sin kone. Dokumentet er skrevet i 

Stavanger. 

Peder var jordgodseier og oppsitter. Familien 
bodde på Skoland i Lyngdal sogn. 

Han er også omtalt i et dokument fra 1567 

vedrørende noe jordegods i gården Oftedal; 

den vidløftige saken om gården Oftedal som 
ble fremlagt på Herredagen i Bergen den 

31.7.1622.  

Fra langt tilbake på 1500-tallet hadde det vært 
strid om gården Oftedal i Lyngdal sogn. 

Sakens kjerne var egentlig den at Peder 

Reiulfsen (Reidulvsen), som bosatt i Mandals 
len, i 1538 hadde kjøpt denne eiendommen av 

en person som omkring 1542 ble dømt fredløs 

som straff for en eller annen alvorlig 

forbrytelse. Jordegodset på Oftedal ble dermed 
konfiskert av kongen i København. Men en 10-

mannsdom av 1544 gav Peder rett til 

jordegodset som var konfiskert av kronen, mot 
at han betalte 4 lodd sølv til fogden Nils 

Svenske og svarte vanlig landskyld til kongen. 

Denne dommen i seg selv skapte stor tvil om 
Peder virkelig hadde kjøpt eiendommen i 

1538; dette kunne være en tilbakeført dato. Det 

mest sannsynlige er vel at kjøpet hadde funnet 

sted etter at eiendommen var konfiskert, men 
at dato og år var tilbakeført for å sikre at 

eieren, den da fredløse, skulle få salgsinntekter 

av eiendommen. Selv for Herredagen i Bergen 
ville det vel være usannsynlig å konfiskere en 
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annen manns eiendom; en uskyldig sin 

eiendom.  

 

029. Torborg Pedersdatter Skoland. Hun var 
gift med Gammel Olsen Austad. N.- 1568-

1605 på gården Austad i Austad sogn. Han var 

sønn til Oluf Austad. N.- 1596 i et dokument 
vedrørende gården Dydland i Kvås.  

I forbindelse med den langvarige og vidløftige 

tvisten om gården Oftedal i Lyngdal gikk det 
frem at Gammel Olsen og Somund Arnesen 

inntil videre ble tilkjent 6 månedsmatsbol i 

Oftedal ved to lagmannsdommer i 1568 og 

1578. Ved en lagmannsdom av 1593 ble 
Gammel, på vegne av hustruen og hennes 

medarvinger, tilkjent halve Oftedal, men ved 

en dom i 1594 ble det fastslått at Gammel 
Olsen med sine brødre bare tilkom fjerdeparten 

av gården. Gammel Olsen Austad og Peder 

Skoland hadde i 1599 stevnet Oluf Drange i 
Herad sogn inn for Herredagen i Bergen i en 

tvist om gården Drange med underliggende 

ødegård, men saksøkerne vant ikke frem med 

kravet sitt. 
Gammel Olsen er nevnt som lagrettemann i 

forbindelse med kongehyllingen i 1591, og han 

skattet av en fullgård i 1594 og 1600, men en 
halvgård i 1604. Gammel er registrert i 

skattelistene under kategorien odelsbønder og 

leilendinger i årene 1611-12. 

I 1604/05 ble Gammel Olsen bøtelagt for å ha 
skjelt ut kona til Giødell skomaker med mange 

skjellsord som han ikke kunne bevise. 

Gammel Olsen Austad var bonde og oppsitter. 
Familien bodde på Austad i Austad sogn.  

 

030. ………. Gammelsdatter Austad. N.- 
1621. Hun var gift med Stenu Bjørnsen 

Vatland. N.- 1591-1627. Skifte 1634 på 

Austad i Austad sogn. Han var sønn til Bjørn 

Stenusen Vatland (-1623) og hustru Audbjør 

Olufsdatter Austad.  

Bjørn Stenusen Vatland var den første kjente 

oppsitter på gården Vatland i Kvås sogn. Han 
og hustruen, Audbjør Olufsdatter, hadde også 

datteren Todne (død før 1623). og blant hennes 

arvinger var Erik Torkildsen Frøysland på 
Frøysland i Søgne. Erik overtok 

Frøyslandsgården i 1612 og satt med denne 

frem til sin død i 1622. Han var sønn av 

Torkild Frøssland og Signe ……….datter. Erik 
Torkildsen var annen gang gift med Anne 

Bertelsdatter Røsstad, hvis mor var Johanne 

Didriksdatter Årnes fra Lyngdal.  
Bjørn Stenusen er nevnt i et skiftebrev av 1574  

som blant annet omhandler gården Kvås. Han 

skattet av en fullgård på Vatland i årene 1594, 

1600 og 1604. 

