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FORSØK PÅ OPPSETT AV  

HOVEDLINJE FOR FOSS-ÆTTTEN I  

SØR-AUDNEDAL, REVIDERT 31.10.13 
 

 

OPPSETT A - I: Etter Selands ættetavler. 

 

001. Huge (Huje) Toresen. N.- 7.7.1488 og 6.10.1488. 

 

002. Tore Hugesen (Hujesen) Skaak. N.- 1507. Gift med Sigrid Reidarsdatter Foss. N.- 

1507. Hun var datter av Reidar Pedersen Foss (n.- 1487-1507) og hustru Gunlaug 

Amundsdatter (n.- 1507). 

 

003. Peder Toresen Øvre Foss. Nevnt fra 1545. Død 1566. Gift med Jorun Eriksdatter. N.- 

1606. 

 

004. Tore Pedersen Foss. Død 1598, skifte 15.10.1599. Han var gift med Jorun (Joran) 

Trondsdatter Røberg (Raudaberg). N.-1634. 

 

005. Marit Toresdatter Foss. N.- 1594-1615. Hun var gift med Hallkjell Hugesen Ytre 

Skofteland. N.- 1592-1647.   

Hallkjell Hugesen Ytre Skofteland er ane nr. 004 på oppsett A – III. 
 

006. Huge Hallkjellsen Ytre Skofteland. Født ca. 1594, n.- 70 år i 1664. Han var gift med 

Aase Olsdatter. Skifte 24.8.1674. 

 

 

OPPSETT A - II: Etter Selands ættetavler. 

 

001. Huge (Huje) Toresen. N.- 7.7.1488 og 6.10.1488. 

 

002. Aanon Hugesen Syrdal. N.- 1527-1544. 

 

003. Tore Aanensen Kvåfjord. N. 1562-1598. 

 

 

OPPSETT A - III: Etter Selands ættetavler. 

 

001. Huge (Huje) Toresen. N.- 7.7.1488 og 6.10.1488. 

 

002. Hårek Hugesen Ytre Egeland til Ytre Skofteland. N.- 1535-1538. Han var gift med 

Gunlaug Bjørnsdatter. 
 

003. Huge Håreksen Ytre Skofteland. N.- 1543-1563. Død før 1593. 

 

004. Hallkjell Hugesen Ytre Skofteland. N.- 1592-1647. Han var gift med Marit 

Toresdatter Foss.  

Marit Toresdatter Foss er ane nr. 005 på oppsett A – I.  
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OPPSETT B: Etter Sør-Audnedal bygdebok, samt Skarpeids reviderte oppsett. 

 
001. Tore (Tjodgersson) Foss. N.- ca. 1450 på Foss i Søndre Undal herred (Valle sogn). Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. Familien bodde på Foss, gnr. 65, i Søndre Undal. 

 
002. Gunhild Toresdatter Foss. N.- 1487 og 1488 på Foss i Søndre Undal herred. Hun var gift med 

William ……….sen. Død før 1488 på Foss i Søndre Undal. 

 
003. Tore Williamsson Foss. N.- 1487-1493 på Foss i Søndre Undal herred. Dsk. 1557 på Foss i 

Søndre Undal. Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

 
004. Peder Toresen Foss. N.- 1557-1566 på Foss i Søndre Undal herred. Død 1566 på Foss i Søndre 

Undal. Han var gift med Joran Eriksdatter. 

 
005. Tore Pedersen Foss. Dsk. 1599 på Foss i Søndre Undal herred. Han var gift med Joran 

Trondsdatter Raudaberg. Død etter 1599 på Foss i Søndre Undal. Hun var datter av Trond 

Torkelsson Raudaberg. 

 
006. Marete (Marit) Toresdatter Foss. Hun var gift med Halkjeld Hugesson Skofteland. N.- 1594-

1648 på Ytre Skofteland i Søndre Undal herred (Valle sogn). 

 
007. Huje Halkjeldsen Ytre Skofteland. Født 1595 på Ytre Skofteland i Søndre Undal herred. N.- 70 

år gammel i 1665. Han var gift med Aashild Olsdatter Spilling. Dsk. 24. 8.1674 på Ytre Skofteland i 

Søndre Undal. Hun var datter av Oluf Bjørnsen Spilling (-1625) 

 

Utfyllende anetavleregister som kan styrke påstanden om at dette er det korrekte 

oppsettet, men hvor kom i så fall Tore Foss fra??? 

 

 
SLEKTSLINJE MED DOKUMENTASJON.  

