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Jørgen Smed.
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Smed i daglige tale, og han

etter at gamle smedmester

stadig yrte omkring han.
Han var nemlig en
fortreffelig forteller som
kunne sette guttefantasien
i sving og få barneøynene
til å stråle i forundring
over de mange rare og
utrolige ting Jørgen hadde
opplevet.
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skikkelser i Kopervik
i slutten av det
nittende århundre og
begynnelsen av det
tjuende århundre var
Jørgen Smed, eller
Jørgen Egenæs, som
var hans borgerlige
navn. Kjent var han
først og fremst fordi
han var den eneste
faglærte
smed
i
distriktet, og populær
ble han for sitt
smittende humør og
sitt vennlige vesen.
Jørgen Egenæs var
født i Kvinesdal den 30
åpril
1837,
og
sin
barndoms dialekt beholdt
han temmelig uforandret
til det siste. Som ganske
ung kom han i smedlære i
Stavanger
og
gikk
gjennom det lovbefalte
antall år som læregutt og
svenn. For å kunne kalle
seg
en
«riktig»
håndverkssvenn måtte en
midlertid i de dagene også
tilbringe minst et par år
såkalt «vandring», det vil
si å reise rundt og arbeide
i faget i Tyskland,
England og Frankrike.
Jørgen Egenæs holdt på å
starte på ferden som

Isak Nyborg var død.
Denne
såkalte
«foreskriving»
bestod
visstnok i at en deputasjon
fra Kopervik reiste til
Stavanger og ba Egenæs
slå seg ned i Kopervik.
Kopervik
hadde
den gang flere skips- og
båtbyggerier og dessuten
et stort oppland, så det
var en stor nødvendighet å
ha en utlært smed til
rådighet.
I 1861 kom så
Jørgen
Egenæs
til
Kopervik og overtok Isak
Nyborgs smie. Som skikk
og bruk var, fikk han
straks navnet Jørgen

I mange av sine
historier smurte han tjukt
på, ikke for å skrøne, men
for å more seg selv for å se
hvor langt guttene ville
følge med. Han var en
usedvanlig klok mann, og
hans historier inneholdt
ofte en spissfindighet som
ikke alle oppfattet.
Fram for alt var
han en samvittighetsfull
og
allsidig
fagmann.
Gårdbrukerne fra store
deler av Karmøy satte pris
på
ham
som
en
førsteklasses hjul-smed,
og det ruller den dag i dag
mange gamle kjerrehjul
på Karmøy som er
kommet fra Jørgens smie.
Allerede i 1867
bygde han eget hus med
smie på hjørnet av
Hovedgaten og Statsråd
Vinjes gate hvor det nå
står en forretning med
kontorer
og
med
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leiligheter oppe. Her i det
velkjente, lille rødmalte
huset
begynte
hans
sønner også å arbeide i
smedfaget etter hvert
som de vokste opp, og
smien måtte til slutt
utvides med tilbygg.
Tidsmessige
maskiner
ble anskaffet og der
arbeidet en tid Jørgen
med 4 sønner på en gang.
Jørgen Smed ble
skaperen av et helt
dynasti i smedfaget, idet
samtlige av hans sønner,
i alt 6 stykk, ble smeder,
likesom 2 sønnesønner og
1 dattersønn også lærte
faget.
Utviklingen
medførte at det gamle
huset måtte rives, og 2 av
sønnene bygde nytt hus
med smie ved siden av
det gamle. Da gamle
Jørgen Smed døde den
26 februar 1919, 82 år
gammel, var et liv i

trofast strev og slit
avsluttet og byen en
særpreget personlighet
fattigere. Men han vil bli
husket av alle som kjente
han.
4
av
Jørgens
sønner utvandret, men 2
av dem, Emanuel og
Selmer Egenæs fortsatte
forretningen i det nye
verkstedet. De forstod
begge å holde vedlike det
gode omdømmet faren
hadde skapt, både som
dyktige fagfolk og ved sin
gemyttlighet
og
sin
vennlige fremtreden. 2 av
Jørgens sønnesønner og
1 dattersønn begynte i
smedlære hos sin onkler.
Akkurat som i Jørgen
Smeds dager ble også
Brødrene Egenæs sin
smie et samlingssted for
alle som ville høre en
saftig historie eller nyeste
vits. Her gikk byens og

distriktets smågutter for
å få slipt sine skøyter, og
særlig Emanuel fikk
rykte
som
en
førsteklasses
fin-smed.
Slo en dørlås seg vrang,
kunne ingen slik som han
få bukt med den.
Selmer døde i
1944 og Emanuel ble
stående igjen alene, med
hjelp av de tre guttene av
tredje generasjon. 2 av
disse
utvandret
imidlertid, og den ene,
Andreas
AnkerAndersen
fortsetter
tradisjonen
i
eget
verksted. Emanuel har
nå også trukket seg
tilbake
fra
aktiv
virksomhet,
men
er
fremdeles som sin far en
stadig like frisk kilde å
øse av når det gjelder
historier om livet og
tilværelsen i Kopervik i
eldre tider.

Jørgen Emanuel Egenæs

Huset hvor Jørgen
Egenæs bodde I og
hadde sin smie.

G a m l e k i r k e b ø k e r s e n d t i n n t i l
S ta t s a r k i v e t f o r s k a n n i n g
Fra Vestvågøy kirkelige
fellesråd kan vi lese
følgende:
Etter anmodning fra
Statsarkivet i Trondheim
har vi i dag sendt inn en
rekke gamle kirkebøker fra
kirkekontorene
i
Vestvågøy.
Vanlig
prosedyre er at bøkene
skal sendes inn 80 år etter
siste
innfylling.
Nå holder de på med et
prosjekt for å få scannet
alle kirkebøkene, så derfor
har vi også sendt inn noen
litt "nyere" kirkebøker.
Når kirkebøkene er

scannet og samtidig gamle
nok til at de ikke er unntatt
offentlighet lenger, vil alle
kunne søke dem opp fra
Internett.
SLUT T PÅ F YS ISK
KIRKEBOKFØRING
Heldigvis har den digitale
v e r d e n
n å d d
kirkedepartementet også. Nå
har vi fått en elektronisk
kirkebok, så etter hvert kan vi
slutte å føre de manuelle
kirkebøkene. De enkelte
fellesrådene bestemmet når
de skal slutte med

Gamle kirkebøker sendt inn til Statsarkivet for skanning.
håndskrivingen. På Vestvågøy slutter vi å føre de manuelle
kirkebøkene ved årsskiftet 2012/2013.
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Fa m i l i e n O l e M a r t i n i u s
Simonsen

Første rekke fra venstre: Janne Oline, Ole Martinius, Anne Marte, Bergit Lovise
Bakerst rekke fra Venstre: Nilda Elsine, Olga Martea, Simon Andreas, Selma Alette og Astrid Matilde.
Sivert og Oscar Martinius var død når bildet ble tatt.

Nordstokko brnr. 18 Haugen.
Ole Martinius Simonsen ble født den 27 desember 1855 og døde den 15 desember 1934. Han var sønn av Simopn Olsen og
Anna Olsdatter fra Syre brnr. 18. Ole Martinius giftet seg den 18 mars 1885 I Kopervik med Anna Marte Jensdatter som
var født i 1862 og døde den 19 mars 1946. Hun var datter av Jens Ploug Sjursen og Olene Hansdatter fra Skudeneshavn
brnr. 48. Ole Martinius var sjømann i 1855, fra 1888 til 1891 bodde de på Syre men den 20 februar 1894 fikk Ole Martinius skjøte på bruket på Nordstokke, Stangeland brnr 18 Hauane, av morbror til hans kone, Nils Hansen, og de satt senere
som gårdsbrukere her. Han solgte garden videre til Sven Tomassen Ulvøy I 1925. Barna som de fikk sammen:
1.

Selma Alette ble født den 10 desember 1885 I Kopervik, ble gift den 3 april 1909 med Jakob Edius Larsen som
var sønn av Lars Larsen Svinør fra Kopervik. Selma døde den 21 September 1961 i Kopervik.

2.

Nilda Elsine ble født den 13 februar 1888 I Kopervik og ble den 1 april 1916 gift med Ludvig Andreas Gustav
Larsen som var også sønn til Lars Larsen Svinør. Nilda Elise døde I 1929.

3.

Janna Oline ble født den 4 November 1889 I Falnes. Hun ble aldri gift og døde den 8 desember 1967 og er begravd
sammen med sin bror Sivert.

