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Fire søster som holdt
trofas t samm en.
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Vi kom forleden over
overstående bilde som er
tatt utenfor Anders jentenes hjem på Sørstokke i
Stangeland. Det er mange
år nå siden, og ny eier har
overtatt det småbruket
som disse fire arbeidsomme søster drev gjennom så mange år. De var
døtrene til Anders Josefsen som ble født i1812 og
som døde den 2 desember
1886 og drev bruknr. 1510 på Sørstokke.

borg Elisabeth, fra venstre
henholdvis nr.1, 3, 5 og 7.
nr. 2 er antagelig fru
Bruseth som var gift med
lærer Bruseth i Kopervik,
han og familien flyttet
senere til Arendal. Nr. 4
gjetter man på er Lovise
Aanensen, men vi har ikke
fått bekreftet om det er så.
Nr. 6 er en datter til lærer
Bruseth. De fire Anders
jentene er lette å kjenne,
de er alle mørkkledde og
med hodeplagg.

På bilde ser man de
fire søster Berta , Ragla
Mikkina, Martha og Inge-

Anders jentene var
ikke bare godt kjente i
hjembygden, på Stokka-

strand og i Stangeland
og Kopervik, de var
også kjent av elder folk i
Avaldsnes. I deres ungdom hadde man kirke
sammen med Avaldsnes,
det var lang kirkevei
den gangen, og Anders
jentene var også med.
Anders jentene holdt
trofast sammen livet ut.
To av dem var tvillinger. De fire drev det lille
gardsbruket på Sørstokke sammen. De var
uvanlig arbeidsomme.
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SpeakersCorner.
enkel mate er å ramme inn
anetavlet til å henge opp på
veggen.

Nestleder I Slektsforum Karmøy, Kjell Gunnar Angelund

Som slektsforsker og bestefar er
jeg selvsagt interessert i å formidle
kunnsakap og mine aner og deres
livsvilkår videre til barnebarna. Det
er flere matter å gjøre dette på. En

F i r e

s ø s t e r

En av dem var sere kjent i bygdene og byen, da hun til langt
opp i årene gikk rundt i hjemmene og bakte flatbrød for folk,
hun var særs flink til å bake.
Mange vil også minnes at Anders jentene drev med osting.
De laget prim ost som de solgte
til private.
De lange høst og vinterkvelder drev de på og batt notbalker. Kveld etter kveld satt de
flitting opptatt med dette arbeide, og det ble som oftest en
lang og stri arbeidsdag. Det var
jo andre tider den gangen. Betalingen var ikke stor. Men for
dem var det likevel en god hjelp.
Gardsdrifte ga jo heller ikke

s o m

Norsk Slektshistorisk
Forening selger to forskjellige
anetavler til dette formålet. Den
største viser probanden med sju
generasjoner. Den er stor, 70 x
60 cm., med en kald, hvit overflate, og den siste generasjon
har så små felt til utfylling at de
vanskelig kan leses. Jeg har derfor valgt den andre, mindre, 62
1/2 x 47 1/2 cm., som viser fem
generasjoner bakover fra probanden.
Sette konfirmanten som proband, krever dette selvsagt opplysning om slekten på begge
sider. Som en gammel mann
so m b eg y nte se nt me d

h o l d t

slektsforskning, har jeg ikke
hatt tid til å forske på svigerbarns slekter. I stedet har jeg
satt mine barn som felles proband og kan lage samme
anetavle for flere barnebarna.
Etter råd fra en annen
slektsforsker så kan mann lime
nedert på på anetavlen navnet
på konfirmanten med søskene
og søskene barn. Dermed har
jeg vunnet enn en generasjon.

t r o f a s t

stort. Og de var på ingen måte
stornøgde. Nøysomhet særpreget
disse fire søstrene som fant glede
og tilfredshet i sitt strev og arbeid.
Under gardsarbeidet brukte
de bare spade. Ingen stein matte
skytes eller fjernes, “Den har
ligget der all sin tid, den har ligget der i fars tid, og da kan den
ligge i vår tid”. Ja slik sa de det,
men de var ikke alene om det
synet på deres tid.
Eldre folk vil minnes disse
trauste søstrene fra samvær med
dem. Innimellom fikk de også
besøk av lands og byfolk som var
interessert i å se om dem og slå av
en prat med dem

s a m m e n .

De var alltid glade og
fornøyde, de hadde funnet sin
livstill og holdt fast på den til
siste dag. Man hørte dem aldri
klage over tilværet. De hadde
funnet mening med livet og
livsinnholdet. Og de slet og
strevde de formådde så lenge
kreftene tillot det. De knyttet
tiden vel, og var aller minst
plaget av fritidsproblemer, slik
som så mange er det i våre
dager.
Deres minne vil leve lenge
på folkemunne. Det var jo noe
særegent med disse fire
søstrene som holdt så trofast
sammen og som man kjenner
best under navnet Anders jentene.
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o g

ble meget benyttet i offentlig
styre og stell. Han var således i
over 30 år director i Skudenes
og Åkra Sparebank, han var
formann i fattigstyret, lagretteog meddomsmann og stifter av
Åkra Kristelige Ungdomsforening. Ved siden av alle sine tillitsverv, var han stadig opptatt med
religiøst forkynnerarbeid like til
han i 1910 måtte trekke seg tilbake fra det meste, da det gikk
nedover med helsa.

Hans Knut Johannessen og hans kone Serine Johannesdatter som ble gift i 1881.

Hans Knut Johannessen var
født den 7 februar og døpt 13 april
1857 på Nordstokke i Stangeland,
han var sønn av Peder Johannes
Knutsen og Berta Marie Bentsdatter fra Nordstokke bruksnr. 11.
Han ble i ung alder utdannet som
skolelærer ved Kopervik Lærerskole, der han tok eksamen i 1875.
etter en kort tid som lærer ved
Falnes skole , kom han til Idd i

Østfold og deretter til Sevlandsvik
skole. Her kom han til å virke i omlag 18 år, da han sluttet av helsemessige grunner. Han var glad i
lærergjerningen, og skolebarna var
glad i ham.
Da han sluttet i læreryrket begynte han med landhandleri og
skipshandel. Det ble nokså snart
lagt beslag på hans evner, og han

“Brigta-Lars”

fra

Hans egentlige navn var Lars
Torbjønsen, men i Kvalavåg hadde
de i gamle dager en særlig måte å
si navnet på, allermest når det var
flere med nesten samme navnet.
De sa “Ola-Katrine” “Anders–
Katrine” og “Anders-Johan” o.s.v.
Far til Lars Torbjørnsen heter
Torbjørn Ingebrigtsen og ble kalt
“Brikta-Torbjørn” og Lars, sønnen ble hetende “Brigta-Lars”.
Lars Torbjørnsen ble født den 27
april 1832 og døde den 15 oktober
1908. Han ble gift den 18 april
1854 på Utsira med Anne Martha
Danielsdatter, født 21 februar
1827 på Utsira. Hun var datter av
Daniel Johannesen og Kari Oline
Jakobsdatter fra Austrheim på
Utsira bruksnr.4-9.

Men den beskjeden lille landhandel som H.K.Johannessen
startet i 1910, ble i 1914 overtatt
av eldste sønnen Johannes som
ble gift med Johanne Albertsdatter Tjøsvoll, og nå begynte en
bemerkelsesverdig vekst og
virksomhet i firmaet. Navnet
“Johannessen I Sevlandsvik”
begynte å bli velkjent i vide
kretser. Johs. Johannessen anskaffet etterhvert flere modern
fiskefartøyer, og han bygde
store modern lokaler for skipshandelen, sildesalterier og
fabrikklokale for konservesfabrikken, som hans sønner
drev. Han Knut Johannessen
døde i 1939, hans kone i 1937.

Avaldsnes.
Barn:
1. Tobias, født 16 juni 1854. reiste
til Amerika i 1882.
2. John Daniel, født 1 oktober 1857
og døde 1858.
3. Karen Oline, født 11 mai 1860.
4. Gurine Karen Eline, født 25 februar 1863.
5. Severine, født 3 november 1867.
6. Anna Marta, født 19 september
1871.
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Klafthus (Draland).

Draland eller Klafthus er et lite nes i Karmsundet som ligg i skiftet mellom Meland og Håvik.

Før 1838
1838-1851
1851-1886
1886.1965
1965-

: Matr. Nr.57. Skyld 2 spann korn.
: Matr. Nr.8, løpenr. 26. Skyld 3 ort 22 skilling.
: Matr. Nr. 36, løpenr. 254. Skyld 3 ort 22 skilling.
: Gardsnr. 36. Skyld 1 mark 75 øre.
: Gardsnr. 95. Skyld 1 mark 75 øre.

Klafthus eller Draland er en
liten bit av garden Meland som
ble fraskilt i 1769 og matrikulert
høsten 1795. Det er det vesle neset som skyt ut rett øst fra hjemmemarken på Meland. Det ligger
langs stranden et lite stykke inn i
Håvik eiendommen. Dessuten
hører det til et areal mellom
Håvik og Meland langs vestsiden
av riksveien.

Når det gjelder det andre
navnet, Draland, har det en
svært så enkel Forklaring. Det
var det ene av de mennene som
giftet seg hit, som tok med seg.
Det er således på dette stedet
ikke lenger en et par hundre år,
og er beint fram en oppkalling
etter garden Draland i Sokndal,
der en av disse mennene kom
fra.

Det opphavelige navnet er
Klafthus. “Ved intet til Forklaring af Gaardnavnet” sier den
store navnegranskeren Olaf
Rygh. Hus er for så vidt greit
nok. Endingen kan tyde på at her
har vore hus og bosetning også i
mellomalderen. Men hva “klaft”
skal stå for, er en gate.

De som bosatte seg her,
gjørde det ikke på grunn av
jordbrukstilhøvet. Rett nok
hadde brukerne i 1865 1 hest, 3
kyr, 9 sauer og en gris og sådde
1/4 tønne bygg, 3 tønner havre
og 1 1/2 tønne poteter. Men det
viktigste for de som bodde her,
var nærheten til sjøen. Det var

frakteskipperer og sjøfolk som
bodde her. De betalte strandsitterskatt og la seg opp mye penger
ved fraktfart langs kysten. Dette
er tilhøve som må utviklast
videre i en almenn bygdesogne,
men vi kan nevne at de tre første
mennene som giftet seg hit, kom
alle fra Sokndal, en annen bygd
kjent for tradisjonsrik fraktfart.
Dessuten ser vi at de gjerne
skiftet om å bo på Klafthus og i
Gloppe, et annet økonomisk
senter i Avaldsnes på 1700 og
1800 tallet.
Engen Ellefsen, den første
som giftet seg hit, giftet seg med
enken etter kaksen Ola Ingebretsen på Søre Våge eller Øygarden,
og eldste datter til Rasmus og
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Ingeborg på Meland. Jordegodset han let etter seg da han
døde omkring 1764, forteller
litt om velstanden deres. Det
var et pund korn i Søra Velde
til 120 riksdalar, 15 spann korn
i Fedjedalen i Skåre for 75 riksdalar, 14 spann korn i Sønnstokko i Stangeland for 84 riksdalar, 15 spann korn i Østhus i
Avaldsnes for 90 riksdalar, 18
spann korn i Narrevik i Avaldsnes for 86 riksdalar og 2 4/7
spann og 36/49 spann i Meland
for 36 riksdalar 2 ort 23 skilling. I alt eide de jordegods for
582 riksdalar 2 ort 23 skilling. I
tillegg eide de et fartøy og en
mengde verdifull løsøre. Denne
slekten satt på Klafthus like til
1881, og det særmerkte er at
slekten i hvert led ble ført
videre gjennom en kvinne.