 

001. Tore (Tjodgersson) Foss. N.- ca. 1450 på Foss i Søndre Undal herred (Valle sogn). Han var gift, 

men hustruens navn er ukjent. Familien bodde på Foss, gnr. 65, i Søndre Undal. 

Før reformasjonen var Foss nærmest en sentrumsgård, med både kirke og tingsete. Foss gav også 

navnet til skipreide, og derfor er mang ett dokument fra denne perioden datert og skrevet der.  

I et dokument av 1413 satt sognepresten i Holum, Svein Toresson, sammen med Tore Tjodgersson 

og Svein Torgilsson opp et brev om at de hadde vært i likferd (begravelse) på Foss til Torkel Jonsson 

og der hadde de hørt at den lovlige arvingen, Smid Torkelsson, gav halvbroren sin, Odd Torkelsson, 

den gaven som faren deres hadde lovet (allerede gitt) til Odd.  

Torkel som da var død, må være dødt rundt Svartedaudens tid – altså ca. 1349. Kan dette være med å 

dokumentere at Fossfolket overlevde pestens herjinger.  

 

002. Gunhild Toresdatter Foss. N.- 1487 og 1488 på Foss i Søndre Undal herred. Hun var gift med 

William ……….sen. Død før 1488 på Foss i Søndre Undal. 

Den 23. februar 1489 var soknepresten i Audnedalen, Jens Henriksson, sammen med lagrettemennene 

Erland Sigmundsson, Rollag Bjørnsson og Eivind Liothesson (Eivind Ljotsen) i Holum. De så og 

hørte handslag mellom Saxe Olafsson og Reidar Persson, at Saxe hadde solgt Reidar 4 

månadsmatsleige i gården Foss, i begge huslengdene; det må da være i både Øvre og Nedre Foss, i 

Foss sogn og Foss skipreide: ”med ollom theim lutom og lunindom som ther tiil ligger oc leget hafwer 

i fra torno oc nyo utan gards og innan fiora hornstafva i mellom freilst oc akerelawst fyre honom oc 

hans erfvigie oc fyre ollom lagligom agangandom”. 
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Reidar Persson, som nevnes i ovennevnte dokument, kjøpte senere samme året ¼ månadsmatsleige i 

Foss av Gyrd Olafsson og Allaug Gunnarsdatter. Det var også andre oppsittere som hadde solgt jord i 

gården Foss. To år før, altså i 1487, hadde Tore Williamsson, Herleik Williamsson og moren deres 

Gunhild Toresdatter solgt 1⅓ månadsmatsleige til Reidar Persson i ytregården på Foss. Dersom 

Reidar senere ønsket å selge dette kjøpegodset, da skulle Tore, Herleik og Gunhild har forkjøpsretten 

til eiendommen for samme prisen som den de hadde solgt jordgodset til Reidar for. 

Året etter, i 1488, solgte de samme oppsitterne, Tore, Herleik og Gunhild, solgt 1⅔ månadsmatsleige 

i gården Foss i den ytre husrekka, som ”ligg i Foss kirkesogn og i samme skipreide med alt som ligg 

til og har ligget til fra forn og fra nytt, utengårds og innen fire hjørnestaver”. 

 

003. Tore Williamsson Foss. N.- 1487-1493 på Foss i Søndre Undal herred. Dsk. 1557 på Foss i 

Søndre Undal. Han var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Den inngåtte avtalen om forkjøpsrett til jordgodset på Foss av 1487 kan være årsaken til at det i 1493 

holdt på å ende i rettssak mellom Reidar Persson, på den ene siden, og Gunhild Toresdatter og hennes 

sønn Tore Williamsson, på den andre siden. Lagrettemann Torbjørn Anundsson og Torstein 

Anundsson fra Raudaberg klarte å få til forlik mellom partene.  

Fossfolket fortsatte med å selge jordgods, og i 1488 ble det også avhendet eiendom fra Tore, Herleik 

og Gunhild på 1⅔ månadsmatsleige til Gunstein Sveinsson. I 1493 skriver Tore, Herleik og Gunhild 

under på at de oppgir søksmålet mot Reidar Persson om jordgodset i Foss. Som vitner møtte Torbjørn 

og Torstein Anundssønner Raudaberg. 