4.

Bergit Lovise ble født den 25 februar 1891 I Falnes og ble den 3 mars 1917 gift med Knut Magne Hansen fra
Kopervik.

5.

Oskar Martinius ble født den 5 oktober 1894 I Kopervik men døde den 10 mai 1899.

6.

Sivert ble født den 11 oktober 1895 I Kopervik, men han døde bare 21 år gammel og da var han blitt gårdsbrukere på Hauane. Han er gravlagt i samme grav som sin søster Janne Oline.

7.

Simon Andreas ble født den 22 juli 1898 og ble gift på Island med Maggi, Simon Andreas var den som lærte
Islendingene å tråle etter rekker. Han og sønnen, Kristjan, omkom på sjøen den 25 September 1961.

3
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Oskar Martinius ble født den 15 oktober 1899 I Kopervik men døde den 19 april 1901.

9

Olga Martea ble født den 19 desember 1900 I Kopervik og ble gift med Johan Hovrud fra Valdres.

10

Astrid Matilde ble født den 21 desember 1904 I Kopervik og ble den 14 September 1935 gift med Albert Lundberg fra
Kopervik. Hun døde den ) mars 2003.

Karmøyværingen som lærte islendingene og tråle
rekerSimon AndreasOlsen fra Kopervik.
Høsten den 25 september 1961 omkom kopervikbuen
Simon Andreas Olsen og hans sønn, Kristjan, på
rekefiske utenfor Mjòifjördur øst på Island. Da hadde
han drevet rekefiske og fordeling av reker på Island i
flere tiår. I dag sies det gjerne at det var han som lærte
islendingene å tråle reker og at han ryddet veien for dey
islandske rekefisket. Men la oss gå enda drøye 30 år
lenger bak i tid.

M/S “Makrel”s
forlis.
Denne historie er bygget på
hva den nærmeste familie har fortalt
og hva aviser og skriv har kunnet
fortelle. På grunnlag av dette er det
blitt gjort opp en formening om
hvordan den tragiske hendelsen har
foregått.
M/S «Makrel» gikk ut fra
Kopervik den 5. november 1923
bestemt for Stjernarøy i Ryfylke for
å laste marmorstein bestemt for
Fredrikstad. Innlastingen tok 2

kommet i farvannet utenfor
Mandal, nærmere bestemt utenfor
Ballastskjærene. Da blåste det
opp til full storm igjen. Flere
fartøyer fikk problemer i det
forferdelige uværet, blant andre
M/S «Tone», en lastebåt som kom
fra England. Redningsskøyten
gikk ut fra Kristiansand til det
aktuelle området for å forsøke å
berge folk som var i nød.
Tre av de omkomne, fra venstre Edvard
Andreas, August Hermann
og Simon Holberg Einarsen

dager og 8. november ble kursen
lagt mot sør. Da det ble dårlig vær
utenfor Jæren tok de havn i
Egersund
Kvelden
den
8.
november. På grunn av storm og
dårlig vær ble M/S «Makrel»
liggende værfast til den 10
november tidlig på morgenen. Da
hadde stormen løyet og det var
mulig å fortsette turen videre
østover.
Utpå
dagen
den
10.
november var M/S «Makrel»

En teori om hva som skjedde
med M/S «Makrel» er denne:
Rørjernet brakk, det oppstod skade
på ror og propell, og uten mulighet
for manøvring var det ikke lenge
før det tungt lastede fartøyet ble
brukket ned i den høye sjøen.
Redningsskøyten hadde registret et
2 mastet fartøy som kunne være M/
S «Makrel» noe lenger til havs,
men da de skulle gå mot dette for å
yte hjelp forsvant det.

M/S «Makrel» ble bygget i 1904
på Varaldsøy i Hardanger . I 1917 ble
den satt inn en 80-100 hestekrefters
Skandia Lysekil motor. Fartøyet var
sterkt bygget og hadde i en periode på
6-7 år vært benyttet som ishavsfartøy,
den hadde også full seilføring. Det
eneste man fant igjen etter M/S
«Makrel» var noen vrakrester, resten
fra
livbåten
og
noe
annet
dekksinventar som trolig stammer fra
fartøyet. Det ble funnet ved
Gjeslingene litt østenfor Lindesnes.
M/S «Makrel» hadde 4 manns
besetning: Eier og fører var Edvard
Andreas Einarsen, 30 år. Hans to
brødre, Simon Holberg Einarse4n, 32
år og August Herman Einarsen, 22 år.
Alle kom fra Meløy i Helgeland, men
var bosatt på Karmøy. Den fjerde
mannen var Alf Finnhvalen fra Dønna
i Helgeland, alder ukjent. Edvard
Andreas Einarsen etterlot seg hustru
og 4 barn, de 3 andre var ugift. På
Eide og i Kopervik satt de pårørende
og ante ingenting om at noe galt var
skjedd med M/S «Makrel» og
mannskapet hennes. På grunn av
dårlig vær i en lang periode, kunne
det likevel hende at de var forsinket
og det ble ventet med å etterlyse
fartøyet enda en ukes tid. Det ble nå
forsøkt å finne ut hva som hadde
hendt med M/S «Makrel». På den
tiden var det meget vanskelig å kunne
foreta en effektiv etterforskning når
noe sånt skjedde og det ble antatt at
det måtte være M/S «Makrel» som
redningsskøyten hadde observert og
trolig sett gått ned den stormdagen
utenfor Ballastskjærene november
1923.
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WWW.wangensteen.net
Slektshistorie for alle.
Mange har spurt meg hvorfor eg
samarbeider med NSF og ikke DIS.
Årsaken er enkel. For 4 år siden henvendte jeg meg til DIS og et spørsmål
om samarbeid. Jeg sendte 3 brev og
ingen ble besvart. Da bestemte jeg
meg for at jeg overhode ikke ville
samarbeide med en forening som
tydligvis hadde en så arrogante ledelse. De fire siste årene har det blitt
konflikter, og det har faktisk medført
at jeg har fått mer energy. De som
kjenner med vet utmerket godt at jeg
ikke liker urettferdighet. Når har jeg

I n s i d e

Slektsbøker på
wangensteen.net for
medlemmer av foreningen
Lars Ove Wangensteens liste

S t o r y

Norges største privat samling av
digitalisert og publisert slektshistorisk material, og mitt samarbeid
med NSF er utmerket. Jeg kommer
også I fremtiden til å stille kritiske
spørsmål, og det litt morsomme men
tankevekkende nå er at flere DIS—
medlemmer henvender seg til meg
med spørsmål de selv ikke vil/tør
stille sin egen forening. Men jeg bade
vil og tør, og jeg har bare så vidt startet.
Lars Ove.

H e a d l i n e

over skannede slektsbøker
begynner etterhvert å bli lang.
Bøkene får du nå
medlemstilgang til fra
genealogi.no. Pr idag er det

godt over 200 titler her, med
store deler av de eldre
genealogiske publikasjonene
i Norge. Stadig nye titler
legges til.

