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FORORD 
 

At folk i Greipstad hadde røtter i Danmark har vært delvis kjent i bygda helt siden 1700-tallet, men da 

i hovedtrekk ut fra den slektsforbindelsen som gikk fra Rosseland til Søgne Prestegård og derfra 
gjennom ætten til sogneprest Nils Olsen Faaborg (1601-1678) i Faaborg på Fyn i Danmark. Mindre 

kjent er derimot slektene som binder Rosselandsfolk sammen slekter på Jylland i Danmark.  

Da Søgne Prestegjeld med underliggende Greipstad annekssogn ble fradelt fra Oddernes Prestegjeld i 

1604 ble også ett nytt sogneprestembete ledig; ett embetssted som geografisk lå nært Danmark. Det 
hadde vært nære bånd mellom oppsittere og skogeiere på Agder og kjøpmenn i Nord-Jylland gjennom 

generasjoner, for frakteskuter fra Agder hadde forsynt danskene med tømmer og jern, og med tilbake 

til Norge hadde de korn, flesk, øl og brennevin.  
Christen Jensen Schelderup (1574-1622) tiltrådte embetet som sogneprest i Søgne Prestegjeld i 

1605, bare ett år etter at prestegjeldet ble opprettet. Han giftet seg med Adelut Lauritsdatter 

Lystrup, som  var enke etter den første sognepresten i Søgne Prestegjeld og datter av adelsmannen 
Laurits Nilsen Lystrup til Overgård og Barland (n.- 1582 og 1603) og hustru ......... Nilsdatter Skak 

(-1595).Christen Jensen var født i Bergen, men hans ætt kom fra Skjellerup på Jylland i Danmark. 

Christen og Adelut sin eneste kjente datter ble gift med Nils Olsen Faaborg. Dermed knyttes ætter fra 

både Jylland og Fyn sammen på Søgne Prestegård, og på Rosseland da Sissel Nilsdatter Faaborg (-
11-12.07.1713) giftet seg med den mektige og mye eldre godseieren Morten Torjussen Rosseland 

(1614-1678). Han var sønn til Torjus Olavssen Rosseland (1580-1663) på Rosseland i Greipstad, 

som kom fra Tveit sogn men bosatte seg på Rosseland i Greipstad. Sissel Nilsdatter Faaborg blir 
dermed det viktige bindeleddet mellom slekter i Danmark og Norge. Det er disse slektsforbindelsene 

over Skagerrak og som kan knyttes opp mot gården Rosseland i Greipstad, som gjør at flere av dagens 

songdøler har sine røtter solid plantet i danske adels- og presteslekter og norske adelsslekter.  
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SLEKTSLINJE 001 

 

001. Peder Jensen. Født ca. 1480 i Skjellerup på Jylland i Danmark. Død 29.09.1561 i Skjellerup på 
Jylland. Han var gift med Maren Nielsdatter. Født i Skjellerup på Jylland. Død i Skjellerup på 

Jylland. 

Peder Jensen var bonde og oppsitter i Skjellerup, som ligger ca. 5 km. sørøst for Hobro på Jylland. 
Hobro hadde kjøpstadsrettigheter fra 1560-tallet. 

 

002. Jens Pedersen Schelderup (Skjellerup). Født ca. 1510 i Skjellerup på Jylland i Danmark. Død 

1582 i Bergen i Hordaland. Han var gift to ganger; første gang med ………. Capetynsdatter. Død ca. 
1545 (i København). Etter hennes død giftet Jens seg opp att ca. 1548 med Susanna Leonardsdatter. 

Født ca. 1530 i Danmark. 

Jens Pedersen fulgte ikke i farens fotspor og ble bonde, men valgte universitetsutdannelse. I 1544 tok 
Jens avgangseksamen i filosofi og senere på 1540-tallet tok han magistereksamen. Han fortsatte sin 

utdannelse, og i 1551 ble Jens Pedersen professor i fysikk ved universitetet i København. På 

begynnelsen av 1550-tallet studerte Jens medisin, men det var innen teologi han fikk sitt embetet. Den 
16.06.1557 ble Jens Pedersen Schelderup innsatt i stillingen som biskop i Bergen stift, og den 

utnevnelsen fikk han til tross for at han ikke tidligere hadde hatt noen kirkelige embeter. Dette var i 

protestantismens spede begynnelse i Skandinavia, og Jens Pedersen hadde dermed påtatt seg oppgaven 

å gjennomføre reformasjonens budskap innen sitt bispedømme.  
Innføringen av den protestantiske lære gikk hardt for seg flere steder i Danmark-Norge allerede fra 

midten av 1530-tallet, og myndighetenes motto var at ville man ikke reformeres så skulle man. For at 

folk fortest mulig skulle glemme de gamle religiøse skikker og skrifter gikk reformatorenes lakeier fra 
gård til gård og kastet ut gamle bøker og nedtegnelser. Det var ikke bare skrifter med religiøst innhold 

som fikk denne brutale behandling, men det hendte også at dokumenter som inneholdt slektshistoriske 

nedtegnelser og gårdsdokumenter ble kastet på bålet. Noe ble reddet, og det ble hevdet blant enkelte 

av våre historikere, som blant annet P. A. Munch på 1800-tallet, at viktige dokumenter og 
nedtegnelser om landets tidligste historie og befolkning nærmest i siste liten ble sendt fra Norge til 

Vatikanet for fremtidig oppbevaring. Det var visstnok en del av dette materiellet som forskeren og 

arkeologen Thor Heyerdahl mente var bevismateriell mer enn godt nok for å hevde at våre eldste 
kjente forfedre kom fra Svartehavsområdet i det nåværende Sør-Russland. 