Ved skifte etter Tore i 1557 fikk sønnen Leidulf Toresson 6 pund laks og 8 eng. i varer av broren sin 

Tolleif Toresson, som derimot fikk en tredjepart i gården Rosseland og to parter av Grisledal 

bjelkeskog. Peder Toresson fikk hele Grisledalskogen, samt en tredjepart i bjelkeskogen og plassen 

Ås som tilhørte de øvre husene på Foss. Åse Toresdatter fikk tredjeparten i de 8 eng. med Leidulf – 

broren sin. Margrete Toresdatter ble løst ut av broren Peder med 20 lodd gjort sølv og en kjele for 

det jordgodset hun egentlig skulle ha hatt. Hun ble gift med Torger Nærbø til Nærbø i Landvik, og i 

1587 fikk arvingene hennes ut 16 daler og en sølvstøpning som veide 16 kølniske lodd. Arvegodset 

som Åse Toresdatter hadde fått ble det senere strid om. Olav Roland, som ble gift med datteren 

hennes, ville ikke ta imot det som svigermoren hadde blitt tildelt, og dermed satt han med mer enn 1 

hud i gården. 

I juli 1492 ble det satt opp et underlig  

dokument på Foss om vedrørende byttestrengen mellom Reidar Persson  (Pedersson) på den ene siden 

og på den andre siden Amund Eindridesson og Gunvor Arnesdatter. Strengen skulle gå slik: ”Fra 

steinen som stod attmed tinghaugen og ned til den steinen som stod ovenom torvgården, så til den 

steinen som stod i mobråten jemt med torvgården og så utetter hele mobråten som heller mot bekken i 

den steinen som stod i mobråten ovenom Venhaugen jamt med den steinen som stod i vollen hjemme 

ved bekken”. Siden skulle Reidar ha rett til å overta eiendomsretten til ”hele bekkedalen og hele 

mobråten fra den steinen og i den steinen  som stod utenfor Affahaugen, og så strengbeint frem til 

uppsa ved samme haugen til den steinen som stod under Affahaugen med bekken og ha hele uppsa 

med denne haugen til steinen ved bekken”. 

Det kan ha vært eierskifte i tråd med dette dokumentet som Fossfolket reagerte på i henhold til sin 

forkjøpsrett. Reidar Persson kan ha forsøkt å selge denne parsellen av Foss til utenforstående 

innflyttere uten at de gamle eierne fikk mulighet til å hevde retten sin. 

 

004. Peder Toresen Foss. N.- 1557-1566 på Foss i Søndre Undal herred. Død 1566 på Foss i Søndre 

Undal. Han var gift med Joran Eriksdatter. 

Hvem som eide hva på Foss og hvordan grensene gikk på Foss ser ut til å ha vært et stridsspørsmål 

gjennom generasjoner. Lagmannen på Agder, Jon Simonsen, gjorde det kjent med et åpent brev at på 

lagtinget  på Sunde på Lista, torsdag nest etter St. Hans 1562, møtte Peder Toresson Foss i retten og 

tiltalte Aslak Haareksson og Tore Onundsson om en arv som dømdes etter hans farfar Huje Toresson. 

Peder spurte om hvor mye tre sønnesønner,  ektefødte som fedrene deres, burde arve med Onund og 

Haarek Hujesønner, onklene deres.  

Dermed ser det ut til at det på dette tidspunktet var to separerte store slekter som satt med jordgods på 

Fossgården, men med en viss navnelikhet mellom dem. Det nye fornavnet som kommer inn er Huje, 

mens etternavnet Toresson er kjent på gården fra før.  
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Denne Huje er nok den av Skakætten Huje Toresen, som nevnes som storbonde i Søndre Undal i 1488, 

og som var sønn av Tore Hujesen Egeland og hustru Åsa Jonsdatter Skak. 

To brev fra oppsitterne på Foss fra 1488 ble lagt frem. Det ene av Gunhild Toresdatter og sønnene 

Tore og Herleik. Det andre av Huje Toresson. Det ble fremlagt  brev fra Tore Hujesson om 

Valandsskogen (Audnedalen) datert i 1507, og sønnen hans Leidulf Toresson møtte mest sannsynlig 

med et brev av 1535. 

Problemene om eierforhold og grenser på Foss gikk høyst sannsynlig tilbake til 1539, da bygslet Salve 

Gunnarsson Roland jord i Foss som Bergulf Dalhult i Landvik eide. I denne sammenheng var det også 

husvære med i avtalen. Men så i 1587 bodde Berulf Hoskuldsson på Foss, og i den sammenheng 

kommer det frem at det 100 år før, altså på 1480-tallet, bodde Torgius Berulfsson på gården. Dermed 

kan stridighetene ha røtter så langt tilbake som før 1490, og trolig ha en sammenheng med 

jorddelingen av gården etter mulig avfolkningen under Svartedauden. Hvilken slekt eide hva på 

Fossgården før 1349; det kan være den reelle årsaken til det stadige uvennskapet på gården. 