Gardsnr. 66 Austrei/Østrem.Bruksnr.1.
AUSTREIM-ÆTTA
EN LENSMANNSÆTT FRA KARMØY
HANS SIMONSEN
Når denne slektstavle skal skrives, får mann begynne med stamfaren til lensmennene på Østrem. Hans
Simonsen, gift med Magdalene Andersdatter, datter av Anders Kjelden Tybo, prest i Nedstrand 1609-1629.
Om Hans Simonsen finnes en del opplysninger i Rogalnd Ættesogelags årshefte nr. 7, side 72 ff i Th.
Gjermundsens artikkel, ”Litt om den gamle Vervik-ætten i Strand”. Av denne artikkel tar vi dette med, Hans
Simonsen må være født før 1563 og helst atskillig før, det ser vi av opplysningene i Stavanger Domkapitels
Protokoll. Det var en langvarig strid on to gårder, nemlig ”Waage oc Noruold eller Welde” som fra gammelt av
skulle ha ligget til Avaldsnes prestegård, mens biskopene i Stavanger hevdet at disse samme gårder var bispegods.
I en geistlig rettsak om dette spørsmål den 17 juni 1612 blir det bland annet opplyst - Stavanger Domkapitels
Protokoll, side 226 - at den i 1604 avdøde biskop Jørgen Erickssøn hadde hatt disse gårder i rolig hevd all sin tid i
33 år, ca. fra 1571, mens det annetsteds, på samme side, sies at sognepresten hr. Christopher på Avaldsnes høsten
1560 hadde fått avslått to gårder fra biskop Jens Riber. På side 225 i Stavanger Domskapitels Protokoll står
følgende gjengivelse av et utsagn fra 1607, ”at salig m: Jørgen wden loug oc domb tog disse gaarde fra h:
Christopher, fordi hand icke vilde bandsette sin stiffsøn Hans Simensen i Kobberuig effter m: Jørgens befaling”.
Herav ses at sognepresten hr. Christopher Siguardssøn til Avaldsnes, prost over Karmsund, var stefar til Hans
Simenssøn. Men hvem faren, Simen, har vært, har det ikke lykkes å finne ut. Ingen bonde, jordeier eller prest ve
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navn Simon som kan passe, finnes. Kanskje Hans var prestesønn, siden moren var gift 2 gang med en prest, og Hans
selv var gift med en prestedatter.
I skattemanntallet av 1563 finnes ingen Simen i skibredene i Karmsund, og man måtte da kunne anta at Hans
far er død før 1563 og enken er så blitt gift med Avaldsnespresten. Det kjennes ingen søsken til Hans, og det synes
temmelig sikkert at han har vært enebarn i morens første ekteskap. Hvilken synd Hans hadde gjort seg skyldig i siden
han skulle bannsettes i ca. 1571, gir heller ikke kildene opplysninger om. Men man kan vel anta at Hans Simenssøn
ikke har vært rene barnet i 1571, og må tro at han er født senest i 1550 og således minst 21 år og myndig i 1571, da det
kirkelige forbanneldens sverd hang over hans syndige hode.
I 1603 og 1613 nevnes Hans Simenssøn som jordeiende bonde. Han var en rik mann og skattet i 1603 av 1 løp
smør, 3 ½ pund korn og i 1613 av 6 pund korn, 3 løper smør og 1 hud. I 1617 eide han:

Stangeland skibrede:

Mandnes.....................................pantegods 2 vett 4 specidalar korn.
Aackre.........................................pantegods 5 vett korn.
Øffre Lichnes...............................pantegods 1 pund korn.

Avaldsnes skibrede:

Østrøm........................................7 vett 2 specidalar korn.
Qualuagh.....................................pantegods 2 vett korn.

Leranger slibrede:

Inndre Quamb.............................3 løper smør.

Kvie skibrede:
Lille Helleland.............................1/2 vett korn.

Haugland skibrede:

Undem.......................................2 pund 11 specidalar korn.
Lille Undem................................2 ½ vet korn.
Helleland (ødegård)...................14 specidalar korn.
I alt 3 løper smør, 10 pund 1 vett 2 specidalar korn.
Hvilken gård han bodde på der på Karmøy, ses aldri nevnt. Han kalles 1605-1612 i Stavanger Domkapitels
Protokoll Hans Simenssøn i Kobberuig, i 1617 i jordboken for Leranger skibrede, Hans Simenssøn i Kaarsund )
Karmsund). Hans enke er i 1624 bosatt på Østrøm i Avaldsnes skibrede.
Hans Simenssøn er nok død før 1624 og enken i 1629, da der skiftes etter dem. Og eldste sønn, Simon Hansen,
fikk da 7 vetter 2 specidalar korn i Østrem. Han ble så noen år, 1635-1640. lensmann i Stangeland skibrede. Han var
antaglig gift med en datter av lensmann Rasmus Stangeland. Han hadde nemlig en sønn ved navn Rasmus, som også
ble lensmann.

Christopher Hansen Rossebø arvet:
Dommersnes 1 løp smør...............................................24 spann korn.
Liknes 1 pund korn........................................................24 spann korn.
Helleland L. 5 spann korn.............................................. 5 spann korn.
Helleland st. 2 spann korn............................................. 2 spann korn.
Totalt hadde Chrisopher Hansen 55 spann korn.

Anne Hansdatter arvet: Kvam 1 løp 12 mark smør......................28 spann korn
Marete Hansdatter arvet: Kvam 1 løp 12 mark smør...................28 spann korn.
Kari Hansdatter arvet: i morsarv i Kvam 1 løp 6 mark smør.........26 spann korn.
Magdalene Hansdatter arvet: Høines 1 pund 2 spann korn.
Mannes 2 spann korn...................28 spann korn.

Asseline Hansdatter arvet: Undem Stor.....................................32 spann korn.
Halvsøsteren Ingeborg Hansdatter som ble gift med Olav Ørpetveit arvet: Hemmingstad, 13 spann korn som hun
hadde fått i farsarv for lenge siden.
Hans Simomsens enke er i 1624 bosatt på ”Østrøm” i Avaldsnes skibrede. Da nevner odelsboken henne og
hennes sønner og svigersønn:

Joenn Hanssenn:
Høijness...............................................Korn 11 ½ specidalar.
Mandeness...........................................Korn 2 specidalar.
Hemmingstad.......................................Korn 6 ½ specidalar.
Ørpetued..............................................Korn 6 bmark.
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Denne Joenn står oppført i odelsboken som sønn, men leser man i Bygdeboken for Skudenes og
Skudenshavn, side 457, står det at de tror det er en sønn eller svigersønn. Det er ikke så meget vi vet om denne
karen her, jeg for min del tror han er en sønn til Hans Simenssøn for hvem skulle han ha vært gift med av døtrene
til Hans Simensøn og Magdalen Andersdatter.

En Karmøybu som var med i verdenskrigen.
Det var mange skandinaver med i den canadiske
kontingent under 1 verdenskrig, blant dem Karl Dahl,
Tjøsvold, som sammen med sin fetter ble såret ved Ypres.
«Påkjenningen var størst like før vi skulle i ildlinjen – ikke
under selve kampen».

Karl var født den 12. mai og døpt den 21. mai 1893. Kilde: Åkra i Kopervik 18821905. Han var sønn til David Dahl og Marta Karine Knutsdatter fra Vea
bruksnr. 1.

Av Karmøybuer er det en hel del som har krysset Atlanteren og
har levet «over there» i kortere eller lengre tid, for så å komme hjem
for å slå seg til ro på hjemlig grunn. En av disse er Karl Dahl på Åkra.
Foruten et flerårig opphold i Canada, har Karl Dahl i tre år
tjenestegjort i den Canadiske armè og også vært med å gjennomleve
verdenskrigens hårde påkjenning som ingeniørsoldat i det utsatte
frontavsnitt ved Ypres. Karl Dahl slapp ikke uskadd fra
verdenskrigens Ragnarok, han ble gassforgiftet, og hadde problemer i
mange år med å overvinne gassens farlige påkjenning.

Carl Dakl og Marta Kristine Rasmussdatter Storøy tok ut lysning den 6 oktober 1924 for så å gifte seg. Kilde: Kopervik og Åkra i
Kopervik 1919-1940.

Familien til Karl Dahl.
Karl Davidsen Dahl ble født den 12. mai 1893 og døde den 30. desember 1962. han var sønn til David Dahl
og Marta Karine Knutsdatter fra Vea bnr. 1. Han ble gift i oktober 1924 med Martha Kristine Rasmussdatter
Storøy som ble født den 29. september 1900 og døde den 22. oktober 1974. Hun var datter til Rasmus Endresen og
karen Torsteinsdatter fra Sævik bnr. 23.
Barn:
Kaia Davida, født den 18. februar 1926 og ble gift med Johan Gundersen. Tjøsvoll bnr. 74.
Govert, født 1. desember 1927 men han døde den 1. mai 1935 8 år gammel.
Ragna Kristina, født 19. juli 1929 og ble gift med Kristian Øystein Lande. Norheim.
Dagny Laurine, født den 27. juli 1931 og ble gift med Peder Pedersen Lund. Tjøsvoll bnr. 180.
Torhild Eleanor, født 4. september 1933 og ble gift med Marthin Wiik. Stavanger.
Klara Marie, født 4. januar 1935 og ble gift med Olav Ingvald Nodland. Tjøsvoll bnr. 421.
Gunvor, født den 26. november 1939 og ble gift med Håkon Hagbartsen Sandhåland. Tjøsvoll bnr. 131.
Govert, født 29. mars 1940 og ble gift med Torun Sandhåland. Tjøsvoll bnr.3-4
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Rogalending som berømt
Kunstner I amerik a
Mange Rogalendinger som utvandret til
Amerika er blitt kjente menn, både som
politikere, biskoper, leger, vitenskapsmenn o.s.v.
Men så vidt vi kjenner til er det bare en,
iallfall fra indre Ryfylke, som virkelig har
slått igjennom som berømt billedhogger.
Det er Torleif Knaphus fra Vats.
Han er født I 1881 og tilhører en gammel Ryfylkeætt. Hans far, Lars Knaphus,
drev som malermester I Vats hele sitt
liv. Gamle folk I Vats og bygdene der
omkring vil ennå huske den vittige Lars
Knaphus som alltid hadde en spøk å
fortelle.
Straks etter at Torleif sluttet skolen var
han med faren og lærte å male, men
kom senere I malerlære I Haugesund.
Han var en ivrig og fremragende
idrettsmann, og på et stevne I Stavanger for Vestnorge I 1901 representerte han Haugesund sammen med
et par andre unge menn. Han tok 2 premie I spykast. Han forteller at om kvelden var det store festligheter med premieutdeling, men etter som han nå var
ferdig med sin læretid I Haugesund,
bestemte han seg for å reise til Kristiania, og samme kveld brakte han sin
gamle vadsekk ombord I kystruten. Det

