
Noen mennesker blir rike på 

penger og materielle ting. Påganga-

mot, utholden-

het og hardt 

arbeid har gitt 

resultater i 

form av suksess 

og velstand for 

mange. Ola 

Flytt hadde 

disse egenskap-

ene, men han 

ble ikke rik på 

penger, hans 

rikdom ble 

enda store. 

Ola Flytt sitt 

egentlige navn 

var Ole Johan-

nesen Dagsland. 

Han ble født i 

Skjold den 14. 

september 1832 og var den yngste 

av de tre guttene som foreldrene 

Johannes Larsen Handeland og 

Barbro Helgesdatter fikk sammen. 

Ola vokste opp i små og trange kår, 

og foreldrene var 

ganske strenge 

mot ham. Etter 

den eldste broren 

hadde sladret på 

Ola, fikk han både 

pryl og skjenn. Da 

sprakk det for 

Ola, så han ga den 

eldre broren en 

skikkelig omgang 

med juling. Straf-

fen Ola fikk ble 

hard, han ble 

kastet ut fra sitt 

hjem og sendt 

vekk. Kun åtte år 

gammel ble han 

satt bort som 

gjetergutt på en 

gard ved Grindefjorden. Det ble en 

hard oppvekst med hardt arbeid og 

mye juling. Fort. side 3 

Han var påståelig, krang-

levoren, stridslysten, sjar-

merende, hjelpsom og 

lærd. Han ble venn med 

den danske kongen og 

begikk to drap. Han ble 

utnevnt til den første 

kongelige historieskriver 

for Norge med tittelen 

historiagraphus regius. 

Mesteparten av sitt liv 

bodde han på gården 

Stangeland i Kopervik. 

Tormod Torfæus ble 

født på Engey utenfor 

Reykjavik på Island 23. 

mai  1636 .  Hans 

islandske navn var 

Thormodur Torfason,  

men han brukte 

Tormod Torfæus som 

forfatternavn. 

Fort.side 4. 
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 Problemstilinger for oss 

slektsforskere.                                                          

I forbindelse med “gods og 

gull” sier vi gjerne at “vi kan 

ingen ting ta med oss når vi 

går”. For oss slektsforskere 

er dette en sannhet med 

meget klare begrensninger. 

Vi tar virkelig mye med oss 

når vi dør, vi tar mye av våre 

historie med oss og den blir 

dermed borte for alltid. Dette 

burde være en klar påmin-

nelse for oss alle at vi i våre 

samtaler med våre eldre 

slektninger gjør det vi kan 

for å tatt vare på mest mulig 

av deres historie. Men det er 

også en påminning til oss selv 

om å skrive vår egen histo-

rie med tanke på etterslek-

ten. Sommeren som står 

foran oss er vel ikke høyse-

song for slektsforskning. 

Imidlertid er den sesong for 

å møte slekt i forskjellige 

sammenhenger. Dette bør vi 

jo bruke til å samle og få 

skrevet ned viktige infor-

masjon for slektsforsknin-

gen vår. Dessuten er som-

meren tid for å samle inspi-

rasjon og krefter for å ta 

fatt igjen på en spennende 

slektsforsknings høst. 

En riktig god sommer til 

alle. 

Dette bildet er hentet fra Eide i Kopervik, og vi ser to båter som er under bygging. Damene som vi 

ser, er nede ved stranden for å hente fliseved. Den kom vel med i den tiden, både til koking og 

fyring under vaskegryta. Piken nærmest oss er Nelly Øvrebø, de andre er Anna Folkedal, Karen 

Folkedal og Dorthea Jakobsen. Blant skipsbyggerne ser vi Svåsand, Osmund Osmundsen, Strau-

men. Den gamle på dekk er Elling Folkedal, han kom til våre kanter i 1899 og slo seg ned her. Han 

var født og oppvokst i Ålvik i Hardanger, hvor han drev gardsbruk og skipsbyggeri. På Eide kjøpte 

han et bruk, med kjøpet av bruket fulgte der med en fin sjøstrand hvor han straks gikk i gang med 

å bygge slipp til å dra opp båtene. Senere hadde vi Karmøy Mekaniske som tok over her. 

S p e a k e r s C o r n e r .  

P a g e  2  

E t  b i l d e  f r a  E i d e .  

Nestleder I Slektsforum Karmøy, Kjell Gunnar Angelund 

 S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  



Matmoren brukte våte sokker som hun slo 

ham rundt ørene med. Det var så ille at Ola 

tenkte på å ta sitt eget liv. Men Ola kjempet 

for tilværelsen og ga ikke opp. Etter 

konfirmasjonen i 1846 tok Ola landeveien fatt 

og reiste til Haugesund. Et lite skrinn med 

niste og klesbytte var alt han eide. Han var 14 

år gammel, liten av vekst, men tettbygd og 

sterk. Ola var både arbeidsvillig og trofast, så 

arbeidsoppgaver manglet det ikke på. Han 

begynte å arbeide med sild, og da sildeseson-

gen var over fikk han jobb som dreng hos 

Jens og John Risøen. Etter hvert jobbet han 

med ulike ting, noe som var vanlig på den 

tiden. Han var fisker og sjømann, og arbeidet 

som bøkker og skipstømmermann. 

Han jobbet på Vigsnes kopperverk, og senere 

som rallar da jernbanen mellom Bergen og 

Voss ble bygd. Da Ola som 14-åring var på 

vei til Haugesund, traff han på Kristi 

Johannesdatter Vorå. Hun bar på en korg 

som så ut til å være tung, så Ola tilbød seg å 

hjelpe henne. Hvis du vil væra jentå mi, ska 

eg bæra korgå. Men Kristi svarte med ekte 

kvinnelig kløkt: -Du kan nok få bæra korgå, 

men meir lova eg ikkje denne gongen! I årene 

som gikk traff Ola på Kristi flere ganger i 

Haugesund. Og spørsmålet var det samme 

som før: Om hun ville være jenta hans? Men 

hun nølte fremdeles og mente at det var tid 

nok å snakke om slikt senere. Årene gikk, og 

da Ola hadde passert 30 år mente han at det 

var på tide å gifte seg. Denne gangen sa Kristi 

ja, og de giftet seg 5. april 1865. 

Ole Johannesen Dagsland sitt vennlige vesen 

og gode humør var kjent blant mange. Men 

det var først i 1876 han ble kjent som Ola 

Flytt. Dette året ble han ansatt som 

fløttmann, og skulle frakte folk og varer over 

Smedasundet. Som kommunal tjenestemann 

pliktet han å holde to båter, og arbeidsdagen 

varte i 16 timer. Lønningen sto ikke i forhold 

til arbeidet. Han skulle ha en skilling for hver 

passasjer. Unntaket var skolebarn, fattigun-

derstøttede og embeds og bestillingsmenn. 

Det ble ikke mange skilling igjen til Ola som 

rodde mellom Torgebrygga i Haugesund og 

fløttmannsbrygga på Risøya i 32 år. Når han 

i tillegg ga kreditt til dem som hadde det van-

skelig ble det ikke mye igjen til Ola. Men i 

1887 ble fløtten fri for alle innbyggere, og da 

fikk Ola fast lønn som var 48 kroner pr. 

måned. Ola Flytt behandlet alle likt, enten det 

var fattigfolk eller storfolk. Uansett vær og 

vind, og selv om han var trett og sliten så viste 

han alltid fram sitt gode humør. Men det var en 

ting som fikk Ola sint, og det var om noen 

prøvde å stjele båten hans. Dette fikk en 

ungdom erfare som prøvde å lånta båten, det 

resulterte i at Ola kastet ham rett på sjøen! Lån 

ein av storkarane sine båtar, sa Ola idet han 

halte den våte ungdommen på land igjen. Ola 

var godt likt og mange av passasjerene tilbød 

seg å ro båten. Da satte han seg godt tilrette og 

åpnet kaffispannet. Kaffe var en av de få 

«luksusvarer » Ola unte seg. Doktor Nørre-

gaard mente at Ola drakk for meget kaffe. -Eg 

meine eg har like go helsa som doktoren, sa 

Ola, og drakk videre. Den samme doktoren 

skjente på Ola da båten var temmelig full av 

folk. Men også denne gangen hadde Ola svaret 

klart: -Trur doktoren båten verte lettare når 

han sjøl e med? 

En gang da prosten Jacob Kielland var i båten 

til Ola sa han: -Du e visst alltid gla og fornøyet 

du Ola. Er du virkelig i dårlig humør noen 

gang? -Jo, når det ryke opp med nordvest og 

storm og det teke te med sjøskvett innøve båten 

og eg verte våte i revå, då kan eg bli så forbit-

rane sinna at eg kunne eta flint! Sa Ola. -Send 

bud på meg neste gang Ola, lo Kielland. Han 

hadde vel sine tvil om Ola denne gangen 

snakket sant. Ola serverte nok også denne 

gangen en av sine spøkefulle replikker. Båten 

var ganske full av passasjerer en gang da to 

damer klaget. De var redde for at båten skulle 

synke. Men Ola hadde nok full kontroll. -Om 

båten søkke, så e her så grunt at dokke nok har 

håve øve vatne når me går onna! Svarte Ola. 

Flere Haugesunderne reiste til sjøs, og Ola 

lærte mange av dem å ro og å få havet kjært. 

De glemte aldri sin gamle læremester da de var 

på de syv hav. Ofte hadde de med seg gaver til 

Ola da de kom hjem fra utlandet. «De kjøpte 

tobakksdåser og bilder og mang slags stas til 

ham som rodde Sundet og ikke fikk danse med 

sydens skjønne kvinner», som det sto i et 

intervju med ham. 

Da Ola var 75 år i 1908 gikk han av med 

pensjon og sluttet å arbeide for kommunen. 

Men han fortsatte allikevel som privat 

fløttmann i åtte år før han ga seg. Kristi døde i 

1909, 78 år gammel.  

O l a  F ly t t  
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Ola giftet seg på ny med Tomine og 

levde med henne resten av livet. 3. 

j u n i  1 9 2 6  d ø d e  O l a  a v 

hjerneblødning, og et langt liv var 

slutt. Risøy bedehus var fylt til siste 

plass på Ola sin gravferdsdag 9. juli 

1926. Da fabrikkeier Ole Samson-

sen la krans på båren til Ola sa han 

blant annet: 

-Han var ikke nogen 

rumstor mann blant oss, 

men hvilket tomrum det 

er blitt etter ham! 

 

Kong Fredrik 3. 

 

vertshuset og drepte ham med kården sin. Selv 

om Tormod hevdet at drapet var gjort i 

selvforsvar, ble han fengslet og dømt til døden. 

Men Tormod søkte om nåde, og den danske 

høyesteretten opphevet dødsstraffen. 

Danskekongen hadde så en samtale med 

Tormod: -I er så morderisk, sa kongen. -Jeg 

haver alltid været af det Sind heller at dræbe 

andre end at lade dem dræbe mig, svarte 

Tormod. 

Etter et år i fengsel og benådning vendte 

Tormod hjem til gården på Stangeland i 

Kopervik. Men hendelsen satte dype spor i 

sinnet hans. Folk på Karmøy kunne fortelle at 

han siden hadde en liten sølvsabel hengende på 

veggen over sengen sin. En gang fortalte han til 

vennene sine: «Kver gong eg ser på den, lyt eg 

koma i hug synda mi». Tormod var i flere år 

uten kongelig historikerengasjement, og konse-

ntrerte seg om vanlige gjøremål på gården. 

Tormod engasjerte seg også for andre 

mennesker som han mente var blitt utsatt for 

urettferdig behandling. Turid Litlasund fra 

Skåre ble beskyldt for å drive med trolldom, og 

kunne risikere å få dødsdom og 

brent som heks. Futen utnevnte 

Tormod til forsvarer for 

kvinnen, og han påviste at 

beskyldningene kom av sladder 

og var uttalt i alkoholrus, noe 

som førte til at kvinnen ble 

frifunnet. I 1682 søkte Tormod 

den danske kongen, Christian V 

om granskeroppdrag. Han ble 

straks utnevnt til "Historiograph 

for Norge". Han ble nå utnevnt 

ti l  den første kongelige 

historieskriver for Norge med 

tittelen historiagraphus regius. 

Fra da av startet den svære 

litterære og historiske pro-

duksjonen til Tormod Torfæus. 

29 år gammel giftet han seg med enken Anna 

Stangeland som bodde på gården Stangeland 

i Kopervik, og som opprinnelig kom fra 

Stavanger. Anna var 16 år eldre enn 

Tormod, og hadde to ekteskap bak seg. 

Begge ektemennene hennes døde. Gjennom 

Anna ervervet Tormod eiendom i Stavanger 

og gården Stangeland i Kopervik. Tormod 

og Anna levde sammen i 30 år til Anna døde 

i 1695. Da Tormod var 73 år giftet han seg 

på ny med sin husholderske. Den nye konen 

var Anna Hansdatter fra Stavanger. 19 år 

gammel tok Tormod embetseksamen i 

teologi i København. Ved siden av de teolog-

iske studiene studerte han også gamle språk 

og historie. Da Tormod var 24 år gammel 

fikk han et embete av kong Fredrik 3. 

Oppgaven var å oversette gamle islandske 

håndskrifter. Tormod bodde på slottet, og 

hadde også sitt arbeidsværelse her. Kongen 

var svært interessert i arbeidet Tormod 

gjorde og besøkte ham ofte på arbeids-

værelset. Kongen ga Tormod nye oppgaver 

og sendte ham til Island for å samle inn 

sjeldne gamle håndskrifter. 

Tormod var et sterkt indiv-

id og kom stadig ut i klam-

meri med andre. Beskrivel-

sene av hans personlighet 

har vekslet fra påståelig, 

kranglevoren, stridslysten 

og morder til sjarmerende, 

hjelpsom og lærd. Tormod 

kom i skade for å slå en 

mann ihjel på et vertshus da 

han skulle hjelpe en 

slektning i nød. Denne 

saken førte ikke til noen 

rettsak. I 1671 overnattet 

han på Samsø etter et forlis 

i Skagen. Han ble angrepet 

av en full islending på 
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Det var på Karmøy Tormod kom til å utrette 

storverkene sine som historieskriver. Før 

Norge hadde noe universitet, forfattet han 

historieskrifter på høyt nivå, fjernt fra det 

akademiske miljø i København. Tormod fikk 

lånt en rekke originale Islandske skrifter som 

han gikk nøye gjennom og ga dem navn som 

Fagskrinna, Morkinskinna og Hrokkin-

skinna. Skriftene lagret Tormod i en 

jordkjeller på gårdstunet på Stangeland for å 

verne dem mot brann. 

Det var også på Karmøy han blant annet 

skrev sitt mest kjente og omfangsrike verk: 

N o r g e s h i s t o r i e n  H i s t o r i a  r e r u m 

Norvegicarum fra 1711. Den danske tittlen 

sier noe om innholdet: «Norges Historie fra 

den mystiske Sagntid af og ned til 1387». 

Tormod utga en rekke historiske verk i tillegg 

til sin norske historie, deriblant skrifter om 

Orkenøyene, Grønland og Vinland. Historia 

Vinlandiae antiqvae er det første verket som 

diskuterer oppdagelsen av Vinland viten-

skapelig, og som forsøker å beregne hvor det 

kan ha ligget. Historia rerum Norvegicarum 

er det viktigste norske historieverket mellom 

Snorre Sturlassons Heimskringla og P.A. 

Munchs Det norske folks historie. Historia 

rerum Norvegicarum strekker seg over fire 

bind og fører norgeshistorien fram til 1387. 

Tormod brukte 29 år på å skrive sin store 

norgeshistorie på latin, som var de lærdes 

språk i Europa. Ludvig Holberg uttalte at 

dette historiske verket var "en av de 

prektigste og anseeligste historier som noen-

sinne var kommet for lyset". Den danske 

historikeren Peter Frederik Suhm, roste 

Tormod for å være "den nordiske Histories 

fader". Tormod hadde fokus på de norske 

kongene fram til 1300-tallet. Han skildret ofte 

de politiske forhandlingene mellom bønder, 

høvdinger og kongsemner mer detaljert og ny-

ansert enn Snorre Sturlason. I Historia rerum 

Norvegicarum framstilte Tormod tinget, de 

norrøne lovene, heltemodige bragder og 

fargerike trolldomshistorier. Tormod 

forskrekket store deler av tidens opplyste 

danske allmennhet ved å hevde at Saxo hadde 

diktet opp kongsnavn og ga en feilaktig dansk 

kongerekke. Tormod ble beskyldt for å ville 

lemleste den gamle danske historien og det kom 

krav om å oppheve gasjen hans som kongelig 

historiker. Men Tormod gikk seirende ut av 

konflikten, liksom han senere også skulle få rett 

i synet sitt om hvor Vinland lå. I 1706 ble 

Torfæus rammet av en sykdom som fratok ham 

arbeidsevnen til han døde 31. juli 1719, 83 år 

gammel. Han ble gravlagt under en dekorert 

steinplate i koret i Olavskirken på Avaldsnes 

sammen med sine to hustruer. En stor gravhelle 

forteller noe om hvilken posisjon han hadde på 

den tiden. En byste av Tormod Torfæus er 

plassert i parken i Kopervik, som en gang var 

del av Tormod sin eiendom. Bysten ble reist til 

minne om Tormod Torfæus i forbindelse med 

3oo års dagen hans i 1936. 

Til høyre har vi Karl Støp og 

to av hans ansatte som drev 

Apoteket i Kopervik i 1900. 

Han var født ca. 1852 i 

Trondheim. Han var gift 

med Fredrikke som ble født 

ca. 1854 i Røros. De hadde 5 

barn sammen og alle ble født 

i Kristiania. 

A p o t e k e t  I  K o p e r v i k  
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Bruksnr. 1. 

Utskilt fra bruksnr.4 før 1750. 

1. Fra 1751 og utover hadde vi Kristoffer 

Hanssen som ble født 24 juni 1725 (St. Hans 

Dag) og døde 1787, han var sønn til Hans 

Kristoffersen og Marta Knutsdatter på Stak-

kestad bruksnr. 1-7. Han ble gift 13 april ( 3. 

påskedag) 1751 med Ingeborg Pedersdatter 

som ble født ca. 1725 og gravlagt den 10 april 

1785, hun var datter til Peder Asbjørnsen, 

ektefelle ukjent, på Vikingstad i Torvastad 

bruksnr. 19-2. 

Kristoffer Hansen og Ingeborg Pedersdatter ble gift 3. 

påskedag den 13 april 1751. 

Barn: 

1. Hans, døpt 23 januar 1752. 

2. Marta, døpt 18 februar 1753 og ble gift med 

Hans Torsteinsen på Skeiseid bruksnr. 1. 

3. Peder, døpt 26 januar 1755 og ble gift 31 mai 

1783 med Anna Kristine Knutsdatter fra 

Høye. 

4. Kari, døpt 15 mai 1757 og døde 1805. 

5. Ingeborg, født 1760 og døde 12 mars 1822. 

Hun ble gift 14 juli 1811 med Daniel Johan-

nessen på Frakkagjerd Ao-1. 

6. Knut, født 4 april 1763 men døde  liten. 

7. Asbjørn, født 17 februar 1765 og døde 28 mai 

1780. 

8. Knut, født 21 juli 1770 og ble gift 2 november 

1794 med Helga Larsdatter, de bosatte seg på 

Skeiseid Ao-5. 

Veim.  
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Kristoffer, som ble kalt Veyms,  og Ingeborg 

brukte halve Veim, 11 spann korn noen år i 

slutten av 1750 årene. Senere er  de på Stak-

kestad bruksnr. 1. De døde begge på Skeiseid. 

2. Fra ca. 1760 og utover hadde vi Ola 

Anderssen som ble født ca. 1725 og døde 15 

juli1798 i en alder av 73 år, han var trolig 

sønn til Anders Klaussen på Rossabø i Skåre 

står det i bygdeboken  for Veim, men han 

som heter Ola her ble født i 1695 . Bygdebo-

ken til Slektsforum står det at Ingeborg er 

gift med Ole Andersen Hemingstad men han 

ble født 1699, men det ser ut for å være 

samme mann, så her er vi usikker på hvem 

denne Ola Andersen er og hvem som er hans 

foreldre. Han giftet seg den 15 juni 1749 for 

1. gang med Ingeborg Olsdatter som ble født 

31 august 1721 og døde den 23. august 1772, 

hun var datter til  Ola Johannessen og Anna 

Isaksdatter på Sønnstokko i Stangeland Ao-6. 

Det står her at Corporal Oluf Andersen og Ingeborg Ols-

datter ble gift den 15 juni 1749. 

Hans 2. ekteskap var den 17 oktober 1773 

med Siri Høyesdatter som ble født 1732 og 

døde 1799, hun var datter til Høye Hansen og 

Siri Endresdatter på Sønnstokko i Stange-

land bruksnr. 17-5 og var enken etter 

Kristoffer Ivarsen i Kopervik nr. 51. 

Ole Andersen ble gift 2. gang med enken Siri Høyesdatter 

den 17 oktober 1773. 

Barn fra 1. ekteskap: 

1. Anders, født 1749 og døde 7 mai 1758. 

2. Ingeborg, født 6 februar 1752 og ble gift 4 

mars 1773 med Ola Sørensen fra Skeie Ao-

13, og med sønnen Ola født 1773 på 

Tuastad. 

3. Anna Marta, født 22 desember 1754 og 

døde 14 mai 1758. 

4. Olene, født 27 november 1757. 

5. Jon, født 2 november 1760 men døde liten. 

 

Dette er  Olena barn nr. 4 for Ole Andersen Ingeborg Ols-

datter, men her heter han Ole Sergjantes  fordi i den tiden 

var han utnevnt til sersjant og da ble det brukt som etter-

navn. 

Ola og Ingeborg tok over her på halve Veim, 11 

spann korn, etter Kristoffer Hansen og Inge-

borg Pedersdatter. Før det bodde de på Mykje. 

Da han ble gift på nytt, tok nye folk over etter 

de. Ola er nevnt corporal i 1749, men sersjant i 

1758, han døde i Kopervik. 