 

005. Tore Pedersen Foss. Dsk. 1599 på Foss i Søndre Undal herred. Han var gift med Joran 

Trondsdatter Raudaberg. Død etter 1599 på Foss i Søndre Undal. Hun var datter av Trond 

Torkelsson Raudaberg. 

Tore Pedersen overtok hjemmebruket på Foss. I juli 1587 møtte Ouden Torgersson Nærbø (i Landvik 

sogn) og flere av hans slektninger opp på Foss og gjorde avtale med Tore Pedersen om arm og 

rettigheter som Margrete Toresdatter hadde i slektsgården. Lagrettemennene Tore Tolleifsson på 

Melhus og Berull Hoskuldsson på Foss var vitne til forliket mellom Tore Pedersen Foss og Ouden 

Torgersson på Nærbø og hans slektninger. Først ble en gammel kontrakt stadfestet, for det var den 

som Peder Toresson på Foss gjorde med søsteren sin Margrete Toresdatter. Hun hadde da fått 20 lodd 

bearbeidet sølv og en kjele. I tillegg fikk da Nærbøfolket 16 daler i penger og en gjenstand i sølv som 

hadde en vekt på 16 kølniske lodd. Dermed var denne gamle arvestriden ute av verden, en gang for 

alle. 

Tore Pedersen hadde ett par år tidligere hatt større forliksproblemer med slektningene sine på Roland 

der tanten hans, Aase Toresdatter, var gift med Salve Gunnarsson. Dattera deres var gift med Oluf 

Roland og han ga seg ikke så lett, og stod steilt på sitt. For å prøve å få til en løsning på arvestriden 

møtte Anund på Raudaberg, Tord på Kvaafjord, Tord på Vigmostad og Tore på Melhus den 3. mai 

1585 opp på Foss etter anmodning fra Tore Pedersen. Alle de utenforstående var svorne lagrettemann 

og hadde stor anseelse i bygda. Tore ba dem om å prøve å få til et forlik mellom ham og Oluf Roland 

vedrørende den arveparten som kona til Oluf hadde i Foss. Tore påpekte at Oluf hadde tatt seg svært 

godt til rette i skogen og hogd ut atskillig mer eik og furu enn det som tilkom hans part, men Oluf 

hadde ikke lagt igjen noe av tømmeret til vedlikehold og utbygging på gården. Helst av alt ville Tore 

leie av Oluf den parten i gården som Oluf tilkom på hustruens vegne. Tore hadde ingen tro på at det 

nyttet og spørre Oluf om han ville selge sin part. Dersom ikke noe av dette skulle lykkes, så ville Tore 

tilby Oluf å makeskifte jord med ham, ved at Tore fikk Olufs del i Foss og at Oluf fikk jord av Tore i 

en annen gård. 

Lagrettemennene la saken frem for Oluf og han var ikke uvillig til å bygsle bort hustruens arvepart til 

Tore, men retten til laksefiske ville han ikke kvitte seg med. Tore bød da Oluf 1½ hud og 4 eng. i 

gården Kalleberg i Lista len, mot 1 hud og 7 eng. som Oluf hadde i Foss. Dette var ikke Oluf så veldig 

interessert i, og særlig var det retten til laksefiske i elva som han fremdeles stod steilt på. Dersom Oluf 

skulle makeskifte med Tore, da skulle han ha et sted med like godt fiske; det var det ingen tvil om.  

Et moment som kom frem var at Tore tross alt satt med bygslingsretten til Fossgården, så han kunne i 

utgangspunktet reise krav om å få leie den delen av bruket som Oluf satt på, for Olufs del var ikke 

fradelt som et eget bruk. 

Samme året, den 27. mai 1585, var det skyldsetting på Fossgården for den øvre husrekken, og 

gårdsskylda ble satt til 4 huder, med fisket 8 huder. Dette var sannsynligvis en altfor høy verdisetting, 

for det ble tillagt at laksefisket ikke på langt nær da var så godt som i tidligere tider.  