Bruksnr.1.
1. Fra 1734 til 1769 hadde vi
Engel Ellefsen som var født ca.
1685 og kom fra Sokndal. Han
giftet seg den 27 desember 1734
(Avaldsnes I Avaldsnes 1711.1764.)
med Torborg Rasmusdatter,
som ble født ca. 1712 og døde i
1767. hun var datter til Rasmus
Halvorsen og Ingeborg Larsdatter på Meland bruk nr.1-10.
Torborg var enken etter Ola
Ingebretsen på Søre Våge bruk
nr.1.
Barn:
1. Ola, født 6 januar 1736 og
ble gift med Anna Margrete
Andersdatter. Bosatte seg
på Gloppe i Avaldsnes Ao38.
2. Margrete, født 10 mars 1737
og døde samme året.
3. Gjertrud Margrete, født 13
april 1738 og ble gift med
Eilert Jakobsen. Klafthus
bruksnr.1-2.
4. Ingeborg, født 25 mars 1740
og døde i 1785.
5. Ester, født 17 mars 1742 og
ble gift med Jens Kiewert.
6. Engel, født 26 april 1744
men døde samme året.
7. Ellef, født 23 januar 1746
men døde samme året.
8. Torborg, født 8 august 1748
og døde i 1780.
9. Rasmus, født 25 mai 1751

S l e k t s f o r u m

og ble gift med Beate Natanielsdatter Olrich. Avaldsnes
Ao-40.
Engel og Torborg er nevnte
her på Klafthus i futens kassabok og i sjeleregisteret fra 1758.
Engel var trolig skipper med
eget fartøy. En tid satt de som
eier av et bruk på Søra Velde,
bruknr.5, men de bodde trolig
ikke der i mange år, dersom de
bodde der i det hele tatt.

2.

Fra 1769 til 1805 hadde vi
Eilert Jakobsen som ble født ca.
1722 og døde den 19 september
1802, han kom fra Sokndal. Han
ble gift i 1769 med Gjertrud
Margrete Engelsdatter som ble
født 13 april 1738 og døde 1795.
hun var datter til Engel Ellefsen
og Torborg Rasmusdatter.
Barn:
1. Torborg Marie, født 1769
men døde samme året.
2. Engel, født 1770.
3. Torborg Marie, født 1773
men døde året etter i 1774.
4. Torborg Marie, født 1774 og
ble gift med Peder Olsen,
bosatte seg på Klafthus
buksnr.1-3
5. Ole Engelsen, født 1776 men
døde i 1778.
6. Gjertrud Margrete, født 5
september 1779 og ble gift
med Peter Nikolai Doldorph
Tollaksen, de bosatte seg i
Kopervik nr. 178.
7. Ole Eilertsen, født 28 juli
1781 men døde samme året.
Eilert og Gjertrud Margrete
ble boende her på Klafthus etter
foreldrene hennes. Eilert var
sjømann. I 1801 er Klafthus kalt
eiendomsplass. Denne jorden ble
fraskilt Meland og gitt 2 spann
korn i landskyld ved matrikulering høsten 1795. Datteren, Torborg Marie og hennes mannen,
Peder Olsen tok over da de giftet
seg. I 1802 kunne de her så 1
tønne og høste 6 tønner korn, og
de kunne fø 2 naut.

3.

Fra 1805 til 1810 hadde vi
Peder Olsen som var født ca.
1765 og døde 1807. Han var sønn
til Ola og Marie på Draland i

K a rm ø y

Sokndal. Han giftet seg med Torborg Marie Eilertsdatter som ble
født i 1774 og døde 27 desember
1855. Hun var datter til Eilert
Jakobsen og Gjertrud Margrete
Engelsdatter.
Barn:
1. Gjertrud Margrete, født 8
desember 1799 og ble gift
med Jon Jonsen, bosatte seg
på Klafthus bruksnr.1-6.
2. Ola, født 1803 og flyttet senere til Østhus. Han var ugift
og bosatte seg på Klafthus
bruksnr.1-5.
3. Marie Draland, født 17 februar 1805 men døde samme
året.
4. Ingeborg Marie, født 24 august 1806.
Peder og Torborg Marie kom
hit til Klafthus og tok over etter
foreldrene hennes i 1805. Men
Peder døde etter noen få år, og
Torborg Marie ble gift på nytt
med Tørres Olsen på Klafthus
bruksnr.1-4. Det var Peder som
tok Dralands navnet med seg hit
til Klafthus etter den garden han
var oppvokst på i Sokndal og der
de bodde de første årene etter de
ble gift. I folketellingen fra 1801
er Peder kalt skipper og gardsbruker på Draland i Sokndal.
Peder solgte I 1806 galeasen sin
“Providentia” på 28 1/2 lester for
220 riksdalar til Henrik Helmers
i Bergen.

4. Fra 1810 til 1831 hadde vi
Tørres Olsen som ble født 1784
og var sønn til Olav Trulssen og
Torborg Knutsdatter fra Nedre
Hauge bruksnr.4-2. Han ble i
1810 gift med enken etter Peder
Olsen, Torborg Marie Eilertsdatter.
Barn:
1. Torborg Oline, født 30 desember 1810 og senere flyttet
hun til Folgerø i Finnås.
Tørres kom til Klafthus ved å
gifte seg til jorden. Da stesønnen
Ola ble voksne, tok han over.

5. Fra 1831 til 1852 hadde vi Ola
Pedersen som ble født 1803 og
sønn til Peder og Torborg Marie
fra bruksnr.3 her på Klafthus.

P a g e

6

S l e k t s f o r u m

Ola fikk bygselbrev på Klafthus
i 1831 og loved moren folga.
Han er ført som bruker i futens
kassabok like til svogeren tok
over i 1852.

6. Fra 1852 til 1881 hadde vi
John Jonsen som ble født 28
april 1811 og var sønn til John
Matiassen og Olena Olsdatter
fra Nordstokke, bruksnr.23.
Han giftet seg 22 april 1835 med
Gjertrud Margrete Pedersdatter som var født 1799 og døde
1879 og var datter til Peder og
Torborg Marie på bruksnr.3
her på Klafthus.

Barn:
1. Peder Jakob, født 1 august
1837 men døde 12 september
samme året.
2. Peder Jakob, født 10 april
1839 og flyttet til Haugesund
i 1856.
John og Gjertrud Margrete
fikk skøytet på Klafthus av mor
hennes den 13 mai 1852 og tok
da over styringen her. Vi finner
de nevnt på Klafthus i folketellingen fra 1875, da er de kalt
gardsbrukerer og selveierer. Da
John døde, ble Klafthus solgt til
Nils Bowitz. De hadde tidligere
bodd på Håvik, Ao-55.

7. Fra 1881 til 1892 hadde vi

K a rm ø y

Jakob Knutsen på Håvik. I 1906
skilte han fra bruknr.2 til
Torine Jonsdatter Vårå og fikk
hjemmel på jorden der da faren
hennes døde. Mer om dette på
Søra Våge bruksnr.1.

Nils Nilssen Bowitz, som ble født
1845 og døde 1891. Han var sønn
av Nils Bowitz Møller og Anna
Severine Jansen fra Kopervik
nr.406. Han ble gift i 1878 med
Tala Sofie Knutsdatter, født
1852 og døde 1886. Hun var datter av Knut Askildsen og Brita
Knutsdatter fra Håvik
bruksnr.6.

9. Fra 1906 til 1934 hadde vi
Bendik Bendiksen som var født
28 januar 1852 og døde 1934,
han var sønn til Bendik Matthiassen og Rebekka Helleiksdatter
fra Vatnheim i Tysvær. Han
giftet seg 21 april 1881 med Eli
Marie Larsdatter som ble født
23 mars 1849 og døde 1944, hun
var datter av Lars Endreson og
Asseline Olavsdatter fra Øvre
Haugo bruksnr.5.

Barn:
1. Nils Alexander Severin, født
1880 og ble gift med Marta
Kristine Tobiasdatter, neste
bruker.
Nils Bowitz kjøpte Klafthus i
boet etter John Johnsen i 1881.
Året før, da de fikk sønnen, er
det sagt at de bodde på Håvik.
Da er Nils Bowitz kalt gardsmann og skipper. Da han døde
gikk hjemmelen til jorden her
over på sønnen.

Barn:
1. Rebekka Bertine, født 1
januar 1882 og døde 20
januar 1897. Tvilling
2. Åse Marie, født 1 januar
1882 og 6 mars 1893. Tvilling

8.

Nils Alexander Severin
(Nilssen) Bowitz som ble født 27
november 1880 og døpt 30
januar 1881. Han var sønn til
forrige brukerparet. Nils Alexander Severin fikk hjemmelen til
Klafthus etter faren i 1892. I
1900 finner vi han som enslig
losjerende gardsbruker og
sjølveigar, foruten fisker hos

3. Lava Teodora, født 18 mars
1884 og døde ugift.
4. Marta Elisabet, født 27 mars
1886 og ble gift med Johan
Severin Asbjørnsen. Bosatte
seg på Lande bruksnr.6.
5. Lars Bendik, født 17 mai
1889 men døde ugift. Bosatte
seg på Klafthus bruksnr.3-1.

Post-Maren
( M a r e n

S o f i e

K r i s t o f f e r s d a t t e r )

Maren Vorre ble født den 3.
oktober 1866. Marens ektemann
var sjømann, men etter 2 års ekteskap kom han bort med DPSK
“Undines” forlis på Afrikakysten.
Så måtte Maren ta fatt. Hun begynte da med en liten handel på
Vorre, det var den første handlende mellom Kopervik og Utvik.
Mange tunge tak måtte hun da ta.
Det var å bære varene fra Kopervik til Vorre, i sannhet en tung
måte å drive handel på. Når hun
så hadde byttet bort varene i egg,
så var det å ta eggene i bøtter og
bære disse til Dalen, og så reise
med båten til Haugesund for der å
omsette eggene til høyeste pris.