Etter farens død reiste Jens Pedersen den 19.04.1562 til Danmark for å hente sin rettmessige arv, og 

rundt tre måneder senere, 25.07.1562, kom han tilbake til Bergen. Sjøreisen mellom Bergen og Jylland 
hadde ikke bare vært idyllisk, for selv om han reiste sørover om våren viste Nordsjøen sin lunefulle 

side og biskopen var visstnok i livsfare under denne turen. For å være mer på den sikre siden på 

tilbaketuren til Bergen valgte biskopen en annen reiserute. Fra Randers på Jylland reiste han med båt 

til Skien, og derfra gikk turen landeveien over postveier og krøtterstier til Hardanger hvorfra den siste 
etappen til Bergen gikk med båt. Familien bodde i København til 1557, men da Jens Pedersen ble 

utnevnt til biskop i Bergen flyttet de dit. Jens sitt første ekteskap var barnløst, men med sin hustru 

nummer to fikk han 10 barn. Den eldste av deres barn var født ca. 1551 i København, mens den yngste 
var født i 1574 i Bergen. Det var 23 år i aldersforskjell mellom det eldste og yngste barnet, og ut fra 

disse angitte årstall må Jens sin hustru nummer to være rundt 20 år yngre enn ham og dermed være 

født rundt 1530.  
Barn:  I: Adrina Jensdatter, født ca. 1551 i København, død 1602 i Stavanger. Hun ble i 1571 gift 

med Jørgen Eriksen.  

II. Daniel Jensen, født i København, død før 07.03.1563 i Bergen. 

III. Katrine Jensdatter, død før 07.03.1563 i Bergen. 
IV. Torbern Jensen, født 02.07.1562 i Bergen, død før 07.03.1563 i Bergen. 

V. Otto Jensen, født 26.02.1565 i Bergen, død 23.10.1566 i Bergen. 

VI. Marie Jensdatter, født 1567 i Bergen. 
VII. Jens Jensen, født 28.06.1569 i Bergen. 

VIII. Peder Jensen, født 07.09.1571 i Bergen, død 27.09.1646 i Trondheim. Han var gift to ganger, 

første gang med Anna Nielsdatter (1580-1612). Etter hennes død giftet Peder seg opp att med 

Gidsken Hermannsdatter Lange (-1640). Peder Jensen Schelderup ble innsatt som kapellan i 
Mandal i 1599. Det var en stilling som han hadde frem til 1604, for da ble han utnevnt til sogneprest 



samme sted. Peder Schelderup gjorde et dypere inntrykk i sin samtid. Det går et sagn om denne Peder 

og det sies at han var en fattig prest med mange barn. Da kong Christian IV besøkte Mandal på en av 

sine mange norgesreiser møtte presten kongen, og Peder prest benyttet da anledningen til å søke 
kongen om å bli forflyttet til en bedre stilling med større inntekt. Kongen, som ikke var umedgjørlig, 

gav Peder en tekst han skulle preke over, og presten prekt i vei til kongens store velbehag. Kongen ble 

så fornøyd med Peders preken at han hjalp ham til et prestekall i en av de store kirkene i København. 
Peder Schelderup ble i 1601 gift i Holme kirke med Anne Nilsdatter, som var søster av borgermester 

Lauritz Nilsson i Tønsberg. De fikk sønnen Jens Schelderup, som ble født 1604 i Mandal. Han 

utdannet seg til prest i København og flyttet i voksen alder til Bergen, hvor han ble biskop og døde der 

i 1665. Borgermester Lauritz Nilsson har i sine skrifter notert at Peder Schelderup og familien i april 
1608 flyttet fra Mandal til København. Som tidligere skrevet ble Peder prest i København, men det var 

ikke i en hvilken som helst kirke; han ble nemlig slottsprest ved Frederiksborg, en stilling han hadde i 

en lengre periode, før han til sist ble ansatt som biskop i Trondheim. 
IX. Ellen Jensdatter, født 1573 i Bergen. 

X. Christen Jensen, født 1574 i Bergen, til Søgne i embetet som sogneprest. 

 
003. X. Christen Jensen Schelderup. Født 1574 i Bergen. Død 1622 på Søgne prestegård i Søgne 

sogn. Han var gift med Adelut Lauritsdatter Lystrup. N.- 1605 som enke på Søgne Prestegård. Hun 

var datter av Laurits Nilsen Lystrup til Overgård og Barland (n.- 1582 og 1603) og hustru ......... 

Nilsdatter Skak (-1595). 
Christen Jensen Schelderup kom til Søgne som sogneprest i 1605. Adelut Lauritsdatter som da var  

ung enke og tilhørte en dansk-norsk adelsslekt stod i fare for å miste sin sosiale status, men for at dette 

ikke skulle skje benyttet hun seg av den muligheten å gifte seg med den 31 år gamle nye sognepresten. 
For Christen var dette også et godt giftemål siden hustruen tilhørte en slekt med gode forbindelser 

innen de høyere kretser, men Schelderupætten hadde også ett personlig godt forhold til det dansk-

norske kongehuset. For uten ett slikt nært forhold hadde nok ikke Christen blitt utnevnt til sogneprest i 

Søgne bare ett år etter at Søgne (Søgne hovedsogn med Greipstad annekssogn) var blitt fraskilt 
Oddernes og fått egen sogneprestembete. Sommeren 1610 reiste Christen Jensen til Oslo for å delta i 

hyllingen av prins Christian. 