var smått med både mynt og utstyr,
og han satt I flere timer på dekk
utover natten. Da han kom til Kristiansand, kjøpte han billigste klasse
derfra. På den mate sier han, sparte
han til et malted og en dags losji
etter han kom til hovedstaden. Der
var han heldig og fikk en god job
hos en malermester, og med den
største nøysomhet sparte han seg
opp 600 kroner, og gikk så fra
høsten av inn for tegne og
malerkunsten. Han kom I
forbingelse med professor Dietrich
og fikk tillatelse til å tegne og male
på Nasjonalgalleriet. Straks etter
møtte han Harriet Backer, som han
minnes med takknemlighet. Hun
fikk interesse for den begavede
unge mann og lot ham få fri undervisning I et helt år. Hans interesse
og evner gikk imidlertid mer I retning av modellering og billedhoggerkunst enn maling, og han
studerte derfor I lengre tid hos Lars
Utne på “Den kongelige tegne– og
kunstskole” som det tidligere het.
Begavet som han var ble han stilt I
utsikt et stort stipendium for videre
utdannelse I Italia. Men da hadde
han allerede bestemt seg for å

reise til Amerika, hvor han hadde
flere slekninger. Etter noen år I
Amerika reiste han til Frankrike og
utdannet seg på flere skoler I Paris.
Våren 1914 vant han 1 pris for et
billedhoggerarbeide på en utstilling I
Paris.
Så bar det til Amerika, hvor han
studerte hos den velkjente billedhogger Robert Eiken. Deretter
studerte han en tid I Chicago hos
den berømte billedhogger Albin Pelaskey, som var en tsjekkoslavisk
herkomst.
Ved dyktighet og flitting arbeid fikk
han således en omfattende og grundig utdannelse. Han har deltatt og
vunnet i mange konkurranser og
utført en rekke store arbeider i
mange stater I Amerika og Canada. I
hovedstaden Washington er han
også representerte med et arbeid.
Et av hans hovedverk star I Salt
Lake City. Det forstiller mormonenes
vandring til Utah. Dette regnes for et
ualminnelig følsomt og vakkert
skulpturarbeide. Han har fortalt selv
at han arbeidet I måneder bare med
å få “fart og bevegelse” I hjulene på
den avbildede kjerre. Det er et arbeid som kunstnere fra mange
kanter av landet kommer til Salt
Lake City for å studere.
Torleif Knaphus er sterkt knyttet til
Norge, og han har gjort ære på sin
hjembygd og sitt fedreland. Selv om
han en bramfri, fin og beskjeden
natur.
Han hadde 4 brødre som alle reiste
til Amerika. Den eldste var Lars. Han
drev en stor malerforretning I
Amerika. Det gjorde Andreas, den
yngste også, mens Sakarias og Martin drev som farmere. Martin kom
tilbake til Vikebygd.
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U v i k ( u t v i k ) . B r u k n r .1 - 4 .
Vi vet lite om eiendomstilhøvet I

Utvik

før vi kom et stykke ut I 1660 årene. Det
vi vet at garden tidlig på 1600 tallet var
eid av lector I Stavanger, Claus Lauritsen
Scavenius, sønn til den tidligere bispen I
Stavanger, Laurits Claussen Svanenius.
Kanskje var det bispen som I sin tid
hadde sittet som eier? Claus Scavenius
kom I pengevansker og matte lane hele
265 riksdalar av Holger Kristoffersen på
Utvik mot pant I Utvik. Låner ble aldri
innfridd, og I 1704 tok Jakob Olsen Utvik som gift med en av etterkomerne til
Holger, over odelsretten fra sønnesønnen til Claus Scavenius med samme
navn. Det var de to sønnene til Jakob og
konen Inger, Hans og Knut, som senere
kom til å dele garden opp I de to hovedbrukene som er utgangspunktet for alle
senere bruksdeling.
Etterkomerne etter Knut sitt fremdeles
på Utvik. Hans fikk derimot ikke barn
som levde opp, og hans part kom ut av
slekten. Mellom annet presteenken
Karen Marie Garmann Schanche ble
buende her en tid.
Alt så tidlig som omkring 1520 var det
tre brukerer, men med noe ulike størrelse, delingen var ikke jevn og fin. Noen
parter ble skilt fra og lagt inn under andre bruk etter en tid. Andre parter hadde
I hovedsak samme størrelse over flere

generasjoner. I 1801 var det således fire
bruk på Utvik. I 1865 var det fremdeles
bare fem bruk. Ved folketellingen I 1900
var det femten bruksnummer, men det
budde folk på bare ni av de.

ellers er de ukjent. I 1563 er det en som
heter Anders som er nevnt i skattelisten
samme året, sammen med en som heter
Arnbjørn og de drev Utvik, men ellers er
de ukjent.

Utenom de som satt som gardsbrukerer
og eierer eller pakterer av de brukene,
budde det også en rekke husmenn og
andre oppsitterer på Utvik opp gjennom
hundreåret. En av de eldste husmannsplassene er Tunge som var busatt
alt omkring 1700. Så tidlig finn vi også
nevnt Tre og Beite. Senere på 1700 tallet møter vi Dalen og Blodteigen som var
busatt. Rødkleiv er et navn som dykker
opp på 1800 tallet. Det budde allerede
på 1800 tallet ganske mye folk på Utvik.

Mellom

Første gang vi får kjennskap til folketallet
på garden, er i sjelregisteret fra 1758. da
budde det i alt 30 mennesker her på
brukene og på husmannsplassene. I
1801 var tallet doblet til 60, og det bare
auke på. I 1865 budde her 131 mennesker, og I 1900 var tallet opp I hele
253.

Brukerer

før 1600 hadde vi en som

heter Kjetil, denne mannen er nevnt i en
skatteliste fra 1519 sammen med en
som heter Torbjørn, men ellers er de ukjent. I 1521 var det en som heter Torger
som er nevnt i en skalleliste fra samme
år sammen med en som heter Rolf men

Utvik I 1952 med innmarken ned mot den vide Bøvågen. Utsira I det fjerne.

1600 og ca. 1730 på det vi

kaller Bruk A har vi i perioden 1603 til
1606 en som heter Jens, denne mannen
er nevnt i to skattelister I begynnelsen av
1600 årene, men ellers er han ukjent. I
perioden 1610 til 1612 er det en kar som
heter Peder, denne mannen er også bare
et navn i skattelistene uten at vi vet noe
mer om opphav eller etterkommerer. Men
i perioden 1614 til 1649 kom Holger
Kristoffersen, født ca. 1585, han var kanskje sønn til presten Kristoffer Sigurdsen
på Avaldsnes. Han giftet seg med Asseline Hansdatter, som var datter til Hans
Simonsen og Magdalene Andersdatter på
Austrei I Stangeland bnr. 1.
Barn:
1.

Kristoffer, født ca 1615, busatt på
Utvik bruk B.

2.

Hans.

Det er noe uvist hvem Holger var, men en
ikke usannsynlig teori går ut på at han var
prestesønn. Som svigersønn til den store
jordegodseieren Hans Simonsen på Austrei, er det ikke uventet å finne han som
eier av 14 spann korn i Mannes i Åkra og
6 1/2 spann korn i Hemingstad i Skåre.
Senere ble etterkomerne hans også eier
av Utvik. Det skjedde ved at han og sønnene hans panta garden til seg fra den
geistlige Claus Lauritsen Scavenius, kannik i Stavanger. Senere ble Holger og
Asseline også eier av en part i Undheim i
Time på Jæren etter foreldrene hennes.
De satt som brukerer av en part i Utvik til
1649 da det er sagt at de styrte 7 vetter
korn i garden, det vil si 7/10 av hele Utvik. Fra 1611 hadde det vært to brukerer
på garden. En sønnesønn, Ola Kristoffersen, sønn til Kristoffer Holgersen, tok
over etter Holger og Asseline. Holger eide
8 spann korn i Topnes og 1 spann i Li i
Nedstrand. Han var kirkeverger fra 1617
til 1619.