3. Fra ca. 1770 og ut over til 1788 hadde vi 

Knut Kristoffersen som ble født  22 januar 1747 

og døde 1788, han var sønn til Kristoffer 

Kristoffersen og Synnøve Kristoffersdatter på 

Hervik i Tysvær nr. 54. Han ble gift 1. gang 

med Katrine Pedersdatter som ble født  1742 og 

døde 7 september 1780, hun var datter til Peder 

Kristoffersen og Lucretia Danielsdatter på Her-

vik i Tysvær nr. 9. Knut og Katrine bodde først 

på Hervik nr. 112 og fikk en sønn Peder i 1771 

sies det. Knut sitt 2. ekteskap var med Eli 

Sørensdatter som ble født ca. 1760, hun var dat-

ter til Søren Knutsen og Marta Kristoffersdat-

ter fra Storhaug i Tysvær nr. 12. Hun ble gift 

opp igjen med neste bruker Erik Torsteinsen. 

Barn fra 1 ekteskap: 

1. Kristoffer, født 1770 og døde 7 september 

1780, 10 år gammel. 

2. Peder, født ca. 1778 og døde 7 september 

1780, 1 1/2 år gammel. 

Finner ikke hvor de er født eller når de er født 

fordi det mangler litt fra kirkebøkene her. 
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Ser man her så ble både Katrine Pedersdatter og hennes 

2 sønner Kristoffer Knutsen og Peder Knutsen gravlagt 

den 7 september 1780. Hva som hendte her er jeg ikke 

sikker på. 

Barn fra 2. ekteskap: 

1. Kristoffer, født 16 juni 1779. Kristoffer 

ble født ca. 10 måneder før Knut 1. kone 

og hennes 2 sønner døde. 

2. Katrine, født 1782 som ble gift med An-

ders Kolbeinsen, 6 oppsitter her. 

3. Knut, født 11 september 1785 og døde 

1813. 

Knut og Eli tok over disse 11spann korn 

midt i 1770 årene og brukte de sammen til 

Knut døde. 

4. Fra 1789 til 1792 hadde vi Erik Torstein-

sen som ble født mai/juni 1752 og gravlagt 

den 19 mars 1792 bare 39 1/2 år gammel, 

han var sønn til Torstein Helgesen og Magn-

hild Hansdatter på Skeiseid bruksnr. 1-8. 

Han ble gift den 11 juli1789 med Eli Sørens-

datter som ble født 1760, hun var datter av 

Søren Knutsen og Marta Kristoffersdatter 

fra Storhaug i Tysvær nr. 12 og enke etter 

Knut Kristoffersen, forrige bruker og ble gift 

igjen med neste bruker Paul Rasmussen. 

Erik Torsteinsen og Eli Sørensdatter ble gift den 11 juli 

1789. 

Barn: 

1. Magnhild (Mangela), født 27 juni 1790 

men døde 18 november samme året. 

Eli brukte disse 11 spann korn sammen med 

sin andre mann til også han døde. Da ble hun 

gift for tredje gang med Paul Rasmussen. 

5. Fra 1793 til 1806 hadde vi Paul Rasmus-

sen som ble født ca. 1766 og døde 1803, han 

ble kalt Avaldsnes ved giftemålet, hvem 

foreldrene er vet vi ikke. Han giftet seg 23 

februar1793 med Eli Sørensdatter som ble 

født 1760 og var datter til Søren Knutsen og 

Marta Kristoffersdatter fra Storhaug i Tysvær 

bruksnr. 12 og var enke etter forrige bruker 

Erik Torsteinsen. I 1805 ble det sagt at enken 

etter Paul ville gifte seg med Sigve Oddsen på Li 

i Skjold men den 7 juni 1806 ble hun gift med 

Kolbein Ingebrigtson fra Utbjoa, far til neste 

bruker Anders Kolbeinsen, fikk ikke barn. 

Paul Rasmussen og Eli Sørensdatter ble gift den 23 februar 

1793. 

Barn: 

1. Brita (Bertha), født 22 september 1793 og ble 

gift 14 april 1826 med Anders Larssen på 

Nesheim Ao-7. 

2. Marta, født 30 juni 1799 og ble gift 6 novem-

ber 1816 med Salve Jakobsen på Nodland 

bruksnr. 7. 

Eli brukte også disse 11 spann korn med tredje 

mannen sin. I 1802 kunne de her så 2 1/2 og 

høste 16 tønner korn og fø 1 hest, 3 kyr, 2 ung-

naut og 10 sauer. 

6. Fra 1806 til 1842 hadde vi Anders Kolbeinsen 

som ble født 5 januar 1790, han var sønn til Kol-

bein Ingebrigtson og Mari Jonsdatter Stumo på 

Utbjoa. Han ble gift 12 desember 1806 med 

Katrine Knutsdatter som ble født 16 juni 1782 og 

døde 11 mars 1858, hun var datter til Knut 

Kristoffersen og Eli Sørensdatter bruker nr. 3 

her. 

Anders Kolbeinsen og Katrine Knutsdatter ble gift den 12 

desember 1806. 

Barn: 

1. Knut, døpt 8 november 1807 og er neste 

bruker her. 

2. Kolbein, døpt 2 juni 1811 og døde 21 februar 

1831, han ble 19 år gammel. 
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2.  Jon Andreas, født 6 oktober 1816 og ble 

gift 24 juni 1841 med Marta Malene Lars-

datter bruksnr. 1-13 og 2-2. 

3.  Knut, født 22 juli1819 og bosatte seg på 

Veim bruksnr. 2. 

4. Kristoffer, født ca. 1822 og ble gift 4 april 

1848 med Torborg Nilsdatter fra 

Steinsnes i Skåre. Bosatte seg på Aksdal 

bruksnr. 2. 

Anders giftet seg til disse 11 spann korn. Han 

bygslet 11 spann korn våren 1806. Den 17 

desember 1839 fikk Anders kongelige skøyte 

på de 11 spann korn og ble selveier. De delte 

jorden mellom to sønner. I 1865 satt Anders 

på garden som folgemann og huseier med tre 

av sønnesønnene hjemme hos seg. 

Bilde fra Veim omkring 1930. 

7. Fra 1842 til 1869 hadde vi Knut Anders-

sen som ble født 8 november 1807 og døde 14 

mai 1870 i en alder av 62 år, han var sønn til 

forrige bruker. Han ble gift 5 juli 1838 i Tor-

vastad med Berta Karine Johannesdatter som 

ble født 20 januar1819 og døde 26 november 

1878, hun var datter til Johannes Hansson og 

Kari Johannesdatter på Nordheim i Tor-

vastad bruksnr. 9-7. 

Knut Anderssen og Berta Karine Johannesdatter ble gift 

5 juli 1838 i Torvastad. 

Barn: 

1. Nils Johannes, født 27 september 1838 i 

Torvastad og er neste bruker. 

2. Eli Marie, født 26 april 1841 i Avaldsnes 

men døde 16 juni samme året. 

3. Karen Kristine, født 24 august 1842 i 

Avaldsnes og døde 10 mars 1856 bare 13 

år gammel. 

4. Eli Katrine, født 10 desember 1845 i Avalds-

nes. 

5. Anna Marie, født 2 november 1848 i Avalds-

nes og ble gift 22 mars 1878 i Avaldsnes med 

Johannes Nilssen Frakkagjerd i Haugesund. 

6. Berta Karine, født 9 mai 1852 i Avaldsnes og 

døde 17 desember 1935. Hun ble gift 25 sep-

tember 1878 med Andreas Bertel Helgesen 

på Utsira. 

7. Karen Kristiane, født 9 april 1856 i Avalds-

nes og ble gift 25 mai 1878 med Elias Jonsen 

på Hinderaker bruksnr. 8-1. 

8. Anna Sofie, født 1860 og ble gift 1891 med 

Lars Bendik Ingebretsen fra Storasund i 

Torvastad men bosatte seg på Sørhaug i 

Skåre. 

Knut og Berta Karine tok over halve jorden et-

ter foreldrene noen år etter de hadde giftet seg. 

Skøyte til Knut på 5 1/2 spann korn er datert 

høsten 1842. De bodde først noen år i Torvastad 

prestegjeld. I 1865  satt de her med 1 hest, 3 kyr, 

12 sauer og 1 gris og sådde 3 tønner havre og 2 

tønner poteter. Sønnen tok over etter de i 1869. 

Berta Karine bodde som folgekone hos sønnen i 

1875 med tre av døtrene hjemme. Knut var 

skoleholder. 

8. Fra 1869 til 1893 hadde vi Nils Johannes 

Knutsen som ble født 27 september 1838 i Tor-

vastad og døde 20 august 1911 av leversykdom, 

han var sønn til forrige bruker Knut Anderssen 

og Berta Karine Johannesdatter. Han ble gift 9 

juni 1864 med Karen Serine Svendsdatter som 

ble født 28 oktober 1841 i Skåre i Torvastad og 

døde 1922, hun var datter til Svend Johannesson 

og Eli Serine Knutsdatter på Ørpetveit bruksnr. 

2-22. 

Nils Johannes Knutsen og Karen Serine Svendsdatter ble gift 

den 9 juni 1864 i Skåre i Torvastad. 

Barn: 

1. Hans Ole, født 18 september 1864 i Skåre i 

Torvastad og døde 16 april 1886 i Avaldsnes. 

2. Berta Serine, født 14 september 1866 i Skåre 

i Torvastad men reiste til Amerika den 22 

februar 1892 sammen med sin bror Knut Jo-

hannes. 
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Berta Serine og hennes bror Knut Johannes reiste den 

22 februar 1892 til Amerika. 

3. Svend Andreas, født 18 januar 1868 i 

Avaldsnes og hjemme døpt av Lars Knut-

sen Nodland. 

4. Knut Johannes, født 8 mars 1870 i 

Avaldsnes og reiste til Amerika den 22 

februar 1892 sammen med sin søster 

Berta Serine. 

5. Karen Sofie, født 28 mai 1873 i Avaldsnes 

og reiste til Amerika den 21 februar 1893. 

Karen Sofie reiste til Amerika den 21 februar 1893. 

6. Nils Johannes, født 28 juni 1875 i Avalds-

nes men døde 16 november 1876. 

7. Eli Serine, født 11 oktober 1877 i Avalds-

nes og ble gift 27 oktober 1895 i Avalds-

nes med Jakob Ingvald Tollefsen Kvalvik 

født 11 oktober 1868 og døde 6 juli 1897 

på Utsira. Hun reiste til Amerika som 

enke med datteren Nilla Kristine som ble 

født 1896. 

8. Nils Johannes, født 7 mai 1880 men døde 

16 november 1886 i Avaldsnes. 

9. Berta Karine, født 7 juni 1882. 

10. Hanna Olava, født 4 juni 1886 og ble gift 

med Jakob Andreas Tomasson Rossabø. 

Disse losjerte hjemme hos foreldrene hans i 

1865, men tok senere over jorden ved skøyte 

våren 1869. Eldste sønnen og eldste datteren 

var født i Skåre. I 1875 satt de med 1 hest, 3 

kyr og 8 sauer og sådde 1/8 tønne bygg, 5 1/2 

tønner havre og 4 tønner poteter. Nils Johan-

nes og Karen Serine satt som folgefolk hos 

neste bruker ved folketellingen i 1900. 

9. Fra 1893 til 1905 hadde vi Sivert Olsen 

som ble født 22 oktober 1849 og sønn til Ola 

Olsen og Eli Serine Sivertsdatter på Neset 

under Førre Ao-18. Går vi til Neset så står 

det at Sivert Olsen bodde på Nodland 

bruksnr. 4-2 men det stemmer ikke , denne 

Sivert Olsen som de sikter til ble født 22 

april 1850 og foreldrene heter Ole Syvertsen 

og Dorte Olsdatter. Sivert Olsen ble gift 21 

august 1880 med Berta Karine Johannesdat-

ter som ble født 13 november 1854, hun var dat-

ter til Johannes Olsen og Anna Karine Johan-

nesdatter på Nodland bruksnr. 1-3. 

Sivert Olsen og Berta Karine Johannesdatter ble gift den 21 

august 1880. 

Barn: 

1. Eli Serine, født 28 mars 1881. 

2. Anna Karine, født 11 januar 1883. 

3. Ole Johannes, født 17 april 1885. 

4. Anna Marta, født 15 januar 1887. 

5. Johan, født 1887 men døde liten. 

6. Johan Severin, født 19 mai 1889. 

7. Randi Serine, født 16 mai 1892 og døde 7 mai 

1899. 

Sivert og Berta Karine tok over her etter forrige 

brukerparet og bodde her ved folketellingen i 

1900. Sivert fikk skøyte fra Nils Johannes Knut-

sen i 1893, men solgte alt videre i 1905. Senere 

flyttet de til Storesund. Matias Olsen var her 

trolig i 1904 til 1905. 

10. Fra 1905 til 1945 hadde vi Martin Osmund-

sen Waage som ble født 17 august 1872 og døde 

1962, han var sønn til Berta Serine Hansdatter 

og Osmund Eriksen Waage i Bokn. Han ble gift 

12 april 1902 med Berta Gurine Johannesdatter 

Bru som ble født 19 mars 1874  på Rennesøy og 

døde 1941, hun var datter til Kristine Bjørns-

datter og Johannes Larsen Bru  i Ogna. 

Martin Osmundsen Waage og Berta Serine Hansdatter ble 

gift den 12 april 1902. 

Barn: 

1. Osmund, født 8 mars 1903 i Førdesfjorden og 

døde i 1986 som trelasthandler og ble gift 

med Dordy, de bosatte seg i Iowa, Amerika. 

2. Johannes Vaage, født 8 oktober 1904 og døde 

17 desember 1970 og ble gift med Astrid 

Bendiksen fra Feøy. Ble gardsbruker her på 

bruksnr.6-1. 
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3. Sigrid, født 11 mars 1906 men døde 24 

mars 1909. 

4. Lars, født 30 juni 1907 og døde 1977, han 

ble Kjøpemann og ble gift med Mosse 

Kjærans som ble født 1913. De bosatte seg 

i Tønsberg. 

5. Kristine (Kitty), født 5 desember 1908 og 

ble gift med typograf John Johannesen 

som ble født 1905. De bosatte seg i Oslo. 

6. Sigrid, født 7 oktober 1910 (tvilling med 

Erik) og døde 1989 og ble sykepleierske, 

hun ble gift med Kristoffer Kalstveit som 

ble født 1915. Ble gardsbruker i Skjold. 

7. Erik, født 7 oktober 1910 (tvilling med 

Sigrid) og døde 17 juli 1916, medfødt 

hjertefeil. 

8. Bergit, født 14 november 1911 og døde 6 

august 1989 i Tysvær. Hun  ble lærer, hun 

ble gift med Ring Tonstad som ble født 

1902 og ble begravd den 4 oktober 1975 i 

Sirdal, var kontorsjef. De bosatte seg i 

Kristiansand. 

9. Marta, født 8 mars 1914 og døde 21 mai 

2002 i Tysvær, Hun ble butikkdame og 

bosatte seg i Førdesfjorden. 

10. Laura, født 5 november 1915 og døde 16 

oktober 2002. Hun ble gift med 

byggmester Thor Lønning som ble født 

1916. De bosatte seg i Førdesfjorden. 

11. Erik Martin, født 28 august 1918 og døde 

27 mai 1998 i Førdesfjorden. Han ble gift 

med Anne Marie Larsen, neste bruker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osmund Eriksen Waage og Berta Serine Johannesdatter 

Bru og Rakel. Foreldrene til Martin Osmundsen Waage. 

Martin og Berta Gurine kjøpte dette bruket på 

Veim i 1905. Sønnen Erik Martin tok over i 

1945. Berta Gurine var distriktsjordmor i Førd-

esfjorden. 

11. Erik Martin Waage ble født 28 august 1918 

og døde 27 mai 1998 i Førdesfjorden, han var 

sønn til forrige bruker. Han ble gift men Anne 

Marie Larsen som ble født 1926 og var datter til 

Karen og Hartvig Larsen. 

Barn: 

1. Hartvig Martin, født 1947. Neste bruker.  

2. Brit Karin, født 1950, var adjunct, Bruksnr. 

79-80. 

3. Åsmund, født 1953, er ingeniør og har 

bruksnr. 77-78. Han ble gift med Kari Petter-

son, bosatte seg i Horton. 

4. Anne Marte, født 1959, er lærer. Hun ble gift 

med gardsbruker Geir Tveit, de bosatte seg i 

Skjold. 

De kjøpte garden i 1945 og fødde 1 hest, 9 kyr 

og 3 kalvar i 1950 årene. Det var på 50 da. 

dyrket mark da. Han har bruksnr. 25 fra 1958. 

Har bruksnr. 31 i 1972. De bodde på gardshus 

til nr. 2.  

12. Hartvig Martin Waage som ble født 1947 og 

ble gift med Gro Søvik som ble født 1947 i Ber-

gen. Hennes foreldre er Ågot og Harald Søvik. 

Barn: 

1. Ane, født 1975. 

2. Martin, født 1978. 

3. Stine, født 1981. 

4. Veslemøy, født 1983. 

Han kjøpte garden av faren i 1986. Hun var ad-

junct og han gardsbruker og rektor. De eide 

også bnr. 77-10 og 11, kjøpt av Johan Bell i 

1972. 

Bruksnr. 2. 

Utskilt fra bruksnr. i 1841. 

1. Fra 1841 til 1862 hadde vi Knut Andersen 

som ble født 22 juli 1819, han var sønn til An-

ders Kolbeinsen og Katrine Knutsdatter på 

Veim bruksnr. 1. Han ble gift 1. gang 29 mars 

1846 i Tysvær med Kari Reidarsdatter som ble 

født 15 april 1818 Tysvær i Skjold og døde 21 

mai 1856, 38 år gammel, hun var datter til Rei-

dar Sørensen fra Rennesøy og Gunnvor Ja-

kobsdatter på Hetland i Tysvær nr. 33. 
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Knud Andersen og Kari Reiersdatter ble gift den 29 mars 

1846 i Tysvær. 

Det 2. ekteskapet var 12 april 1860 med 

Marta Marie Pedersdatter som ble født  16 

januar 1839 i Avaldsnes, hun var datter til 

Peder Hanssen (fra Vorland i Finnås)  og 

Mangela Endresdatter (fra Bømlo) på Nod-

land Ao-11. 

Knud Andersen og Marta Marie Pedersdatter ble gift den 

12 april 1860 i Avaldsnes. 

Barn fra 1. ekteskap: 

1. Andreas, født 29 november 1847 i Avalds-

nes. 

2. Gunnvor Karine, født 20 desember 1850 i 

Avaldsnes. 

3. Reinert, født 16 oktober 1855 i Avaldsnes. 

Barn fra 2. ekteskapet: 

1. Karen Katrine, født 5 juli 1860 i Avalds-

nes. 

2. Mangela, født 2 oktober 1862 i Avaldsnes. 

3. Knut Matias, født 31 mars 1865 i Avalds-

nes. 

Knut fikk ta over halve bruket etter forel-

drene da de delte jorda sin i 1841, men var 

borte før 1865. De tre barna fra første ek-

teskapet bodde da hos farfaren sin her på 

Veim. I 1865 pakta de bruksnr. 4 på Stakke-

stad, men var borte derifra før 1875. 

2. Fra 1862 til 1863 hadde vi Sivert Sjursen 

som ble født 28 januar 1835 i Avaldsnes og 

døde 15 januar 1911 i Førdesfjorden, han 

var sønn til Sjur Eliassen og Anna Marta 

Olsdatter på Helgeland i Tysvær bruksnr. 4-

2. Han ble gift 16 mai 1861 med Ingeborg 

Elisabet Jakobsdatter som ble født 29 sep-

tember 1837 i Avaldsnes, hun er datter til 

Jakob Gunnarsen og Eli Serine Olsdatter fra 

Stakkestad bruksnr.6-7. Sivert Sjursen 

kjøpte bruket våren 1862 men solgte den 

videre til neste bruker alt året etter. Sivert 

flyttet til Stakkestad bruksnr. 6-9. 

Sivert Sjursen og Ingeborg Elisabet Jakobsdatter ble gift den 

16 mai 1861 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Anna Marta, født 2 august 1861 og ble gift 7 

juni 1888 med Jon Matias Halvorsen fra 

Stakkestad Ao-9d. Hun er den som ble født 

mens de bodde på Veim. 

2. Jakob Severin, født 25 juli 1864 og ble gift 

med Silla Berntsdatter fra Egersund, bosatte 

seg i Haugesund. 

3. Sivert Elias, født 6 mai 1867 og ble gift 7 

april 1892 med Marta Serine Gunnarsdatter 

fra Førre bruksnr. 9-23. 

4. Gunnar, født 12 august 1871 og overtok 

bruksnr. 6.10 på Stakkestad. 

5. Ole Engel, født 4 oktober 1876 men døde 

samme året. 

6. Svend Edvard, født 7 september 1879 og ble 

gift 1907 med Olava Juliane Mikalsen fra 

Saltveit og bosatte seg i Haugesund. 

Det er bare Anna Marta som ble født mens de 

bodde på Veim. 

3. Fra 1863 til 1865 hadde vi Tore Galtung 

Toresen fra Stakkestad bruksnr.6-8 som ble født 

30 august 1832 og døde 21 januar 1881, han var 

sønn til Tore Galtung John-Kristianson og Inge-

borg Katrina Kristensdatter fra Feøy i Tor-

vastad bruk 6-4. Han ble gift 6 april 1854 med 

Bolla Serine Jakobsdatter som ble født 26 mars 

1831, hun var datter til Jakob Gunnarsen og Eli 

Serine Olsdatter fra Stakkestad bruksnr. 6-7. 

Tore Galtung Toresen og Bolla Serine Jakobsdatter ble gift 

den 6 april 1854. 

Barn: 

1. Eli Serine, født 7 august 1855 og ble gift 1883 

med Sivert Pedersen Holme i Haugesund. 