Denne handelen gjorde hun i 8-10
år. Så ble Maren “Post-Maren” i
Kopervik. Det var til å bære posten fra Kopervik til Håvik poståpneri, en veilengde på 6-7 kilometer. Postbæringen var annen hver
dag, og hvis det falt slik med
dagene måtte hun til og med gå
første juledag. Aldri en dag skoft.
Sikkert en trasig rute i all slags
vær. Denne ruten hadde hun i 22
år. Hun var landpostbud i 24 år og
tok avskjed i 1924. Hun heter Maren Sofie Kristoffersdatter og ble
gift i 1896 med Karl Olai Larsen
Grønås som var fra Finnås. De
fikk to barn sammen, Charlotte
Sofie og Signe Martilde.
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E i s o g a o m b r a n n e n I Fa l n e s
P r e s t e ga r d 18 4 2 .

Det Prestegardshuset som brann i begynnelsen av 1840 årene og kirkebøker strøk med.

Den store minnelege brannen i prestegarden på Falnes
var i prost Fredrik Arentz
Krog si tid. Krog var født i
prestegarden på Falnes, der
faren, Truls Christian Krog
var prest fra 10 juni 1757 til
han selv fikk kallet, etter
faren, 5 februar 1802.

verste var at alle kirkebøkene og gamle dokumenter strøk med. Mellom annet skulle det og ha
vært et eldgammalt dokument som fortalt hvor
Kong Ferking var gravlagt,
og andre viktige historiske
ting.

Prosten Fredrik Arentz
Krog, hadde sittet på Kontoret og arbeidet, til han la
seg om kvelden. Midt på natten voknet han og gikk bort
til vinduet og så ut. Det var
som om han kjente det på seg
at det var noe galt hadde han
fortalt etterpå.

Da de mente at de hadde
fått alle barna ut så skulle
prosten selv gå etter. For å
være helt sikker at alle var
ute telte han barna og fant
ut at det manglet en. Hun
som manglet var hjertebarnet til prosten, hun het
Tine. Tine lå i andre etasje i
et rom for deg selv, og det
rommet hadde de glemt å
undersøk om det var noen
der. Men da sprang tjenestegutten, han het Johne, senere Johne Dyrland fram og
ville prove og redde henne.
Tilslutt fant han Tine og fikk
henne i sikkerhet, men i det
han kom ut raste taket sam-

Presten ropte på de andre
og snart var hele huset kommet på bena. De fleste berget
alt som bergest kunne. Ilden
åt om seg med en rasende
fart, knusktørt som det var.
De mener ilden var kommen
til ved at en gnist hadde antent i en kasse torv som stod
ved ovnen i kontoret. Det

men. Prestefolket gleddet seg
over at Tine var berget av
Johne.
Til Johne sa presten, “du
kan velge deg jord av prestegodset hvor du vil og hvor
mye du vil”. Johne valgte seg
Dyreland på Vest Karmøy og
ble boende der til han døde.
Men han likte ikke å snakke
om brannen på prestegarden.
John Johannessen som han
heter ble gift med Ingeborg
Marie Olsdatter fra Skudeneshavn, han ble født 1815 på
Kaggestad i Nedstrand. Han
bosatte seg på Dyrland
bruksnr.1-10 og fikk 7 barn
sammen med sin kone.
Den 2 mars 1880 fikk enken Ingeborg Marie Olsdatter
kongelige skøytet på dette
bruket og ble dermed selveier.
Ni år senere solgte hun bruket
til sin svigersønn Eilert Jakobsen som ble gift med hennes datter Jette Gurine, som
var nr. 3 i barneflokken.
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Uvik (Utvik) bruksnr.5.

Utvik I 1952 med innmarken ned mot den vide Bøvågen. Vi ser vestover Karmøy og skimter Utsira I det fjerne.

Bruksnr.5.
1. I perioden 1725 til 1771
hadde vi Hans Jakobsen, født
ca. 1703 og døde 1771. Han
var sønn av Jakob Olsen og
Inger Olsdatter far Utvik
bruk A-B. Han giftet seg i
gang 4 juli 1725 med Anna
Jensdatter, født ca. 1701 og
døde 1741, hun var datter av
Jens Holgersen og Gunhild
Johannesdatter fra Håvik
bruksnr.2. Hans giftet seg 2.
gang i 20 juli 1744 med Karen
Olsdatter, født 1708 og døde
1767, foreldrene her er ukjent.

Barn i 1. ekteskap:
1. Jakob, født 11 april 1728
og døde 1783.
2. Inger, født 22 oktober 1730
og døde 1752.
3. Gunhild, født 21 august
1733 og døde 1735
4. Gunhild, født 24 april 1736
og døde 1742.

5. Anna, født 18 september
1740 og døde 1741.

Hans Jakobsen Utvik og Anna Jensdatter, gift 4 juli 1725. (Dominica.6
Trinnitatis).

Hans Jakobsen og Caren Olsdatter,
gift 20 juli 1744.

Hans må ha tatt over 3 vetter
korn i Utvik etter foreldrene i
1720 årene, og brukte disse til
han døde. Moren er ført som
bruker av 1 vett korn til
omkring 1760, og som ventet
var denne parten på 1 pund
korn i landskyld. Nå skulle
bruknr.5 bli enda store senere.
I og med at 2 vetter til fra
buksnr.1 ble tillagt bruksnr.5.

2.

I perioden 1772 til 1787
hadde vi Tollak Olsen, han ble
født ca. 1731 og døde 7 oktober 1787. Han var sønn av
Ola Olsen og Synnøve Tollaks-

datter fra Lyngholm i Sveio.
Han giftet seg 1 gang 3 juli
1760 med Karen Knudsdatter, født 14 juni 1734 og døde
29 august 1784. Hun var datter av Knut Jakobsen og
Marta Jensdatter fra Utvik
bruksnr.1. Det 2. ekteskapet
var i 1786 med Margrete
Kristoffersdatter, født 1763
og døde 1833. Hun var datter
av Kristoffer Johannessen og
Karen Eliasdatter i Skåre fra
Hagland Ao-50.

Barn i 1. ekteskap:
1. Gunhild, født 1760 og døde
1771.
2. Dødfødt barn, født 1763.
3. Knut, født 1765 og ble gift
med Bårni Andorsdatter,
Meland Ao-28.
4. Ola, født 1768 og døde
1771.
5. Gunhild Olene, født 1772
og døde 1837.
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1799 og døde 1800.

6. Dødfødt sønn, født 1775.

6. Erik, født 1801 og var gift
to ganger. De tok over
her, på Haglandshaugen i
Skåre.
Tollak Olsen og Karen Knudsdatter, gift 3 juli 1760.

Barn i 2. ekteskap:
1. Kari, født 25 oktober 1786
og ble gift med Lars
Hanssen Førland.
Tollak tok først over de 6
spann korn som farmor til
kona hadde sittet med. I 1772
tok han så over 18 spann etter svigerforeldrene og satt
dermed noen få år med 1
pund korn i Utvik. 6 spann
gikk omkring 1775 til den
mannen som tok over etter
Hans Jakobsen, og Tollak
satt dermed tilbake med de
18 spann som han hadde tatt
over etter svigerforeldrene.
Da han døde, ble Margrete
gift på nytt med Erik
Larssen som blir neste
bruker her.

3.

I perioden 1788 til 1796
hadde vi Erik Larssen, født
ca. 1761 og døde 1826, foreldrene var ukjent. Erik giftet
seg 1788 med Margrete
Kristoffersdatter, enken etter
Tollak Olsen.

7. Kristoffer, født 22 april
1804 og døde 1811.

2. Kristi Katrine, født 10
juni 1792.
3. Kristoffer, født 26 april
1795 men døde samme
året.

Barn født på Førland:
4. Lars, født 19 august 1796
og døde 10 november
1811.
5. Kristoffer, døpt 9 juli

ekteskapet var den 5 juni
1797 med Karine Knutsdatter som ble født 1757 og døde
1825. Hun var datter av Knut
Danielsen og Karen Klausdatter fra Hinderaker
bruksnr.5.

8. Margrete, født 19 juni
1808, Hovda ytre i Sveio.
9. Lars, født 26 desember
1812 og døde 22 april
1854 ugift.
Erik og Margrete kan ha
styrt disse 18 spann korn
eller deler av de noen år før
de flyttet til Førland i Skåre
der de senere ble boende som
husmannsfolk. De 18 spann
korn ble da delt på tre
jevnstore parter på 1 vett
hver. 1 vett ble lagt til Bård
Knutsen sin jord bruksnr.1.
resten ble delt mellom de to
neste brukerne.
Margrete hadde først vært
gift med Tollak Olsen I
Avaldsnes og hadde datteren
Kari med han. Kari ble gift
til Vikse. Det heter Haglandshaugen i Førland der de slo
seg ned.

John Berdinessen og Carina Knutsdatter, gift 5 juni 1797.

Barn 1. ekteskap:
1. Gunhild, født 1781.
2. Berdines, født 7 oktober
1784 men døde 29 juli
1785.
3. Berdines, født (25 april)?
1785 men døde som liten.
4. Berdines, født 13 september 1786 og ble gift med
Ingeborg Elisabet Olsdatter. Bosatte seg på Nora
Velde bruksnr.3.
5. Nils Johannes, født 22 august 1790 men døde 30
januar 1791.
6. Anna, født 29 juli 1792 og
døde 29 august 1865. Hun
ble gift med Halvor Torkelsen. Bosatte seg på Utvik bruksnr.5-10.

Barn 2. ekteskap:

Barn født på Utvik:
1. Tollak, født 31 august
1788.
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Haglandshaugen.

4.

I perioden 1784 til 1810
hadde vi Jan Berdinessen,
født 1755 og døde 23 april
1814. Han var sønn av Berdines Torkjelsen og Anna
Bårdsdatter i Skåre fra
Gardå bruksnr.23-132. Han
ble gift 1. gang i 1781 med
Brita Nilsdatter som ble født
ca. 1751 og døde 1796. Hun
var datter av Nils Aslaksen
og Gunhild NN Tømmerdal
bruksnr. 1-7 I Skåre. Det 2

7. Berta Karine, født 25 desember 1800 men døde 18
januar 1801.
8. Berta Karine, født 24
januar 1802 og døde 1849
ble gift med Halvor Knutsen. Bosatte seg på Fiskå
Ao-12.
Jan og Brita kom fra Skåre
til Utvik mellom 1781 og
1784. De tok da over 6 spann
korn etter Margrete Kristoffersdatter og mennene hennes. De satt med det til 1810
da Meinert Carsten Pieters
selv tok over. 1 1802 kunne
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De på disse 6 spann korn så 1
3/4 og høste 9 tønner korn og
fø 1 hest, 1 ku, 1 ungnaut og
4 sauer.