S l e k t s f o r u m
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Ola Kristoffersen som var sønnesønn til
Holger Kristoffersen tok over garden
etter Holger. Ola var født ca. 1643, han
var sønn av Kristoffer Holgersen og Siri
Monsdatter fra Bruk B. Ola ble gift to
ganger, først med Ingeborg/Inger Bårdsdatter, hun døde ca. 1677 og var datter
til Bård Trulssen fra Nordbø bnr. 1. Andre gang med Brita Olsdatter, datter til
Ola Reidarson fra Nedre Hauge bnr. 3.

P a g e

Kirsti på Stongo I Torvastad bnr. 6. Brita
var enke da hun ble gift med Kristoffer.
Barn fra 1 ekteskap:
1.

Ola, født ca. 1643 ble gift med
Ingeborg/Inger Bårdsdatter fra
Utvik bruk A.

2.

Asseline.

Barn fra 2 ekteskap:
3.

Siri, født ca. 1651 ble gift med
Frans Olsen fra Austevik bnr. 1.

Inger, født 1680 og ble gift med
Jakob Olsen fra Utvik.

4.

Eli, ble gift med Tolleiv Tolleivsen
fra Utvik Ao-1.

Første konen til Ola blir kalt Inger I
skifteprotokollen, men Ingeborg I tingboken da Ola og svigerfaren Bård
Trulssen ble stevnet av sorenskriveren
fordi de ikke hadde holdt skifte etter at
Ingeborg/Inger døde på lovformelig vis.
Skriveren hadde gått glipp av noen av
inntektene sine. Mest sansynlig så
heter hun Inger, for den andre konen til
Ola ble mor til en datter med det navnet. Alt i 1681 må han ha vært gift på
nytt, for da er hen nevnt med kone i
tingboken. Ola var kirkeverger fra 1672
til 1673.

5.

Marta, ble gift med Ivar Asbjørnsen.

6.

Brita, ble gift med Kristen NN fra
Utvik bruk B.

7.

Holger, født ca. 1664 ble gift
med Brita Gudmundsdatter fra
Utvik bruk B.

8.

Anna, født ca. 1673 ble gift med
Anders Johannessen fra Skeie
bnr.7.

Barn fra 2 ekteskap:
1.

Det var far til Ola, Kristoffer Holgersen
som eide garden, hvor stor part Ola og
konene brukte vet vi ikke, kanskje
halvdelen.

Bruk

B i 1612 var det en som heter

Peder som var der men denne mannen
er bare nevnt dette ene året og er ellers
ukjent. I perioden 1611 til 1620 var det
også en kar som heter Kristen, denne
mannen brukte Utvik sammen med
Peder og senere med Holger Kristoffersen. Det er god grunn til å tro at det
er Kristen Valtersen det er snakk om
som kom til Indre Eide i Stangeland bnr.
11 og er svoger til Holger Kristoffersen.
I perioden 1617 til 1642 var det en som
heter Torger, denne mannen brukte
Utvik sammen med Holger Kristoffersen
i en lengre periode. Ellers er han ukjent.
I perioden 1643 til 1676 tok Kristoffer
Holgersen over Bruk B, han ble født ca.
1615 og døde 1676 og sønn til Holger
Kristoffersen og Asseline Hansdatter fra
Utvik bruk A. Han var først gift med Siri
Monsdatter og senere med Brita Klausdatter, datter til Klaus Gunnarsen og

1 0

nevnt et par ganger i tingbøkene i 1680
årene, men er ellers ikke noe kjent. I
1698 var Brita med og solgte gods i NerHaugo i Torvastad til Elias Toresen, noe
som kunne tyde på at Kristen da var død
og at han var i slekt med de andre selgerne, Ola Vikingstad, Reidar Skeie, Knut
Andersen Torvastad, Rannveig Vårå,
Magla Landanes og Vendel Hauge. Det er
ikke kjent om Brita og Kristen etterlot seg
barn.
I perioden 1698 til 1711 drev Holger
Kristoffersen og hans kone Brita Gudmundsdatter garden. Holger var født ca.
1664 og døde den 31 januar 1745 og var
sønn til Kristoffer Holgersen og Brita
Klausdatter. Brita døde i 1721 og var
datter til Gudmund Bårdsson og Eli
Salvesdatter fra Øvra Hauge bnr.1.

Her ser vi at Holger Kristoffersen døde den 31
januar. Kilde: Avaldsnes I Avaldsnes 17111764.

Barn:

9.

Karen, født ca. 1667 ble gift med
Torkel Ånensen fra Søra Velde
bnr.5.

1.

Brita, født ca. 1705 ble gift med
Matias Danielsen Tanche fra Fosen.

10.

Ingeborg.

2.

11.

Malene. En av disse ble trolig gift
med Anders Olsen på Stongo I
Torvastad bnr.1.

Gudmund, reiste til Holland i
1734.

Kristoffer ser ut til å ha tatt over 3 vetter
korn, dvs omkring en tredjepart av Utvik,
i 1643. Han brukte så garden sammen
med sin far i mange år, men drev hele
Utvik alene noen år til sønnen Ola
Kristoffersen fikk komme inn på en part i
1660 årene. Så drev han og Ola garden
sammen en tid, men Kristoffer var eier
av hele garden, det var 2 1/2 pund korn
landskyld. I 1653 var Kristoffer en av
partene i en sak om Kvalavåg, noe som
kan tyde på at første konen hans, Siri
Monsdatter, var søster til Anders
Monssen på Søre Velde. En datter og en
svigersønn tok over etter han og Brita.
Kristoffer var kirkeverger fra 1652 til
1653.
I perioden 1680 til 1698 har vi Kristen
som ble gift med Brita Kristoffersdatter
som var datter til Kristoffer Holgersen og
Brita Klausdatter. Brita og Kristen er

Holger betalte nygiftingstoll i 1698 og ble
vel gift det året. Samtidig kan han ha tatt
over halve Utvik etter søsteren Brita. Han
er nevnt som bruker her i manntallet fra
1701. I 1706 er det sagt at han brukte
halve garden. I 1711 er han nevnt med
kone og to barn som vel må ha vært to
døtrer. Før 1720 ser han ut til å ha sagt
fra seg halvdelen av Utvik til brordatteren
og mannen. Men han budde på Utvik like
til han døde omkring 80 år gammel.

Bruk A-B .
I perioden 1701 til 1729 var det Jakob
Olsen og Inger Olsdatter som drev garden
her. Jakob ble født ca. 1674 og døde i
1727, han var sønn til Ola Bårdsen og
Barbro Andersdatter fra Vikingstad
bnr.17. Inger som ble født ca. 1680 og
døde i 1771, hun var datter til Ola Kristoffersen og Brita Olsdatter. Inger ble gift på
nytt i 1729 med Kristoffer Simonsen fra
Litlasund i Skåre.
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Jakob Uvig star det her men det er Jakob
Olsen. Desverre står det bare årstallet ikke
dato. Kilde: Avaldsnes i Avaldsnes 17111764.

Barn:
1.

Ola, født ca. 1701, han var
sjømann og seilte fra Holland i
1720 årene.

2.

Hans, født ca. 1703 og ble gift
med Anna Jensdatter, ble busatt
på Utvik bnr.5.

3.

Knut, født ca. 1706 og ble gift i
1729 med Marta Jensdatter, ble
busatt på Utvik bnr.1.

4.

Død født barn i februar 1711.

Avaldsnes i Avaldsnes 1711-1764.

5.

Bard, født ca 1711.

6.

Borghild, født ca. 1715 og ble
gift med Kristen Nilssen på
Norde Velde bnr.9.

7.

Barbro, født 11 desember 1718
og ble gift den 25 juni 1744
med Peder Aslaksen, Austrei
bnr.9. I Stangeland.