Om Christen Jensen hadde et særs godt forhold til sentrale myndighetspersoner helt opp til regenten, 
så kan det langt fra sies at han hadde et godt forhold til lokaladministrasjonen, og særlig var det 

forholdet til fogden som var dårlig. Danmark-Norge var i krig med erkefienden Sverige, og våren 

1611 fikk alle sogneprestene innen Mandals len ordre om at hver enkelt prest skulle utruste to ryttere 
og at de så fort som mulig skulle sendes til fronten ved Svinesund. Det var fire av lenets prester som 

ikke mestret dette pålegget, og blant disse var Christen Jensen. Disse fire kontaktet på nytt fogden og 

ba ham å inngå et samarbeid som gikk ut på at han skulle skaffe soldater og deres utrustning mot at de 

fire prestene betalte kostnadene som dette medføre. Fogden var tverr og vanskelig, for det var ingen 
prest som skulle våge seg til å gi ham ordrer. Fogden skulle i følge reglementet kun ta i mot ordre fra 

lensherren, men han ble på dette tidspunktet ikke trukket inn i konflikten mellom sogneprestene og 

fogden. Striden mellom den geistlige og verdslige makt førte til at det ikke ble sendt noen ryttere og 
øvrige soldater fra disse sognene, men saken fikk det etterspillet at de fire sogneprestene fra Mandals 

len ble stilt for retten i 1613 på Herredagen i Skien. Fogden hadde dermed vært skyld i at Christen fra 

da av ble sett på som en sviker mot kongen, hvilket han langtfra var, men fogden fikk rettens med seg 
å de fire sogneprestene ble dømt til å betale bot for ulydighet mot kongen. Året før denne dommen falt 

hadde Christen kommet i slåsskamp med oppsitter Huje Try på Try, men da var det Try som ble 

funnet skyldig i å ha angrepet presten og Try ble dømt til betale en bot på seks daler for å ha slått til 

presten. 
Adelut Lauritsdatter ble enke for annen gang i 1622, og igjen truet situasjonen hennes status som 

adelig presteenke. Budskapet om Christens død nådde også kapellanen i Holt i Nedenes, som var på 

utkikk etter et godt gifte. Han sendte brev til enken på Søgne Prestegård, hvor han særlig fremhevet at 
han stod foran en  ny embetskarriere. I brevet skrev kapellan Søren Knudsen Nestedt at han hadde fått 

løfte av lensherren om å få stillingen som ny sogneprest i Holt. Dette var en fantastisk mulighet for 

presteenken i Søgne, og hun lot seg ikke be to ganger. Adelut trodde fullt og fast på kapellanens ord 

og forlovet seg med ham. Og ikke nok med det, for Adelut, som var godt formuende, lånte en større 
pengesum til Søren Knudsen slik at han kunne få bygd seg ett standsmessig hjem til dem. Men så 



skjedde det noe helt uforutsett, for en annen person ble plutselig utnevnt i embetet som ny sogneprest i 

Holt. Skuffelsen var stor, ikke bare for Søren Knudsen, men særlig for presteenken fra Søgne. Hun 

krevde at ekteskapet med Søren Knudsen øyeblikkelig skulle erklæres for ugyldig, for en kvinne av 
hennes stand kunne ikke være gift med en skarve kapellan. Saken kom inn for Domkapitlet i 

Stavanger, og da kom det frem at Søren også hadde mishandlet hustruen, men til sitt forsvar hevdet 

han at han hadde slått til henne som følge av hennes stygge ordbruk, som etter hans menig ikke hørte 
hjemme blant ektefolk. Domkapitlet tok Adeluts begjæring om skilsmisse til følge ut fra den situasjon 

at forholdet mellom ektefellene var så dårlig at domsmennene ikke så noen mulighet til bedring, og det 

ble straks ordnet med separasjon. Det var ingen barn i ekteskapet mellom Adelut og Søren, men 

Adelut hadde en datter i sitt ekteskap med Christen Jensen. 

Adelut Lauritsdatter Lystrup er ane nr. 062 på slektslinjen: Fra Franken i Bayern til Rosseland 

i Greipstad. 

 
004. .......... Christensdatter Schelderup. Død før 1644 på Søgne Prestegård i Søgne. Hun var gift 

med Nils Olsen Faaborg. Født ca. 1601 i Faaborg på Fyn i Danmark. Død 1678 på Søgne Prestegård i 

Søgne.  
Nils Olsen var ugift da han kom til Søgne som nye sogneprest i 1622; et embete som han hadde i 56 

år. Nils må ha giftet seg kort tid etter at han kom til Søgne, for i 1624 fikk han hengt opp ei tavle i 

kirken til minne om svigerfaren. 16 år senere ble det gjort en innskrift på dørstolpen i kirkens sørvegg 

med forbokstavene i Nils Olsens navn, og sammen med dette står årstallet 1640. Det har i ettertid vært 
spekulert i om denne inskripsjonen kan ha en sammenheng med ombygning eller utbedring av kirken. 