2. Ingeborg Katrine, født 1 februar 1858 og ble 

gift 1886 med Hans Jakob Rasmussen i 

Haugesund. 
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3. Jakob Severin, født 6 august 1860 og 

bosatte seg på Stakkestad. 

4. Anna Malene, født 14 desember 1862 og 

ble gift med Engel Johan Eilsen på Stakke-

stad Ao-13. 

5. Berta Gurine, født 1865.  

6. Ole Johannes, født 30 september 1869 og 

ble gift 1895 med Bolla Kristine Knutsdat-

ter fra Veim og bosatte seg Sørhaug i 

Skåre. 

7. Tomas, født 8 juni 1873 men døde året et-

ter. 

Tore Toresen kjøpte dette bruket av Sivert 

Sjursen våren 1863, men solgte videre til neste 

bruker alt etter to år. Vet ikke om noen av 

barna er født her på Veim, kanskje Anna 

Malene og Berta Gurine. 

4. Fra 1865 til 1888 hadde vi Nils Knutsen 

som ble født 1 august 1831 og døde 25 oktober 

1887, han var sønn til Knut Aslaksen og Anna 

Nilsdatter på Veim Ao-4. Han ble gift 1862 

med Ingeborg Knutsdatter som ble født 18 au-

gust 1831 Torvastad i Skåre og døde 1901, 

hun var datter til Knut Trulssen Grønhidler 

og Randi Knutsdatter fra Grønhidler i Skåre. 

Nils Knutsen og Ingeborg Knutsdatter ble gift den 6 november 

1862 i Skåre i Torvastad. 

Barn: 

1. Anna Kristine, født 1 mars 1865 Skåre i 

Torvastad og ble gift 1889 med Tollak 

Hanssen Førre bruksnr. 17. 

2. Randi Serine, født 11 mai 1867 i Avaldsnes, 

åtte år senere er det våningshus her. 

3. Knut Andreas, født 22 februar 1869. 

4. Elisabet Karine, født 28 august 1871 og ble 

gift 1899 med Tønnes Ulriksen Munkejord. 

5. Berta Serine, født 12 mai 1874. 

Nils og Ingeborg kom her til dette bruket, eld-

ste datteren ble født i Skåre like før folketel-

lingen i 1865. Skøyte er datert 3 mai det året 

fra Tore Toresen. Det året satt de med 1 hest, 

3 kyr og 10 sauer og sådde 3 tønner havre og 2 

tønner poteter. De skilte senere fra et lite 

bruk, bruksnr. 3. Faren til Ingeborg bodde 

hos de som enkemann i 1875. Ingeborg satt 

senere selv som folgekone under neste bruker 

Mikkel Sjursen Birkeland. 

5. Fra 1888 til 1909 hadde vi Mikkel Sjursen 

Birkeland som ble født 23 september 1855 

Vikøy i Kvam og døde 1929, han var sønn til 

Sjur Larssen Birkeland og Britha Knudsdatter 

fra Vikøya i Hardanger. Han ble gift 1 mai 

1878 med Guro Olsdatter som ble født 29 juni 

1846 i Kvam, hun er datter til Ole Nilsen 

Birkeland og Anna Larsdatter fra Vikøya i 

Hardanger. 

Mikkel Sjursen Birkeland og Guro Olsdatter ble gift den 1 

mai 1878  på Vikøy i Kvam. 

Barn: 

1. Sjur, født 7 juli 1879 på Vikøy i Kvam  og 

er neste bruker. 

2. Ole Andreas, født 26 mars 1891 i Avaldsnes. 

Mikkel og Guro er nevnt her på Veim da de 

fikk sønnen i 1891, og han er nevnt som eier i 

matrikkelen fra 1906. han kjøpte bruket etter 

Nils Knutsen i 1888. I 1900 er Mikkel kalt post-

bærer. Sønnen Sjur, som var født i Vikøya, tok 

over. Han kjøpte senere hus på Sørhaug i 

Haugesund og bodde der til han døde. 

6. Fra 1909 til 1954 hadde vi Sjur Mikkelsen 

Veim som ble født 7 juli 1879 og døde 1963, 

han var sønn til forrige bruker. Han ble gift 14 

februar 1906 med Karine Guttormsdatter som 

ble født 3 oktober 1883 Bremnes i Finnås og 

døde 1976, hun var datter til Guttorm Johnsen 

Økland og Mari Olsdatter fra Øklandshavn, 

Bømlo. 

Sjur Mikkelsen og Karine Guttormsen ble gift den 14 feb-

ruar 1906 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Mikal Gunvald, født 29 oktober 1906 Førd-

esfjorden i Avaldsnes og bosatte seg på 

Førre bruksnr. 1, han ble gift med Edna 

Askeland fra Tysvær. 

2. Gerhard Meidel, født 16 juli 1916 Førdes-

fjorden i Avaldsnes og ble gift med Olaug 

Regine Mevik fra Skudeneshavn. 
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3. Sigurd, født 1 mai 1918 og er neste bruker. 

Sjur tok over dette bruket ved skøyte fra 1909 

fra faren. Sønnen Sigurd fikk skøyte i 1954. 

7. Fra 1952 hadde vi Sigurd Sjursen Veim 

som ble født 1 mai 1918 , han kjøpte bruket i 

1952 av faren sin Sjur Mikkelsen Veim. Han 

fødde hest og 4 kyr i 1950 årene. Bruket var 

på 20 da dyrka mark da. Jeg er ikke sikker 

om det er den samme Sigurd Veim som døde 

16 februar 1989. 

8. I 1963 fikk Mikal Gunvald Veim skøyte 

her, han ble født 29 oktober 1906 og døde 13 

juni 1988, han var sønn til Sjur og Karine. 

Han ble gift med Edna Marie Askeland som 

ble født i Iowa, Amerika. Hun var datter til 

Signe og Laurits Askeland, Laurits Albrigtsen 

Askeland ble født 5 juli 1875 i Tysvær. 

Barn: 

1. Sigmund, født 1942 og ble bilmekaniker, 

han ble gift med Inger Karin Halvorsen 

Bakken som ble født 1948. De bosatte seg 

på Veim 58. 

2. Bjørn Laurits, født 1949 og ble poststyrer. 

Bosatte seg i Haugesund. 

De fikk skøyte i 1963 av Sigurd Veim, han var 

entrepenør. 

Bruksnr. 3. 

Utskilt fra bruksnr. 2 i 1880. 

1. I begynnelsen av 1800 årene hadde vi 

Sivert Olsen, den samme Sivert som er på 

bruksnr. 1-9. Sivert kjøpte disse 1 1/2 spann 

korn av Nils Knutsen i 1880 men solgte det i 

1895. 

2. Fra 1895 til 1902 hadde vi Jens Olsen Mel-

hus som ble født 10 januar1842, han er sønn 

til Ola Halvorsen og Ane Johnsdatter i Mel-

hus i Sør-Trøndelag. Han ble gift 14 septem-

ber 1872 i Avaldsnes med Anna Elisabet 

Tolleivsdatter som ble født 14 juli 1846, hun 

var datter til Tolleiv Hanssen og Marie Jens-

datter fra Austad i Lyngdal. 

Jens Olsen Melhus og Anna Elisabet Tolleivsdatter ble gift 

den 14 september 1872 i  Avaldsnes. 

 

Barn: 

1. Anna Marie, født 18 november 1872. 

2. Ole Tobias, født 22 april 1874. 

3. Torvald Andreas, født 22 november 1875. 

4. Jensine Emilie, født 11 oktober 1877. 

5. Teodora Andrine, født 18 mai 1879. 

6. En udøpt datter, født 23 november 1880, 

døde 2 desember og begravet den 16 desen-

ber 1880. . 

7. Hansine Severine, født 22 april 1882 og ble 

gift med Anton Martinius Engedal. Visnes 

Ao-52. 

8. Jens Andreas, født 30 august 1883. 

9. Jens Andreas, født 3 september 1884. 

10. Petra Halvorine, 21 februar født 1887. 

Jens var verksarbeider i Visnes i 1870 og 1880 

årene, alle barna er født i Visnes i Avaldsnes 

Ao-184. 

Jens Melhus var stiger (arbeidsleder) i Visnes 

og bodde der med huslyden de første årene et-

ter at han giftet seg. Barna er født der, Ao-184. 

I 1900 satt de her på bruksnr. 3 på Veim med 

to av barna hjemme og drev denne jorden ved 

siden av at Jens var stiger. Jens fikk skøyte av 

Sivert Olsen i 1895, og solgte det videre til 

neste bruker Anders Andersen i1902. 

3. I perioden 1902 til 1934 hadde vi Anders 

Andersen som ble født 26 august 1863 og døde 

1943, er nevnt Aksdal-Helgeland, han er sønn 

til Anders Monssen og Sissela Gurine Ja-

kobsdatter fra Skeiseid Ao-23.  Ble gift den 16 

november 1893 med Anna Elisabet Knutsdatter 

som ble født 22 mars 1869, hun er datter til 

Knut Knutsen Veim og Randi Serine Johan-

nesdatter fra Veim bruksnr. 4-13. 

Anders Andersen og Anna Elisabeth Knutsdatter ble gift 

den 16 november 1893 I Førdesfjorden, Avaldsnes. 

Anders kjøpte dette bruket av Jens Melhus i 

1902. I 1900 bodde de på bruksnr. 5 her på 

Veim. Han er da kalt for veiarbeider, hun er 

kalt for syerske da. I 1934 solgte de til Berta 

Stakkestad-Bleivik som ble født 1898. Hun var 

gift med Matias Bleivik som ble født 1898. Kan 

ikke se at de hadde barn. 
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4. Fra 1934 hadde vi Knut Mathias Johnsen 

Bleivik som ble født 29 januar 1898 i Skåre, 

han var sønn til Inger Oline Knutsdatter og 

Knut Mathias Jokumsen Bleivik. Han ble gift 

den 15 september 1928 med Bertha Serine 

Olsdatter Stakkestad som ble født 25 juli 1898 

i Haugesund, hun var datter til Borghild 

Kjerstine Veim  og Ole Johannes Thorsen 

Stakkestad.  

Knut Mathias Johnsen Bleivik og Bertha Serine Olsdatter 

Stakkestad ble gift den 15 september 1928 i Haugesund. 

De kjøpte garden i 1934 av Anders Andersen 

Helgeland Veim. Og de fødde hest og 6 kyr i 

1950 årene. Da var garden på 30 da dyrka 

mark. Kan ikke se om de hadde barn. 

5. Gudmund Kr. Ølstørn som ble født i 1940 i 

Stjørna, han er sønn til Mary og Martin Øl-

størn. Han ble gift med Helga Marie Stakke-

stad som ble født 1946, hun var datter til Ce-

cilie og Bjarne Stakkestad. 

Barn: 

1. Cecilie, født 1970 og ble gift Bjørn Erik 

Almli, bosatte seg i Orkdal. Begge ble 

argronomar. 

2. Martin, født 9 september 1972 og var av-

løyser, han døde 17 mars 1993. Han ble 

gift i 1992 med Synnøve Iversen. 

3. Barbro, født 1975, gift i 1993 med Malvin 

Hettervik. 

4. Marie, født 23 juli 1980 og døde samme 

dag. 

De fikk skjøte i 1974 av Bertha S. Bleivik. De 

har bruksnr. 35, 37 og 73 fra 1978. I tillegg 

har de bruksnr. 174 Stormyr og bruksnr. 179 

Førresteigen på grunn nr. 79 Førre. Det siste 

er et utmarksstykke på Førre som ligger inn 

til eiendommen på Veim. I 1958 var det 

makeskifte der Bleivik fikk dette stykke av 

Sigvald Stakkestad mot at han fikk Veimstei-

gen grunn nr. 71 bruksnr. 25. Sigvald fikk og 

en hest i byte. Han er bonde og inseminør og 

hun husmor og kontorfullmektig. 

6. Otto Juul Johannesen Hemmingstad ble 

født 26 desember 1913 i Tysvær og døde 9 

januar 1981, han var sønn til Dina Laurentse 

Larsdatter og Ola Johannesen Hemmingstad. 

Han ble gift med Elise Bergitte Gundersen Stan-

geland som ble født 19 mai 1919 i Ølen, hun var 

datter til Bolette Torgilsdatter og Erik Gunder-

sen Stangeland. 

Barn: 

1. Berit Karin, født 1951. 

2. Daghild Olaug, født 1953. 

Han var telefonarbeider og leide det gamle 

huset her i 1950 årene. 

Bruksnr. 4. 

1. I perioden 1603 til 1613 hadde vi en som 

heter Gunnar. Denne mannen var kanskje den 

første som med huslyden sin ryddet Veim etter 

ødegardstiden. Han er ellers ukjent. 

2. Fra 1614 til 1649 hadde vi en som heter 

Kristoffer. 

Trolig barn: 

1. Lars, født ca. 1614 og er neste bruker. 

2. Knut, født ca. 1624 og er bruker nr. 4 under 

her. 

Denne mannen fylte etter Gunnar i skattelis-

tene, men er ellers ikke nærmere kjent. Han 

brukte hele garden alene. I 1645 er brukeren på 

Veim kalt Ola, men det er trolig en feilskriving. 

Det er nemlig grunn til å tro at den Kristoffer 

som er nevnt i 1649, er den samme som er nevnt 

på garden før 1645. 

3. Fra 1661 til 1673 hadde vi Lars Kristoffersen 

som ble født ca. 1614 og trolig sønn til forrige 

bruker. Lars er nevnt som bruker, trolig av 

halve garden, mellom 1661 og 1673, men det er 

ellers lite å finne om han. 

4. Fra 1661 til 1674 hadde vi Knut Kristof-

fersen som ble født ca. 1624 og var trolig sønn 

til Kristoffer over her. 

Trolig barn: 

1. Kristoffer, født ca. 1646 og er 6. bruker un-

der her. 

Knut er nevnt som bruker på Veim sammen 

med han som trolig er broren i et drøyt ti-år. 

Trolig brukte de halvparten hver. 
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5. I perioden fra 1698 til 1700 hadde vi en 

Ola Hanssen eller Janssen. Denne mannen er 

nevnt på Veim like før 1700, men er ellers 

ikke nærmere kjent. Han har vel brukt halve 

garden. 

6. I perioden fra 1685 til 1723 hadde vi 

Kristoffer Knutsen, som ble født ca. 1646 og 

var sønn til 4 bruker over her. Han ble gift 

med Brita Sveinsdatter, hun var datter til 

Svein Jonsen og Marta Jonsdatter på Vik-

shåland i Torvastad bruksnr. 1-2. 

Barn: 

1. Knut, født ca. 1682 og døde 9 septem-

ber1753, 72 år gammel. Han ble gift med 

Tala Kristensdatter, de bosatte seg på 

Brekke i Stangeland bruksnr. 1-7. 

Knut Kristoffersen døde den 9 september 1753. 

2. Svein, født ca. 1692 og han ble gift 1. gang 

i 1717 med Gjertrud Gunnarsdatter,  2. 

gang var i 5 august 1747 med Anna Sjurs-

datter, de bosatte seg på Midt-Eide i Stan-

geland bruksnr. 1-12. 

Svein Kristoffersen ble gift 1. gang 6 juni 1717 med Gjer-

trud Gunnarsdatter. 

Svein Kristoffersen ble gift 2. gang den 5 august 1747 

med Anna Sjursdatter /Siversdatter. 

Kristoffer er nevnt på Veim fra senest i 1685 

og fikk et langt liv her. Han brukte lenge hele 

garden alene, men hadde en medbruker i 

slutten av 1690 årene og helt i begynnelsen av 

1720 årene da garden ble delt i to for godt. I 

1723 kunne han på sine 11 spann korn så 2 

tønner og høste 14 tønner korn og fø 1 hest, 5 

kyr og 3 sauer eller geiter. I 1687 solgte 

Kristoffer konen sin arv på 4 spann korn i 

Vikshåland til svogeren Lars Sveinsen Vik-

shåland. 

7. I perioden fra 1725 til 1750 hadde vi Svein 

Matiassen som ble født ca. 1698 og døde 20 

juni 1750, han var sønn til Matias Johannes-

sen og Marta Olsdatter på Helgeland 

bruksnr. 1-7. Han ble gift 1724 for 1. gang 

med Eli Knudsdatter som ble født ca. 1702 og 

døde 1742. Han ble gift 2. gang med en som er 

ukjent for oss. 

Svein Matiassen og Eli Knudsdatter ble gift den 5 mars 1724 

i Avaldsnes. 

Svein Matiassen døde den 20 juni 1750, 52 år gammel. 

Eli eller Elen døde den 24 januar 1742, 49 år gammel. 

Barn i 1. ekteskap: 

1. Matias, døpt 25 februar 1725 og døde 24 

januar 1742. 

2. Johannes døpt 1 desember 1726 men døde ca. 

1751. 

3. Knut, døpt 22 mai 1729 og døde 24 januar 

1742 

4. Torborg, døpt 20 april 1732 og døde 24 

januar 1742. 

5. Bård, døpt 27 desember 1735 og døde 23 ok-

tober 1796, han ble gift 24 juni1757 (St. Hans 

dag) med Marta Helgesdatter fra Sør-Eikje. 

De bosatte seg på Helgeland bruksnr. 1-9. 

6. Svein, døpt 5 april 1739 men døde 24 januar 

1742. 

Her ser vi at Eli eller Elen døde samme dag som 4 av hennes 

barn, Matias, Knut, Torborg og Svein døde. Hva de døde av 

sies det ikke. 

Barn fra 2. ekteskap: 

7. Eli eller Elen, døpt 22 august 1745. Hun ble 

gift med Omund Årek i Skjold. 

8. Torborg, døpt 29 november1748 men døde 

samme året. 
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Svein og Eli eller Elen var kommet hit til 

Veim i 1725. De ble begge kalt Helgeland da 

de giftet seg men i Avaldsnes kirkeboken står 

de ved rette navn når de giftet seg. Trolig 

brukte de halve garden, mens andre halvdelen 

ble brukt av Nodlandsbøndene. Han blir kalt 

Svend Veim når alle barna ble døpt. 

8. I perioden 1755 til 1762 hadde vi Gunnar 

Jonsen som ble født 1695 og gravlagt 2 juli  

1762, 67 år gammel, han var sønn til Jon Gun-

narsen på Aksdal bruksnr. 4-12. Han giftet 

seg 1. gang 1720 med Torborg Reiarsdatter 

som ble født ca. 1682 og døde 17 desember 

1750, hun var datter til Reiar og Joren på 

Nodland bruksnr. 3, hun var enke etter Jo-

hannes Larsen. Han ble gift 1 april 1755 for 2. 

gang med Ingeborg Gunnarsdatter som ble 

født 1717 og gravlagt den 13 oktober 1793, 

hun ble 76 år gammel og hun var datter til 

Gunnar Torgersen og Karen Halvorsdatter på 

Stakkestad bruksnr. 6-4. 

Gunnar Jonsen og Ingeborg Gunnarsdatter ble gift den 1 

april 1755. 

Gunnar Jonsen og Torborg Reiersdatter ble gift den 7 juli 

1720. 

Torborg Reiarsdatter ble gravlagt den 17 desember 1750. 

Ingeborg Gunnarsdatter ble gravlagt den 13 oktober 1793. 

Gunnar Jonsen ble gravlagt den 2 juli 1762, han ble 67 år 

gammel. 

Barn fra 1. ekteskap: 

1. Jon, født 1721 og døde 21 mai 1780, han 

ble gift 13 mars 1746 1. gang med Anna 

Jakobsdatter, 2. gang med Kari Nilsdatter. 

2. Brita, født 1724 og ble gift 13 juni 1751 

med Omund Anderssen på Tveitskog. 

3. Marta, døpt 12 mars 1728 og døde 2 april 

1741. 

Barna her ble født mens de oppholdt seg i Nod-

land. Gunnar brukte halve Nodland med første 

konen, men da sønnen Jon tok over flyttet han 

med andre konen til Veim. 

Barn fra 2 ekteskap: 

1. Torborg, født 27 november 1755 og døde 31 

juli 1791. Hun ble gift  17 juli 1774 med  

Aslak Knutsen, bruker nr. 10 under her. 

2. Ragnhild (Ragnela), født 27 februar 1760 

men døde 17 mars 1762  bare 2 år og 3 

uker. Hun døde ca. 10 uker før sin far. 

Gunnar tok over halve Veim og brukte det til 

han døde.  

9. Fra 1763 til 1771 hadde vi Tollak Knutsen 

som ble født 1727 og døde 21 august 1809 (82 

år gammel), han var sønn til Knut Tollaksen 

og Siri Aslaksdatter på Stakkestad bruksnr. 4-

8. Han ble gift 20 januar 1763 med Marta Ols-

datter som ble født 1730 og døde 13 juni 1811 

(81 år gammel), hun var datter til Olav 

Olavson Berg og Anna Johannesdatter på 

Vikingstad i Torvastad bruksnr. 6-3. 

Tollak Knutsen og Martha Olsdatter ble gift 20 januar 1763 

I Torvastad. 

Tollak Knutsen døde den 21 august 1809, 82 år. 

Martha Olsdatter døde den 13 juni 1811, 81 år. 

Barn: 

1. Siri, født 2 oktober 1763 og døde 26 januar 

1837, hun ble gift 29 juni 1783 med Gunnar 

Jakobsen på Stakkestad bruksnr.6-6. 

2. Ola, født 21 november 1765 men døde året 

etter. 

3. Ola, født 11 mars 1767 men døde 27 juni 

1771. 

4. Anna, døpt 12 mars 1769 men døde samme 

året. 

5. Anna, født 10 mars 1771 men døde samme 

året. 

Tollak og Martha tok over de 11 spann korn 

da Gunnar Jonsen døde og brukte de til 1771. 
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Da de tok over etter foreldrene hans på Stak-

kestad bruksnr. 4-9. Da fikk en bror til Tol-

lak som heter Aslak, som ble gift her til Veim 

ta over her. 