5.

I perioden 17?? Til 1817
hadde vi Ola (Augvoldsnes)
Jakobsen som ble født 25
september 1735 og døde 22
februar 1817. Han var sønn
av Jakob Olsen og Marta
Fredriksdatter fra Avaldsnes
Ao-11. Han giftet seg 11 juli
1762 med Elisabet Olsdatter
som var født ( 28 mai, litt
usikker her) 1741 og døde 15
oktober 1817. Hun var datter
av Ola Toressen og Kristine
Hansdatter fra Håvik
bruksnr.4.

Barn:
1. Elen, født 25 juli 1762
men døde 28 august
samme året.
2. Jakob, født 10 juli 1763.
3. Katrine, født 1765 men
døde 1766.
4. Marta, født 1768 og ble
gift med Gunnar Jonsen.
Bosatte seg på Mykje Ao16. Hun ble senere gift
med Sjur Johannessen
Ringen på Håvik og 3.
gang med Halvor Omundsen på Øvra Haugo i Torvastad.
5. Elisabet, født 12 januar
1772 og døde 17 januar
1849. Hun ble gift med
Knut Nilsen. Bosatte seg
på Bø bruksnr.4-4.
6. Ola, født 1775 men døde
samme året.
7. Osmund, født 1776.
8. Hans, født 6 august 1780
og døde 17 juli 1838 ble
gift med Berta Hansdatter. Bosatte seg på Osnes
bruksnr.2-5.
9. Ola, født 7 juli 1784 og
døde18 april 1830. Han
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ble gift med Bolla Kristensdatter. Bosatte seg her
på Utvik bruksnr. 5-6.

og la det til sin egen jord. Dermed gikk disse 6 spann korn
inn i det store bruksnr.1.

Ola og Elisabet bodde som
husmannsfolk på Plasset under Avaldsnes prestegard før
de kom hit til Utvik og fikk
bygslet 6 spann korn. Alle
barna var født på Plasset. I
1802 kunne de her på bruket
sitt på Utvik så 1 3/4 tønne og
høste 9 tønner korn og fø 1
hest, 1 ungnaut og 4 sauer.
Yngste sønnen Ola tok over
etter de da de døde.

Ola Olsen og Bolla Kristensdatter gift
8 juni 1815.

Ola Jakobsen og Elisabet Olsdatter
gift den 11 juli 1762.

6.

I perioden 1817 til 1830
hadde vi Ola Olsen og var
sønn til forrige bruker, han
ble født 17 juni 1784 og døde
18 april 1830. Han giftet seg
8 juni 1815 med Bolla Kristensdatter, hun ble født 7
oktober 1784. Hun var datter
av Kristen Kristensen og
Dorte Jonsdatter fra Tunge i
Utvik Ao-9.

Barn:
1. Jakob, født 23 august
1815 og døde 16 januar
1868. Han ble gift 1844
med Berta Sofie Hansdatter. Osnes bruksnr.5.
2. Marta Elisabet, født 21
juli 1818 og døde 13
januar 1897. Hun ble gift
1839 med Nils Johannes
Haldorsen.
Osnes
bruksnr.3.
3. Dorte, født 29 juni 1822.
Ola og Bolla tok over etter
hans foreldre her på Utvik, 6
spann korn, da de døde i
1817. Alt i 1830 døde Ola Olsen, og Bolla fikk folga av
jorden, medan eieren selv,
Hans Knut Bårdsen, tok over

7.

I perioden 1775 til 1780
hadde vi Tjerand Tomassen.
Denne mannen styrte 1 pund
korn i Utvik som leiglending i
siste halvdelen av 1770 årene.
Hvem han var og hvor han
ble av senere, er ikke kjent.
Presteenken
madam
Schanche er ført som bruker i
futens kassabok etter han.

8.

I perioden 1780 til 1806
hadde vi Karen Marie
Garmann Schanche, hun ble
født ca. 1756 i Ulstein og døde
1808. Hun var datter av
Christian Garmann og Cecilie
Karine NN. Hun ble gift med
Carsten Henrik Schanche som
ble født 22 februar 1744 I
Trondheim og døde 16 mars
1789, foreldrene her heter
Jens og Margrete Agneta
Schanche, de kom fra Trondheim.

Barn:
1. Margrete Agnete, født ukjent og ble gift med Jens
Christian Sartz.
2. Wenche, født ukjent.
3. Jens, født 10 august 1777.
4. Johan Garmann, født 1
oktober 1778.
5. Karen Friman,
januar 1780.

født

1

6. Hermann, født 10 juni
1781.
7. Anna Juliane, født 10 november 1782.
8. Henninge Margrete, født 1
juni 1785.
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Enken etter presten Carsten
Henrik Schanche på Avaldsnes eide 1 pund 6 spann korn i
Utvik ved skøytet av 23 mai
1794. Hun brukte selv 1 pund
korn av dette. Jan Berdinessen
brukte de resterende 6 spann.
I 1801 er det sagt at hun levde
av pensjon, gardsbruk og handarbeid. Datteren Henninge
Margrete bodde hjemme hos
henne da. I tillegg bodde de to
drenger og to tjenestejenter
hos henne. Familien flyttet i
1825 til Råde i Østfold.

Schanches familien våpenskjold .

9.

I perioden 1806 til 1854
hadde vi Meinert Carsten
Pieters som ble født 1769 og
døde 1858. Han var sønn av
Carsten Petersen (Carsten
Pieters von der Dissick) som
var født 1720 og døde den 2
april 1800. Han ble den 16 oktober gift med Margrethe Kirsebom Jakobsdatter Krag som
ble født 1729 og døde 1815.
Meinert Carsten Pieters ble
gift 1798 med Marie Charlotte
von Lowzow Geelmuyden som
ble født 1780 og døde 1859.
Hun var datter av Gert Gertsen Geelmuyden og Ingeborg
Cecilie Dinesdatter Møller.

Barn:
1. Karsten, født 1800 og døde
1837. Han var borger I
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Egersund, gift 1. gang
med Marie Magdalena
Fina, 2. gang med Anna
Kristine Krogh fra Falnes
prestegard i Skudenes
bruksnr.1-18. De hadde
datteren Valentine Marie
Charlotte.
2. Anne Sofie ble gift med
Gaberh ard Mart i us
Storm i Bergen.
Meinert og Marie Charlotte
bodde i Skudeneshavn i
1801. Han er da kalt skipskaptein. 26 september 1806
kjøpte han disse 1 pund 6
spann korn av presteenken
Karen Marie Schanche og
flyttet til Utvik der han selv
straks tok over 1 pund korn,
og etter fire år også tok over
de resterende 6 spann fra
Jan Berdinessen. Han satt
således noen år med et svært
stort bruk på Utvik. I 1820
leide han så bort det ene
pundet i to jevnstore deler
og satt selv igjen med bare 6
spann den siste tiden.
Familien brukte slektsnavnet Petersen. Datteren Valentine Marie Charlotte ble
gift med Axel Christian
Kielland fra Stavanger som
hadde bruket i perioden
1854-1890. Stedet har derfor
siden også blitt kjent som
“Kiellandsbruket”.
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Lisbet Halvorsdatter fra
Steinsnes i Skåre bruksnr.1-9.
Han giftet seg 1813 med Anna
Jansdatter som ble født 1792
og døde 1865. Hun var datter
av Jan Berdinessen og Brita
Nilsdatter fra Utvik bruksnr.5
-4. Halvor Torkelsen giftet seg
først 2. mars med Helga Nilsdatter som var født 1775 og
døde 1840. Hun var datter av
Nils Olsen og Helga Asbjørnsdatter fra Vikane bruksnr.1-6.

Halvor Torkelsen og Helga Nielsdatter forlovet 2 mars 1813.

Helga hadde noe problemer
med å bestemme seg for ny
ektemann. Våren 2 mars ble
hun forlovet med Halvor Torkelsen fra Steinsnes i Skåre,
men høsten samme året ble
hun enige med Halvor om at
ekteskapet ikke skulle settes ut
i live. Halvor ble gift samme
året med Anna Jansdatter fra
Utvik, og boende på Nora
Velde. I stedet forlovet Helga
seg i desember 1813 med Jan
Johannessen, men 9 desember
1814 fikk hun og Jan lyst fra
preikestolen at det tillyste ekteskapet ble opphevet. Men da
var nok Helga med barn, og 4
juli 1816 ble hun og Jan gift i
Avaldsneskirken, og ble senere
boende her på 6 spann korn i
Kolstø. Jan hadde bygslet alt
fra 1813. sønnen Knut tok senere over.

Barn med Anna Jansdatter:
Uthuset til høyre står ennå I tunet.

10.

1. Anna Elisabet, døpt 29 mai
1814 og ble gift med Hadle
Andreas Ivarsen. Steinsnes.

I perioden 1820 til 1825 2. Jan Berdines, født 9 juni
1816 men døde 1 september
hadde vi Halvor Torkelsen,
samme året.
han ble født 1790 og døde 13
oktober 1873. Han var sønn
av Torkjel Berdinesson og
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3.

Jan Berdines, født 3
august 1817 og døde
25 juni 1858 Han ble
gift 27 mars 1838 med
Anna Kristine Olsdatt er. Nora Vel de
bruksnr.3-8.

4.

Berta, født 2 februar
1820 men døde 8 august samme året.

5.

Berta Margrete, født
14 august 1822 og
døde 1858. Hun ble
gift 6 april 1847 med
Sivert Osmundsen.
Høye bruksnr.14.

6.

Torkel, født 19 mars
1825 og ble gift 6 april
1847 med Brita Knutsdatter. Nora Velde
bruksnr.4. De fikk
ikke barn sammen.

7.

8.

9.

10.

11.

Halvor, født 8 desember 1827 og ble gift
med Eli Endresdatter,
født 1823. Hovdastad
bruksnr.1-3.
Nils Johannes, født 2
januar 1830 og ble gift
1 855 m ed A n na
Malena Johannessen,
født 1829. Nora Velde
Ao-13. Familien flyttet
til Ask nord for Bergen i 1860.
Gunhild, født 1 september 1832 men døde
13 september samme
året.
Gunhild, født 2 juni
1834 men døde 6 juni
samme året.
Halvor Andreas, født 5
juli 1835 men døde 30
juni samme året.