Tvisten mellom Tore og Oluf var fremdeles ikke løst til tross for iherdig innsats fra lagmennene, og 

dermed ble det klargjort for ny ”jordskiftesak” på Foss den 6. april 1586. Nye lagrettemenn var på 

plass, og de var: Christen Homme, Tiøde Skarstad, Tord på Vigmostad, Rasmus Øyslebø, Tord på 

Manneraak Oudkild på Lone og Aslak på Håland. Tore og Oluf hadde visstnok på forhånd blitt enige 

om å finne en løsning gjennom disse nye  
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lagrettemenn. Tore holdt fast på at gården ikke  

hadde benyttet laksefiske tidligere. Retten kom frem til at Tore var nærmest til å bygsle Olufs part i 

Foss med jord og fiske og alt som ellers tilhørte bruket. Oluf hadde tidligere uten lov hogd mer i 

skogen enn hans rett tilsa, og dermed fikk Oluf ikke senere ha noen rett til skogsdrift. Tore måtte 

betale Oluf 1 daler i året i bygselspenger og Oluf skulle også ha 1 spekelags som veide ett pund både 

for jord, skog og fiske. Det tømmeret som Oluf hadde hogd ulovlig i Foss skog skulle ha få lov til å 

beholde, da han fra da av mistet retten til hogst.  

Lagrettemennene avsluttet domsavsigelsen med følgende ord: ”Og for at dette forliket kunne bli 

tryggere og ingen ha grunn til mer trette og uenighet, men være venner og vel forlikte, hadde de med 

råd og samtykke fra soknepresten godtatt at de ordene som Oluf hadde brukt mot Tore i sinne, skulle 

være usagte og alt komm ei god gjenge”. 

Forliket holdt snaut i et år, for i 1587 var Oluf i gang igjen med hogst i Foss-skogen. Han ble innkalt 

til tinget på foss i 1588, men ville ikke møte. Tore var blitt lei av fremferden til Oluf, og han ville ha 

en endelig dom i saken og samtidig krevde han erstatning for de utlegg han hadde hatt vedrørende 

”jordskiftesakene” mot Oluf. 

 

006. Marete (Marit) Toresdatter Foss. Hun var gift med Halkjeld Hugesson Skofteland. N.- 1594-

1648 på Ytre Skofteland i Søndre Undal herred (Valle sogn). 

Marete arvet ved skifte etter faren i 1599 en lott på 6 kyr, 20 daler i sølv og kobber samt 3 mark i gull.  

Halkjeld satt i 1620, sammen med søsteren sin,  med 1½ hud jordgods i gården Ytre Skofteland, og i 

1638 hadde han eierparter i flere gårder rundt på Agder. 10 år senere satt Halkjeld med 3½ hud i Ytre 

Skofteland. Familien bodde på Ytre Skofteland, gnr. 61, i Søndre Undal (Sør-Audnedal sogn). 

 

007. Huje Halkjeldsen Ytre Skofteland. Født 1595 på Ytre Skofteland i Søndre Undal herred. N.- 70 

år gammel i 1665. Han var gift med Aashild Olsdatter Spilling. Dsk. 24.08.1674 på Ytre Skofteland i 

Søndre Undal. Hun var datter av Oluf Bjørnsen Spilling (-1625) 

I skattemanntallet for 1665 er Huje  

Halkjeldsen oppført som bruker av to  

tredjeparter av gården Ytre Skofteland. Ved skifte etter Aashild i 1674 var det følgende jordgods i 

boet: 4 huder i Ytre Skofteland med ødegårdene Vallerås, Skoftelandsheia og Kvåven og 2 huder i 

Greipstad sogn. Blant barnas arvegods nevnes at sønnen Bjørn fikk 1 hud Greipstad mens datteren 

Ingeri fikk 3 eng. i Skofteland og 1½ eng. i Greipstad. Familien bodde på Ytre Skofteland, gnr. 61, i 

Søndre Undal (Sør-Audnedal sogn). 

 

 

OPPSETT B: Etter K. A. Skarpeid sitt anetavleregister, del 4, 1991. Basert på lærer 

Syvert Mæsel og pastor Strømmes ættelister. 
 

005. ………. Engelbrektsdatter. Hun var gift med Jon Nilsen Skak. N. 1442. 

 

006. Aasa Jonsdatter Skak, i Sør-Audnedal. Hun var gift med Tore Hujesen Egeland, i 

Sør-Audnedal. 

 

007. Huje Toresen Skak, Sør-Audnedal. N. 1488. 

 

008. Tore Hujesen Skak-Foss, i Sør-Audnedal. N.- 1507. Han var gift med Sigrid Foss, i 

Sør-Audnedal.  

 

009. Tollef Toresen Skofteland, Melhus i Sør-Audnedal. 

 

010. Lensmann Tore Tollefsen Skofteland, til Manflå i Finsland. Han var gift tre ganger.  

 

 