10. I perioden fra 1771 til 1798 hadde vi 

Aslak Knutsen som ble døpt 1 oktober 1734 

og gravlagt 23 januar1797, han var sønn til 

Knut Tollaksen og Siri Aslaksdatter på Stak-

kestad bruksnr. 4-8. Han ble gift 1. gang 17 

juli 1774 med Torborg Gunnarsdatter som ble 

døpt 27 november 1755 og døde 31 juli 1791, 

hun var datter til Gunnar Jonsen og Inge-

borg Gunnarsdatter over her. Hans 2. ek-

teskap var 1 juni 1794 med Elisabet Karine 

Simonsdatter som ble døpt 14 september 

1755 og døde 5 mars 1825, hun var datter til 

Simon Nilsen og Tåren Kristoffersdatter på 

Øvra Haugo i Torvastad bruksnr. 4-1. Hun 

ble gift på nytt med Lars Eliassen, neste 

bruker. 

Aslak Knutsen og Torborg Gunnarsdatter ble gift den 17 

juli 1774. 

Aslak Knutsen (Weim) og Elisabet Karina Simonsdatter 

ble gift den 1 juni 1794 I Torvastad. 

 

 

 

 

 

 

 

Aslak Knutsen ble døpt den 1 oktober  1734. 

 

 

 

 

Torborg Gunnarsdatter ble døpt den 27 november 1755. 

 

 

 

 

Elisabet Karina Simonsdatter ble døpt den 14 september 

1755 i Torvastad. 

Barn fra 2. ekteskap: 

1. Knut, født 1 februar 1795 og døde 19 mai 

1833. Han ble gift 17 oktober 1820 i Tor-

vastad med Anna Nilsdatter, de bosatte seg 

på Veim Ao-4. 

Aslak tok over disse 11 spann korn i Veim da 

broren Tollak flyttet hjem igjen til Stakkestad 

og brukte de til han døde. 

11. Fra 1798 til 1838 hadde vi Lars Eliassen 

som ble født 19 august 1769 i Torvastad og døde 

19 mars 1853, han var sønn til Elias Danielsen 

og Eli Knutsdatter på Vikshåland i Torvastad 

bruksnr. 1-6. Han ble gift 4 juli 1798 med Elisa-

bet Karine Simonsdatter som var enken etter for-

rige bruker. 

Lars Eliassen og Elisabet Karine Simonsdatter ble gift den 4 

juli 1798 i Avaldsnes. 

Lars Eliassen ble født den 19 august 1769 i Torvastad. 

 

 

 

 

 

Elisabet Karina Simonsdatter ble døpt den 14 september 

1755 i Torvastad. 

Barn: 

1. Aslak, født 1799  men døde ung, han ble grav 

lagt den 1 mars 1799 bare 9 uker gammel. 

Lars kom her til Veim ved å gifte seg med enken 

på garden og satt her si tid. I 1802 kunne de på 
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disse 11 spann korn så 2 1/2 tønner og høste 

16 tønner korn og fø 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut 

og 10 sauer. Den 23 januar 1838 fikk Lars 

kongelige skøyte på de 11 spann korn og ble 

den første selveier vi kjenner på Veim. 

Samme året solgte han. 

12. Fra 1838 til 1864 hadde vi Knut Bårdsen 

som ble døpt 1 november 1801 og døde ca. 

1864, han var sønn til Bård Johannessen og 

Marta Knutsdatter på Frakkagjerd bruksnr. 

1-8. Han ble gift 25 juli 1835 for 1. gang med 

Anna Nilsdatter som ble døpt 2 august 1801 i 

Torvastad og døde 22 februar 1853, hun var 

enken etter Knut Aslaksen på Veim Ao.4 og 

datter til Nils Simonsen og Eli Olavsdatter på 

Gunnarshaug i Torvastad bruksnr. 6-5. Hans 

2. ekteskap var 3 april 1856 med Susanna 

Olsdatter som ble født 28 mai 1826 og døde 26 

februar 1889 som folgeenke, hun var datter 

til Ola Larssen og Anna Malene Johannesdat-

ter på Nodland bruksnr. 1 og 2. 

Knut Bårdsen og Anna Nilsdatter ble gift 25 juli 1835. 

Knut Bårdsen og Susanna Olsdatter ble gift 3 april 1856. 

Knut Bårdsen ble døpt den 1 november 1801. 

Anna Nilsdatter ble døpt den 2 august 1801 i Torvastad. 

Susanna Olsdatter ble født den 28 mai 1826. 

Barn fra 1. ekteskap: 

1. Larsiane, født 19 mai 1836 og ble gift 30 

november 1878 med Sjur Pedersen Førre 

bruksnr. 10-2. 

2. Anna Marta, født 5 oktober 1841. 

Barn fra 2. ekteskap: 

1. Bård, født 11 juni 1859 men døde samme 

året den , han ble hjemmedøpt. 

Knut og Anna kom her til bruksnr. 4 på Veim 

og tok over da de giftet seg. Knut fikk skøyte på 

jorden av Lars Eliassen våren 1838. Datteren 

Larsiane ble eier etter at Knut døde i 1864, men 

hun ble gift til Førre og lot andre drive jorden. 

Susanna ble boende hos neste bruker Knut 

Knutsen som folgekone. 

13. I perioden fra 1864 til 1896 hadde vi Knut 

Knutsen som ble født 17 oktober 1833 og døde 

17 juli 1896, han var sønn til Knut Aslaksen og 

Anna Nilsdatter , (Anna Nilsdatter ble  senere  

gift med Knut Bårdsen) på Veim Ao.4. Han ble 

gift 14 mai 1868 med Randi Serine Johannesdat-

ter som ble født 13 mars 1835, hun var datter til 

Johannes Olsen og Anna Kristine Olsdatter på 

Førre bruksnr. 7-6. 

Knut Knutsen og Randi Serine Johannesdatter ble gift den 

13 mars 1835. 

Knut Knutsen ble født den 17 oktober 1833. 

Randi Serine Johannesdatter ble født den 13 mars 1835. 

Barn: 

1. Anna Elisabet, født 22 mars 1869 og ble gift 

1893 med Anders Andersen. 

2. Bolla Kristine, født 20 desember 1871 og ble 

gift med Ole Johann Torsen Sørhaug i 

Haugesund. 

3. Knut Johannes, født 21 september 1875 og 

døde 9 april 1957, neste bruker. 

4. Ole Andreas, født 21 april 1879 og døde 11 

november 1967 ugift. Han bosatt på Veim 

bruksnr. 5. 

Knut hadde tatt over dette bruket før 1865, 

trolig året før da Knut Bårdsen var død. 
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Han satt det året med 1 hest, 5 kyr og 10 

sauer og sådde 5 tønner havre og 2 tønner 

poteter. Datteren til forrige bruker, Anna 

Marta, bodde hos han da. De delte garden 

mellom de to sønnene i 1896. Randi Serine 

satt som folgekone hos yngste sønnen i 1900. 

Søskenflokken– Anna Elisabet, Bolla Kristine, Kurt Jo-

hannes og Ola Andreas Knutsen Veim. Etterkomerne 

etter Knut Knutsen og Randi Serine Johannesdatter. 

14. Fra 1896 til 1948 hadde vi Knut Johan-

nes Knutsen som ble født 21 september 1875 

og døde 9 april 1957, han var sønn til forrige 

bruker. Han ble 11 september 1901 gift med 

Anna Karine Sivertsdatter som ble født 31 

juli 1879 og døde 1970, hun var datter til 

Sivert Olsen og Inger Oline Johannesdatter 

på Nodland bruksnr. 4-2. 

Knut Johannes Knutsen og Anna Karine Sivertsdatter 

ble gift 11 september 1901. 

Knut Johannes Knutsen ble født den 21 september 1875. 

Anna Karine Sivertsdatter ble født den 31 juli 1879. 

Barn: 

1. Inger Olava, født 14 april 1902 og døde 25 

april 1975. Hun var syerske og gift med 

elektomontør Olav Kjeve, Mysen. Bosatte 

seg i Eidsberg. 

2. Randi Serine, født 13 juli 1903 og ble gift 

med maskinmester Gunnar Gundersen, 

bosatte seg i Haugesund. 

3. Knut, født 1 mars 1905 og døde 1980 ugift. 

Han reiste til Amerika, han arbeidet som 

snekker. 

4. Sigvald, født 9 februar 1907 og døde 29 

januar 1978 og ble gift med Marie Kjeve født 

23 februar og døde 23 desember 1985, My-

sen, bonder i Eidsberg. 

5. Anna Kristine, født 18 januar 1909 og døde 2 

januar 2004, hun ble gift med Oluf Refsland, 

bonde på Ualand. 

6. Ole Mandius, født 2 juli 1910 men døde 

samme året. 

7. Astrid Lovise, født 19 januar 1912 og døde 3 

juli 1979 og drev handel. 

8. Olav, født 29 oktober 1913 og ble gift med 

Olga Marie Johannesdatter Kallevik, Nod-

land bruksnr. 4 og nedenfor nr. 33. 

9. Marta, født 3 februar 1916 men døde samme 

året. 

10. Karl Johan, født 5 mai 1917 og døde 4 juli 

1992 (tvilling med Marta) og ble gift med 

Lilly Beathe Sørhus, Vats som ble født 12 

august 1925 og døde 21 mars 2003. Nodland 

bruksnr. 3. 

11. Marta, født 5 mai 1917 (tvilling med Karl 

Johan) og var kontordame, bosatte seg i 

Førdesfjorden. 

12. Odd Kåre, født 25 februar 1921 og ble gift 

med Margit Johannesdatter Kallevik, neste 

bruker. 

Knut Johannes tok over halve jorden etter forel-

drene i 1896. I 1900 er han nevnt som fisker og 

dessuten kalt Østerheim. Sønnen Odd Kåre tok 

over her i 1948. 

15. Odd Kåre Knutsen Veim som ble født 25 

februar 1921 ble gift med Margit Kallevik som 

ble født 1929, hun var datter til Johanna og Jo-

hannes Kallevik. 

Barn: 

1. Kjell Atle, født 1958 og ble sykepleier og 

bosatte seg i Førdesfjorden. 

2. Jostein Magnar, født 1960, nedenfor. 

3. Marit, født 1964 og ble hjelpepleier, bosatte 

seg I Oslo. 

Garden hadde vore i slekten fra ca. 1775, og de 

kjøpte den Ii 1948. I 1950 årene ble garden på   
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40 da dyrka mark, og de fødde hest, 7 kyr og 

40 sauer. Han har og bruksnr. 12, 24, 33 og 

34. 

16. Jostein Magnar Veim som ble født 1960 

og ble gift med Anne Serine Waage som ble 

født 1964, hun var datter til Oddny og Sevrin 

Waage. 

Barn: 

1. Mette, født 1988. 

2. Knut, født 1990. 

De fikk skøyte 1987. Han har bruksnr. 12 , 

24 og 34 samme året. 

Bruksnr. 5. 

Utskilt fra bruksnr. 4 i 1896. 

1. I 1896 og videre hadde vi Ola Andreas 

Knutsen Veim som ble født 21 april 1879 og 

døde 11 november 1967, han var sønn til 

Knut Knutsen og Randi Serine Sivertsdatter  

fra Veim bruksnr. 4-13. Han over halve gar-

den I 1896. Han fødde 1 hest og 6 kyr I 1950 

årene. Bruket var da på 40 da dyrka mark. 

Han var ugift. 

2. Tor Stakkestad er nevnt i 1972. 

3. (Sissel) Cecilie  Marie Stakkestad som ble 

født 23 mai 1913 og døde 6 desember 1999 

fikk skøyte i 1983. Bruksnr. 21 er sammen-

føyd i 1951. Hun har bruksnr. 15 fra samme 

året.  

Bruksnr. 6, 13, 16. 

1. Johannes Martinson Vaage som ble født 8 

oktober 1904 og døde 17 desember 1970, han 

var sønn til Bertha Gurine Johannesdatter 

Bru og Martin Osmundsen  Vaage, Veim 

bruksnr. 1-10. Han ble gift med Astrid 

Wegner Bendiksen Feøy som ble født 25 mars 

1914 på Torvastad og døde 13 oktober 1986, 

hun var datter av Anne Serine Knutsdatter 

og John Bendik Bendiksen Feøy. 

Johannes Martinson Vaage ble født den 8 oktober 1904. 

Astrid Wegner Bendiksen Feøy ble født den 25 mars 

1914. 

Barn: 

1. Magne Bjørn, født 1939, neste bruker. 

2. Jon Arthur, født 1941 og ble byggesjef. Han 

ble gift med Kontordame Ranveig, de bosatte 

seg i Stavanger. 

3. Aud Jorun, født 1947 og ble gift med bonde 

Reinert Vierdal. De bosatte seg i Sveio. 

De kjøpte garden i 1929 og fødde 1 hest, 4 kyr 

og 15 sauer i 1950 årene. Garden var på 30 da 

dyrka mark da. 

2. Magne Bjørn Vaage som ble født 1939 og ble 

gift med Magnhild Elise Førre som ble født 

1942. Hun var datter til Martha og Johannes 

Førre på bruksnr. 16-2. 

Barn: 

1. Unni, født 1966 og ble tannlegeassistent, hun 

ble samboer med vaktmester Johnny Førre 

og de bosatte seg på Førdesfjorden. 

2. Bente, født 1969 og ble teknisk tegner. Hun 

ble samboer med oppretter Jan Amundsen, 

de bosatte seg på Moksheim. 

3. Kurt, født 23 desember 1973 og ble platear-

beider. 

De fikk skøyte i 1975, han også bruksnr. 30 fra 

samme året og bruksnr. 31 fra 1960. Har bruk 

29 som er nevnt i 1972. De bor i hus nr. 2 på 

bruket fra 1985. Bruket ble drevet sammen med 

bruksnr. 1. 

Bruksnr.7 Amdals Gartneri 

Borgniheim. 

1. Johannes Berdines Amdal født 7 mars 1910 i 

Tysvær og døde 4 oktober 1989 (han hadde en 

tvilling bror som heter Jakob Severin, de ble 

hjemmedøpt av Knut Knutsen Førland), han 

var sønn til Elen Magrethe Johannesdatter fra 

Skjold og Sakarias Sakariasen Amdal d.y. Han 

ble gift 20 mai 1933  med Beate Salte som ble 

født 15 september 1908 på Orre i Klepp og døde 

16 januar 1973, hun var datter til Sofie Hans-

datter Haugland og Hans Salte.  

Johannes Berdinius (Berdines) Amdal og Beate Salte ble gift 

den 20 mai 1933 i Tysvær. Forloverne var Sigve og Berta 

Tysvær. 
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Beate Salte ble født den  15 september 1908. 

Johannes Berdines og hans tvilling bror ble født den 7 

mars 1910 i Tysvær. 

Barn: 

1. Sverre Emil, født 1934 og ble elektriker. 

Han ble gift med Lovise og bosatte seg på 

Veim bruksnr. 40. 

2. Solveig, født 1935 og ble gift med Jan Nil-

sen. De bosatte seg i Flekkefjord. 

3. Bjørg, født 1940 og ble gift med Alf 

Spångberg, bosatte seg på Veim. Bruk 36. 

4. Magnhild, født 1945 og ble gift med Jean 

Arthur Monclair. Bruk 39. 

5. Alf Magne, født 13 juni 1948 og døde 1 

juni 1989. Neste bruker. 

Johannes Berdines var gartner og kjøpte i 

1936 av Johannes M. Vaage. De hadde 

drivhus og fødde 1 ku og 1 kalv i 1950 årene. 

Bruket var da på 8 da dyrka mark. 

 Foreldrene til Johannes Berdines Amdal, Sakarias Sa-

kariasen og Elen (Ellen) Margrethe Johannesdatter ble 

gift i 1900 og da drev faren som “murer for egen 

regning” 

2. Alf Magne Amdal som ble født 13 juni 1948 

og døde 1 juni 1989. Han ble gift med Siv Lillian 

Vedøy i Karmøy som ble født 1955, hun var dat-

ter til Anny og Magnus Vedøy. 

Barn: 

1. Gunnar, født 1975. 

2. Monika, født 1979. 

3. Geir Magne, født 1985. 

Alf Magne fikk skøyte i 1974 og var parkarbei-

der og hun var husmor. 

Bruksnr.15. 

1. Thor Stakkestad som ble født 1 juni 1900 i 

Skåre i Haugesund, han var sønn til Bolla 

(Borghild) Kristine Knutsdatter Veim og Ole 

Johannes Thoresen Stakkestad. Han ble gift 

med Arnolda som ble født 1905 på Karmøy. Hun 

var kontorsjef og han snekker. 

Thor Stakkestad ble født den 1 juni 1900 i Skår i Haugesund. 

2. Bjarne Johannes Stakkestad som ble født 13 

august 1915 og døde 28 februar 1983, han var 

sønn av Bolla (Borghild) Kristine og Ole Johan-

nes Thoresen Stakkestad. Han ble gift med Sis-

sel (Cecilie) Marie Bjerkenes som ble født 23 mai 

1913 i Haugesund og døde 6 desember 1999, hun 

var datter til Dortea  f. Olsen og Gustav Amal-

ius Bjerkenes. 

Bjarne Johannes Stakkestad ble født den 13 august 1915. 

Cecilie Marie (Sissel) ble født den 23 mai 1913. 

Barn: 

1. Ole Johan, født 1943 og ble bestyrer. Han 

giftet seg med kontordame Eli fra Austevoll 

og bosatte seg i Førdesfjorden. 

2. Helga, født 1946 og ble gift med Gudmund 

Ølstørn bruksnr. 3. 

3. Bodil, født 1950 og ble sykepleier. Hun ble 

gift med byggmester Paul H. Løland og ble 

bosatt i Haugesund. 

 

P a g e  2 2   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  



4. Sissel, født 1953 og ble kontordame. 

Hun giftet seg med snekker entrepenør 

Henning E. Aase og de bosatte seg i 

Haugesund. 

5. Gudrun, født 1956 og ble hjelpepleier. 

Hun ble gift med Bonde Tor Jan Bø, de 

bosatte seg på Torvastad. 

De kjøpte bruket i 1950 av Thor Stakkestad. 

Han hadde også bruksnr. 20. Han var snek-

ker. 

Bruksnr. 17. 

1. Thor Bertinius Lønning som ble født 19 

september 1916 i Stavanger og døde 15 april 

1987, han var sønn til Marie f. Randa og 

Claus Lønning. Han ble gift med Laura Waage 

som ble født 5 november 1915 og døde 16 ok-

tober 2002, hun var datter til Bertha Gurine 

Johannesdatter og Martin Osmundsen Vaage, 

de kjøpte her i 1945 og bygde hus i 1947. Hun 

sto som eier. 

Tor Bertinius Lønning ble født den 19 september 1916. 

Laura Vaage ble født den 5 november 1915. 

Bruksnr. 18. Kariplassen. 

1. Birgit Vaage som ble født 14 november 

1911 og døde 6 august 1989 . Hun og hennes 

søster Martha Vaage som ble født 8 mars 1914 

og døde 21 mai 2002 fikk skøyte i 1944 og eide 

huset i 1950 årene. Er nevnt i 1972, bruksnr. 

90. De er døtrene til Bertha Gurine Johannes-

datter og Martin Osmundsen Vaage fra Veim. 

Birgit Vaage (Tonstad) ble født den 14 november 1911. 

Marta Vaage ble født den 8 mars 1914. 

 

 

Bruksnr. 20. Fredheim. 

1. Bjarne Johannes Stakkestad og hans kone 

Cecilie Bjerkenes drev også bruksnr. 15-2. Han 

var snekker og kjøpte her i 1950. I 1950 årene 

fødde de I ku og bruket var på 6 da areal. 

Bruksnr. 22. 

1. Gunnar Gundersen er nevnt 1972. 

Bruksnr. 26. 

1. Astrid Lovise Veim som ble født 19 januar 

1912 og døde 3 juli 1979 og hennes søster kon-

torarbeider Marta Veim (hadde en tvilling bror 

Karl Johan) som ble født 5 mai 1917. De var 

døtrene til Anna Karine Sivertsdatter og Knut 

Johannes Knudsen Veim fikk skøyte i 1954 av 

Thor Stakkestad. Huset ble bygd i 1968. De 

har også bruksnr. 69 fra 1971. 

Astrid Lovise Veim ble født den 19 januar 1912. 

Marta Veim ble født den 5 mai 1917. 

Bruksnr. 28. 

1. Arnulf Stakkestad som er nevnt 1972. 

Bruksnr. 36. 

1. Alf Johannes Spångberg som ble født 1934 i 

Haugesund og ble gift med Bjørg Amdal fra 

bruksnr. 7, hun er datter til Johannes S. Am-

dal Beate Salte. Hun ble født 1940 og fikk 

skøyte i 1962, hun er søster ti Magnhild og 

Sverre Emil. Alf Johannes var sjømann 

(stuert) men ble senere sjåfør hos Kyvik & Co. 

Barn: 

1. Tore, født 1963. 

2. Jon Arve, født 1964. 

3. Åse, født 1971. 

4. Bjørn, født 1973. 

Bruksnr. 37. 

1. Bjarne Stakkestad er nevnt her i 1972. 
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Bruksnr. 39. 

1. Jean Arthur Monclair som ble født 1941, 

han er sønn til Aslaug Marie og Jean G. Mon-

clair. Han ble gift med Magnhild Amdal som 

ble født 1945, hun var datter til Beathe og Jo-

hannes Amdal bruksnr. 7. 

Barn: 

1. Tove Marie, født 1962 og ble gift med Lars 

Einar som ble født 1961 i Haugesund og 

bosatte seg i Tysvær. 

2. Jean Martin, født 1964 og ble platearbei-

der, bosatte seg i Tysvær. 

3. Dan, født 1972. 

De kjøpte tomt av Mikal Veim og bygde hus i 

1968. Han var maskinist. 

Bruksnr. 40. 

1. Sverre Emil Amdal som ble født 1934, han 

var sønn til Beathe og Johannes Amdal 

bruksnr. 7-1. Han ble gift med Lovise Hen-

ningsen som ble født 1934 i Haugesund, hun 

var datter til Sofie og Claus Henningsen. 