Halvor og Anna bodde først
som husmannsfolk på Utvik
noen år. I 1820 fikk de så
bygslet 12 spann korn av
jorden til Meinert Pieters.
Dette satt de med omkring
fem år da de flyttet til
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Nordre Velde der de tok over
bruksnr.5. Halvor var skyss
skaffer. Etter de tok Pieters
vistnok i bruk denne jorden
selv og kom med det til å styre
18 spann av det han eide i Utvik.
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terer på Utvik da de fikk de to
barna i 1846 og 1847. Det var
trolig 12 spann korn de
brukte, de som Halvor Torkelsen tidligere hadde brukt.
Eieren var Meinert Carsten
Pieters. Han hadde gjerne
folk til å drive jorden for seg.
De flyttet senere til Norheim i
Torvastad.

12.

Her står det at Halvor og Anna Jansdatter gift 12 oktober og at byllupet
mellom Halvor og Helga Nielsdatter
ble opphevet.

11.

I perioden 1846 til 1847
hadde vi Gjermund Endresen
som ble døpt 24 november
1816. Han var sønn av Endre
Tolleivson Hagen (kom fra
Strandebarm) og Anna Torkelsdatter fra Prestegarden
Hovland Ao-13. Gjermund ble
gift med Giske Olsdatter som
ble født 1818 og døde 3 desember 1858. Foreldrene hennes
er ukjent men de kom fra Eide
på Halsenøy.

Barn:
1. Ola, født 1844 men døde 21
februar 1846.
2. Ole Johan, født 23 april
1846.
3. Ingeborg Kristine, født 6
april 1847.
4. Helge Andreas, født 19 mai
1849 og ble gift 16 desember 1876 med Sissel Ingebretsen. Bosatte seg på
Skeie Ao-57.

I perioden 1860 til 1865
hadde vi Gabriel Sigbjørnsen
som ble født 26 desember
1828 og døde 24 februar 1870.
Han var sønn av Sigbjørn Andersen Titland og Beathe
Gabrielsdatter. Han var fra
Feda i Vest-Agder, fra
Tisland. Han ble gift 2. gang
14 mai 1857 med Marta Nilsdatter som ble født 1831 og
døde 3 oktober 1914. Hun var
datter av Nils Johannessen og
Ingeborg Larsdatter, som ble
gift 8 august 1824 og som kom
fra Nedstrand.
Barn:
1. Jon Kristian, født 1851.
bosatte seg på Fargerland i
Åkra Ao-12. Han giftet seg
1876 med Berta Marie
Halvorsdatter, født 1851.
2. Svend, født 2 juni 1857.
3. Nils Mikal, født 10 mai
1860.
Gabriel og Marta kom hit til
Utvik og tok over som forpakterer på 12 spann korn av jorden til Pieters i siste halvdelen
av 1850 årene. De fikk en
sønn mens de bodde her. I
1865 kunne de fø 1 hest, 6 kyr
og 5 sauer og sådde 1/2 tønne
bygg, 5 tønner havre og 2 tønner poteter. Se også Skeie
Ao.37. Sønnen var født i Jelsa.

5. Endre Olai, født 28 februar
1851.
6. Hans Jakob, født 14 januar
1853 og døde 30 april 1873.
han var lærer av yrke.
Disse er nevnt som forpak-

Gabriel Sigbjørnsen og Marta Nilsdatter gift 14 mai 1857.
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13.

Rundt 1875 hadde vi en
kar som heter Abel Vaaland
som ble født 1840 i Hetland
ved Stavanger. Han var ugift i
1875. Abel Vaaland er ført
som forpakter på disse 12
spann korn for Kielland i
folketellingen fra 1875. Han
sådde da 1/2 tønne bygg, 6
tønner havre, 1/2 tønne havre
til grøntfor og 3 tønner poteter
og kunne fø 1 hest, 8 kyr og 4
sauer.

14.

I perioden 1854 til 1890
så hadde vi Axel Christian
Kielland som var født 11 oktober 1827 og døde 7 juli 1894.
Han var sønn av Jakob Kielland og Axeliane Christine
Zetlitz i Stavanger. Axel
Christian giftet seg 1 september 1852 i Domkirken, Frue i
Stavanger med Valentine
Marie Charlotte Pieters
(Pettersen). Hun var datter av
Karsten Pieters og Anna
Kristine Krogh fra bruk 9a på
Utvik. Marie fikk gavebrev på
jorden etter forfedrene sin 28
november 1854. Det var fremdeles 1 pund 6 spann korn i
Utvik. Men de brukte helst
ikke jorden selv. De bygslet
det bort til flere. Noen av de er
nevnte her i Utvik bruknr.5.
Vi finner derfor ikke huslyden
nevnt på Utvik verken i
folketellingen fra 1865 eller i
folketellingen fra 1875. I 1890
ble jorden solgt til fremmende.
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som var døpt 23 september
1853 i Gjesdal. Han var sønn
av Hans Svendsen og Inger
Kiddelsdatter fra Nesse i
Gjesdal bruksnr.21. Han
giftet seg 29 juni 1876 med
Marta Marie Kristoffersdatter som var født 8 mai 1853
og døde 1896. Hun var datter
av Christoffer Christoffersen
Nesse og Jorina Svendsdatter
Aasland fra Aasland i Time
bruksnr.30.
Barn:
1. Hans, født 3 mai 1877 i
Gjesdal og ble gift med
Karoline Larsdatter. Utvik bruksnr.2.
2. Inger, født 13 april 1879
og i Avaldsnes ble gift
med Dag Helgesen. Utvik
Ao-161.
3. Jorine Kristofa, født 7 juli
i Avaldsnes 1881 og ble
gift med Jonas Johnsen.
Utvik
4. Kristoffer Aasland, født
15 august 1883 i Avaldsnes, reiste til Amerika 11
mars 1902.
5. Svend, født 17 juni 1885 i
Avaldsnes.
6. Håkon Ingebrigt, født 18
mars 1887 i Avaldsnes,
reiste til Amerika 11 mars
1902.

Håkon Ingebrigt og Kristoffer
Aasland reiste til Amerika.

7. Berta, født 14 mai 1889.
8. Ketil, født 15 november
1891, reiste til Amerika.

Axel Christian Kielland og Valentine
Marie Charlotte Pieters (Pedersen),
gift 1 september 1852 i Domkirken,
Frue i Stavanger.

15.

I perioden 1879 til 1893
hadde vi Sven Hanssen Nesse
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Maria, født 27 oktober
1894 i Avaldsnes. Feil
foreldre.
10. Harald, født 31 oktober
1896 men døde 30 oktober
I Avaldsnes samme året.

Sven Hansen Nesse og Marta Marie
Kristoffersdatter, gift 29 juni 1876.

Sven og Marta Marie satt
først som pakterer på jorden
til Kiellandfamilien, 1 pund 6
spann korn, men fikk
auksjonskøyte på henne 8 mai
1890. Bare etter 3 år solgte de
til neste bruker. I 1900 satt
Sven som slekter under
bruket.

16.

I perioden fra 1893 og
utover hadde vi Knut Knutsen som ble født 12 mai 1846
og døde 1918. Han var sønn
av Knut Askildsen og Brita
Knutsdatter fra Håvik
bruksnr.6-6. Han ble gift 21
mars 1873 med Marta Serine
Eliasdatter som ble født 13
desember 1852 og døde 1936.
Hun var datter av Elias Knutsen og Dorte Jon Bendiksdatter fra Våge buksnr.3.
Barn:
1. Elias Kristian, født 4 februar 1874 og døde 1948.
Han ble gift 7 mai 1896
med Eli Agnete Pedersdatter. Utvik bruksnr.14.
2. Berta Margrete, født 27
september 1876 og ble gift
med Kristian Landanes.
Utvik Ao-165.
3. Knut Jakob, født 30 januar
1878 og ble gift med Olga
Jensdatter.

9. Hansine Torine står det i
Bygdeboken for Avaldsnes men går mann til
kirkeboken så heter hum

4. Nils Daniel, født 11 september 1887 og ble gift
med Kristine Matiasdatter.
5. Dora Elise, født 5 februar
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1892 og døde 18 februar
samme året.
Knut og Marta Serine brukte
lenge bruksnr.6 på Håvik før
de ved skøytet i 1893 kjøpte

den store garden til Sven
Hanssen Nesse på Utvik. Vi
finner de her ved folketellingen fra 1900 med tre barn
hjemme. Se også Våge Ao-17,
der barna er forte. Sønnen
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Elias Kristian som ble gift
1896 med Eli Agnete Pedersdatter tok over jorden.
Neste utgave kommer mer fra
Garden Utvik.

O.C.Hansen eller Lura
Hansen som han ble kalt
O p p f i n n e r e n

a v

t å k e l u r e

I

s k u d e n e s h a v n

mai 1895.
2. Severin, født 23 mars 1897 ,
han døde ugift den 9 desember 1990.
3. Anne Jensine, født 13
januar 1900 og ble gift med
Olav Øien.
4. Anton Kristian, født den 13
januar 1900, han døde den
30 november 1900. Han var
tvilling med Anna Jensine.

Ole Christian Hansen og konen Martha Gurine Rasmussen.
Ole Christian Hansen heter
han og ble født i Hombersund
(Holmedal) i Eide i Sogn 16 juli
1850 og han døde den 6 juni
1935. Han var sønn av en los
som heter Hans Kristoffer Andersen Kistervik fra Holmedal.
Det første ekteskapet til Ole
Kristian var den 27 november
1878 med Anne Jensine Jensen
som ble født den 19 september
1857 og døde den 26 september
1891. Hun var datter av Ivar
Jensen og Elen Andersdatter
fra Skudeneshavn nr.41.
Barn:
1. Hanna Emilie, født den 14
oktober 1880 og ble gift
med sokneprest Karl Eugen
Birkeland.
2. Ingvald Emil Wessøe, født
den 17 oktober 1882 og ble
gift med Martha Helene

Klausen.
3. Oskar Anfeldt, født 12 november 1884 men døde
den 25 februar 1886.
4. Selma Amalie, født den 1
desember 1886 og døde
ugift den 7 desember 1961.
5. Oskar Kristian Anton,
født den 29 mars 1889 og
døde ugift i Paris i 1923.
I det andre ekteskapet til Ole
Christian den 19 oktober
1893 var med Lovise Bertine
Slåttebrekk som ble født den
21 oktober 1875 og døde den
10 desember 1900. Hun var
datter av Simon Andersen
Slåttebrekk og Olene Einarsdatter fra Skudeneshavn
nr.579.
Barn:
1. Sofus Osvald, født den 27

Det tredje ekteskapet var den
10 februar 1902 med Martha
Gurine Rasmussen som ble
født den 13 november 1873 og
som døde den 25 november
1969. Hun var datter av Rasmus Mikkelsen fra Herdla.
Barn:
1. Rolf Kron, født den 26 februar og reiste til Amerika.
2. Lovise, født den 17 mai
1905.
3. Aslaug, født den 10 oktober
1906 og ble gift med Archibald Hunter-Bill fra England.
4. Marit, født den 1 desember
1908 og ble gift med en som
heter Trygve. De reiste til
Amerika.
5. Kirsten, født den 18 september 1910 og ble gift med
en som heter Hansen. De
reiste til Amerika.
6. Olav, født 19 september
1911. Han døde i Japansk
fangenskap i 1942.
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7. Solveig, født
1913
og ble gift med Håkon
Svendsen Weel. Skudeneshavn.

satte jeg meg, til å spekulere
på tåkeluren, og med ett var
det som jeg så den stå fiks
ferdig på kahytt-bordet.