Etter sin første hustrus død giftet Nils Olsen seg opp att med Magdalene Danielsdatter (1603-1674), 

som var datter av sogneprest Daniel Pedersen på Lista. Nils Olsen satt i 1644 som eier av 4 huder 
jordegods i gården Vatne på Lista, og med pant i en større teig på gården Berge i Søgne. 

Barn: I. Sissel Nilsdatter Faaborg, født på Søgne Prestegård, dsk. 11-12.07.1713 på Rosseland i 

Greipstad. 

II. Kristine Nilsdatter Faaborg, født på Søgne Prestegård. Hun var gift med sogneprest Christen 

Markussen Reimer (1636-1699), fra Køge på Sjælland i Danmark. Han ble sogneprest i Søgne 

hovedsogn og Greipstad annekssogn i 1678.   

.......... Christensdatter Schelderup er ane nr. 063 på slektslinjen: Fra Franken i Bayern til 

Rosseland i Greipstad. 
 

005. I. Sissel Nilsdatter Faaborg. Dsk. 11-12.07.1713, på Rosseland i Greipstad. Hun var gift med 
Morten Torjussen Rosseland. Født ca. 1614. Dsk. 1678, på Rosseland i Greipstad. Han var sønn til 

Torjus Olavssen Rosseland født ca. 1580 på Hamre i Tveit, død 1663 på Rosseland i Greipstad*.  

*) Torjus Olavssen Rosseland som også skrives Torjus Oluffsen (Olsen) Hamre var født ca. 1575 på 

Hamre i Tveit sogn. Det ble avholdt dsk. etter ham på Øvre Rosseland i Greipstad i 1656. 
Sissel Nilsdatter arvet farens store bibel fra 1589 og har selv skrevet på første blad: "Denne bog er mig 

underschrefne og min søn, Olle Mortensen - efter min død - af min Høy ærvedrige hæderlige kjære 

fader, Herr Niels Olufsøn Fåborg, foræret. Citzele Nielsdatter". Sønnen Olle Mortensen Kjelland arvet 
bibelen etter sin mor. Bibelen var på 1950-tallet fremdeles i familiens eie, og tilhørte da Gunnar 

Fredriksen Stray.  

Morten Torjussen var i 1647 på Nodeland i Greipstad. Så bodde familien en kort periode på Berge i 
Søgne. Her var Morten Torjussen forpakter (gårdbruker). Familien flytter så til Rosseland i Greipstad, 

og der bosatte de seg på arvegodset til Morten Torjussen. Han arvet 1½ hud i Nedre Rosseland, og i 

tillegg til dette arvet han ½ hud i Kjellingneset og Brennåsen under Rosseland, 1/3 hud i Hortemo i 

Greipstad, ½ hud i Østre Foss i Tveit, og pantegods i 1½ hud i Grindland i Finsland. Morten Torjussen 
var bonde, forpakter, oppsitter, odelsgodseier og pantegodseier. Han satt i 1681 også som eier av ½ 

hud i Bustøl og 1 gsk. i Brennåsen. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Franken i Bayern til Rosseland i 

Greipstad. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til Ormestad i 

Søgne. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til Trysnes i 

Søgne. 



Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til Ny-

Hellesund i Søgne. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til Ormestad 

– bnr. 7 i Søgne. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinje 001: Fra Rosseland i Greipstad til 

Kjelland i Søgne. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinje 001: Fra Rosseland i Greipstad til 

Monsøya i Søgne. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinje 001: De eldste kjente slekter i Greipstad 

sogn, del 1. 

Sissel Nilsdatter Faaborg er ane nr. 064 på slektslinje 001: De eldste kjente slekter i Greipstad 

sogn, del 4. 

Torjus Oluffsen (Olsen) Hamre er ane nr. 004. II. på slektsgren 002: De eldste kjente slekter i 

Tveit, del 1. 

Torjus Oluffsen (Olsen) Hamre er ane nr. 004. II. på slektslinje 001: Fra Hamre i Tveit til 

Nodeland i Greipstad. 
 

 

 
Sagbruksarbeider skjærer tømmer fra Rosselandsskogen om til plank og bord for eksport til Danmark. Det er 

matpause, og hustruen kommer med mat og drikke. Drikken var et sterkt og næringsrikt øl som var kommet fra 

Nord-Jylland som byttemiddel for en tømmerleveranse til Danmark.  

 

 
006. Ole Mortensen Rosseland. Død 1701 på Kjelland i Søgne sogn, dsk. 02.11.1701 på Kjelland i 

Søgne. Han var gift med enken Torbør Markusdatter Kjelland. N.- 1678-1690. Oppgjørsskifte 

31.05.1719 på Kjelland i Søgne. Hun var datter av Markus Jakobsen Udjus-Sangvik (ca. 1604-1670) 
og hustru Berte Simonsdatter Kjelland (dsk. 1685). 

Ved dsk. 02.11.1701 etter Ole Mortensen nevnes følgende barn. I. Morten Olsen Rosseland, II. 