Barn: 

1. Lorentz Emil, født 1973. 

Sverre Emil var elektriker og bygde hus i 

1968. De kjøpte tomt av Mikal Veim. 

Bruksnr. 41. 

1. Ole Johan Stakkestad som ble født 1943, 

han er sønn til Sissel og Bjarne Stakkestad 

bruksnr. 15-2. Han ble gift med Eli Solesvik 

som ble født 1944 i Fitjar, hun var datter til 

Anna og Elias Solesvik. 

Barn: 

1. Wenche, født 1966 og ble postkasserer, de 

bosatte seg i Stavanger. 

2. Gro, født 1969 og ble sivilingeniør, de 

bosatte seg i Bergen. 

3. Hilde, født 1970 og ble apotektekniker, 

bosatte seg i Førdesfjorden. 

Ole Johan fikk tomt av faren sitt bruk og 

bygde hus i 1967. Han ble disponent og hun 

kontorfullmektig. 

Bruksnr. 42. 

1. Sverre Olav Langelandsvik fra Skjold som 

ble født 1838 og ble gift med Paula Hansen som 

ble født 1942 i Senja. 

Barn: 

1. Lis Bente, født 1962 og ble gift med Tom 

Knutsen, bosatte seg i Kopervik. Hun er 

husmor og han sjømann. 

2. Odd Egil, født 1963, neste bruker. 

3. Hilde, født 1970 og ble gift med Trond 

Nybø. Begge ble politi og bosatte seg i Kol-

botn. 

De kjøpte tomt i 1970 av Bjarne Stakkestad og 

bygde hus samme året. Han er sjåfør og hun er 

sykepleier. 

2. Odd Egil Langelandsvik som ble født 1963, 

sønn til forrige bruker, kjøpte huset i 1990. 

Han er maskinarbeider, mekaniker. 

Bruksnr. 43. 

1. Magne Skogland som ble født 1939, han er 

sønn til Martin Pedersen Skogland og Emma 

Mandiusdatter. Han er nevnt i 1972 og er rør-

legger.  

2. Rita Neverdal som ble født 1959 i Hauge-

sund, hun er datter til Margot og Ansgar 

Neverdal. Hun ble gift med Svein Søderlund 

som ble født 1963 i Haugesund og er sønn til 

Sigfrid og Sverre Søderlund. 

Barn: 

1. Hilde, født 1978. 

2. Håkon, født 1981. 

De fikk skøyte i 1986. Han er konsulent og hun 

er hjelpepleier. 

Bruksnr. 44. 

1. Kåre Nilsen som ble født 1937 og ble gift 

med Else G. bygde huset i 1970. Han ble opera-

tor. De hadde 3 barn men reiste vekk. 

2. Geir Aage Skjæveland som ble født 1957, 

han er sønn til Solveig Egil John Skjæveland 

fra Sandnes. Han ble gift med Britt Mari Skul-

stad som ble født 1959 i Haugesund, hun er 

datter til Lily og Alfred Skulstad. 

Barn: 

1. Marianne, født 1985. 

2. Anita, født 1988. 
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De kjøpte huset i 1979 av Kåre Nilsen. Han er 

operator og hun er husmor. 

Bruksnr. 47. 

1. Harry Eugen Berger Gundersen som ble 

født 28 mai 1919 i Røst i Nordland og døde 12 

august 1994, han var sønn til Olga Kristine f. 

Blindheim og Gunnar Andreas Gundersen fra 

Hammer i Nordland. Han ble gift med Ester 

Selma Sæther som ble født 22 februar 1920 i 

Skodje i Vatne og døde 10 februar 2004, Møre 

og Romsdal, hun var datter til Elisa Inga Jo-

hannesdatter og Tomas Sæther. 

Harry Eugen Berger Gundersen ble født den 28 mai 1919. 

Ester Selma Sæther ble født den 22 februar 1920. 

Barn: 

1. Geir, født 1948 og gift med Liv Riiser fra 

Narvik. Han ble prest og så forstander ved 

Diakonhjemmet og bosatt i Oslo. 

2. Tore, født 1949 og ble gift med Marit fra 

Gvarv. Han er adjunkt og bosatte seg i 

Lørenskog. 

3. Eldbjørg, født 1950 og ble konsulent. Hun 

ble gift med Rolf Andreassen og bosatte seg 

på Karmøy. 

4. Oddrun, født 1955 og ble adjunkt, bosatte 

seg i Haugesund. 

5. Kjell Gunnar, født 1958 og ble lege. Han 

ble gift med Grethe Pensgård og ble bosatt 

i Haugesund. 

Han fikk skøyte i 1972 av Tysvær Kommune. 

Huset hadde blitt kommunal bolig før. Han 

var skolesjef. 

Bruksnr. 49. 

1. Ola Tveit som ble født 25 september 1926 i 

Skjold, han var sønn til Ragnhild og John Os-

kar Olsson Tveit. Han ble gift med Nora Her-

mansen som ble født 1935 i Rauland, hun var 

datter til Gunvor og Herman Hermansen. 

Ola Tveit ble født den 25 september 1926 i Skjold. 

Barn: 

1. Randi Gunn, født 1956 og ble gift med Jan 

Knutsen som var bilmekaniker. De bosatte 

seg på Norheim I Karmøy. 

2. Henny Wenche, født 1959 og ble gift med 

sjåfør Per Egil Kleppe. De bosatte seg på 

Frakkagjerd nr. 214. 

3. Jane Britt, født 1963 og ble kontordame. 

Hun ble gift med Terje Solberg og bosatte 

seg i Haugesund. 

4. Solvår, født 21 juni 1967 og ble gift med 

Sverre Johan Øveraas. Bosatt i Haugesund. 

5. Øyvind, født 1970 og ble maskinarbeider. 

De kjøpte tomt av Bjarne Stakkestad i 1966 og 

bygde hus. Han er pølsemaker og hun er hus-

mor. 

Bruksnr. 51. 

1. Martin Stangeland som ble født 1939 i Vats, 

han var sønn til Kari og Ludvig Stangeland. 

Han ble gift med Berit Berg som ble født 1941 i 

Haugesund, hun var datter til Olga og Georg 

Berg. 

Barn: 

1. Wenche, født 1963 og ble laborant. Hun ble 

gift med kokk Audun Aas og bosatte seg i 

Haugesund. 

2. Elin, født 1965 og arbeidet på hotel, bosatte 

seg i Haugesund. 

3. Irene, født 1973 og ble frisør og bosatt i 

Førdesfjorden. 

De kjøpte i 1969 av Bjarne Stakkestad. Han 

arbeidet i Securitas og hun er kontorassistent. 

Bruksnr. 52. 

1. Jan Valen som ble født 1940, han er sønn til 

Johanna og Karl Valen fra Skåre. Han ble gift 

med Astrid Kallevik som ble født 1939, hun 

var datter til Bertha og Henrik Kallevik. 

Barn: 

1. Bente, født 3 november 1962 og ble kosme-

tolog, bosatt i Haugesund. 

2. Karl Hendrik, født 14 desember 1963 og ble 

samboer med Ann Christin og de bosatte 

seg på Frakkagjerdalen og hadde 2 barn. 

Han var kokk. 
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3. Hans Petter, født 20 mars 1966 og ble gift 

med Marit Stølsvik, han ble bonde på Sag-

bakken i Tysvær. 

4. Jon Arne, født 4 juni 1969 og ble sveiser, 

bosatt på Veim. 

5. Ingrid, født 1970 og ble praktikant, bosatt 

på Veim. 

De bygde hus i 1968. Han er snekker og hun 

hjemmehjelp. 

Bruksnr. 53. 

1. Nils Gjertein Gjerde som ble født 1946 og 

ble gift med Signe Elise som ble født 1947. De 

bygde hus i 1971. Han var snekker. 

2. Jon Harry Hatlestad som ble født 1942 i 

Skjold, han var sønn til Hanna og Johannes 

Hatlestad. Han ble gift med Johanna Skrunes 

som ble født 1947 i Vats, hun var datter til 

Karoline og Andreas Skrunes. Han var 

platearbeider og hun butikkdame, de kjøpte 

huset i 1981. 

Bruksnr. 54. 

1. Aud Jorunn Vaage er nevnt i 1972. 

2. Reinert Vierdal som ble gift med Aud 

Jorunn Vaage var bonder her. 

Barn: 

1. Øystein. 

2. Astrid. 

3. Kjell Magne Vorland som ble født 1956, 

han er sønn til Kerry og Brynjulf Vorland. 

Han ble gift med Anne Jorunn Pedersen som 

ble født 1957 i Haugesund, hun er datter til 

Betzy Wegner og Fridtjof Pedersen. 

Barn: 

1. Serina, født 1988. 

2. Sandra, født 1989. 

De fikk skøyte her i 1986 av Vierdal. Kjell 

Magne var sjømann. 

Bruksnr. 58. 

1. Sigmund Veim som ble født 1942, han var 

sønn til Edna og Mikal Veim fra bruksnr. 2-8. 

Han ble gift med Inger Karin Bakken som ble 

født 1948, hun var datter til Ruth og Halvard 

Bakken fra Nordre Førland nr. 62b i Tysvær. 

Barn: 

1. Jane Kristin, født 1966 og ble gift med snek-

ker Bjarne Dommersnes, de bosatte seg i 

Vikebygd. 

2. Rune Mikal, født 1972. 

3. Linda, født 1973 og ble gift med Gustav 

Wannberg. De bosatte seg i Trovåg, Skjold. 

4. Sølvi Karin, født 1983. 

De bygde hus i 1972. Hun var fra N. Førland 

nr. 62b. Han var bilmekaniker og hun husmor. 

Parsellar– Furuveien. 

Bruksnr. 59-Parsell 2. Furuv. 2. 

1. Harald Eide som ble født 1943 i Haugesund, 

han var sønn til Tora og Hilmar Eide. Han ble 

gift med Ingeborg Tørgersen som ble født 1947 

i Haugesund, hun var datter til Selma og Ar-

thur Tørgersen. 

Barn: 

1. Torhill Elin, født 1969. 

2. Øyvind, født 1970. 

3. Kjersti, født 1973. 

De kjøpte i 1973. Han var lærer og hun Hus-

mor. 

Bruksnr. 60-Parsell 2. Furuv. 4. 

1. Sven Gjøseter som ble født 1938 i Fitjar, han 

var sønn til Gurine og Lars Gjøseter. Han ble 

gift med Kirsten Solum som ble født 1935 i 

Grong, hun var datter til Sofie og Johan 

Solum. 

Barn: 

1. Jan, født 1967. 

2. Hilde, født 1968. 

3. Bente, født 1974. 

De bygde hus i 1971. Han er maskinsjef og hun 

er sykepleier. 

Bruksnr. 61-Parsell 3. 

1. Hans Oddvar Gjerde som ble født 1940 i 

Bjoa, han var sønn til Benedikte og Toralf 

Gjerde. Han ble gift med Sigrun Hjøllo som ble 

født 1949 i Kinsarvik, hun var datter til Gurid 

og Hendrik Hjøllo. 
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Barn: 

1. Vidar, født 1971. 

2. Kjetil, født 1975. 

De bygde hus i 1972. Han er bedriftsøkonom 

og hun regnskapsfører. Tomta er sammen-

satt av dette bruksnr. Og bruksnr. 446 på 

gnr. 79 Førre. 

Bruksnr. 62-Parsell 10. 

1. Arne Tindeland er nevnt i 1972. 

2. Bjørg S. Duesund som ble født 1936 og 

Sverre A. Duesund som ble født 1936, de fikk 

skøyte her i 1986. De bodde først på Eikeland 

bruksnr. 10 i Vats og drev gartneri i Aur-

dalskrysset der. Han kjøpte det i 1961. 

Barn: 

1. Solfrid, født 1959 og ble gift med Niljann 

Nilsen Hustoft fra Sauda. De bosatte seg i 

Imsland. 

2. Berit, født 1959 og ble gift med Bjørn 

Einar Haugland fra Ølen og de bosatte 

seg der. 

3. Anne Sigrunn, født 1960 og ble gift med 

Kjetil Theodorsen Bjørset fra Jølster. 

Bosatte seg i Førde i Sunnfjord. 

4. Olga Anita, født 1961. 

5. Mads Bjarne, født 1963. 

6. Sverre Arnold, født 1966. 

7. Bjørg Sigfrid, født 1969. 

8. Ida Kristin, født 1974.  

Bruksnr. 63. 

1. Jon Laurits Eskevik som ble født 1947 og 

fikk skøyte her i 1971. 

Bruksnr. 64-Furuvegen 1. 

1. Sverre Audun Gundersen som ble født 

1945 i Ølen, han var sønn til Olga Terese og 

Andreas Gundersen. Han ble gift med Bertha 

Steen som ble født 1946 i Valsøyfjord, hun 

var datter til Astrid og Lars Steen. 

Barn: 

1. Jan Erik, født 1969 og ble rørlegger. 

2. Nina, født 1975. 

De bygde hus i 1972. Han var snekker. 

Bruksnr. 65-Granliv.2. 

1. Arne Johan Hansen er nevnt i 1972. 

2. Kåre Johan Johnsrud som ble født 1953 i 

Haugesund, han var sønn til Gunhild og Konrad 

Johnsrud. Han ble gift med Aslaug som ble født 

i Haugesund. Hun var datter til Else og Sverre. 

Barn: 

1. Kari, født 1972 og ble gift med Kennet 

Klovning. De bosatte seg på Utsira. 

2. Tove, født 1975. 

De kjøpte hus i 1974 av Arne Johan Hansen. 

Bruksnr. 66-Parsell 14. Granliv. 4. 

1. Bjarne Johannes Stølsvik som ble født 1945, 

han var sønn til Signe Bergit og Einar Osmund 

Stølsvik. Han ble gift med Karen Elise Ørnberg 

som ble født 1948 i Haugesund, hun var datter 

til Sanna Elisabeth og Eirik Oluf Severin Ørn-

berg. 

Barn: 

1. Marit, født 1970 og ble gift med Hans Petter 

Valen. Tysværboken 1 side 218. 

2. Geir, født 1972. Han ble tømrer. 

De bygde hus i 1973. Han var fra Stølsvik i Vats. 

Vatsboken side 22 (nr.14). 

Bruksnr. 67. 

1. Johan Lien er nevnt i 1972.  

2. Steinar Kristoffersen som ble født 1952 og 

fikk skøyte i 1987. 

Bruksnr. 68-Parsell 15. Granliv. 6B. 

1. Malvin Andersen som ble født 1941 i Hauge-

sund. Han ble gift med Irmelin Andersen som 

ble født 1945 i Bergen. 

Barn: 

1. Mona Elisabeth, født 1967. 

2. Angela Helen, født 1969. 

3. Vibeke Louise, født 1974. 

4. Lene Marie, født 1976. 

5. Nina Irmelin, født 1982. 

De bygde hus i 1970. Han er salgskonsulent og 

hun husmor. 
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Bruksnr. 70. 

1. Bjarne Stakkestad er nevnt i 1972. 

2. Georg Torstveit som ble født 1905 og 

kjøpte her av Bjarne Stakkestad i 1978. 

3. Arne Tvergrov som ble født 1945, han var 

sønn til Jenny og Tore Tvergrov. Han ble gift 

med Laila Wiestad som ble født 1947, hun var 

datter til Margrete og Harry Wiestad. 

Barn: 

1. Inger Elin, født 1972. 

2. Johnny Arne, født 1974. 

De kjøpte i 1983 av Georg Torstveit. Han ble 

avdelingsleder og hun husmor. 

Bruksnr. 75-76. 

1. Hartvig Martin Waage som ble født 1947 

og fikk skøyte i 1982. Se bruksnr. 1-12. 

Bruksnr. 77-78. 

1. Åsmund Waage som ble født 1950 og fikk 

skøyte i 1982. Se bruksnr. 1-11. 

Bruksnr. 79-80. 

1. Brit Karin Waage som ble født 28 januar 

1950 og døde 25 oktober 1985. Hun ble gift 

med Hattem Kurd fra Jerusalem. Bruksnr. 1-

11 

Barn: 

1. Janet Maria, født 1976 og hun fikk skøyte i 

1986. 

Bruksnr. 81-82. 

1. Anne Marte Waage Tveit som ble født 1959 

og fikk skøyte 1982. 

Bruksnr. 86. 

1. John Tveit som ble født 1952 i Stavanger, 

han var sønn til Ruth og Ingvar Tveit. Han 

ble gift med Berit Rita Grødem som ble født 

1949 i Stavanger. 

Barn: 

1. Tiril, født 1978. 

2. Lena, født 1980. 

3. Øystein Magnus, født 1985. 

De bygde hus i 1982. Han var lærer og assur-

andør og hun lærer. 

Bruksnr. 87. 

1. Harry Ingolv Eike som ble født 1954 og fikk 

skøyte i 1983. 

Bruksnr. 90. 

1. Birgit Tonstad som ble født 14 november 

1911 og døde 6 august 1989, hun var datter til 

Berta og Martin Vaage. Hun ble gift med Ring 

Tonstad som ble født 1902 i Sirdal og døde 4 

oktober 1975. Hun var lærer og bygde huset i 

1978. 

2. Marta Vaage som ble født 8 mars 1914 og 

døde 21 mai 2002, hun var datter til Berta og 

Martin Vaage. Hun kjøpte huset i 1989 av 

Birgit Tonstad. Se bruksnr. 18. 

Andre oppsitterer. 

1. Tore Pedersen som ble født ca. 1703 og døde 

24 mars 1780, han ble gift med Kari Monsdatter 

som ble født ca. 1688 og døde 20 februar 1776. 

Barn: 

1. Mons, født 12 august 1731, han ble gift med 

Anna Villumsdatter fra Landanes bruksnr. 

1. 

Disse er nevnt på Veim da de fikk sønnen Mons 

i 1731. Senere finner vi de på Hinderåker 

bruksnr. 13. 

Thore Pedersen Hinderåker døde den 24 mars 1780, 76 år 

gammel. 

Kari Monsdatter døde den 20 februar 1776, 98 år gammel. 

Mons ble født den 12 august 1731 i Avaldsnes. 
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2. Sjur, som vi vet ingen ting om ble gift med 

Brynhild Jensdatter eller Jonsdatter, hun ble 

født ca. 1707 og døde 1751. 

Brynhild Jensdatter eller Jonsdatter døde den 30 desem-

ber 1751. 

Barn: 

1. Eli, født ca. 1738. 

2. Astrid, født ca. 1743. 

3. Eli, født ca. 1746. 

Brynhild døde her på Veim i 1751. Verger for 

de tre barna var Ola Kringeland, Bjørn Svi-

nakleiv og Jon Veste i Skjold. 

3. Erik Trulsen som ble født ca. 1706 og 

gravlagt 9 januar 1763, han var sønn til Truls 

og Guro på Haukås i Tysvær bruksnr. 9. Han 

ble gift med Eli Omundsdatter som ble født ca. 

1697 og gravlagt 1 januar 1763. 

Eli Omundsdatter ble gravlagt den 1 januar 1763. 

Erik Trulsen ble gravlagt den 9 januar 1763. 

Barn: 

1. Omund, født ca. 1737 og gravlagt 6 feb-

ruar 1763. 

2. Guri, født ca. 1739 og gravlagt 6 februar 

1763. 

3. Ola, født ca. 1742. 

4. Erik, født ca. 1750. 

 Barna, Omund Eriksson og Guri Eriksdatter ble gravlagt 

samme dag den 6 februar 1763. Kan ikke se hva de døde av 

men i løpet av en måned så døde mor, far og 2 barn. 

4. Knut Aslaksen som ble født 1 februar 1795 

og døde 19 mai 1833, han var sønn til Aslak og 

Elisabet Karine på Veim bruksnr. 4-10. Han 

ble gift 17 oktober 1820 med Anna Nilsdatter 

som ble født 2 august 1801 og døde 22 februar 

1853, hun var datter til Nils og Eli på Gunnar-

shaug i Torvastad bruksnr. 6. Hun ble gift på 

nytt med Knut Bårdsen på Veim bruksnr. 4-12. 

Knut Aslaksen og Anna Nilsdatter ble gift den 17 oktober 

1820 i Torvastad. 

Knut Aslaksen ble født den 1 februar 1795 i Avaldsnes. 

Anna Nilsdatter ble født den 2 august 1801 i Torvastad. 

Barn: 

1. Signe Elline født 21 februar 1821 i Tor-

vastad og døde 9 september 1831. Det står at 

hun heter Signe Helene men det er feil I Tys-

værboken 3 på Veim. 

2. Elisabet Karine, født 11 mai 1825 og ble gift 

med Helge Bårdsen fra Norheim i Tor-

vastad. 

3. Aslak, født 8 oktober 1828 men døde året 

etter. 

4. Nils, født 1 august 1831 og bosatt på Veim 

bruksnr. 2. 

5. Knut, født 17 oktober 1833 og bosatt på 

Veim bruksnr. 4. 

Knut og Anna er kalt innerstar da de fikk barn 
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her på Veim, men da Knut døde er han kalt 

gardsbruker, så de har nok brukt en del jord. 

5. Hans Knut Samuelsen som ble født 1819 og 

døde 3 juli 1866, han var fra Vikse. Han ble 

gift med Kari Olsdatter som ble født 18 mars 

1821 og døde 29 november 1890, hun var dat-

ter til Ole Guttormsen og Marthe Jakobsdat-

ter fra Sundfør i Skjold. 

Kari Olsdatter ble født den 18 mars 1821 i Skjold. 

Barn: 

1. Ole Jakob, født 10 juni 1847 og døde 29 

august1863, det står at han døde av halse-

syke. 

2. Knut Matias, født 10 februar 1851. 

3. Hans Ole, født 2 september 1859 og døde 

28 august 1882, han var sjømann. 

Hans Knut og Kari satt som husmannsfolk 

her på Veim. I 1875 er plasset kalt 

“Kreyetræet”. I 1865 hadde de 1 ku og 10 

sauer der og sådde 1 1/2 tønne havre og 1 

tønne poteter. 1 1875 styrte Kari plasset som 

enke. 