8. Gunnar, født ukjent men
ble gift og reiste til
Amerika.

Hjemme i Skudeneshavn begynte han straks å arbeide
med de enkelte deler til tåkeluren, og satte den sammen.
Første gang han prøvde dette
nye instrument i sitt arbeidsværelse, skyndte losene seg
til båtene og la ut, i det de
trodde det var en skute som
lå der ute og trengte los. Ikke
bare losene i Skudeneshavn
ble narret, Kvitsøylosene ble
også alarmert og drog ut.

Ole Christian sin skole ble
omgangsskolen som var den
vanlige for den tiden.
Som 14 åring reiste han til sjøs
som kokk på en av datidens
stolte skuter. Ti år senere
avseilte barken “Nor” av
Skudeneshavn fra New York
og som skipsfører var den
samme gutten som for ti år
siden gikk ut som førstereisgutt. I tiden som Ole Christian
Hansen forte barken, kom det
ut en lov som påbudte at alle
skip skulle ha mekaniserte
tåkelurer. Denne loven satte
sikkert mange skipsførere grå
hår i hode. Det var til den tid
gjort mange mer eller mindre
vellykkede eksperimenter med
å få en mekaniserte tåkelur og
især engelskmennene hadde
gjort mange forsøk.
I 1879 var de kommet så langt
med disse greiene at loven
kunne tre i kraft. Ole Christian Hansen har fortalt at da
han i 1880 lå i Holland med
sitt skip, gikk han sammen
med noen andre skippere til
skipshandleren. Her fikk de
prove det nyeste, engelske
tåkelurene, men som de imidlertid fant ikke var noe tess,
idet de somme tider bjeffet og
andre tider var helt lydløse.
Da sa Hansen, når jeg kommer hjem skal jeg lage meg en
tåkelur som det er gagn i. På
veien nedover til skuta, sier
Hansen, var jeg så opptatt
med tanken på tåkeluren at
jeg uten å vite det var kommet
ut på en mark hvor det gikk
en vær og beitet og nå gjorde
den seg klar til sats for å gi
meg det glatte lag. Vel ombord
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fikk marinen til å prove en av
dem. Luren ble anbrakt på
marinens verft, mens ett skip
ble sendt nedover roveret for
å registrere hvor langt lurens
toner kunne høres og det ble
meldt at den ble hørt på 6
engelske mils avstand. I alle
byens aviser ble det skrevet
om denne kraftige konserten.
De 12 lurene ble sendt til fiskere på New Foundlandsbankene og snart kom det
telegram fra Lange om at
ordren ble øket til 30 stykker,
neste telegram lød, send 60
stykker.

Det gikk til å begynne med
trått med salget, skipperne
trodde naturligvis ikke at det
kunne komme noe godt fra
Nasaret. Var den nye luren
imidlertid kommet fra London, så var det en annen sak.
Den som kom Ole Christian
til hjelp var det daværende
lege I Skudeneshavn Dr. Klyver. Da han reiste på ferie til
Horten, tok han en av lurene
med seg. Det traff seg da så
heldig at kanonbåten
“Sleipner” nettopp lå ferdig
til å gå ut for å prove noen
tåkelurer for å se hvilken av
dem som høvde best for
marinen. Doktoren gikk til
selveste kommandøren og
dermed kom Skudenesluren
på prøvetoktet og den seiret
over alle de andre. Den fikk
uforbeholden ros for sin
kraftige lyd, sin solidhet og
så var den attpå billig. Den
ble antatt i den norske marine og dermed begynte
ordrene å strømme inn.
De første lurene som ble
sendt til utlandet, kom ombord i losskonnertene i New
York, og losene roste den i
høye toner.
En kaptein Lange som var
forretningsmann i Halifax,
tinget seg 12 stykker. Han

Ole Christian Hansen.
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og i den siste perioden av sin
ordførertid fikk han satt igjennom at kommunen fikk
vannverk. Datteren Solveig
forteller at da spørsmålet om
vannverk hadde vært luftet,
antagelig på den såkalt
børsen, O. Røijens forretning.
Der møttes byens kårne i
kveldingen for å drøfte shipping og kommunale saker.
Ole Christian Hansen og O.
Røijen tok seg en søndags formiddagstur til Litlavatnet. De
ble der enige om at her matte
være store muligheter for
vannverk, og kjøpte så vannet
så og si på stående fot.
Der ble så nedsatt en kommunal komite som skulle arbeide med saken. Resultatet
ble rennende vann inn i alle
hjem, og vasselen ble for alltid
hengt bort og er blitt et minne
om slitne rygger.

Ole Christian Hansen som I 1881 tok verdenspatent på tåkeluren

Tåkeluren ble også brukt i
den tyske marinen, og det
monnet godt da tyskerne bare
på et år tok 60 stykker. Videre
ble det brukt i den danske marine, på fyrskipene og på
fyrene, likeså i Sverige og
Finland med flere. Da Ole
Christian i 1917 solgte fabrikken, hadde han levert og fått
betaling for 33000 tåkelurer.
Han hadde fått 7 gullmedaljer
som fremdeles er i familiens
eie, den eldste er fra Liverpool
og har årstallet 1886.
Som alle kan forstå så var Ole
Christian Hansen en meget
innsiktsfull mann og ikke så
lite av en tusenkunstner som
aldri stod fast når et problem

meldt seg. Og han hadde
såvisst ikke fem tommeltotter i oppveksten idet det fortelles at han som 12 åring
sydde sko til sin lærer. Som
skipper på en seilskute,
kunne det nok melde seg
vanskelige tilfeller hvor det
gjaldt om å handle raskt,
som da en mann ombord i
hans skip kuttet tommelfingeren av seg. Da sydde Ole
Christian Hansen den på, og
gjorde det så fint, at da de
kom til lege, sa denne at
bedre kunne det ikke ha
vært gjordt.
I 1903 til 1904 og fra 1908 til
1917 var Ole Christian Hansen ordfører i Skudeneshavn

Når ordføreren i Skudeneshavn også var fabrikkeier og
trelasthandler, kan en godt
forstå at han var en meget
opptatt mann. Det fortelles at
det kunne gå timer fra han
gikk hjemmefra om morgen
til han ankom til kontoret, det
var så mange han traff på sin
vandring som hadde bruk for
å prat med han. Og han skuffet ingen i så måte, selv om
det gikk ut over hans egen tid
som kanskje måte dra ut til de
små timer.
Ole Christian Hansen var en
koselig arbeidsgiver. Han var
en alvorlig kristen, men ingen
mørkemann. Det manglet
heller ikke på humoristiske
innslag på kontoret.
Ole Christian Hansen var gift
tre ganger. Hans to første
hustruer døde tidlig, og han
satt igjen med fire barn av
første ekteskap og tre fra andre.
Hun som ble hans tredje kone
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Tåkefabrikken ligger fremdeles I Søragadå ved gamle kaien I Skudeneshavn.

gamle dampskipskaien i
Skudeneshavn og flyttet senere til Sørsgadå 53. Fra
1880 til 1960 ble det produsert og eksportert ca.
80000 manuelle tåkelurer til
hele verden. På selve Tåkefabrikken jobbet 7-8 mann, i
tillegg var det håndverkere i
distriktet som leverte
t j e n e s t e r , e k s em p el v i s
smeden, kobbersmedden og
skomakeren. Totalt var det
da c. 30 involvert i produksjonen. Det ble produsert
modeler som var 1,5 meter
høye. Takeluren fra Skudeneshavn har reddet mange
liv.

var utdannet frelsesoffiser og
stod således godt rustet til en
slik oppgave. Det viste hun
også på en enestående måte.
Hun hadde til og med overskudd til å ta seg av andre
barn, om hjelp trengtes. Selv
fikk hun åtte barn, så hun
fikk ikke sove seg gjennom de
årene hun hadde så mange
under sine vinger.
Ole Christian Hansens tåkelur virket etter samme prinsipp som et orgel. Denne ble
kjent verden over som
Hansaluren eller også Skudeluren. Hansen tok patent på
denne 29 juli 1881. Tåke lurfabrikken ble etablert ved den
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Tåkelurfabrikken i Skudeneshavn.
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Slektshistoriewiki - slektsforskernes
oppslagsverk på nettet.
legges ut er kildebelagt og
enkelt kan etterprøves. Man
kan for eksempel henvise til
publisert litteratur eller lenke
direkte til kilder på Digitalarkivet, NSF`s nettsted,
ulike diskusjonsfora og andre
nettressurser.
Norsk Slektshistorisk
Forening arrangerte helgen 21
-23 september 2012 GeneaLAN, Europas fødrste LANparty for slektsforskere. I løpet
av helgen ble et nytt og spennende prosjekt lansert,
Slektshistoriewiki,
slektsforskernes eget oppslagsverk på nettet.
Leserne inviteres herved til
skrivedugnad. Det er mange
som sitter inne med store
kunnskaper om egen og
andres slekter og stedene de
stammer fra. Nå får man muligheten til å dele kunnskapene med andre. Alle, veteraner så vel som nybegynnere
innen slektsforskningen kan
bidra med stort eller smått.
Stedet er ment som et
hjelpemiddel i slektsforskningen, der mann kan finne ordforklaringer, personhistorie,
informasjon om ulike slekter
og med bibliografi for slekter
nevnt i NST og eller Genealogen og oversikter over eksterne relevante kilder.
Mange har savnet et sted
hvor man lett kan finne en
oppdatert forskningsstatus
for en slekt eller en
slektsforskingsnøtt. Slektshistoriewiki kan bli dette stedet.
Slektshistoriewiki er ment
å fungere omtrent som
Wikipedia, som er et åpent

oppslagsverk på nettet, der
de som registrerer seg selv
kan gå inn og redigere i tekstene og opprette og skrive
egne artikler. Vi håper at
mange av slektsartiklene vil
kunne gå mer i dybden en
Wikipedia gjør i dag. En kort
veiledning
vil
være
tilgjengelig, mens en liten
gruppe med adminstratorer
vil passé på at alt går på
skinner.
En gruppe tyvstartet allerede i juni 2012 for å få
noen artikler innen de
forskjellige kategoriene på
plass. Her kan du finne alt
fra Aslak Bolts jordebok til
detaljer om slekten Mylius.
Mange av artiklene er
foreløpig svært korte og inviterer dermed til ekspansjon
og forbedring. Tanken har
vært å tegne grunnriss av
hva vi ser for oss at oppslagsverket skal inneholde. Så er
det opp til brukerne å utvikle
nettstedet videre. Nettstedet
har uante muligheter og få
begrensninger.
Vi stiller som krav at alt
som skrives på Slektshistoriewiki må være relevant for
emnene slekt og slektsforskning. Alt annet som ikke
har en slik kobling henvises
til Wikipedia. Vi forventer
også at informasjonen som