Ommund Olsen, 23år gammel. III. Sissel Olsdatter, som var gift med Jørgen Eriksen Udjus 

Sangvik. IV. Maren Olsdatter, 16 år gammel. V. Anne Olsdatter, 14 år gammel. VI. Susanne 

Olsdatter, 11 år gammel. Enkens søstersønn var Besse Jonsen Trysnes. Som verge nevnes Bent 

Larsen Føreid og Rasmus Fredriksen Åros. I boet var det følgende jordgods: 2 huder 1
1
/2 eng. i 

gården Kjelland i Søgne, 3 eng i gården Øvre Rosseland i Greipstad, 9 eng. i gården Nedre Rosseland i 
Greipstad, 3 eng i Buestøl i Greipstad, 1

1
/2 eng. i Brennåsen i Greipstad. I tillegg kom det i Øvre 

Rosseland et jordgods på 
1
/2 gsk. som da var løst av Ole Larsen Stray for 10 riksdaler. Som halvsøstre 

til avdøde nevnes Gunnild og Helje Ommundsdøtre.  
Ved oppgjørsskifte 31.05.1719 etter enken Torbør Markusdatter Kjelland nevnes at hun hadde vært 

gift to ganger; første gang med Ommund Johnsen. Etter hans død giftet hun seg opp att med Ole 

Mortensen Rosseland. Følgende barn er registrert fra hennes første ekteskap: I: Gunnild 



Ommundsdatter Føreid i Tveit sogn (dsk. 06.10.1724). II. Helje Ommundsdatter, som var gift 

med Rasmus Fredriksen Åros. Følgende barn er registrert fra hennes andre ekteskap: III. Morten 

Olsen Rosseland. IV. Ommund Olsen Kjelland. V. Sissel Olsdatter, som var gift med Jørgen 

Eriksen Sangvik. VI. Maren Olsdatter, som var gift med Gunvald Torjussen Rosseland. VII. 

Anne Olsdatter, som var gift med Jakob Jensen Horsland. VIII. Susanne Olsdatter, som var gift 

med Nicolai Langfeldt. I boet var det et jordgods på 4
1
/2 eng. i gården Kjelland i Søgne 

Ole Mortensen giftet seg rundt midten av 1670-tallet til jordegodset på gården Kjelland i Søgne, men 

han gav ikke slipp på sin tilhørighet til Rosselandsgården. I 1688 kjøpte Ole 3 gsk. jordgods i Nedre 

Rosseland av sine to svogre, Guttorm Markussen Nodeland og Daniel Jakobsen Tufteland. Samme 

året møtte Ole Mortensen sammen med andre jordeiere på Øvre Rosseland på tinget i Høllen angående 
en skattetvist. Som følge av jordoppkjøp på 1690-tallet og ved arv etter foreldrene satt Ole med 28 ½ 

eng. i gårdene Øvre Rosseland, Nedre Rosseland, Brennåsen og Bustøl i Greipstad. Familien bodde på 

Kjelland, løpenr. 204, bnr. 1, i Søgne.  

Ole Mortensen Rosseland er ane nr. 065. I. på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til Ny- 

Hellesund i Søgne. 

Ole Mortensen Rosseland er ane nr. 065. I. på slektslinjen: Fra Rosseland i Greipstad til 

Kjelland i Søgne. 

Ole Mortensen Rosseland er ane nr. 065. I. på slektslinje 001: De eldste kjente slekter i 

Greipstad, del 1. 

 
007. VI. Maren Olsdatter Kjelland. Født ca. 1685 på Kjelland i Søgne sogn. Oppgjørsskifte 1754 på 

Rosseland i Greipstad sogn. Hun ble i 1708 gift med Gunnuld (Gunvald) Torjussen Rosseland. Dsk. 

1754 på Øvre Rosseland i Greipstad sogn. Han var sønn til Torjus Gunnuldsen Øvre Rosseland (1657-
1728) og hustru Guro Markusdatter Nodeland (-1708). 

Torjus Gunnuldsen Øvre Rosseland er ane nr. 006 på slektslinje 001: Fra Hamre i Tveit til 

Nodeland i Greipstad. 
Da Gunnuld Torjussen giftet seg i 1708 måtte han ha kongelig tillatelse for å inngå ekteskap fordi 
Maren Olsdatter var hans tremenning. Gunnuld overtok hjemmebruket på Øvre Rosseland ved 

oppgjørsskifte etter faren i 1723. Selv om det var ett nært slektskap mellom familiene på Øvre 

Rosseland, var ikke alltid det beste forholdet mellom dem. Uenigheten om plikter og rettigheter på 
gården utviklet seg til håndgemeng mellom Gunnuld og svogeren Morten Olsen. De hadde tørnet 

sammen i slagsmål en søndag i 1719 og Gunnuld, som var svært beruset, hadde slått ei ølkanne i hode 

på svogeren slik at ølkannen gikk i stykker. Siden striden mellom svogrene hadde toppet seg på en 
søndag var dette en stor helligbrøde, og Gunnuld ble idømt en straff på 21 lodd sølv i bot. To år senere 

fikk uvennskapen mellom slektningene på Øvre Rosseland et nytt utfall som medførte at Maren måtte 

gi fra seg sin delpart av arvegodset i hennes hjemmegård til broren Morten, som dermed ble eneeier av 

eget hjemmebruk. Gunnuld og Maren fikk hjelp av hans slektninger til å skaffe seg nytt hjem, for 
samme året som de ble husløse på hennes hjemmebruk fikk de skjøte på en teig jordgods på 7 eng. av 

Gunnuld sin bror Markus og svogrene Halkjell Nilsen og Asbjørn Olsen. Morten Olsen hadde klart å 

få søsteren bort fra hjemmegården, men han klarte ikke å sette noen stopper for å få henne og 
ektemannen bort fra Øvre Rosseland. Det kan se ut til at denne løsningen på familiekonflikten også 

innledet en ny fase for folkene på Øvre Rosseland.  