P a g e

spann 10 1/2 mark korn i Utvik av Frans
Austevik, Anders Stongo og Karen
Kristoffersdatter.
Jakob hadde dårlig helse de siste
leveårene sine. Inger tok han med til
doktor i Stavanger og de brukte store
summer på apoteker Rydsel. Men det ble
ingen bedring. I tingboken fra 1727 finn
vi at Inger sto fram og sa at mannen
hennes hadde tilbrakt de siste to årene i
sengen og at hun for tiden ikke hadde
voksne i familien til å hjelpe seg med
gardsdriften. Sønnen Knut var kalt inn til
militærtjeneste i København, og hun ba
retten om å få beholde han på garden.
Ola, den eldste sønnen, hadde vært
utenlands i seks år. Men hun fikk ikke
hjelp, og Jakob døde to år senere. Da hun
giftet seg på nytt, ble garden delt mellom
de to sønnene Hans og Knut, men like til i
1750 årene finn vi Inger ført som bruker
av en liten part på 6 spann korn i Utvik.
Jakob var kirketrener i 1710 til 1712.

Bruksnr.1.
Fra bruk A-B i 1729.

1.

I perioden 1729 til 1772 drev Knut
Jakobsen og Marta Jensdatter her. Knut
var født ca. 1706 og døde i 1759, han
var sønn til Jakob Olsen og Inger
Olsdatter på Utvik bruk A-B. Han ble gift
den 13 november 1729 med Marta
Jensdatter som var født ca. 1708 og
døde i 1772. Hun var datter til Jens
Holgersen og Gunhild Johannesdatter på
Håvik bnr. 2-6.
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5.

Bård, født 6 november 1740 men
døde liten.
6.
Anna, født 10 august 1743 og
døde den 7 og begravd den 15
november 1821.
7.
Bård, født 17 mars 1748 og ble
gift med Ingeborg Larsdatter på
Utvik bnr.1-2.
8.
Marta, født 10 mars 1752 og døde
den 17 juni 1795, 43 år gammel.
9.
Karen, født 1756.
Etter at faren var død, tok Knut over en del
av Utvik. I slutten av 1740 årene satt han
som bruker av godt over halvdelen av
garden, 6 vetter eller 36 spann korn
fordelt på to 18 spann parter. Etter at
Knut var død, styrte enken Marta disse 1
1/2 pund korn til hun selv døde i 1772. av
dette eide de selv 15 spann som fall på
Marta og barna da Knut døde. I 1772
delte datteren Karen og sønnen Bård
jorden mellom seg.

2.

I perioden 1772 til 1799 drev Bård
Knutsen og Ingeboeg Larsdatter her. Bård
ble født 17 mars 1748 og døde den 30
juni1799, 51 år gammel. Han var sønn til
Knut Jakobsen og Marta Jensdatter fra
Utvik bnr.1. I 1786 ble han gift med
Ingeborg ble født i 1762 og døde 1850.
Hun var datter til Lars Hanssen og Tordi
Hansdatter fra Skeie bnr.2. etter Bård
døde ble Ingeborg gift på nytt med Kristen
Jakobsen fra Utvik.

Avaldsnes I Avaldsnes 1711-1764.

Peder Aslaksen og Barbro Jakobsdatter gifter
seg den 25 juni 1744
Avaldsnes i Avaldsnes 1711-1764.

Inger og Jakob tok over halve Utvik
omkring 1700 og drev de første årene
halve garden. Den andre halvdelen drev
farbror til Inger. Gjennom far sin var
Inger odelsberettige, og etter vært
handlet de til seg hele garden. Alt i
1697 kjøpte Jakob 4 spann 7 mark
korn i Utvik av Tolleiv Tolleivsen og Ivar
Asbjørnsen. I 1703 kjøpte han 7 mark
korn av Holger Kristoffersen og i 1709 5
vetter korn av flere personer, slik ar de
ble enebrukerer på den store garden
den siste tiden Jakob levde. I 1723
kunne de på dette fø 4 hester, 22 kyr
og 6 sauer og så 18 tønner og høste 80
tønner korn. I 1707 kjøpte Jakob 6

Knut Uvig og Martha Jensdatter ble gift
(Dominica 13 Trinitatis) som er 13 november
1729. kilde: Avaldsnes i Avaldsnes 17111764

Knut Jakobsen Uvig døde den 17 april 1759 .
Kilde :
Avaldsnes i Avaldsnes 1711-1764.

Barn:
1.
Gunhild, født 1729 og ble gift
med Joakim Mikal Langclas på
Utvik Ao.32.
2.
Karen, født 8 oktober 1732 men
døde i 1733.
3.
Karen, født 14 juli 1734 og ble
gift med Tollak Olsen på Utvik
bnr.5.
4.
Dødfødt barn, født 1738.

Bård døde den 30 juni 1799. Kilde: Avaldsnes i
Avaldsnes 1765-1800.

Bård Jakobsen og Ingeborg Larsdatter ble
trolovet den 27 desember 1787 og gift den 24
januar 1788. Kilde: Avaldsnes i Avaldsnes
1765-1800.

Barn:
1.
Marta Oline, født 12 oktober 1787
men døde samme år.
2.
Thorni Oline, født den 2 november
1788 og ble gift med Knut
Villumsen fra Tuestad bnr.3.
3.
Hans Knut, født 23 juni 1791 og
ble gift med Eli Askildsdatter fra
Utvik.
4.
Jakob, født 7 oktober 1792 men
døde samme året.

S l e k t s f o r u m
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Anna Marta, født 19 april 1795
og ble gift med Kristian Olsen fra
Utvik bnr.6.
Marta Serine, født 18 September 1796 men døde samme
året.

fra Kolstø bnr.8.

Kristen Jakobsen og Ingeborg Larsdatter ble
gift den 12 juli 1800. Kilde: Avaldsnes I
Avaldsnes 1765-1800.

8.

Marta Kristine, født 15 februar
1798 men døde samme året.

9.

Bard, født 25 mars 1799 og ble
gift med Marta Kristine Kristensdatter fra Utvik bnr.7.

1.

Marta Katrine, født 11 januar
1801 og ble gift med Ivar Andersen på Utvik Ao-26.

Da moren døde, tok Bård over halve
bruket etter henne, 18 spann korn. Av
dette eide han selv 12 spann som han
til dels hadde arvet, dels handlet til seg.
Etter hvert tok han også over en del av
det svogeren Tollak og søsteren Karen
brukte, slik at de siste årene på Utvik,
satt han og Ingeborg som brukerer av 1
pund korn. Dette brukte Ingeborg og
andre mannen hennes senere noe år, til
sønnene hennes var blitt voksne.

2.

Lars, født 28 februar 1802 men
døde den 24 april 1803.

3.

Jakob, født 30 september 1804
men han døde alt den 19 oktober 1811.

3.

I perioden 1800 til 1810 hadde vi

Kristen Jakobsen som ble I 1800 gift
med Ingeborg Larsdatter. Kristen ble
født i 1772 og døde den 24 april 1814.
Han var sønn til Jakob Kristiansen og
Katrine Larsdatter fra Utvik Ao-26. Ingeborg ble født 1762 og døde 1850. Hun
var datter til Lars Hanssen or Tordi
Hansdatter fra Skeie bnr.2.
Kristen Jakobsen døde den 24 april 1814,
44 år gammel.

Barn:

Kristen og Ingeborg stod for disse 24
spann korn en 10 års tid til den eldste
sønnen hennes med Bård Knutsen ble
voksne og tok over. I 1810 hadde de
igjen 1 vett eller 6 spann korn.

4.

Ingeborg døde den 10 og begravd den 15
august 1850, 88 år gammel.

Hans Knut ble for andre gang gift den 30
oktober 1819 gift med Mangela Ådnesdatter.

Barn fra 1 ekteskap:
1.

2.

Ingeborg Kristine, født 15 januar
1815 men døde den 7 mai
samme året.

3.

Bard, født 25 februar 1816 men
døde 23 mai samme året.

4.

Ingeborg Kristine, født 20 april
1817 men døde 12 November og
begravd 7 desember samme
året.

Barn fra 2 ekteskap:
5.

Ådne, født 26 april og døpt 28
april 1820 og ble gift med Ragnhild Halvorsdatter.

6.

Ane Eline, født 29 september og
døpt 6 oktober 1822 men døde 7
november og begravd 15 november samme året.

7.

Bård, født 5 juli og døpt 6 juli
1823 og ble gift med Tåren Agnete Halvorsdatter fra Utvik
bnr.2.

8.

Eli, født 1 mai og døpt 4 mai
1826 og ble gift med Mons
Sivertsen fra Våge bnr.8.

9.

Kristen , født 9 mars og døpt 15
mars 1829 men døde samme
året.