Slektshistoriewiki er tematisk inndelt i ni hovedkategorier: “Genealogiske faguttrykk”, “Organisasjoner”,
“Embeter”, “Eiendommer”,
“Slektsforskning for nybegynnere”, “Slekter og biografier”, “Genealogiske
hjelpemidler”, “Arkiver” og
“Slektsforskning i andre
land”. Hver av kategoriene er
videre delt inn i underkategorier som leder til innholdsidene med artikler om ulike
emner innen slektsforskningen.
Slektshistoriewiki er inspirert av Wiki-Rötter, som
er nettavisen Rötters og
Sveriges Släktsforskarförbunds egen wiki for
slektsforskere. Oppslagsverket ble lansert i oktober
2010 og var i september 2012
i ferd med å nå 1000 artikler.
Et lignende prosjekt i Norge
er Lokalhistoriewiki, en fag
og forskningswiki drevet av
Norsk lokalhistorisk institutt
(NLI). Wikien, som ble lansert i 2008, har i skrivende
stund over 12000 artikler og
nær 19000 bilder. Som det
fremgår av navnet fokuserer
wikien på lokalhistorie, mens
NSF`s oppslagsverk som
nevnt konsentrerer seg om
slektsforskning.
Du finner lenke til
Slektshistorie på NSF`s nettsted Genealogi.no
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L e i r avå g .
Før 1886 :Del av Fosen matr.
Nr. 46. Skyld 3 ort 8
skilling.
1886-1965:Gardsnr. 46. Skyld
1 mark 37 øre.
1965:Gardsnr. 105. Skyld
1 mark 37 øre.

først på Våga bruksnr.2 fra
ca. 1865 til 1867 før dei kjøpte
Søre Leiravåg og flyttet hit. I
1875 satt de her med 2 kyr og
12 sauer og sådde 1 tønne
havre og 2 tønner poteter.

2.
Det sentrale tunområdet på den unge garden Leiravåg fra sørøst en vårdag i
1961.

Leiravåg er en liten del av
garden Fosen, opprinnelig to
husmannsplass, som ble
skyldsett og skilt ut så sent
som i 1866. Det hadde bodd
husmannsfolk her helt siden
fra så tidelig som i 1790
årene. Navnet skulle tyde på
at her er leire i området. Det
er et område lengst inne i
Leirvåg som skifter med Bratthelgeland i vest, Fosen i sør
og Fosnaneset i øst. Tunet ligger bare drøyt 100 meter rett
opp fra vågen med innmarken
omkring og noe utmark sørøstover. Myren vestover mot
Middagshaugen hører også til
Leiravåg. I 1965 hadde de på
to husmannsplasser 6 kyr og
28 sauer og sådde 3 1/4 tønner
havre og 3 1/4 tønner poteter.

Bruksnr.1.
Utskilt fra bruksnr.5 på Fosen i 1836.

1.

I begynnelsen av ca.1867
hadde vi Ola Jenssen som ble
født 6 februar 1839. Han var
sønn av Jens Sivertsen og Susanne Jørgensdatter fra Våge

bruksnr.7. Han giftet seg den
28 mai 1863 med Berta Sofie
Jonsdatter som ble født den
26 juli 1839, hun var datter
til Jon Østensen og Berta
Oline Johannesdatter fra Fosen bruksnr.4.
Ola Jenssen og Berta Sofie Johns-

datter, gift 28 mai 1863.
Avaldsnes, Kopervik I Avaldsnes
1853-1865.

Barn:
1. Berta Olava, født 17 mai
1864 og ble gift 8 mai 1890
med Lars Kristian Jørgensen. Fosnaneset
bruksnr.8.
2. Sesilie, født 23 september
1867 og ble gift 15 april
1891 med Hans Olai Johannessen. Bratthelgeland
bruksnr.1.
3. Jens, født 16 desember
1875 og ble etter det jeg
finner ut ikke gift.
Ola og Berta Sofie bodde

I perioden ca. 1895 til 1914
hadde vi Jens Olsen som var
sønn til Ola Jenssen og Berta
Sofie Jonsdatter, forrige
bruker. Jens solgte bruket til
Osmund Knutsen, neste
bruker, i 1914. Jeg tror ikke
han var gift eller at han hadde
barn.

3.

I perioden 1914 til 1947
hadde vi Osmund Knutsen
som var født 27 oktober 1888.
han var sønn av Knut Jenssen
og Synnøve Osmundsdatter
fra Leiravåg bruksnr.2-5.
Han ble gift klokken 4 den 1
juni 1918 med Berta Johanna
Gunvaldsdatter som ble født
den 9 januar 1900. Hun var
datter av Gunvald Andreas
Larsen og Laura Henriette
Josefine Hansdatter fra Fosen
bruksnr.6-3.

Barn:
1. Knut, født 29 mars 1919.
2. Lovise, født 18 mai 1921
og ble gift med Peder Holgersen født 30 desember
1916 Susort i Tysvær.
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Werther, det er ukjent når
hun ble født eller hvem foreldrene er.

Barn:
1. Anna Katrine, født 1798.
2. Grete Sofie, født 1803.
3. Elisabet Marie, født 1809.
4. Andreas Godtfred Werther, døpt 13 desember
1812.

Osmund Knutsen og Berta Johanna
Gunvaldsdatter, gift 1 juni 1918 kl.4.

Osmund kjøpte dette bruket
av Jens Olsen i 1914. I 1922
kjøpte han også en liten part
av bruksnr.4 av faren sin. Datteren til Osmund, Lovise og
hennes mann Peder Holgersen
tok over dette bruket.

4.

Omkring 1847 overtok
Peder Holgersen her, han var
født 30 desember 1916 i Susort
i Tysvær. Han var sønn av
Holger Holgersen og Rakel
Olava Pedersdatter fra Tysvær, Susort bruksnr.5. Han
ble gift med datteren til forrige bruker, Lovise Osmundsdatter som ble født 18 mai
1921.

Barn:
1. Bertha, født 26 mai 1941.
2. Reidun, født 17 oktober
1945.
3. Harald, født 10 juni 1948.
4. Arne, født 13 november
1951.

Bruksnr.2.
Utskilt fra bruksnr.? På Fosen
i 1860.

1.

Erik Ånensen, ukjent når
han ble født eller hvem foreldrene var. Han ble gift med
Johanna Godtfredsdatter

Erik og Johanna bodde som
husmannsfolk I Leiravåg I
Røyksund I 1812 da de fikk
sønnen Andreas Godtfred
Werther her. De fikk folga av
Ola Trondsen det året. De
reiste til Stavanger den 22
oktober 1818. Det var også
en som heter Ana Sophie
Werther som var 36 år, født
ca. 1782, som reiste med dem
til Stavanger. Om hun var en
søster til Johanna vet jeg
ikke.

2.

Ola Trondsen som ble
født 1778 og døde 8 september 1859, 82 år gammel, han
var fra Teigland i Vikøyr.
Hvem foreldrene var vet vi
ikke. Han ble gift med Synnøve Osmundsdatter som ble
født 1788 og døde 22 april
1852. Foreldrene er ukjent.

Barn:
1. Sjur, født 1813 men døde
12 juni 1827.
2. Helga, født ca. 1815 og ble
gift 20 juli 1843 med
Kristoffer
Kristiansen
Lindvald. Fosen bruksnr.8.
3. Trond, født ca. 1817 og
ble gift 16 juli 1846 med
Torborg Karine Kristensdatter født 28 oktober
1819 og døde 18 mars
1905.
4. Osmund, født 14 januar
1820 og ble gift 23 mars
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1848 med Inger Jonsdatter
som ble født 25 mai 1828
og døde 21 juli 1869.
5. Berta Marie, født 16 mai
1822 og døde 27 oktober
1885, hun ble gift 27 mai
1847 med Peder Kristiansen. Han ble født 12 mars
1815 og døde 17 juli 1884.
Fosen Ao-56.
6. Ole, født 15 mai 1825 og
døde 16 april 1894, han
ble gift 14 april 1853 med
Asseline Olsdatter som ble
født 7 februar 1824 og
døde 1911. Østhus
bruksnr.1-10.
7. Anna Serine, født 22 mai
1828 og ble 15 oktober
1857 gift med
Knut
Kristoffersen som ble født
19 august 1829. Bosatte
seg på Røyksund bruksnr.
6-1 Juvik.
8. Synnøve, født 31 mars
1831 og døde 1 mai 1855 24
år gammel.
Ola og Synnøve er nevnt som
husmannsfolk her i Leiravåg i
1820 årene. Sønnen Trond
kjøpte plassen til selveie.

3.

Trond Olsen ble født ca.
1817 og var sønn til forrige
bruker. Han ble gift 16 juli
1846 med Torborg Karine
Kristensdatter som ble født 28
oktober 1819 og døde 18 mars
1905. Hun var datter av Kristen Monssen og Lovise
Fredrikke Kristiansdatter fra
Tuastad Ao-47. Trond og Torborg Karine er nevnt som
husmannsfolk i Leiravåg i
slutten av 1840 årene men
reiste så her fra. De flyttet til
Østhus bruksnr. Ao-29 Dalen/
Haugen.

Barn:
1. Berta Kristine, født 24 februar 1847 og ble gift 6 april
1869 med Sivert Johan
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Ellingsen og bosatte seg i
Kopervik nr.152.
2. Inger Synnøve, født 9 august 1849.
3. Helga Lovise, født 30 april
1853 og døde 2 oktober
1856.
4. Karen Elisabet, født 29
januar 1856 og ble gift 13
desember 1883 med
Morten Hanssen født 8 juli
1846. De bosatte seg på
Fosen bruksnr.1.
5. Helga Lovise, født 2 april
1858 men døde 9 oktober
samme året 6 måneder
gammel.
6. Ola, født 6 oktober 1859.
7. Jon Kristian, født 18
januar 1862 og døde 25
september 1951 og bosatte
seg på Storasund i Torvastad bruksnr.8. Han ble
gift 14 april 1898 med
Anna Lovise Larsdatter
Selsås født 9 mai 1872 og
døde 31 august 1964.
8. Tea Severine, født 23 mars
1868.

S l e k t s f o r u m

og Tea Severine hjemme.

4.