Gunnuld Torjussen var gårdbruker, oppsitter og selveier. Han var også sagmester ved Rosseland sag, 
og i 1740 ble det opplyst at det for inneværende driftsår kunne skjæres 3000 bord på saga. Plank og 

bord ble fraktet fra Rosseland over Kjos gård i Oddernes for utskipning. Mye av tømmeret som ble 

hugget på Agder på den tiden ble brukt innen konglomeratstaten, i hovedsak i Danmark, men tømmer 

ble også eksportert til områder utenfor kongerike Danmark-Norge, som for eksempel til England.  
Barn: I. Ole Gunnuldsen Rosseland, født på Øvre Rosseland, dsk. 1743 på Øvre Rosseland. 

II. Guri Gunnuldsdatter Rosseland, født på Øvre Rosseland, til Tufteland i Søgne. 

III. Torborg Gunnuldsdatter Rosseland, født 1723 på Øvre Rosseland, til Greipstad i Greipstad. 
IV. Sissel Gunnuldsdatter Rosseland, født 1725 på Øvre Rosseland, til Rosseland. Hun var gift med 

Tolli Salvesen. De drev hennes hjemmebruk i en periode etter 1743, men flyttet i 1760 til 

Kristiansand. 

 
 



SLEKTSGREN 001 

 

008. I. Ole Gunnuldsen Rosseland. Født ca. 1712 på Øvre Rosseland i Greipstad sogn. Dsk. 1743 på 
Øvre Rosseland i Greipstad. Han ble i 1734 gift med Ingeborg Børusdatter Greipstad. Født ca. 1713 

på Vestre Greipstad i Greipstad. Død 1759 på Rosseland i Greipstad. Hun var datter av Børu Torjussen 

Greipstad (n.- 1712-1747) og hustru Gunhild Olsdatter Augland. 
Ingeborg Børusdatter Greipstad giftet seg etter Oles død opp att med Ole Andersen Strai (1719-1751) 

på Ytre Strai i Oddernes sogn. Ole Andersen hadde nære slektsbånd til gårdene Birkenes og Rosseland 

i Greipstad. Han flyttet til Rosseland og bosatte seg hos hustruens svigerforeldre, men rundt 1748 

flyttet Ole og Ingeborg, sammen med hennes yngste barn av sitt første ekteskap, til Oles hjemmebruk 
på Ytre Strai i Oddernes sogn hvor barna vokste opp. Da Ingeborg ble enke for annen gang flyttet hun 

og barna tilbake igjen til Rosseland. 

Ole Gunnuldsen var gårdbruker på hjemmebruket, men han oppnådde ikke å ble selveier på bruket 
siden han døde før foreldrene. Derimot hadde han i 1743 en egne besetning på: 1 hest, 6 kyr, 1 kalv, 6 

sauer, 3 lam, 3 geiter og 1 høne. Oles far, Gunnuld Torjussen, satt som brukseier frem til 1751. Han 

overlot da gårdsbruket til svigersønnen Tolli Salvesen, men rette odelsmann var Oles sønn Torjus 
Olsen Rosseland. Familien bodde på Øvre Rosseland, gnr. 75, i Greipstad sogn. 

Barn: I. Maren Olsdatter Rosseland, født 1735 på Øvre Rosseland, gift med Jens Aslaksen Mosby i 

Oddernes sogn. 

II. Gunhild Olsdatter Rosseland, født 1736 på Øvre Rosseland, til Rosseland. 
III. Torjus Olsen Rosseland, født 1738 på Øvre Rosseland, til hjemmebruket på Øvre Rosseland. 

IV. Ole Olsen Rosseland, født 1743, etter farens død, på Øvre Rosseland, til Kristiansand.  

 
 

 
Våningshusene på Rosseland ble på 16- og 1700-tallet bygd av solide tømmerstokker fra egen skog. 

 

 
009. II. Gunhild Olsdatter Rosseland. Født 1736 på Øvre Rosseland i Greipstad sogn. 

Oppgjørsskifte 1783 på Rosseland i Greipstad. Hun ble ca. 1760 gift med Gunsten Olsen Strai. Født 

1743 på Ytre Strai i Oddernes sogn. Dsk. 1776 på Rosseland i Greipstad sogn. Han var sønn til Ole 
Ulfsen Ytre Strai og hustru Ingeborg Gunstensdatter Skråstad. 

Gunhild Olsdatter hadde sammen med sine søsken voks opp på Strai og der på gården fant hun også til 

kommende ektemann, som var sju år yngre enn henne.  

Gunsten Olsen skaffet seg et gårdsbruk på Rosseland i Greipstad da han i 1772 makeskiftet et jordgods 
på 1 hud 5½ eng. i Ytre Strai med Fredrik Olsen Rosseland mot et bruk på 1 hud 6 eng. på Rosseland. 

Gunsten Olsen var gårdbruker, oppsitter og selveier. Familien bodde inntil 1772 på Ytre Strai i 

Oddernes sogn. 
Barn: I. Ole Gunstensen d.e. Rosseland, født 1761 på Ytre Strai i Oddernes sogn, til Rosseland og 

Tufteland, gift med Anne Taraldsdatter Tufteland. 