10.

Kristen, født 22 juni og døpt 26
juni 1831 og ble gift med Mette
Elen Larsdatter fra Utvik bnr.7.

11.

Tala, født 9 februar og døpt 15
februar 1835 men døde 5 april
og begravd 12 april samme året.

12.

Hans Matias, født 15 september
og døpt 18 september 1836 ,
reiste til Amerika.

I perioden fra 1810 til 1841 hadde

vi Hans Knut Bårdsen som ble født 12
juli 1812 gift første gang med Eli
Askildsdatter. Etter Eli døde så ble han
den 30 oktober 1819 gift med Mangela
Ådnesdatter. Hans Knut ble født 1791
og døde 1853. han var sønn til Bård
Knutsen og Ingeborg Larsdatter fra
Utvik bnr.1. Eli ble født 1786 og døde
1818, hun var datter til Askild Sørensen
og Marta Johannesdatter fra Fiskå
bnr.1. Mangela var født 1796 og døde
1840, hun var datter av Ådne
Anderssen og Tala Kristensdatter fra
Brekke bnr.4.

Hans Knut ble den 12 juli 1812 gift med Eli
Askildsdatter.

Ingeborg ble født den 12 april 1762.
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Marta, født 14 februar 1813 og
ble gift med Anders Halvorsen

Hans Knut tok over 18 spann korn I Utvik
etter moren og stefaren I 1810. Skøytet
er datert 2. oktober det året. Moren
eiede også 6 spann som var bygslet bort
til Ola Jakobsen, senere Ola Olsen. Mer
om disse under bruk 5. Disse 6 spann
korn kjøpte Hans Knut 22 mai 1832 og
ble dermed eier av 1 pund korn. I 1841
delte han dette store bruket I to like
store bruk mellom sønnene Ådne og
Bård. Tradisjonen sier at han helst ikke
ville dele garden, da han mente de to
brukene ville bli for små til drivverdig
eininger.

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

De to brødrene skal derfor ha dreve hele
kornpundet i fellesskap og levd med sine
familier i hver sin ende av gardshuset.
Det fines et delingsbrev fra 24. mars
1841 og 22. april samme året ble det
holdt skylddelingsforretning.

5. I perioden fra 1841 til 1862 hadde vi
Ådne Hans-Knutsen som ble gift 24 februar 1841 med Ragnhild Halvorsdatter.
Ådne ble født 26 april og døpt 28 april
1820 og døde 17 august og begravd 22
august 1852, han var sønn til Hans Knut
Bårdsen og Mangela Ådnesdatter fra
Utvik bnr.1. Ragnhild ble født 1816 og
døde 18 februar og begravd 2 mars
1862 og var datter til Halvor Ommundson og Tåren Kristoffersdatter fra Øvre
Hauge bnr.7.

Ådne og Ragnhild ble gift den 24 februar
1841.

Barn:
1.

2.

3.

4.

P a g e

Kristian født 15 juli og døpt 18 juli
1841 og døde 8 januar og ble begravd
16 januar 1892, han var sønn av Salomon Kristiansen og Åsa Kristine JonKristiansdatter fra Myklebust bnr.4.
Mangela ble født 20 januar og døpt 23
januar 1842 og døde 16 mars og begravd 21 mars 1868 og var datter til
Ådne Hans-Knutsen og Ragnhild
Halvorsdatter fra Utvik bnr.1.

7.

I perioden 1870 og fram over

hadde vi Ådne Ådnesen som ble gift 25
november 1875 første gang med Tala
Sofie Bårdsdatter, født 26 september
1847 og døde 10 mars 1878, hun var
datter til Bård Nilssen og Gjertrud Margrete Ånensdatter. Andre gang han gift
seg var 1 april 1884 med Anna Oline
Olsdatter født 2 april 1860 og døde 5
juli 1943, hun var datter til Ola Helgesen og Anna Gurina Olsdatter bnr.23135. Ådne ble født 15 januar 1850 og
døde 1917.

Ådne Ådnesen og Tala Sofie Bårdsdatter ble
gift den 25 november 1875.

Tåren, født 31 mars og døpt 13
april 1845 men døde 20 januar
og ble begravd 25 januar 1846.

Ådne, født 15 januar og døpt 27
januar 1850 og ble gift med Tala
Sofie Bårdsdatter fra bnr.1.

Ådne Ådnesen.

Ådne fikk ta over hele farsgarden, 12
spann korn I 1841. broren Bård tok over
den andre halvdelen, se bruk 2. men
bade Ådne og Ragnhild døde etter
måten unge, og barna matte ta over.

6.

Ådne Ådnesen og Anna Oline Olsdatter ble gift
den 1 april 1884 I Skåre, Haugesund.

Barn: det ser ut som de var barnløs.

Mangela, født 20 januar og døpt
23 januar 1842 og ble gift med
Jon Kristian Salomonsen fra Utvik 1.

Tåren, født 23 april og døpt 2
mars 1847 men døde 13 desember og begravd 19 desember
samme året.

Ola Helgesson Gaard, far til Anna Oline Olsdatter som ble gift med Ådne Ådnesen.

Barn fra 2 ekteskap:
1.

Ådne, født 3 oktober 1884 og døde
1932 og ble gift I 1906 med Cecilie Sofie Vaage datter til Åsta
Cecilie født 1906 på Våge. Til Nord
-Haugo.

2.

Tala Ragnhilde, født 18 desember
1885 men døde 3 juni 1886.

3.

Tala Ragnhilde, født 21 mars 1887
og døde 1968, ble gift i 1911 med
Per Oskar Petterson, reiste til
Amerika.

4.

Ola, født 19 oktober 1888 og ble I
1917 gift med Anna Sofie Fiskå fra
Utvik bnr. 50.

5.

Harald, født 21 februar 1891 og
ble gift i 1930 med Berta Katrine
Marie Østensdatter. Landa bnr.8.

6.

Anna Gurine, født 18 mars 1893
og ble gift i 1916 med Torger
Sørbø, Utvik bnr.7.

7.

Christen, født 15 april 1895, han
døde i Amerika den 13 oktober
1920.

8.

Aasta Olava, født 8 april 1898 og
ble gift i 1929 med Håkon Matias
Øfstegaard.

9.

Magnus, født 30 mars 1901 og ble
gift først gang med Birgit Eliasdatter fra Våge, i 1950 ble han gift

I perioden fra 1863 til 1870 hadde vi

Jon Kristian Salomonsen som ble gift
1863 med Mangela Ådnesdatter. Jon
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Tala Sofie Bårdsdatter.

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

P a g e

med Ingeborg Hagland.
10.

Trygve, født 30 mars 1901 og
døde I 1972, han ble i1930 gift
med Olga Olausdatter Gunnarshaug fra Øvre Hauge bnr.5.

Ådne fikk hjemelsbrev på disse 12 spann
korn ved skiftet etter moren i 1864, men
da han var umyndig, kom søsteren og
mannen til å styre bruket noen år for han
selv tok over. I 1875 hadde han og første
konen tatt over. Da satt de med 1 hest, 5
kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 svin her, og
sådde 3/4 tønne bygg, 8 tønner havre og
6 1/2 tønner poteter. Ådne var også
bankkasserer. I 1887 kjøpte han også
bnr.3 fra Bård Bårdsen. I 1913 ble de to
brukene slat sammen I grunnboken.

for å reise til Amerika.
6.

Stine Marie, født 14 august og
døpt 2 september 1855 men
døde 8 november og ble begravd 15 november samme
året.

7.

Stine Marie, født 17 februar og
døpt 15 mars 1857 og ble gift
med Knut Johannes Jakobsen,
Nora Velde bnr.8.

8.

9.

Bruksnr.2.

Hans Knut, født 23 september
og ble døpt 9 oktober 1859
men reiste til Amerika I 1880.
Halvor Matias, født 21 februar
og ble døpt 15 mars 1863
men døde 4 juli og ble begravd
8 juli 1866.

Hans Svendsen Næsse som I 1897
giftet seg med Karoline Larsdatter.
Hans, født 1877 er sønn til Sven
Hanssen Nesse og Marta Marie Kristoffersdatter fra Utvik bnr.5. Karoline, født
1878 og døde 1896 var datter til Lars
Pettersen og Malene Karine Olsdatter
fra Ner-Haugo I Torvastad.
Barn:
1.

Sverre, født 17 oktober 1897

2.

Leiv, født 28 januar 1899.

3.