6. Johannes Gudmundsen som ble døpt 3 juli 

1814 og døde 23 november 1884, han var sønn 

til Gudmund Larsen og Marta Olsdatter på 

Skeie bruksnr. 8. Han ble gift 7 september 

1837 med Anna Kolbeinsdatter som ble døpt 28 

november 1813 og døde 29 april 1869, hun var 

datter til Kolbein Olsen og Brita Svendsdatter 

på Kolnes bruksnr. 2. 

Johannes Gudmundsen og Anna Kolbeinsdatter ble gift den 

7 september 1837. 

Johannes Gudmundsen ble døpt den 3 juli 1814. 

Anna Kolbeinsdatter ble døpt den 28 november 1813. 

Barn: 

1. Marta Serine, født 25 desember 1840 og gift 

med Kolbein Knutsen. Bosatte seg på Hin-

deraker bruksnr. 12. 

2. Kolbein, født 9 januar 1844 og ble gift med 

Gjertrud Serine Pedersdatter. Bosatte seg 

på Skeie bruksnr. 8. 

3. Berta Malene, født 20 januar 1847 og ble 

gift med Rasmus Johannessen. Bosatte seg 

på Ytreland Bruksnr. 1. 

4. Gudmund, født 18 april 1850 og ble gift med 

Laurense Margrete Pedersdatter. Bosatte 

seg på Kolnes bruksnr. 2. 

5. Anna, født 9 januar 1857 og ble gift med 

Erik Eriksen. Bosatte seg i Haugesund. 

Disse er nevnt som gardsbrukerer her i 1857 

da de fikk datteren. Se ellers Vikene bruksnr. 1

-9 der de ble boende. 
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Elisabeth Knutsen O.A.S. ble født i Sokn-

dal i Rogalnd den 28. august 1867 som datter 

av gardsbruker John Bakke og Marie, født 

Ørsland. Hun kom til Haugesund rundt 1890, 

hvor hun sammen med en venninne åpent en 

liten forretning i Standgaten som 

solgte broderier, stoffer og 

lintøy. Før hun kom til Hauge-

sund hadde hun jobbet som bu-

tikkdame i Stavanger noen år. I 

1893 giftet hun seg med skipsre-

der Knut Knutsen O.A.S. 

Elisabeth Knutsen var et sam-

funnsengasjert mennesker som 

deltok med stor iver både i 

politikk og foreningsliv. Hun satt fire perio-

der i bystyret, 1914-1925, hvor hun repre-

senterte Frisinede Venstre som var datidens 

konservative parti i Haugesund. I de to siste 

periodene , 1920-1925, satt hun også i for-

manskapet. Ved siden av bystyret og forman-

skapet hadde hun flere kommunale tillitsverv. 

Blant annet var hun for årene 1919 til 1930 

medlem av styret i Haugesund sykehus. 

Elisabeth Knutsen tok også ini-

tiative til etablering av flere kvin-

neorganisasjoner i Haugesund. I 

1914 var hun initiativtaker til at 

organisasjonen “Norske Kvinners 

Indsamling til Forsvaret” fikk en 

lokalavdeling i Haugesund. Året 

etter sto hun i spissen for etabler-

ingen av Frisinnede Kvinners 

Diskusjonsforening. Elisabeth 

Knutsen var foreningens formann 

i mange år. 

Elisabeth Knutsen og Knut 

Knutsen O.A.S. har skrevet seg inn i byens 

historie gjennom sine mange og store donas-

joner. Den første store donasjonen skjedde i 

1918 i anledning ekteparets sølvbryllup. Den 

gang gav ekteparet en million kroner fordelt på 

ulike gode formal, både i Haugesund og landet 

for øvrig. Neste store gave skjedde i 1921 i 

anledning skipsreder Knut Knutsens 50 årsdag. 

Da stilte Ekteparet en million 

kroner til disposisjon til Haug-

esund kommune for bygging av 

nytt rådhus. Etter at Knut 

Knutsen døde i 1946 fortsatte 

Elisabeth Knutsen å gi gaver til 

byen. På fødselsdagen til sin 

mann, den 6 oktober 1947, 

sendte Elisabeth Knutsen et 

gavebrev til Haugesund kom-

mune pålydende en million kroner. I brevet 

forutsatte hun at 600,000 kroner skulle brukes 

til opparbeidelse av Rådhusplassen, men resten 

skulle brukes på utsmykking av Råshuset, både 

innvendig og utvendig. I 1948 gav hun på ny et 

stort gavebrev til Haugesund kommune. Denne 

gangen 600,000 kroner som skulle brukes til 

legater for evnerik ungdom samt stipender ved 

folkeskolen og den høyere skole, gymnast. 

I forbindelse med innvielsen av Rådhusplas-

sen i 1949 mottok Elisabeth Knut-

sen Ridderkorset av St. Olavs orden 

for utvist borgerånd. Sammen med 

sin mann var hun for øvrig også 

innehaver av byens hederstegn De 

Flyvende Måker i forbindelse med 

innvielsen av Rådhuset i 1931. 

Elisabeth Knutsen døde den 31 juli 

1957 i en alder av nærmere 90 år. 

Haugesund by har hedret minne av 

Elisabeth Knutsen ved å reise en 

byste over henne på Rådhusplassen. 

Bysten, som er laget av billedhug-

geren Ottar Espeland, ble avduket i 1955. på 

Rådhusplassen står hun sammen med sin mann 

og skuer over byen de begge var så glade i. 

F r u  E l i s a b e t h  K n u t s e n  O . A . S .  

1 8 6 7 - 1 9 5 7 .  
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Han var en av de store foregangsmenn i 

fiskeriene. Førstemann med snurpenot. 

Tønnes Olsen Sjøen fra Åkrehamn var 

født 5 august 1863. Det ligger nesten i fami-

lienavnet at han fikk sitt virke på sjøen helt 

fra ungdommen. Han var sønn til Ola Tøn-

nessen og Tala Johannes-

datter fra Åkra bruksnr. 5

-1. Han ble gift den 9 de-

sember 1885 med Inger 

Malene (Malla) Sjursdat-

ter som ble født den 6 mai 

1863. Hun var datter til 

Sjur Kristoffersen og 

Inger Malene Rasmusdat-

ter fra Åkra. Bruksnr. 29-

1.  

Barn: 

1. Inger Marie, født 13 mai 1886. 

2. Otalie, født 22 august 1890. 

3. Ola, født 16 oktober 1892. 

4. Sofie, født 14 mars 1895 men døde 27 mars  

samme året. 

5. Sofie, født 15 mai 1896. 

6. Marta Tomine, født 24 januar 1899 

7. Karl, født 23 januar 1902. 

8. Thea Malene, født 7 februar 1904. 

Det ble for Tønnes deltakelse i de vanlige 

fiskeriene, salting, sileksport og de forskjel-

lige gjøremål som knytter seg til bransjen i en 

del år. Den gang som nå, gikk det opp og ned 

med fiskelykken, og Tønnes Sjøen ble en av 

de mange åkrabuer som til slutt søkte lykken 

i det store og rike landet i vest Amerika. Der 

bodde det mange mennesker, ikke minst 

nordmenn, og der viste en at det fantes fisk, 

og at særlig skandinavene hadde bruk for 

fisk. 

Omkring i 100 årsskiftet reiste han over 

“damen”, og det ble først og fremst fisket som 

kom til å oppta hans interesser også der. 

Snurpenoten var den gang et forholdsvis 

nytt og mindre prøvd redskap. Og amerikan-

erne var allerede i gang med å uteksperi-

mentere snurping etter fisk som opptrådte i 

sesongmessig store mengder. Han fikk ideen 

til å overføre snurping til de store sildefisk-

eriene hjemme i Norge, og kanskje særlig etter 

den verdifulle Islands-silden, og det ble ikke 

langt fra tanke til handling. 

I 1903 kom han hjem til Åkrehamn, og an-

skaffet sluppen “Harald” sammen med to kam-

erater. Her var han dels 

både skipper og notbas, og 

deltok i sildefisket på Island 

og hjemme i Norge. Så vidt 

vi vet hadde han fått laget 

en snurpenot hjemme i 

Norge, vel nærmest som et 

forsøk med dette nye red-

skapet. Hans bror, Johannes 

Sjøen, fikk i oppdrag å reise 

til Amerika for å kjøpe en 

modern amerikansk snurpe-

not, som han kom hjem til Norge med, og dette 

ble i alminnelighet betraktet som den virkelige 

innledning til snurpenotens anvendelse etter 

Island-silden. Omtrent samtidig skaffet også 

Bendik Mannes med flere en amerikansk pro-

dusert snurpenot. 

Tønnes Sjøen kan altså sies å være den 

egentlige pioneer når det gjelder dette fisket, 

som jo senere har utviklet seg til å bli hoved-

fisket for Islandsilden og vårsildfisket på nor-

skekysten, og forøvrig også i andre fiskerier. 

Det er naturlig at en drivende kraft som 

Tønnes Sjøen ble sterkt benyttet til offentlige 

tillitsverv. Således må det nevnes at han fra 

tiden omkring første verdenskrigen var en en-

ergisk og dyktige direktør i Åkra Privatbank 

helt til han døde 9 oktober 1937. Sine siste år 

syslet han med litt gardsbruk, fiskeri, sildesalt-

ing og annet. 

På sildesaltingens område kom han også til å 

bli banebrytende. Sammen med David Tjøsvold 

og Jonas Tjøsvold bygde han vistnok de første 

sildekummer i Åkra. Disse kummene ble også 

grunnlaget for den senere så velkjent Åkre-

hamn Sildoljefabrikk, som Tønnes Sjøen altså 

var med å startet, sammen med de to som er 

nevnt foran. 

Hans hustru, Malla Sjøen, døde i 1947. Hun 

var en stillferdig hjemmets kvinne som deltok 

meget i humanitært og religiøst foreningsar-

beid. 

T ø n n e s  O l s e n  S j ø e n  
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Bruksnr. 29 Hjelmås. 

1. Fra 1923 og ut over hadde vi Bernt Mar-

tiniussen Hjelmås som ble født 14 juli 1886 i 

Hamre og døde 18 desember 1957, han var 

sønn til Martinius Olsen Hjelmås og Britha 

Larsdatter fra Hamre. Han ble gift 3 januar 

1909 med Sofie Kristine Svendsen som ble født 

17 mai 1890 og døde 18 februar 1955, hun var 

datter til Svend Edward Kristian Larsen og 

Torborg Karine Larsdatter fra Utvik Ao-134. 

Bert Martiniussen og Sofie Kristine Svendsen ble gift i 

Avaldsnes den 3 januar 1909. 

Bernt Martiniussen ble født den 14 juli 1886 i Hamre. 

Sofie Kristine ble født den 17 mai 1890 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Bjarne Martin, født 21 september 1909 og 

døde 19 november 2002. Han ble gift med 

Else Marie Pettersen. De bosatte seg på 

Skeie bruksnr. 4. 

2. Solveig Teodora, født 4 mars 1911 og døde 

19 mars 1984. Hun ble gift med Jens Toske-

dal. 

3. Bernt, født 27 mars 1914 og døde 16 desem-

ber 1993 ugift. 

4. Sverre, født 22 november 1918. 

5. Karl, født 22 mai 1922 og ble gift med Ragn-

hild Sørbø. 

6. Tordis, født 7 april 1926 og døde 23 mars 

1976. Hun ble gift med Hilmar Bjørnevik. 

Bosatte seg på Våge bruksnr. 11. 

7. Ruth, født 22 mars 1928 og ble gift med An-

dreas Marselius Slettå. 

8. Else, født 17 mai 1930 og ble gift med Svend 

Matland. 

9. Svein, født 22 mars 1934 og døde 6 mai 1997. 

Han ble gift med Målfrid Lillaas. 

U v i k  ( U t v i k )  f r a  b r u k s n r . 2 9 .  
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Bruksnr. 30. Lindtnersheim. 

1. Fra 1945 hadde vi Henrik Kornelius 

Lindtner som ble født 22 april 1898 og døde 1 

mars 1973, han var sønn til John Lindtner 

Jansen og Inger Nilsdatter fra Utvik Ao-94. 

Han ble gift 6 juli 1929 med Hilda Pauline 

Nilsdatter som ble født 8 februar 1900 og døde 

18 april 1979, hun var datter til Nils Olsen 

Vikshaaland og Marie Omundsdatter. 

Henrik Kornelius Lindtner og Hilda Pauline Nilsdatter 

ble gift den 6 juli 1929 i Avaldsnes. 

Henrik Kornelius Lindtner ble født den 22 april 1898 i 

Avaldsnes. 

Hilda Pauline Nilsdatter ble født den 8 februar 1900 i 

Avaldsnes. 

Barn: 

1. Magnhild, født 27 september 1930 og ble 

gift med Håkon Halsteindal. Bosatte seg på 

Utvik. 

2. Marie, født 27 september 1931 og ble gift 

med Håkon Kristoffersen. Bosatte seg i 

Vedavåg. 

3. Kristian, født 24 mars 1934 og ble gift med 

Helga Melkevik. Bosatte seg i Haugesund. 

4. Nils, født 30 november 1935 og ble gift 

med Nille Johanna Stangeland. Bosatte seg 

i Torvastad. 

5. Inger, født 19 november 1940 og ble gift 

med Arne Sund. Bosatte seg i Kopervik. 

Bruksnr. 32. 

1. Fra 1917 hadde vi Ole Aadnesen Utvik som 

ble født 19 oktober 1888 og døde 6 februar 

1976, han var sønn til Aadne Aadnesen utvik 

og Anna Oline Olsdatter fra Utvik bruksnr. 1. 

Han ble gift 7 juli 1917 med Anne  Sofie Ja-

kobsdatter som ble født 28 mai 1888 i Dakota, 

Amerika og døde 22 november 1971, hun var 

datter til Jakob Torsen Fiskaa og Karen 

Magdalena Svendsdatter, de bosatte seg i 

Amerika. 

Ola Aadnesen Utvik og Anna Sofie Jakobsdatter Matland, 

lysningen var den 1 juli og vielsen den 7 juli 1917. 

De ble gift den 7 juli 1917. Han ble født i Utvik og hun i 

Dakota, Amerika. 

Ole Aadnesen ble født den 19 oktober 1988 på Utvik. 

Barn: 

1. Sofie, født 28 november 1917 og døde 10 juli 

1972. Hun ble gift med Olav Fjæra. Bosatte 

seg på Fjæra. 

2. Aagot, født 6 oktober 1919 og døde 31 mars 

2005. Hun ble gift med Petter Johan Bran-

dal. Bosatte seg på Matland. 

3. Ådne, født 23 desember 1923 og ble gift med 

Mary Knutsen. Bosatte seg i New York, 

Amerika. 

4. Svend, født 12 april 1928 og ble gift med 

Anna Garvik. Bosatte seg på Utvik. 

5. Kristian, født 17 november 1929 og ble gift 

med Gyda Kristine Ekrene. Bosatte seg på 

Matland. 

6. Olav, født 19 januar 1932 og ble gift med 

Elise Kalstø. Bosatte seg på Avaldsnes. 
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Bruksnr. 33 Nordstrand 

1. Fra 1919 hadde vi møbeltapetserer Karl 

Saltvedt som ble født 18 oktober 1889, han var 

sønn til  skipper Sevrin Saltvedt og Oline Kar-

mine Kjeldsen fra Haugesund. Han ble gift 14 

juli 1922 med Ida Eliasdatter Solås som ble 

født 13 januar 1895 og døde 13 august 1971, 

hun var datter til Elias Nilsen Solås og Hanna 

Madsdatter fra Sand i Gauler i Sunnfjord. 

Carl Saltvedt og Ida Eliasdatter Solås ble gift den 14 juli 

1922 i Avaldsnes. 

Ida Eliasdatter Solås ble født den 13 juli 1895 i Sande i 

Gauler, Sunnfjord i Sogn og Fjordane. 

Karl Saltvedt ble født den 18 oktober 1889. 

Karl Saltvedt ble gift den 7 januar 1919 med Signe Hultin 

i Haugesund men om hun døde vet jeg ikke. 

Barn: 

1. Ernst, født 5 november 1922 og døde 14 

september 1982. Han ble gift med Sofie 

Midtgård. 

2. Aron Karl Martin, født 5 april 1924 og 

døde 19 desember 1997 gift med Olga. 

3. Hjørdis, født 3 august 1925 og ble gift med 

Anfinn Veland. 

Bruksnr. 34. 

1. Fra 1916 hadde vi Lars Olai Olsen Kålås 

som ble født 11 august 1889 i Hamre, Hor-

daland og døde 23 april 1955, han var sønn til 

Ole Larsen Kålås og Olina Askildsdatter fra 

Hamre i Hordaland. Han ble gift 4 februar 

1911 med Olga Synnøve Lydersdatter som ble 

født 13 februar 1890 og døde 11 mars 1970, 

hun var datter til Lyder Andreas Olsen og 

Ingeborg Elisabet Johnsdatter fra Utvik 

bruksnr. 4. 

Lars Olai Olsen Kålås og Olga Synnøve Lydersdatter ble gift 

den 4 februar 1911. 

Lars Olai Olsen ble født den 11 august 1889 I Hamre, Hor-

daland. 

Olga Synnøve Lydersdatter ble født den 13 februar 1890. 

Barn: 

1. Olaug, født 23 september 1911 og ble gift 

med John Kristian Nordbø. 

2. Leif, født 16 mai 1913 og ble gift med Mar-

tha Midtun. 

3. Olaf, født 15 september 1914 og ble gift med 

Ruth. 

4. Elise, født 1917 og døde den 10 februar 1918. 

5. Einar, født 14 mai 1919 og ble gift med 

Ingrid. 

6. Helga Marie, født 7 november 1920 og ble 

gift med Norris Lyngstad, neste bruker. 

7. Peder, født 4 februar 1925. 

8. Magne, født 5 september 1927. 

9. Elisabet, født 14 mai 1928 og gift med Nils 

Vikshåland. 

10. Ellen, født 12 november 1933. 

11. Berit, født 26 mai 1939. 

2. Leieboer Norris H. Lyngstad som ble født 15 

september 1918 og døde 28 november 1989, han 

var sønn til Edvin Lyngstad og Knutiane Vik-

shåland fra Utvik bruksnr. 75. Han ble gift med 

Helga Marie Kålås som ble født 7 november 

1920, hun var datter til forrige bruker. 

Barn: 

1. Kari Elise, født 3 desember 1944 og ble gift 

med Per Olander. 

2. Lars Olav, født 4 august 1947 og ble gift med 

Elisabet Sinnes. 

P a g e  3 5   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  



Bruksnr. 35 Solly. 

1. Fra 1934 hadde vi  sjåfør Erling Martin 

Ellingsen som ble født 4 november 1892 og 

døde 17 juni 1974, han var sønn til Elias 

Ellimgsen og Olufine Olsen fra Kopervik. 

Olufine Olsen ble født 1873 i Torshavn på 

Færøyene. Han ble gift 6 juli 1921 med Jenny 

Mathilde Lande som ble født 17 april 1899 og 

døde 1 mai 1974, hun var datter til Johan Ol-

sen Lande Røvær og Stina Mathilde fra 

Skåre. 

Erling Martin Ellingsen og Jenny Mathilde Olsen Lande 

ble gift den 6 juli 1921 i Haugesund. 

Erling Martin Ellingsen ble født den 4 november 1892. 

Jenny Mathilde Olsen Lande ble født den 17 april 1899. 

Barn: 

1. Else Johanne, født 2 april 1922 og ble gift 

med John Gismarvik. 

 

Bruksnr. 36 Minde. 

1. Fra 1952 hadde vi Leif Hansen Nesse som 

ble født 16 august 1919, han var sønn til Magne 

Hansen Nesse og Magdalena Alberta Joakims-

datter fra Utvik bruksnr. 17. Han ble gift med 

Jørgine Otelie Johansen som ble født 7 august 

1913, hun var datter til Jakob Edvin Johansen 

og Onette Cecilie Mariane Salomonsdatter fra 

Skjervøy. 

Leif Hansen Nesse ble født den 16 august 1919. 

Jorgine Otelie Johansen ble født den 7 august 1913 i 

Skjervøy. 

Barn: 

1. Marit, født 17 april 1950 og ble gift med 

Leif. 

Bruksnr. 37 Bakketun. 

1. Fra 1944 hadde vi Helge Andreas Olsen 

Bårdsvik som ble født 10 juni 1881, han var 

sønn til Ole Ommundsen og Eli Kristine Johan-

nesdatter fra Visnes i Avaldsnes. Han ble gift 

22 juni 1901 med Anna Sofie Johannesdatter 

som ble født 8 september 1880, hun var datter 

til Johannes Aadnesen og Anna Pedersdatter 

fra Vikshåland bruksnr. 4. 

Helge Andreas Olsen pg Anna Sofie Johannesdatter ble gift 

den 22 juni 1901 i Torvastad. 

Anna Sofie Johannesdatter ble født den 8 september 1880 i 

Torvastad. 

Helge Andreas Olsen ble født den 10 juni 1881 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Alma Josefine, født 29 september 1901 og 

døde  26 mai 1971. Hun ble gift med Peder 

Matland. Bosatte seg på Søra Velde bnr.31. 
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2. Olga Elise, født 22 januar 1904 i Tor-

vastad og døde 6 oktober 1971. Hun ble 

gift Gustav Våge. 

3. Hilda Sofie, født 13 september 1906 i 

Avaldsnes og døde 25 april 1970. Hun ble 

gift med Jakob Severin Halvorsen. Bosatte 

seg på Sevland bruksnr. 40. 

4. Johannes, født 15 desember 1909 og døde 

ugift. 

5. Leif, født 16 juli 1915 i Avaldsnes og ble 

gift med Eva Fjelkårstad. 

6.  Marie, født 1 mai 1917 i Avaldsnes og 

døde ugift. 

7. Harald, født 2 oktober 1919 i Avaldsnes og 

døde ugift. 