II. Ulrik Gunstensen Strai, født 1765 på Ytre Strai i Oddernes sogn. 

III. Ingeborg Gunstensdatter Strai, født 1769 på Ytre Strai i Oddernes sogn. 
IV. Ole Gunstensen d.y. Rosseland, født 1772 på Rosseland i Greipstad, død før 1783. 

V. Maren Gunstensdatter Rosseland, født 1775 på Rosseland i Greipstad, til Skogen i Greipstad. 

 



010. V. Maren Gunstensdatter Rosseland. Født 1775 på Rosseland i Greipstad sogn. Død 1825 på 

Skogen i Greipstad. Hun ble i 1802 gift med Ole Ommundsen Skogen. Født 1782 på Østre Greipstad 

i Greipstad sogn. Død 1858 på Skogen i Greipstad. Han var sønn til Ommund Nilsen Greipstad (1745-
1798) og hustru Torborg Olsdatter Birkeland (1752-1787). Ommund Nilsen Greipstad var sønn til Nils 

Asbjørnsen Greipstad (-1774) og hustru Torborg Gunnuldsdatter Rosseland (1723-). 

Torborg Gunnuldsdatter Rosseland er ane nr. 008. III. på slektsgren 003 på herværende 

slektsoppsett. 
Ole Ommundsen Skogen var rettmessig odelsmann til den jordteigen som bestefaren Nils Asbjørnsen 

Greipstad hadde kjøpt på gårdsbruket Skogen. Ole Ommundsen solgte i 1801 denne teigen til Ansten 

Olsen Birkeland, men i 1808 ville Ole ta tilbake eiendommen på odel. Saken ble ordnet i minnelighet, 
og Ansten Olsen fikk en kompensasjon på 860 rdl. I den perioden som Ansten Olsen satt med Skogen 

bodde Ole Ommundsen i Kristiansand, men i 1808 flyttet han og familien tilbake til Greipstad og slo 

seg ned på bruket på Skogen. Ole Ommundsen satt med Skogen frem til 1852, men da solgte han 
bruket til sønnen av andre ekteskap Ole Olsen Skogen for 300 spd. Etter Maren Gunstensdatters død 

giftet Ole Ommundsen seg i 1827 opp att med Gunhild Torjusdatter Manneraak. Født 1803 på 

Manneraak i Øyslebø sogn. Død 1883 i Greipstad sogn. Hun var datter av Torje Eriksen Manneraak og 
hustru Marte Gundersdatter.  

Barn: I. Ommund Olsen, født 1802 i Kristiansand. 

II. Gunsten Olsen, født 1806 i Kristiansand. 

III. Torborg Olsdatter Skogen, født 1809 på Skogen i Greipstad sogn. 
IV. Nils Olsen Skogen, født 1812 på Skogen i Greipstad sogn. 

V. Gunhild Olsdatter Skogen, født 1815 på Skogen i Greipstad sogn, til Vågsbygd i Oddernes sogn. 

VI. Maren Olsdatter Skogen, født 1818 på Skogen i Greipstad sogn, til Kristiansand. 
 

 

SLEKTSGREN 003 

 
008. III. Torborg Gunnuldsdatter Rosseland. Født 1723 på Øvre Rosseland i Greipstad sogn. Hun 

var gift med Nils Asbjørnsen Greipstad. Dsk. 1774 på Østre Greipstad i Greipstad. Han var sønn til 

Asbjørn Sørensen Greipstad (1690-1748) og hustru Gro Ommundsdatter Haslebulia (-1748).  
Nils Asbjørnsen overtok som gårdbruker, oppsitter og selveier på Østre Greipstad da han i 1748 kjøpte 

odelsretten til hjemmebruket av broren Søren, som da var gift og bodde i Kristiansand. Nils måtte også 

ta faren i folloug. Bruket på Østre Greipstad var på 10½ eng. og i tillegg kjøpte Nils en teig av gården 
Skogen. Han satt som eier av bruket i Skogen frem til 1773 da sønnen Ommund overtok halvparten av 

denne eiendommen. Året etter ble det hold skifte over hjemmebruket på Østre Greipstad, og 

eiendommen ble da overført til sønnen Ommund, men med det hefte at moren skulle ha folloug. 

Familien bodde på Østre Greipstad, gnr. 78, i Greipstad sogn.  
Barn: I. Guri Nilsdatter Greipstad, født 1744 på Østre Greipstad, til Birkenes i Greipstad, gift med 

Ole Asbjørnsen Skår. 
II. Ommund Nilsen Greipstad, født 1745 på Østre Greipstad, dsk. 1799 på Østre Greipstad, gift 1773 
med Torborg Olsdatter Birkeland. Ommund overtok hjemmebruket på Østre Greipstad. 

III. Ole Nilsen Greipstad, født 1749 på Østre Greipstad, død 1836, til Hortemo i Greipstad, gift med 

Maren Hansdatter Hortemo. 
IV. Maren Nilsdatter Greipstad, født 1753 på Østre Greipstad, død 1835, gift med Ole Anstensen 

Nodeland, død 1790. 

V. Søren Nilsen Greipstad, født 1754 på Østre Greipstad. 

VI. Abraham Nilsen Greipstad, født 1755 på Østre Greipstad, til Augland, gift med Kirsten 

Tollaksdatter Greipstad. 

VII. Susanne Nilsdatter Greipstad, født 1767 på Østre Greipstad, død 1818 på Greipstad, gift med 

Grunde Rasmussen Greipstad.  
 