Magne, født 28 desember 1900
og ble gift med Magda Jakobsen,
Utvik bnr.17.

4.

Harald, født 13 mars 1904.

5.

Hans, født 27 april 1906.

6.

Petra, født 27 april 1907 men
døde samme året.

Utskilt fra bruksnr.1 I 1841.

1.

I perioden fra 1841 til 1875 hadde vi

Bård Hans-Knutsen som 1841 ble gift
med Tåren Agnete Halvorsdatter. Bård
ble født 5 juli og døpt 6 juli 1823 og døde
2 januar og begravd 7 januar 1893, han
var sønn til Hans Knut Bårdsen og Mangela Ådnesdatter fra Utvik bnr.1. Tåren
Agnete ble født 8 oktober 1819 men
ukjent når hun døde, hun var datter til
Halvor Omundsen og Tåren Kristoffersen
fra Øvre Hauge i Torvastadbnr.4.
Barn:
1.

Tåren Agnete, født 16 juni og døpt
19 juni 1842 men døde 13 oktober og ble begravd 18 oktober
1845.

2.

Mangela, født 17 desember og
døpt 26 desember 1844 men
døde 9 april og ble begravd 11
april 1861.

3.

Tåren Agnete, født 25 mars og
døpt 2 april 1848 og ble gift med
Jon Matias Matssen, Utvik Ao-39.

4.

Bård, født 3 mars og døpt 17
mars 1850 og ble gift 1875 med
Anna Kristine Hansdatter, Utvik
bnr.2.

5.

Ådne, født 22 februar og døpt 6
mars 1853 og reiste til Amerika I
1880. Ådne og broren Hans Knut
fikk sine attester de 3 april 1880

Hans Knut og Ådne fikk sine attester den 3
april 1880 for å reise til Amerika.

Bård fikk halve bruket etter foreldrene ved skøytet av 1841 og styrte
det til sønnen tok over i 1870 årene . I
1865 satt de her med en hest, 6 kyr,
10 sauer og 1 svin og sådde 6/8
tønne bygg, 6 tønner havre og 4 tønner poteter.

2.

I perioden fra 1875 til 1896 hadde

vi Bård Bårdsen, han var sønn til Bård
Hans-Knutsen og Tåren Agnete
Halvorsdatter. Han ble gift første gang
med Anna Kristine Hansdatter som var
datter til Hans Kristian Johannesson
og Anna Galtung Torsdatter på Norheim I Torvastad bnr.9. De ble barnløs. Bård fikk skøytet fra foreldrene
på dette bruket 20 april 1875. I
folketellingen fra det året er de kalt
leiglendinger og satt med 3 kyr, 9
sauer og I svin. Foreldrene hans
brukte enda jorden på den tiden. I
1887 solgte han fra bnr.3 til søskenbarnet sitt Ådne Ådnesen på bnr.1. I
1889 skilte han også fra Nydalen
bnr.4. I 1896 solgte han så bnr.2 til
Ola Gregoriussen. Ved folketellingen i
1900 finn vi Bård og Anna Kristine
som Landhandlerer på bygslet husgrunn under bnr.1.

3.

I perioden 1896 til 1913 hadde vi
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Hans kjøpte bnr. 2 av Bård Bårdsen den
30 mars 1896. Han er nevnt gardsbruker men senere også som handelsmann. I 1913 solgte de til Christen
Haavig på bnr. 5.

Bruksnr.4. Nydal.
Utskilt fra bruksnr.2 I 1889.

1. I perioden 1845 til 1889 hadde vi
Ola Gregoriussen som ble født 1817 og
var sønn til Gregorius Nerisen (Greger) i
Seljord I Telemark. Han ble gift 6 november 1845 med Synnøve Olsdatter,
født 1823 og døde 1916, hun var datter
til Ola fra Skånevik.

Ola Gregoriussen og Synnøve Olsdatter ble
gift 6 november 1845.

Barn:
1.

Gundla Serine, født 3 mai og
døpt 10 mai 1846 og ble gift
med Andreas Kristoffersen på
Visnes Ao-169.

2.

Egelius, født 28 april og døpt 7
mai 1848 og ble gift med Anna
Katrine Rasmusdatter, Utvik Ao109.

S l e k t s f o r u m

3.

4.

5.

K a rm ø y

Inger Asseline, født 4 august og
døpt 18 august 1850 og ble gift
med Nils Peter Nilssen, Visnes Ao186.
Ole Johan, født 5 februar og døpt
13 mars 1853. han ble hjemmedøpt av Ingeborg Askilsdatter.
Halvor, født 4 august og døpt 12
august 1855 og reiste til Amerika
I 1880.

6.

Anna Lovise, født 7 september og
døpt 3 oktober 1858. Hun døde 5
mai og ble begravd 15 mai 1859,
bare 7 måneder gammel.

7.

Lyder Andreas, født 15 april og
døpt 12 mai 1861 og ble gift med
Ingeborg Elisabet Jonsdatter,
Utvik bnr.4-2.

8.

9.

Anna Lovise, født 15 oktober og
døpt 22 november 1863 og ble
gift med Ole Amundsen, Visnes Ao
-738.
Hans Kristian, født 24 mars og
døpt 6 mai 1866 og ble gift med
Ingeborg Oline Hansdatter, Utvik
bnr.10.

Ola og Synnøve slo seg til på Utvik I slutten av 1840 årene. De er kalt for strandsitterer. Ola er kalt maler. I 1865 er de
nevnt uten husdyr og utsed, men I 1875
er de ført med 2 sauer, 2 geiter og I svin
og en utsed på 1/2 tønne poteter, så de

P a g e

brukte litt jord. I folketellingen fra 1900
er de kalt gardsbrukerer her. Sønnen
Lyder Andreas hadde da kjøpt denne
jorden. Ola er også nevnt med navnet
Gregersen.

2. I perioden fra 1899 så hadde vi
Lyder Andreas Olsen født 15 april 1861
og døde 1938, han var sønn til Ola
Gregoriussen. Han giftet seg 18 juni
1887 med Ingeborg Elisabet Jonsdatter
som ble født 1862 og døde I 1940, hun
var datter til Jon Matssen og Ingeborg
Elisabet Kristiansdatter fra Utvik Ao-41.
Barn:
1.

Olga Severine, født 28 mars og
døpt 15 mai 1888.

2.

Olga Synnøve, født 13 desember
1890 og ble gift med Lars Kålås,
utvik bnr.34.

3.

Johan Emil, født 24 september
1891 og ble gift med Anna
Marie Løften, Utvik bnr.57.

4.

Halvor Matias, født 15 september 1893 og døde ugift den 13
oktober 1918.

5.

Lyder Nydal, født 14 september
1895 og ble gift med Ida Sofie
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Simonsdatter Stava, Aksdal
bnr.2.
6.

Ane Lovise, født 10 mai 1897 og
ble gift med Aksel Nilsen Brogeland.

7.

Inga Elise, født 15 februar 1899
og ble gift med Alfred Veland,
Utvik bnr.8.

8.

Gunnar, født 16 april 1901 og
ble gift med Nelly Messel.

9.

Anna, født 18 mars 1903 og ble
gift med Nils Johannessen Veland, Utvik bnr.58.

10.

Ola, født 28 september 1905.

11.

Synnøve, født 31 januar 1907
og ble gift med Sigurd Kristiansen, utvik bnr.64.

Lyder Andreas Olsen og Ingeborg Elisabet
Jonsdatter ble gift I Avaldsnes den 18 juni
1887.

Lyder Andreas kjøpte dette bruket av
Bård Bårdsen I 1889. De første årene
de var gift, ser det ut til at de budde på
Visnes, der Lyder Andreas arbeidet I
gruvene. Senere må han ha arbeidet på
tegleverket på Bø. I 1900 er de nevnt
her på bruksnr.4.

KONTORET.

For mer informasjon kan du henvende
deg til oss på følgende måter:

e-mail:
Postadresse:

slektsforum.karmoy@c2i.net
Slektsforum Karmøy
Boks 135
4297 Skudeneshavn

Besøksadresse:

Dr.Jensensv 2

Skudeneshanvn

Besøk vår hjemmeside
www.slektsforumkarmoy.no

Glimt fra Karmøy i gammel
tid.

Torvmyr I Kvalavåg. Fra venstre: Kornelius Knutsen, Ane Johannessen, Anders Johannessen, Erna Viken, Ingeborg Knutsen, Ivar Kvalavåg,
Sigurd Knutsen og Johannes Kvalavåg.