8. Arne, født 15 desember 1921 i Avaldsnes 

og døde ugift. 

Bruksnr. 41. 

Leieboer Ole Peder Johannes Brandal som ble 

født 26 november 1918 og døde den 5 januar 

1983, han var sønn til Sverre Kornelius Peter-

sen Brandal og Anna Karoline Petra Olsdat-

ter fra Brandal, Hareid i Ulstein. Han ble gift 

1947 med Gudrun Sørbø som ble født 26 

januar 1917 og døde 1 mai 1969, hun var dat-

ter til Torger Jakobsen Sørbø og Anna 

Gurine Aadnesdatter Utvik fra Utvik 

bruksnr. 7. 

Gudrun Jakobsen Sørbø ble født den 26 januar 1917 i 

Avaldsnes. 

Ole Peder Johannes Petersen Brandal ble født den 26 

november 1918 i Brandal, Hareid i Ulstein. 

Barn: 

1. Sverre Arne, født 14 mai 1948 og ugift. 

2. Torild Anna, født 28 juni 1949 og ble gift 

med Per Arne Drabløs. 

3. Otto, født 12 juni 1951. 

4. Gunnar, født 12 september 1952 og ble gift 

med Marit Aakhus. 

5. Jorun Marie, født 2 februar 1958 og ble 

gift med Thor Henden. 

 

Bruksnr. 44 Nissestad. 

Fra 1916 hadde vi lærer Kristen Karlsen 

Nissestad som ble født 26 november 1881 i Ar-

nafjord i Vik og døde 9 september 1969, han 

var sønn til Karl Jenssen Nissestad og Thea 

Christensdatter fra Vik i Sogn. Han ble gift 8 

oktober 1907 med Eli Ingebrigtsdatter Mundal 

som ble født 27 november 1881 og døde 6 au-

gust 1972, hun var datter til Ingebrigt Knutsen 

Mundal og Anna Hansdatter fra Fjærland i 

Balestrand, Sogn og Fjordane. 

Kristen Karlsen Nissestad og Eli Ingebrigtsdatter Mundal 

ble gift den  8 oktober 1907 i Fjærland I Balestrand. 

Eli Ingebrigtsdatter Mundal ble født den 27 november 1881 

i Fjærland i Balestrand. 

Kristen Karlsen Nissestad ble født den 26 november 1881 i 

Anafjord i Vik, Sogn og Fjordane. 

Barn: 

1. Torbjørg, født 14 februar 1909 i Arnafjord i 

Vik og døde 14 juni 1994, hun ble gift 6 

januar 1931 med Claus Magne Clausen. 

2. Åslaug, født 3 oktober 1910 i Arnafjord i 

Vik. 

3. Ingebjørg, født 17 august 1912 i Arnafjord i 

Vik men det står at foreldrenes bopel  var 

Gismervik i Avaldsnes og døde 30 juli 1996. 

4. Kåre, født 14 april 1914 i Avaldsnes og døde 

10 juli 1982. Han ble gift med Bergliot 

Sørvåg. 

5. Atle, født 19 april 1916 og døde 2 november 

2000 ugift. 

6. Hildbjørg, født 13 desember 1917 og døde 2 

august 1992, hun ble gift med Trygve Han-

sen. Begge er gravlagt på Stangeland i 

Kopervik. 

Kristen Karlsen Nissestad hadde flere kom-

munale og andre tillitsverv som medlem av 

herredstyret, formann i skolestyret, formann i 

bankens forstanderskap. 
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Bruksnr. 45 Solglytt. 

1. Fra 1918 hadde vi skipsfører Endre Mikal 

Rasmussen Risvik som ble født 6 september 

1879, han var sønn til Rasmus Rasmussen 

Hinderager og Helvig Sørensdatter. Han ble 

gift 17 april 1906 med Astrid Regine Peders-

datter som ble født 29 juni 1874, hun var dat-

ter til Peder Pedersen Lande og Astrid 

Askildsen fra Lande bruksnr. 3. 

Endre Mikal Rasmussen og Astrid Regine Pedersen ble 

gift den 17 april 1879 i Avaldsnes. 

Endre Mikal Rasmussen ble født den 6 september 1879 I 

Avaldsnes. 

Astrid Regine Pedersdatter ble født den 29 juni 1874 i 

Avaldsnes. 

Barn: 

1. Rasmus, født 28 august 1907 og døde 31 

mars 1987. Han ble gift med Borghild Øst-

hus. 

2. Peder Aleksander, født 5 november 1910 

og døde 8 september 1991. Han ble gift 

med Asseline Marie. 

Bruksnr. 46 Mundalen. 

1. Fra 1949 hadde vi Magne Emil Hansen 

som ble født 26 september 1918 og døde 23 

november 1992, han var sønn til fisker Ole 

Martin Hansen og Liva Jakobsdatter fra 

Fossen bruksnr. 1. Han ble gift 1943 med 

Marie Halsteindal som ble født 15 desember 

1919, hun er datter til Harald Halsteindal og 

Olga Marie Mundal fra Søndre Våge. 

Magne Emil  Hansen ble født den 26 september 1918. 

Marie Halsteindal ble født den 15 desember 1919. 

Barn: 

1. Leif Oddvar, født 17 april 1945, reiste til 

Amerika. 

2. Olga Helene, født 21 september 1947. 

3. Egil Magne, født 5 desember 1955. 

Bruksnr. 50 Vestbø. 

1. Fra 1917 hadde vi Ola Aadnesen Utvik som 

ble født 19 oktober 1888 og døde 6 februar 

1976, han var sønn til Aadne Aadnesen Utvik 

og Anna Oline Olsdatter fra Utvik bruksnr. 1. 

Han ble gift 7 juli 1917 med Anne Sofie Matland 

som ble født 28 mai 1888 og døde 22 november 

1971, hun var datter til Jakob Matland og Mag-

dalena Svendsdatter som reiste til Amerika. Se 

mer om denne familien under Bruksnr. 32 her 

på Utvik. 

Bruksnr. 57 Sjøtun 

1. Fra 1931 hadde vi John Emil Lydersen som 

ble født 24 september 1891 og døde 8 april 

1975, han var sønn til Lyder Andreas Olsen og 

Ingeborg Elisabet Jonsdatter fra Utvik 

bruksnr. 4. Han ble gift 16 januar 1930 med 

Anna Marie Løften som ble født 12 desember 

1893 og døde 30 mars 1974, hun var datter til 

Ola Olsen Løften og Berta Serine Larsdatter 

fra Avaldsnes bruksnr. 3. 

Johan Emil Lydersen og Anna Marie Løften ble gift den 16 

januar 1930 i Avaldsnes. 

Johan Emil Lydersen ble født den 24 september 1891 i 

Avaldsnes. 

Anna Marie og hennes tvilling søster Janna Severine Løften 

ble født den 12 desember 1893 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Solveig, født 20 mai 1930 og ble gift med 

Taranger. 
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Bruksnr. 58 Dalheim 

1. Fra 1938 hadde vi Nils Bertin Johannessen 

Veland som ble født 21 desember 1900 og 

døde 18 august 1990, han var sønn til Johan-

nes Nilsen Veland og Andrine Monsdatter fra 

Lindås. Han ble gift 12 juli 1924 med Anna 

Lydersdatter Olsen som ble født 18 mars 1903 

og døde 26 mars 1989, hun var datter til 

Lyder Andreas Olsen og Ingeborg Elisabet 

Jonsdatter fra Utvik bruksnr. 4. 

Nils Bertin Johannessen Veland og Anna Lydersdatter 

Olsen ble gift den 12 juli 1924 i Avaldsnes. 

Nils Bertin og hans tvilling bror Nils ble født den 21 de-

sember 1900 i Myking i Lindås. 

Anna Lydersdatter Olsen ble født den 18 mars 1903 i 

Avaldsnes. 

Barn: 

1. Arnfinn, født 13 januar 1925 og ble gift 

med Hjørdis Saltveit. 

2. Leif, født 22 oktober 1926 og ble gift med 

Selma. 

3. Målfrid, født 26 juli 1927 og ble gift med 

Rolf Birkeland. 

Bruksnr. 64 Fjellheim. 

1. Fra 1940 hadde vi Sigurd Kristensen som 

ble født 19 april 1910 og døde 29 desember 

1984, han var sønn til John Kristensen og 

Sofie Amalie fra Oslo. Han ble gift 19 novem-

ber 1932 med Synnøve Lydersdatter Olsen som 

ble født 31 januar 1907 og døde 13 august 

1996, hun er datter til Lyder Andreas Olsen 

og Ingeborg Elisabet Jonsdatter fra Utvik 

bruksnr. 4. 

 

Sigurd Kristensen og Synnøve Lydersdatter ble gift den 19 

november  1932 i Avaldsnes. 

Synnøve Lydersdatter ble født den 31 januar 1907 i Avalds-

nes. 

Barn: 

1. Turid, født 20 april 1946 og ble gift med 

Oddvar Kristoffersen. 

Bruksnr. 69 Kringsjå. 

1. Fra 1955 hadde vi Magnus Kristofe Ulland 

som ble født 13 juni 1925, han er sønn av John 

Abrahamsen Ulland og Karin Mariusdatter fra 

Hordabø i Manger, Hordaland. Han ble gift 

med Anna Mildred Austreim som ble født 18 juli 

1928, hun var datter til Knut Brynjelsson Aus-

treim og Eli Halvorsdatter Tornes fra Kvala 

bruksnr. 2 og 4. 

Magnus Kristofe Abrahamsen Ulland ble født den 13 juni 

1925 i Hordabø i Manger, Hordaland. 

Barn: 

1. Jan Kåre, født 8 november 1950. 

2. Kjell Egil, født 19 oktober 1953, Bosatte seg 

I Bergen. 

3. Audun Magne, født 2 mars 1959. Bosatte seg 

I Oslo, ugift. 

Bruksnr. 74/88 Fredheim. 

1. Fra 1951 hadde vi Olaf Brøndelsbø som ble 

født 14 januar 1898, han var sønn til Torgrim 

Olsen Brøndelsbø og Oline Amalie Olsdatter 

fra Tvedestrand i Holt. Han ble gift 24 desem-

ber 1922 med Aslaug Malvine Grimelid som ble 

født 27 juli 1901, hun var datter til Johan 

Ananiassen Grimelid og Berta Engelsdatter fra 

Visnes. 

Olaf Brøndelsbø og Aslaug Malvine Grimelid ble gift den 24 

desember 1922 i Avaldsnes. 
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Aslaug Malvine Grimelid ble født den 27 juli 1901 iAvalds-

nes. 

Olaf Olsen Brøndelsbø ble født den 14 januar 1898 i Tve-

destrand i Holt, Aust-Agder. 

Barn: 

1. Johan, født 19 september 1923, han ble gift 

med Gerd. 

2. Tordis, født 22 mai 1929 og ble gift med 

Henry Johan Spitsø, neste bruker. 

Leieboer Henry Johan Spidsø som ble født 29 

oktober 1925, han var sønn til Bernt Spidsø og 

Eli fra Haugesund. Han ble gift med Tordis 

Brøndelsbø som ble født 22 mai 1929 og var 

datter til forrige bruker. 

Barn: 

1. Odd Asbjørn, født 20 februar 1953. 

2. Olav Johan, født 23 september 1958 og 

døde 8 november samme året.  

3. Olav Johan, født 19 oktober 1966. Ugift. 

4. Kjell, født 19 april 1968 og ble gift med 

Synnøve Vihovde. Bosatte seg på Visnes. 

5. Else Berit, født ukjent. 

Bruksnr. 75 Lyngstad. 

1. Fra 1946 hadde vi Edvin Andreas Lyngstad 

som ble født 8 mai 1895 og døde 15 juli 1965, 

han var sønn til Olaf Pedersen Lyngstad og 

Teoline Andersdatter fra Kristiansund. Han 

ble gift 31 desember 1917 med Knutiane Nil-

sen Vikshaaland som ble født 15 juni 1894 og 

døde 5 februar 1975, hun var datter til Nils 

Johan Olsen Vikshaaland og Marie Elisabet 

Ommundsdatter fra Avaldsnes. 

Edvin Andreas Lyngstad og Knutiane Nilsen Vikshaaland 

ble gift den 31 desember 1917 i Torvastad. 

Edvin Andreas Lyngstad ble født den 8 mai 1895 i Kris-

tiansund. I den perioden ble kirkebøkene ødelagt i en 

brann. 

 

Knutiane Nilsen Vikshaaland ble født den 15 juni 1894 i 

Avaldsnes. 

Barn: 

1. Ove Brantvold, født 15 september 1918 og 

døde 7 september 2002, han ble gift med 

Marta og bosatte seg på Utvik. 

2. Norris (Norys) Haaland, født 15 september 

1918 og døde 28 november 1989, han ble gift 

med Helga Marie Kålås. De bosatte seg på 

Utvik bruksnr. 34. 

3. Magnar Thorleif, født 4 januar 1920 og døde 

29 april 1992. 

4. Erna Marie, født 14 mars 1922. 

5. Harald, født 8 november 1933 og ble gift med 

Bjørg Marie. De reiste til Amerika. 

6. Per, født 13 juli 1936 og ble gift med Magn-

hild, de bosatte seg i Kopervik. 

Bruksnr. 76 Nyhagen. 

1. Fra 1935 hadde vi Olaf Ludvig Valstad som 

ble født 3 mai 1892, han var sønn til Ole Olaus-

sen Valstad og Laura Ovidie Carstinsdatter fra 

Klæbu. Han ble gift med Ragna Ingeborg Eide 

som ble født 6 mars 1909, hun var datter til 

Reinholt Pedersen Eide og Ingeborg Samsons-

datter fra Vereid i Gloppen, Sogn og Fjordane. 

Ragna Ingeborg Eide ble født den 6 mars 1909 i Vereid i 

Gloppen, Sogn og Fjordane. 

Olav Ludvig Valstad ble født den 3 mai 1892 I Klæbu, Sør-

Trøndelag. 

Barn: 

1. Liv, født 27 juli 1942. 

Bruksnr. 78. 

1. Fra 1948 hadde vi Knut Marcelius Haavik 

som ble født 19 desember 1896 og døde 31 okto-

ber 1972, han var sønn til Kristian Elias Knud-

sen Haavik og Eli Agnete Pedersdatter fra Utvik 

bruksnr. 5. 
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Han ble gift 12 september 1922 med Nelly 

Marie Kalstø som ble født 21 juni 1902 og 

døde 9 mai 1980, hun var datter til Olaf Ma-

gelhaen Kalstø og Olefine Marie Nilsen fra 

Visnes Ao-753. 

Knut Marcelius Haavik og Nelly Marie Kalstø ble gift den 

12 september 1922 i Avaldsnes. 

Knud Marcelius Haavik ble født den 19 desember 1896 i 

Haugesund. 

Nelly Marie Kolstø ble født den 28 juni 1902 i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Borghild Olivia, født 4 desember 1922. 

2. Olaf, født 15 desember 1925 og døde 6 sep-

tember 1927. 

3. Aslaug, født 16 mai 1928. 

4. Olaf, født 21 november 1932. 

5. Kari Agnete, født 11 januar 1935. 

Brukerne. 80. 

1. Fra 1950 hadde vi Elise Salomonsen. Hun 

leide ut til Arne August Abrahamsen som ble 

født 5 mai 1926 og døde 8 mars 2001, han var 

sønn til August Abrahamsen og Gina fra 

Oslo. Han ble gift 1948 med Lillian Åkeson 

som ble født 20 oktober 1927, hun var datter 

til Åke Åkeson og Emmy fra Sverige. 

Barn: 

1. Christian, født 20 oktober 1948. 

Bruksnr. 81. 

1. Fra 1948 hadde vi Astrid Skeie Velde. 

Hun leide ut til Sven Egil Skeie som ble født 

14 februar 1922 og døde 19 februar 1990, han 

var sønn til Andreas Svensen Skeie og Astrid 

Skeie f. Håvik. Han ble gift 1952 med Bertha 

Kristine Utvik som ble født 22 september 1927 

og døde 26 februar 1967, hun var datter til 

Aadne Utvik og Cecilie Sofie Vaage fra Utvik 

bruksnr. 1. 

 

Sven Egil  Skeie ble født den 14 februar 1922 i Avaldsnes. 

Bertha Kristine Utvik ble født den 22 september 1927 i 

Avaldsnes. 

Barn: 

1. Andreas, født 28 november 1953. 

2. Astrid Cecilie, født 8 april 1956 og ble gift 

med Roy Strømø. 

Bruksnr. 85. 

1. Fra 1948 hadde vi Sigvald Sørvåg som ble 

født 19 juli 1904, han var sønn til Helge An-

dreas Helgesen og Bertha Kristine Ågesdatter 

fra Sørvåg bruksnr. 1. Han ble gift 15 juli 1936 

med Elise Fredrikke Kallevik som ble født 22 

oktober 1907 og døde 1 desember 2001, hun var 

datter til Ingebret Håkonsen og Inger Cecilie 

Olsdatter fra Kallevik bruksnr. 8. 

Sigvald Sørvåg og Elise Fredrikke Kallevik ble gift den 15 

juli 1936 i Tysvær. 

Sigvald Sørvåg ble født den 19 juli 1904 i Førdesfjorden i 

Avaldsnes. 

Elisa Fredrikke Kallevik ble født den 22 oktober 1907 i 

Førdesfjorden i Avaldsnes. 

Barn: 

1. Bodil, født 26 mai 1937 og ble gift med Bengt 

Hausken. De reiste til Amerika. 

2. Ingrid, født 24 februar 1941 og ble gift med 

John Carr, neste bruker. 

2. Ingrid Carr som ble født 24 februar , hun 

var datter til Sigvald Sørvåg og Elise Fredrikke 

Kallevik. Hun ble gift med John Carr som ble 

født i England. 

Barn: 

1. Sigvald, var ugift og bosatte seg i Hauge-

sund. 
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Bruksnr. 89. 

1. Fra 1952 hadde vi sjømann Ludvig 

Hemnes som ble født 15 november 1920 i 

Skudenes og døde 28 oktober 1998, han var 

sønn til Ole Johannes Kristoffersen fra 

Hemnes bruksnr. 8 og Anna Lovise Johannes-

datter Langhei, de var ikke gift. Ludvig ble 

gift med Solveig Ytreland som ble født 10 ok-

tober 1925 og døde 11 desember 1981, hun er 

datter til Jakob Olsen Ytreland og Stina 

Marie f. Skår. Ludvig og Solveig er begge 

gravlagt på Stangeland i Karmøy. 

Solveig Olsen Ytreland ble født den 10 oktober 1925 i 

Kopervik. 

Barn: 

1. Signe Marie, født 25 juni 1948. 

Bruksnr. 91/92 Myrvang. 

1. Fra 1950 hadde vi Elias Vaage som ble 

født 19 mai 1913, han var sønn til skipskap-

tein Elias Kristian Johnsen Vaage og Petra 

Bertine Kolbeinsdatter fra Hinderaker. Han 

ble gift 1940 med Dagny Rossebø som ble født 

11 august 1914 og døde 5 mai 1999, hun var 

datter til Tollef Laurits Valentinsen Rossebø 

og Ingeborg Agnete f. Aadnesen fra Skåre. 

Elias Vaage ble født den 19 mai 1913 i Avaldsnes. 

Dagny Rossebø ble født den 11 august 1914 i Skåre. 

Barn: 

1. Egil, født 15 oktober 1941 og døde 26 au-

gust 1946. 

2. Ingeborg Laurentse, født 2 juni 1944 og 

ble gift med Jan Andreas Olsen. 

3. Birgit Elise, født 8 juli 1946 og døde 1947. 

4. Elisabet Bertine, født 15 oktober 1950 og 

ble gift med Nils Einar Winterthun Hel-

land. 

5. Anne Dortea, født 3 februar 1956. 

Bruksnr. 95 Holmen. 

1. Fra 1953 hadde vi Sigurd Hetland som ble 

født 28 april 1907 og døde 11 februar 1987, han 

var sønn til Ole Olsen Hetland og Anne Serine 

f. Gudmundsen fra Risøen i Haugesund. Han 

ble gift 25 november 1936 med Ruth Waage som 

ble født 21 april 1911 og døde 6 juli 2003, hun 

var datter til Ole Severin Waage og Regine Ul-

rikke f. Olsen fra Hauge i Haugesund. 

Sigurd Hetland og Ruth Wåge ble gift den 25 november 

1936 i Haugesund. 

Sigurd Hetland ble født den 28 april 1907 på Risøen i 

Haugesund. 

Ruth Waage ble født den 21 april 1911 på Hauge i Hauge-

sund. 

Barn: 

1. Ingrid Tordis, født 7 februar 1932 og ble gift 

med Olaf Østevik. Bosatte seg på Norheim. 

2. Sigmund Olav, født 30 juli 1937 og ble gift 

med Torbjørg. Bosatte seg på Utvik. 

3. Ane Doris, født 1 september 1943 og ble gift 

med Svein Landås. 

Bruksnr. 99. 

1. Fra 1952 hadde vi Jakob Torgeir Torbjørn-

sen Hetland som ble født 27 august 1898 og 

døde 14 september 1972 i Avaldsnes, han var 

sønn til Torbjørn Olsen og Anna Bertine Ols-

datter fra Tysvær. Han ble gift 16 oktober 1921 

med Sofie Torbjørnsen Nilsen som ble født 23 

juli 1898 og døde 13 februar 1992, hun var dat-

ter til Torbjørn Nilsen og Bertha Kristine 

Eriksdatter. 

Jakob Torgeir Torbjørnsen Hetland og Sofie Torbjørnsen 

Nilsen ble gift den 16 oktober 1921 i Avaldsnes. 
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Jakob Torgeir Torbjørnsen Hetland ble født den 27 au-

gust 1898 i Tysvær. 

Sofie Torbjørnsen Nilsen ble født den 23 juli 1898 i Tys-

vær. 

Barn: 

1. Torgeir, født 14 november 1921. 

2. Borghild, født 19 februar 1923 og ble gift 

med Harald Kristiansen Vedøy. 