009. I. Guri Nilsdatter Greipstad. Født 1744 på Østre Greipstad i Greipstad sogn. Død 1783 på 

Birkenes i Greipstad sogn, dsk. 1783 på Birkenes i Greipstad. Hun ble i 1766 gift med Ole 

Asbjørnsen Skår. Født 1744 på Skår i Greipstad sogn. Oppgjørsskifte 1807 på Birkenes i Greipstad. 



Han var sønn til Asbjørn Olsen Skår (1715-1754) og hustru Torborg Torjusdatter Svemmeland (-

1752).  

Ole Asbjørnsen Skår kjøpte et jordgods på 1 hud, løpenr. 245, i gården Birkenes i 1772 av Ole 
Christensen Birkenes, og i 1777 kjøpte Ole Asbjørnsen en delpart i et kvernsted i Farvannsbekken. Ole 

Asbjørnsen satt med gårdsbruket på Birkenes frem til 1807, men da overlot han halvparten av 

eiendommen til sønnen Asbjørn som var odelsmann til hjemmebruket. Ole beholdt selv den resterende 
halvparten, men dette var nok bare for å sikre seg bruket som byttemiddel mot folloug på 

hjemmebruket. Oles andre hustru, Aasne Sørensdatter døde allrede i 1808, og dermed satt Ole igjen 

som enkemann for andre gang. Samme året giftet han seg opp att, men uten å sitte med egen bruk. 

Dermed brøt han og den nystiftede familien opp fra bruket på Birkenes og flyttet til Kristiansand. 
Barn: I. Torborg Olsdatter Birkenes, født 1768 i Greipstad sogn. 

II. Maren Olsdatter Birkenes, født 1770 i Greipstad sogn. 

III. Asbjørn Olsen Birkenes, født 1772 på Birkenes i Greipstad sogn, til Føre i Søgne. 
IV. Nils Olsen Birkenes, født 1776 på Birkenes i Greipstad sogn, til Greipstad i Greipstad. 

V. Ole Olsen Birkenes, født 1779 på Birkenes i Greipstad sogn, til Bjelland sogn. 

VI. Ingeborg Olsdatter Birkenes, født 1782 på Birkenes i Greipstad sogn. 
 

010. III. Asbjørn Olsen Birkenes. Født 1772 på Birkenes i Greipstad sogn. Død 1850 på Føre i 

Søgne sogn. Han giftet seg i 1801 med Kirsten Olsdatter Augland. Født 1780 på Augland i 

Oddernes (Vågsbygd). Død 1873 på Føre i Søgne. Hun var datter av Ole Alfsen Augland (-1849) og 
Gunhild Christensdatter Have (1753-1839). 

Asbjørn Olsen overtok 6 eng. odelsgods av hjemmebruket i 1807, men i tillegg hadde han også 

odelsretten til den resterende gårdspart som også utgjorde 6 eng. Den resterende delpart av 
hjemmebruket må Asbjørn ha fått hånd om før 1816, for dette året makeskiftet han 12 eng. (1 hud) i 

gården Birkenes med Lars Torjussen mot 5 gsk. på Føre (Føreid) i Søgne. Asbjørn Olsen og familien 

flyttet da fra Birkenes i Greipstad og til Føre i Søgne, hvor de etablerte seg på løpenr. 44, bnr. 1. 

Førebruket var på 10½ eng, og som mellomlegg i penger måtte Lars Torjussen betale 3200 rdl. til 
Asbjørn Olsen, og Lars måtte også overta Asbjørn sin follougsplikt overfor faren, Ole Asbjørnsen. 

Asbjørn Olsen satt med bruket på Føre frem til 1846, for da ble jordgodset delt mellom sønnene Ole 

Andreas og Abraham. Abraham overtok hjemmebruket med våningshus og follougsplikt overfor 
foreldrene. Familien bodde på Føre, gnr. 19, bnr. 1, i Søgne. 

Barn: I. Ole Asbjørnsen, født 1802 på Birkenes i Greipstad sogn. 

II. Gunhild Christine Asbjørnsdatter, født 1805 på Birkenes i Greipstad sogn, til Oddernes sogn. 
III. Gurine Asbjørnsdatter, født 1807 på Birkenes i Greipstad sogn, død 1808 på Birkenes. 

IV. Ole Andreas Asbjørnsen, født 1809 på Birkenes i Greipstad sogn, til bnr. 2, løpenr. 44 b, på 

Føre, gift med Inger Christine Jørgensdatter. 

V. Gurine Asbjørnsdatter, født 1812 på Birkenes i Greipstad sogn, gift med Ole Kittelsen Heia. 
VI. Nils Asbjørnsen, tvilling, født 1815 på Birkenes i Greipstad sogn, gift med Tone Olsdatter. 

VII. Christen Asbjørnsen, tvilling, født 1815 på Birkenes i Greipstad sogn, til Kristiansand, gift i 

1844 med Ingeborg Andersdatter. 
VIII. Abel Marie Asbjørnsdatter, født 1818 på Føre i Søgne sogn, gift med Ole Gerhard Torsen i 

Kristiansand. 

IX. Abraham Asbjørnsen, født 1821 på Føre i Søgne sogn, til hjemmebruket på Føre, gift med 

Ingeborg Nilsdatter Tufteland. 
X. Karen Kristine Asbjørnsdatter, født 1824 på Føre i Søgne, død 1826 i Søgne; hun druknet i en 

bekk. 

 
 