I 1603 skjøtet Bjørn Stenusen i hud i gården 
Fjellskår i Spangereid sogn til Ånen Hesteland, 

men både kjøper og selger hadde begge odel til 

Fjellskår. Dermed kan det tydes dit hen at 
Ånen overtok Bjørns eller hans hustrus del av 

odelsgodset. 

Ved skiftet etter Bjørn Stenusen i 1623 eide 
boet blant annet 6 eng. i gården Stypstad i 

Holum sogn. I 1963 ble Stypstad overført fra 

Holum til Søgne. Ved en rettssak fra 1690 på 

Stypstad ble det lagt frem et skiftebrev fra 
1623 hvor det sto oppført at søstrene Gro 

Bjørnsdatter og Todne Bjørnsdatter hver arvet 

3 eng. i gården Stypstad. Gru Bjørnsdatter var 
gift med Ulf Espeland i Konsmo sogn.  

Stenu Bjørnsen Vatland flyttet til gården 

Austad i Austad sogn hvor han ble gift med en 
datter av Gammel Olsen Austad.  

Det var deres datter, Audbjør Stenusdatter og 

hennes ektemann Brynjel Tollaksen, som rundt 

1609 overtok slektsgården på Vatland. 
Stenu Bjørnsen skattet av en halvgård i 1594 

og 1600, men en fullgård i 1604. I årene 1611-

27 er han registrert i skattelistene under 
odelsbønder og leilendinger.  

I 1607/08 ble Stenu bøtelagt for tre forhold. 

Han hadde hatt leiermål med hustruen før de 

var viet i kirken; han hadde slått Tjøl Belland 
som var et brudd på deres innbyrdes kontrakt, 

og han hadde skåret Torje Askeland i aksla 

med en kniv. Det sistnevnte forholdet hadde 
nok en viss sammenheng med at Torje 

samtidig ble bøtelagt for å ha knivstukket 

Stenu i låret under et bryllup på Helvig. Sju år 
senere havner Stenu igjen i trøbbel; han blir da 

bøtelagt for å ha slått Kirsten Bergsaker fem 

slag i hodet med ei kanne. 

 
031. Audbjør Stenusdatter Austad. Hun var 

gift med Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 

1590 på Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på 
Vatland i Kvås. Han var sønn til Tollak 

Rolfsen Skår og hustru på Skår i Lund.  

Brynjel Tollaksen Skår er ane nr. 003 på 

slektslinje 009. 
Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 

sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 

nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 
1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En 
liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 
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Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 

skattet han av 1 hud 18 eng. i Vatland, 7 eng. i 

Nebdal, 3 eng. i Nedre Austad og 2 huder i 
Skår i Lund sogn. I henhold til en 

makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 
Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 

sammenheng er det mest trolig at hele familien 
flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 

skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 
hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 

sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 

 
032. Guri Bryjelsdatter Vatland. Død etter 

1660 på Hove i Lund. Død etter 1660 i Lund 

sogn. Hun var gift med Omund Karlsen 

Hove. Født ca. 1600 på Haukland i Lund. Død 

1648 på Hove i Lund. Han var sønn til Karl 

Asbjørnsen Hove (1575-1634) og hustru Siri 

……….datter (- død etter 1639). 

Omund Karlsen Hove er ane nr. 005 på 

slektslinje 006.  
Omund Karlsen Hove overtok etter sin fars 
død i 1634 embetet som lensmann i Lund, og 

han hadde denne embetsstillingen frem til sin 

død i 1648. Omunds familie bodde på hans fars 

bruk på Haukland i Lund frem til 1640. Det ble 
da holdt skifte etter faren og Omund Karlsen 

fikk sin rettmessige arv i gården på Hove. I 

løpet av den korte perioden som Omund satt 
med Hove-gården klarte han ikke å løse ut 

søstrenes arveparter i gården. Dette fikk etter 

hans død store konsekvenser for gårdsbruket.  
Etter Omund Karlsens død giftet Guri 

Brynildsdatter seg opp att med Villas 

Pedersen. Han var sønn av lensmann Peder 

Mortensen i Bjerkreim. Det var mens Villas 
Pedersen satt med Hove-gården at en slektning 

arvet og kjøpte ut en så stor del av 

hovedgården at det førte til driftsproblemer. 
Dette oppkjøpet var nok også medvirkende 

årsak til at Villas Pedersen og hustru delte den 

gjenværende gårdsdelen mellom de to av 
hennes eldste sønner av hennes første ekteskap 

 

 

SLEKTSLINJE 009 
 

001. Rolleiv Stålesen Øksendal. Nevnt 1559-

1575 på Øksendal i Bakke. Skifte 6.10.1605 på 
Øksendal i Bakke. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Rolleiv Stålesen Øksendal er også ane nr. 