3. Sofus, født 18 desember 1925 og ble gift med 

Solfried Munthe. Bosatte seg på Våge. 

4. Trygve, født 17 januar 1928. 

5. Andor, født 28 mars 1939 og ble gift med 

Ingjerd Marie Digernes. Bosatte seg på 

Skeie. 

 

Neste nummer tar vi alle oppsitterer i Utvik. 

bærere av Sille navnet, og alle disse hadde 

slektsmessig tilknytning til Elverum. Ved 1900 

tellingen var det igjen fem 

navnebærere i Elverum. 

Sille Ottarsdatter i Har-

vika hadde to barnebarna 

som arvet navnet: 1) Sille 

Gurine Olsdatter (1839-

1900) fra Holtet i Søre 

Osen, som ble gift til Ris-

myr i Nordskogbygda i 

Elverum, og 2) Sille Ols-

datter (1844-1932) fra 

Harvika, som ble gift til 

Nordbrenna i Søre Osen. 

Et av første nevntes tip-

polderbarn, født i 1966, 

bærer navnet i dag i 

stavevariantene Cille. 

I Elverumskilder fra 17– 

og 1800 tallet er formen 

Sille dominerende, men 

stavemåten Silje forekom-

mer også. For eksempel er 

både Sille Ottarsdatter fra 

Høybakken og Sille Ottars-

datter fra Storbekk begge innført som Silje ved 

dåpen i 1782. I senere kilder føres de som Sille. 

Det er grunn til å regne med at tradisjonell ut-

tale  i Elverum har vært /Sille/ rett fram. Gerda 

Carlsen født Rismyr (1911-2005) hadde hørt 

denne uttalen, med referanse til sin mormor, 

nevnte Sille Gurine Olsdatter på Rismyr, født 

1839. 

Etymologisk er Sille en kortform av Cecilie, 

som opprinnelig er et latinsk navn, lagd til 

adjektivet caecus, som 

betyr “blind”. Navnet Sille 

var en del i bruk i Norge 

fra 1700 tallet og utover på 

1800 tallet, særlig i Hede-

mark, Buskerud og Vest-

Agder (Kruken og Stem-

shaug: Norsk Person-

namnleksikon 1995, side 57 

og 258). I dag er navnet 

sjeldent, men varianten 

Silje, av samme opphav, er 

godt utbredt. 

I Elverum er navnet Sille 

første gang kjent fra Løk-

ting-slekten på Grindalen i 

første halvdel av 1700 tal-

let. Fra midten av 1700 

tallet øker det i popu-

laritet, men tar aldri helt 

av. Imidlertid er Elverum 

det prestegjeldet i landet 

som ved 1801 tellingen har 

flest bærere av navnet, 34 av 

totalt 252, altså vel 15 % av landets navne-

bærere (da er stavevariantene Cille og Silla 

medregnet). Hof i Solør er en god nummer to 

med 32 navnebærere. 

Lokalt kan det se ut som bruken av Sille del-

vis tar over for bruken av fornavnet Siri, noe 

vi ser ved oppkallinger. Utover 1800 tallet 

minker bruken av Sille navnet i Elverum, og 

ved 1865 tellingen er det 21 navnebærere i 

bygden. I trysil, som hadde noe mindre be-

folkning, var det til sammenligning tre 

K o r t  o m  k v i n n e n a v n e t  S i l l e .  
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Sille Olsdatter Nordbrenden (1844-1932) i 

Søre Osen, barnebarn av Sille Ottersdatter. 



Ola Simonsen Stava het en mann som ble gift 

til Mannes. Han var født på Stava i året 1798 

og døde 22 april 1881, han var sønn til Simon 

Olsen og Anna Marta Eriksdatter fra Stava 

bruksnr. 14. Da han i 30 års alderen, det vil si 

1829 ble han gift med Berta Karine Anders-

datter, hun ble født 1814 og døde i 31 mars 

1881, hun var datter til Anders Mikkelsen og 

Elisabet Helene Bårdsdatter fra Mannes 

bruksnr. 3-1. 

Barn: 

1. Anders, født juni 1831 og ble gift med 

Oline Marie Torgersdatter. De bosatte seg 

på Ragnvaldjord bruksnr. 4. 

2. Simon, født januar 1833 og ble ugift. Han 

bosatte seg på Ragnvaldjord bruksnr. 4. 

3. Ola, født august 1837 og ble gift med Jako-

bine Tønnesdatter. De bosatte seg på Man-

nes bruksnr. 3-5. 

4. Jon Kristian, født juni 1839 og ble gift med 

Anna Gurine Halvorsdatter. De bosatte 

seg på Ragnvaldjord bruksnr. 5. 

5. Marta Karine, født 24 januar 1842 og ble gift 

med Rasmus Omundsen. De bosatte seg på 

Mannes bruksnr. 2. 

6. Nils, født 8 november 1844, Han bosatte seg 

på Mannes Ao-40. 

7. Elisabet Marie, født 4 mars 1847 og ble gift 

med Tønnes Tønnessen. De bosatte seg på 

Åkra bruksnr. 24. 

8. Ole Johan, født 19 september 1849 og ble gift 

1. gang med Marta Ånensdatter. De bosatte 

seg på Ragnvaldjord Ao-9. 

9. Berdines, født 12 juli1852. 

10. Bertine Karoline, født 19 desember 1854 og 

var ugift. Hun bosatte seg på Ragnvaldjord 

bruksnr. 6. 

Berta Karine var den som ved skifte i 1821 fikk 

utlagt dette bruket i Mannes, Ola tok over da de 

ble gift. Senere kjøpte Ola også jord på Ragn-

valdjord der flere av barna ble boende. Sønnen 

Ola tok over i Manneshavn. 

D a  d e t  v a r  s k i p s v e r v  p å  

M a n n e s .  
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Det sentrale delene med det gamle tunområdet på Mannes, vi ser Sårevågen i bakgrunnen. 



Denne Ola Simonsen Stava eller Mannes som 

han ble kalt i kirkebøkene må ha vært en 

meget driftig og fremsynt mann etter som det 

ser ut til. Han ble nemlig meget fort klar over 

at nede i Manneshavn kunne det være fram-

tidsmuligheter. Enn om mann prøvde å 

anlegge et verft der, forholdene lå svært bra 

til rette synes Ola Simonsen. Lunt var det 

inne i bukten og lett å komme inn eller ut 

med fartøy.  

Så gikk han i gang med arbeidet med et verft, 

dette må ha vært omkring året 1840 eller så. 

Han har sikkert ikke vært alene om dette 

foretagendet, men har ialle fall vært den 

drivende kraft og stått for arbeidet. Naturlig 

nok har han leid folk med seg både til å 

anlegge verftet og siden til å hjelpe seg med 

skipsarbeidet. Med årene fikk han flere søn-

ner som etterhvert vokste til og da var jo Ola 

selvhjulpen med arbeidsfolk. I de dagene var 

det helst store jekter som var på mote, 

skøytene var mindre brukt den gang, og Ola 

bygget flere store jekter. 

Det har sikkert vært folksomt i Manneshavn 

den dagen den første jekten skulle gå av sta-

belen, men det gikk fint og intet hendte som 

tok motet fra Ola. Han fikk nye bestillinger 

og dette gav mot og tro på tiltaket. Mannes 

jektene hadde ord på seg for å være gode seil-

ere og dertil var de sterkbygget og vakre i 

linjene. Rig og seil ble de også utstyrt med i 

Manneshavn, og etterhvert kom det til å bli 

mange arbeidsfolk der nede. 

Først og fremst de mange faste arbeidere på 

verftet og på seilmaker loftet. Dernest de 

mange fremmende som kom og gikk. Snart var 

det fraktfolk som kom med materialer til verftet 

og snart var det andre interesserte som kom for 

å kontrahere nye skuter. Det ble en livlig plass 

der nede ved sjøen. Ola fant ut at det kunne 

være enda en inntektskilde å øse av, så gikk han 

i gang med handel og siden med bakeri. 

Manneshavn ble det naturlige sentrum for be-

folkningen i Veabygden og omkring Sevland, 

Heiå og Haringstad. Man skal huske på at i de 

dagene var det ikke veier på kryss og tvers slik 

som i våre dager. Nei, vannveien var det beste og 

sikreste for 100 år siden, og herav fulgte at så 

mange “oaser” grodde opp ute ved sjøkantene, 

steder som i våre dager ligger som bortgjemte 

utposter, øde og forlatte. 

Handelen i Manneshavn gikk riktig godt, litt 

brennevin vanket der også nå og da. Det måtte 

til hvis handelen skulle gå riktig godt, når frem-

medfolk og skulle tinge seg nytt fartøy så vanket 

det selvsagt dram og kringler, for det hørte sam-

men i de dager. Og dessuten gikk handelen så 

meget bedre da. Det ble kontrahert nye skuter, 

jekter og slupper, siden også losskøyter og 

vanlige skøyter. Det må sikkert ha vært gode 

tider mange ganger for dem som eide Mannes-

verftet. 

Da sønnene etterhvert ble voksne arbeidet de 

med sin far på verftet, men den som gamlingen 

la mest merke til av guttene var nok sønnen Ola. 

Han synte seg å være mest interessert i arbeidet 

og hadde bedre innsikt i det praktiske arbeide 

enn de andre brødrene og det kom mer og mer 

ut gjennom årene til å bli denne Ola som etterh-

vert tok ledelsen. 
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Her ser vi Ola Simonsen og hans konen Berta Karine Andersdatter med de føste 4 barna. Dette er fra Folkeregistere 

fra 1770 til 1842 etter brannen i Falnes kirken hvor kirkebøkene gikk tapt. 



De andre sønnene hørte vi mindre til, muli-

gens gikk deres interesser i andre retninger.  

Men tiden gikk sin gang, Mannesjektene og 

sluppene seilte viden om og etterhvert kom 

også skøytene mer og mer på mote. Store 

skøyter gikk av stabelen i Manneshavn, og 

materialene til disse ble hentet fra fjordene, 

således fra Stord. Der kom mer enn en tøm-

merflåte fra fjordbygdene og utover til Kar-

møy med Mannes som bestemmelsested. 

Sjeldnere tok de materialene landeveien over 

Karmøy. Men det hendte av og til hvis det var 

lange ruskeværsperioder og fartøyene kvidde 

seg for å seile utover på vestsiden av Karmøy 

med flatten. 

Det hendte vel av og til at en eller annen Kar-

møybu og tok seg en tur til Manneshavn og 

kontraherte nytt fartøy. I Skudeneshavn var 

det også skipsverft, men her beskjeftiget de 

seg helst med store fartøyer som brigger og 

skonnerter. Mannesverftet derimot holdt seg 

helst til mindre skuter og far og sønn syntes 

ikke det var mening i å gå til store utvidelser 

all den stund de hadde mer en nok å gjøre 

med bygging av mellomstore fartøyer. Mange 

av de nybygde skøytene ble brukt til sand-

føring fra Åkrehamn til Bergen. En tid var 

denne fraktfart således svært på moten. I 

Bergen likte de svært godt den fine skuresan-

den som kom fra Åkrehamn, og den ble og 

gjerne brukt til muresand også. Prisen i Ber-

gen var ikke så overvettes stor akkurat. 

Skøyteførerne fikk 10 øre skjeppe for sanden 

og det ser ut til at de var fornøyd med 

prisene. Flere fartøyeiere fra Åkra og Sevland 

kom etterhvert til å delta i sandfarten fra Åk-

rehamn til Bergen. Således nevnes Sjur Lar-

sen Sevland, og han var en av de første som 

hadde fartøy liggende på havnen i Sevlands-

vik. Hans hustru Oline døde var hun over 

hundre år gammel. Men det ble etterhvert 

andre tider, og de økonomiske vilkår lå ikke 

lenger så godt til rette for skipsverftet på 

Mannes. Gamle Ola var nå så pass til års 

kommen at han hadde lagt opp, sønnen Ola 

fortsatte imidlertid skipsbyggeriet og tilsyne-

latende gikk arbeidet som før. 

Men allikevel ser det ut for at konjunkturene 

var nedadgående i årene omkring 1870-80, 

noe kan det også ha gjort at gamle Ola etterh-

vert ikke kunne følge med i arbeidet lenger. 

Selv om sønnen var en aldri så flink fagmann så 

var det nå allikevel godt å han faren med på 

råd. Gamlingen hadde tross alt lengre erfaring 

og bedre innsikt enn sønnen. På sine gamle 

dager ble “Ola skipsbygger” eller Ola Simonsen 

Stava meget plaget av gikt og hadde stundom 

vanskeligheter med å gå. I de siste leveårene 

måte han bruke to staver når han skulle ta seg 

fram. Han døde den 22 og gravlagt den 28 april 

1881. 

Ola Simonsen døde den 22 og gravlagt den 28 april 1881. 

Ola sin kone Berta Karine Andersdatter døde den 31 mars 

og gravlagt den 6 april 1881. 

Det ble utover etter 1880 årene mindre og min-

dre å gjøre ved Mannesverftet og til slutt gikk 

det hele i stå. Hva årsaken til dette kunne være 

er ikke så sikkert bragt på det rene, men det 

skyldtes sikkert ikke at Ola Olsen bygget dår-

ligere skuter enn hva faren hadde gjort. År-

saken til nedgangen må vel for en stor del til-

skrives den økonomiske krisen, og hertil kom 

også konkurransen fra andre skipsverft rundt 

omkring. Dessuten må vi huske på at den gylne 

alder for seilskuteflåten var forbi. Damp-

skipene kom og satte mer en stopper for 

byggingen av seilskuter. 

Det kom en brytningstid av uanede diminsjoner 

som i avgjørende grad rammet de mange skips-

byggerier rundt kysten, og etter hvert ble de 

nedlagt det ene etter det andre og slik også med 

Mannesverftet. Til slutt stoppet det hele av seg 

selv. En av de siste skøytene som ble bygget i 

Manneshavn kom siden Emil Holmen i Åkre-

hamn til å eie, og mange vil ha det til at dette 

var det siste fartøyet som ble bygget der på ver-

ftet. 

I våre dager er det lite og intet som syner der 

nede i Manneshavn at det en gang i tiden har 

vært storbedrift der. Verftet er sporløst fors-

vunnet. Restene etter noen gamle sjøhus kan 

påvises, men det eneste synbare minne som står 

igjen er våningshuset som Ola Olsen eller faren 

satte opp. Det er fremdeles i bruk og eies av 

Johannes Thomsen som flyttet dit for en del år 

siden. 
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Fotograf Louise Aanensen fikk leve og virke 

det aller meste av sin levetid i fødebyen 

Kopervik. Hun var født den 8. mars 1879 og 

døde den 19. mars 1954, altså nesten nøyak-

tig 75 år gammel. En kan således si at hun 

var godt kjent av 2-3 generasjoner i Koper-

vik og nærmeste distrikter. Det fortelles at 

hun helt fra sin tidligste ung-

dom viste visse kunsteriske 

anlegge. Forholdene lå ikke 

slik til rette at hun fikk ut-

dannet og utvikle seg i den 

retning som lå hennes gemytt 

nærmest, nemlig tegning og 

maling. Hun kom derfor til å 

velge et håndverk som til en 

viss grad tilfredsstilte hennes 

medfødte sans for form og 

stil, fotografien, som etter 

hva hun en gang sa, ga henne 

en viss kunstnerisk “trøst”. 

Ganske ung fikk hun sin 

faglige utdannelse i Sta-

vanger og nedsatte seg 

omkring århundreskiftet som 

offentlig fotograf i Kopervik, 

med filial i Skudeneshavn. 

Såvidt vi har kunnet finne ut, var hun den 

første fagfotograf på Karmøy, bare 20 år 

gammel. 

Hennes første atelier var oppsatt bak Apote-

ket, eller Oskar Hansens eiendom, hvor det i 

den tid var åpen gate (Gamleveien). Kort tid 

etter flyttet hun atelieret til en åpen mark 

ved Hovedgaten, omtrent midt i gaten mel-

lom Johan Stangeland og Gustav Kalstø. I de 

dagene var det praktiske talt ikke et eneste 

hus sør for Hovedgaten i dette strøket, så 

hennes atelier så å si lå på landsbygden. Her 

virket hun til tomten ble solgt til John Gis-

marvik, som oppførte det huset som ble eid 

av Johan Stangeland. 

Omkring århundreskiftet bygde frøken 

Aanensens bror på Treborg det nåværende 

Wiig`s pensjonat. Dette huset var for sin tid 

et riktig stasbygg, med både “tind og tarn”, 

og her drev Louise byggmester Aanensen en 

tid pensjonatvirksomhet, ved siden av foto-

graferingen. 

I 1905 bygde hun K. A. Skeie`s hus, som ikke ble 

helt fullført fra hennes hånd. Hun solgte det i 

1906 til meierist K. A. Skeie, og flyttet tilbake til 

huset på Treborg. Her fortsatte hun pensjonat 

virksomheten under navn av “Karmø Hotel”. 

Ved siden av fotograferingen gav hun i denne 

tid også kurs i rosemaling på glass og liknende. 

Aktiv som hun var, deltok hun i 

første verdenskrigen i sildesalt-

ing og forskjellige arter av 

meklervirksomhet. Kort etter 

krigen reiste hun til Amerika 

hvor hun oppholdt seg i 10 år. 

Hun kom tilbake til Kopervik i 

de første 1930 årene, og ble her 

til sin død. Også disse siste 

årene kunne en ofte se henne 

trekke rundt med fotogarfiap-

parat og stativ så sant der var 

noe å gjøre ved store stevner og 

annet. 

Louise Aanensen var meget 

musikalsk. Hun spilte gitar 

bedre enn folk flest i den tiden, 

og hun hadde en bemerkelses-

verdig stor og vakkert alt-

stemme, som det alltid var en 

glede å høre på, og hun var alltid kresen i sitt 

valg av sangnummer. Av hennes mange 

forskjellige interesser må nevnes sportsfiske og 

jakt og friluftsliv i det hele. Hun var ofte å se i 

Karmsundet på kvittingfiske, og ikke sjeldent 

kunne en treffe henne i Karmøyheiene på jakt 

sammen med venninner og venner. 

Hennes muntre sinn har gitt stoff til mange, 

koselige småhistorier som fremdeles verserer på 

folkemunner. Best kjent er vel den store be-

givenheten da Storfyrst Michael av Russland 

gjestet Kopervik og Karmøy med sin fine yacht i 

1906. Da storfyrsten med sitt følge steg i land på 

kaien i Kopervik, var Louise Aanensen på plet-

ten med sitt fotogarfiapparat, fulgt av minst 

halve byen som ville se den flotte russeren. 

Nærmest som en liten morsomhet ovenfor til-

skuerne ropte Louise Aanensen, “Stram deg opp  

Michael, eg ska ta deg av!”, den høye hersker 

parerte øyeblikkelig ordre, med et verdig smil til 

fotografien. Han snakket nemlig flytende 

svensk, og forstod hvert ord. 

L o u i s e  A a n e n s e n  
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Genealogisk forum på Facebook er en suksess-

full dansk gruppe med en internasjonal 

medlemsskare. Genealogisk forum er startet i 

Danmark den 31 desember 2011. 

Her hjelper alle medlemmer hverandre med å 

finne og spore aner og etterkommerer. Det 

skapes meget fine resultater, og gir inspiras-

jon og oppbaking til nysgjerrige å forfølge 

nye veier. 

Veksten av medlemmer i perioden er mar-

kant. Således er det i dag  mer en 2000, der 

deltagerne kommer med positive input. Gjen-

nom en konstruktiv og glad holdning til alle 

spennende oppgaver, ja så skapes det en god 

stemming. Det hersker en vennskaplig atmos-

fære, og samholdet i Genealogisk forum er 

unikt. 

De fleste medlemmer kommer fra de nordiske 

land, og mange nordmenn og svensker har fun-

net veien. Likeledes er gruppen også beriket 

med meget dyktige forskere fra Tyskland, Po-

len, England, USA og noen fra Australia og 

New Zealand er representerte. Alle samarbei-

der veldig fint sammen. 

For å bli medlem er det bare å melde seg inn 

ved å gå på Facebook og søk på Genealogisk 

forum og meld dere inn. 

D a n s k e  f o r b i n d e l s e r -  

F a c e b o o k  k a n  b r u k e s  t i l  

e t t e r l y s n i n g e r .  

D e t  r e s a u r e r t e  D e r i k h u s e t  p å  

S a l e n e ,  H i l l e s l a n d  I  S k u d e n e s .  
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Spørsmål 1. 

Er det noen som kjenner disse 3 karene her, 

de kommer fra Syre sies det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål 2. 

Hvor kommer den Ergiels fra, kommer han fra 

Argyll i Skottland, navnet blir også skrevet 

Argyle. Argyll kan fort ble til Ergiel her i 

Norge, hvem vet. Noen forslag? 

Her er kart over Argyll eller Argyle som er i Skottland. 

S p ø r s m å l  o g  S v a r .  
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I denne spalten har Leserne muligheter til å stille 

spørsmål av slektshistorisk karakter og besvare 

spørsmål som blir stilt. Vi forutsetter at spørsmålet 

er bearbeidet I den forstand at innsenderen har un-

dersøkt primærkilden som kirksbøker, folketellinger, 

skriftprotokoller, pantebøker osv. Har noen bilder de 

ikke vet noe om kan de også sendes. Spørsmål , svar 

og bilder kan sendes til:  

K j e l l  G u n n a r  A n g e l u n d -

angelund.slekt@haugnett.no 



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

S i l d a s a l t i n g  p å  P o r s h o l m e r  I  1 9 3 0 .  

Besøk vår hjemmeside 

www.slektsforumkarmoy.no 

KONTORET. 

e-mail:  slektsforum.karmoy@c2i.net 

Postadresse:  Slektsforum Karmøy  

  Boks 135  

  4297 Skudeneshavn  

Besøksadresse:  Dr.Jensensv 2 Skudeneshanvn

mailto:slektsforum.karmoy@c2i.net