001 på slektslinje 007. 
Rolleiv Stålesen satt med eiendommen 
Øksendal i Bakke som også omfattet 

underbrukene Haughom, Jødestøl og Listøl, 

samt gårdene Linland og Skår i Lund. Dette gir 
et inntrykk av at Rolleiv var en svært rik og 

velstående mann, noe som blir stadfestet 

gjennom senere oppgjørsskifter i familien. Det 
som i følge kildene virker mest troverdig er at 

hans fedres slektsgård var Øksendal, og at de 

øvrige gårdseiendommer var kommet til 

slekten enten ved oppkjøp, som pantegods eller 
ved giftemål. Det er også en viss usikkerhet 

om faren het Ståle. I bygdeboken for Sirdal IV 

hevdes det med bakgrunn i et skiftebrev fra 
1572 at far til Rolleiv het Ståle, og at det som 

fremkommer i bygdeboken for Lund om at 

sannsynligheten for at Rolleivs far het Tollak 
er feil. De to eldste sønnene til Rolleiv het 

Ståle og Tollak. I henhold til datidens skikk 

om valg av barns navn må det derfor antas at 

Rolleivs far het Ståle og at hans svigerfar med 
en viss sikkerhet het Tollak. På 1500-tallet 

finner en flere personer med fornavnet Tollak i 

deler av Setesdalen, og det må ikke utelukkes 
at det er et eventuelt slektskap mellom gårder i 

Lund, Bakke og Setesdalen på denne tiden.   

 

002. Tollak Rolleivsen Skår. Død før 
6.10.1605 på Skår i Lund. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  

Tollak Rolleivsen Skår døde før skifte etter 
faren, men det tyder på at det var han som 

overtok og drev gården Skår i Lund. Tollaks to 

sønner, Ansten og Brynjel, arvet ved skifte 
etter bestefaren i 1605 hver sin halvdel i 

Skårgården. I tillegg arvet brødrene sammen 

en teig med furu- og eikeskog i gården 

Øksendal, samt en sagbrukstomt på Linland.  
Tollak Rolleivsen overtok hele Skår i 1631 

ettersom broren hadde satt sin gårdsdel i pant 

og ikke klarte å løse ut panten.  
 

003. Brynjel Tollaksen Skår. Født ca. 1590 

på Skår i Lund. Dsk. 15.9.1657 på Vatland i 
Kvås. Han var gift med Audbjør Stenusdatter 

Austad. Hun var datter av Stenu Bjørnsen 

Austad (-1627) og hustru ……….. 

Gammelsdatter Austad.  

Audbjør Stenusdatter Austad er ane nr. 031 

på slektslinje 008. 
Brynjel Tollaksen bodde ei tid med familien på 
sitt arvegods på Skår i Lund sogn, men er 
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nevnt som skattebonde på Vatland i Kvås fra 

1611. I Lister lens jordebok fra c. 1617 er 

imidlertid svigerfaren, Stenu Bjørnsen Austad, 

oppført som eier av nesten hele gården. En 
liten parsell på 2 eng. tilhørte Kvås kirke. 

Brynjel drev mest sannsynlig hele gården 

Vatland alene frem til omkring 1640. I 1644 
skattet han av 1 hud 18 eng. i Vatland, 7 eng. i 

Nebdal, 3 eng. i Nedre Austad og 2 huder i 

Skår i Lund sogn. I henhold til en 
makeskifteavtale av 1650 overtok Brynjels 

hustru, Audbjør Stenusdatter, og hennes søster, 

Torborg Stenusdatter, Lundevoll og Nebdal og 

gav fra seg hovedgården Vatland. I den 
sammenheng er det mest trolig at hele familien 

flyttet fra hovedbruket på Vatland til et 

gårdsbruk på Lundevoll eller Nebdal. Ved 
skiftet etter Brynjel og hustruen i 1657 eide 

boet 7 eng. jordegods. Den som overtok selve 

hovedgården Vatland var Stenu Ånonsen, en 
sønnesønn av Stenu Bjørnsen Austad. 

 

 
 