I perioden 1848 til 1885
hadde vi en kar ved navn
Osmund Olsen som ble født
14 januar 1820, han var
sønn av Ola Trondsen og
Synnøve Osmunsdatter,
brukerne nr.2-2 her. Han ble
gift 23 mars 1848 med Inger
Jonsdatter som ble født 25
mai 1828 og døde 21 juli
1869. Hun var datter av Jon
Jørgensen og Brita Rasmusdatter fra Bratthelgeland
bruksnr.4.

Barn:
1. Brita (Berthe), født 27
september 1851 og døde
24 oktober 1899. Hun ble
gift 16 mars 1875 med
Nils Johannes Ånensen
født 1854. Han var sønn
av Ånen Larsson og Torborg Helene Jonsdatter
fra Førland i Skåre
bruksnr.3-24. Brita og
Nils Johannes bosatte seg
på Leiravåg Ao-4.
2. Ole, født 16 august 1856
men døde 16 januar 1867
10 1/2 år gammel.
3. John, født 6 februar 1858.

Trond Olsen og Torborg Karine Kristensdatter, gift 16 juli 1846.

Disse fikk slå seg til som husmannsfolk på Haugen i begynnelsen av 1850 årene. Da
de feste plasset i 1853, er det
kalt Ørnehaugen. Trond feste
en plass Dalen i 1866. det
plasset hadde en mann som
heter Halvor Olsen festa i
1840. De kom fra Fosen
omkring 1855. I 1865 hadde
de 4 kyr, 17 sauer og 1 gris
her og sådde 2 1/2 tønner
havre og 2 tønner poteter. De
var her også i 1875. I 1900 sat
Torborg Karine her som enke
med døtrene Inger Synnøve
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4. Synnøve, født16 desember
1861 og ble gift 13 april
1882 med Knut Jensen
som ble født 3 januar
1851 og døde 1939, neste
bruker.
5. Anna (Gritte) Margrete,
født 22 juli 1864 og ble
gift 1886 med Truls
Gautesen fra Kalland i
Skåre født 11 mai 1860,
han var sønn av Gaut
G a ut ss on o g B r i t a
(Kjistina) Kristina fra
Kalland i Skåre. Anna
Margrete og Truls bosatte
seg på Kalland bruksnr.428.
6. Sivert, født 7 juni 1866.

Osmund Olsen og Inger Johnsdatter,
gift 23 mars 1848.

Osmund bygslet plassen i
1848 mot folga til foreldrene.
Han var snekker. I 1865 satt
de her som husmannsfolk
med 4 kyr og 19 sauer og sådde 2 1/4 tønner poteter. Han
kjøpte jorden ved skøytet
våren 1861 og våren 1868, så i
1875 er han kalt selveier. Han
satt her som folgemann i
1900. En datter, Synnøve og
hennes mann Knut Jenssen
tok over her.

5.

I perioden 1885 til 1922
hadde vi Knut Jenssen som
var født 3 januar 1851 og
døde 1939. Han var sønn av
Jens Helgesen og Mari Knutsdatter fra Røyksund
bruksnr.4-1 Kjellå. Han giftet
seg 13 april 1882 med Synnøve Osmunsdatter som er
datter til forrige bruker.

Barn:
1. Edvard Olai, født 7 mars
1883 og ble gift 28 mars
1914 med Lindy Josefine
Gundvaldsdatter født 17
desember 1894, hun var
datter av Gunvald Andreas
Larsen og Laura Josefine
Henrikke Hansdatter fra
Fosen bruksnr.6. De
bosatte seg på Leiravåg
bruksenr.3.
2. Jens Martin, født 19 august 1885 men døde liten 4
juni 1889.
3. Inger Olava, født 30 august
1886 og ble gift 14 november 1908 med Lars Olai
Hanssen født 10 juli 1875,
han var sønn av Hans Ole
Eriksen og Ingeborg Sofie
Kristoffersdatter fra Røyksund bruksnr.7-1 Nygård.
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4. Osmund, født 27 oktober
1888 og ble gift I juni 1918
med Berta Johanna Gundvaldsdatter født 9 januar
1900, hun var datter av
Gunvald Andreas Larssen
og Laura Josefine Henrikke Hansdatter fra Fosen bruksnr.6-3. Osmund
og Berta Johanna bosatte
seg på Leiravåg bruksnr.1.

10.Jon Sigvald, født 10 august 1901 og ble gift 21
oktober 1922 med Gjertrud
Gunvaldsdatter
Larsen født 1903. Hun
var datter av Gunvald
Larsen og Laura Hansdatter fra Fosen. Jon Sigvald var fisker av yrke.

5. Janna Marie, født 20
januar 1891 og ble gift
med Lindevald Knutsen.

12.Georg, født 21 august
1908 og ble gift med
Berta Larsen.

6. Karen Sofie, født 15 juli
1893 og ble gift 2 november 1916 med Johannes
Hanssen født 8 september
1893. Han var sønn av
Hans Elius Olsen og Anna
Elisabet Jonsdatter fra
Våga bruksnr.10.

Synnøve og Knut tok over
dette bruket i 1885 og lovde
far hennes folga. I 1922 solgte de til datteren Synnøve
og Ole Matias Kristiansen.

I 1920 hadde vi Edvard
Olai Knutsen som var født 7
mars 1883 og sønn til Knut
Jenssen og Synnøve Osmundsdatter her på Leiravåg
bruksnr.2. Han ble gift 28
mars 1914 med Lindy Josefine
Gunvaldsdatter født 17 desember 1894. hun var datter av
Gunvald Andreas Larsen og
Laura Josefine Henrikke
Hansdatter fra Fosen
bruksnr.6. Edvard og Olai
bosatte seg her på Leiravåg
bruksnr.3-1.

6.

Barn:

7. Magda Kristine, født 6
januar 1895 og døde 5
januar 1979. Hun ble gift
29 oktober 1916 med Ingvald Ingebretsen født 11
januar 1893 og døde 3 oktober 1969. Han var sønn
av Ingebret Nilssen og
Ingeborg Karine Johannesdatter fra Tjoland
b r u k s nr . 2 - 1 4 M a gda
Kristine og Ingvald bosatte
seg på Tjoland bruksnr.215. De bruker Tjoland som
etternavn etter Garden.
8. Synnøve, født 17 september 1897 og ble gift 2 november 1916 med Ole Matias Kristiansen, født 20
mai 1892. Han var sønn av
Kristian Knutsen Håvik og
Tea Knutiane Knutsdatter.
9. Ida Bertine, født 18 august
1899 og ble gift 1 juni 1918
med Lars Jenius Gunvaldsen Fosen født 6 oktober
1896, han var fisker av
yrke. Han var sønn av
Gunvald Andreas Larssen
og Laura Josefine Henrikke Hansdatter fra Fosen bruknr. 6-3.

11.Knut, født 26 mai 1905 og
døde 1930.

I perioden 1922 så tok
Ole Matias Kristiansen over
her fra sine svigerforeldre,
han ble født 20 mai 1892 og
var sønn av Kristian Knutsen Håvik og Tea Knutiane
Knutsdatter. Han giftet seg 2
november 1916 med Synnøve Knutsdatter, datter til
forrige bruker.

Bruksnr.3.
Utskilt fra bruksnr.2 i 1919.

1.

1. Knut, født 26 juli 1916 og
ble gift med Sigrun Holgersdatter Tysvær født 5
august 1823 i Tysvær.
Neste bruker her.
Edvard Olai fikk kjøpe dette
stykket av faren i 1920.

2.
Barn:
1. Trygve, født 23 desember
1916.
2. Kartlof, født 3 april 1918.
3. Olav, født 12 februar
1920.
4. Sigvard, født 22 november 1922.

Knut Edvardsen drev her i
1952 og født 26 juli 1916, han
var sønn til forrige bruker.
Han giftet seg med Sigrun Holgersen Tysvær som var født 5
august 1923 i Tysvær. Hun var
datter av Holger Holgersen og
Rakel Olava Pedersdatter fra
Susort bruksnr.5.

Barn:
1. Einar, født 19 juli 1941.

5. Sverre, født 20 juni 1924.

2. Harry, født 8 august 1944.

6. Sigrun, født 10 juni 1928.

3. Leif, født
1954.

7. Konstanse, født 14 desember 1929.
8. Gerd, født 6 desember
1933.
9. Marie, født 9 mai 1937.
10.Olaug, født 25 april 1940.

22

desember

Andre oppsitterer:
Ao-1. Jens Ivarsen ble født
ca 1746 og døde 22 juli 1820,
han var fra Lærdal i Sogn.
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Han giftet seg 24 juni 1783
med Siri Gunnarsdatter som
ble født 22 oktober 1748 og
døde 19 desember 1824. Hun
var datter av Gunnar Knutsen og Torborg Nilsdatter fra
Våga Ao-20.

Jens Ivarsen og Siri Gunnarsdatter,
gift 24 juni 1783.

Barn:
1. Ivar, født 1784 og gift 1
gang 16 november 1805
med Elisabet Aslaksdatter,
2 gang 6 oktober 1808
med Kari Nilsdatter, 3
gang 6 januar 1813 med
Joren Andersdatter og 4
gang 7 desember 1814 med
Ingeleiv Andersdatter. Fosen Ao-46.
2. Gunnar, født 17 mai 1787
men døde 1790.
3. Gunnar, født 11 august
1793 og døde 22 mars
1837. Han ble gift 1814
med Marta Kristine Olsdatter. Neste bruker.
Jens og Siri bodde først noen
år på Austevik der barna ble
født, før de i slutten av 1790
årene flyttet her til Leiravåg
som husmannsfolk. Yngste
sønnen Gunnar tok over plasset etter de. Jens kan ha vært
gift en gang før.

Ao-2.

Gunnar Jenssen tok
over her etter sin far Jens
Ivarsen, forrige bruker. Gunnar ble født 11 august 1793 og
døde 22 mars 1837. han giftet
seg 1814 med Marta Kristine
Olsdatter, hun var født 1790
og døde 27 juli 1858. Hun var
datter av Ola Olsen Tungenes.

Barn:
1. Anna Serine, født 19 februar 1815 og døde 29 sep-
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tember 1895. Den 24 september1840 fikk hun en
datter, Berta Serine med
Ola Jonsen på Skeie Ao18.
2. Ola, født 28 februar 1818
og døde 6 januar 1855 ble
25 november 1848 gift
med Marta Osmundsdatter som ble født 11 april
1824, Hun var datter av
Osmund Johannessen og
Berte Rasmusdatter Risvik fra Tysvær, Lervik
Ao-85.
Ola og Marte
bosatte seg Fosnaneset
bruksnr.1.
3. Jensine, født 16 januar
1821.
4. Marta Kristine, født 23
april 1824 og ble gift 29
mars 1849 med Ivar Olsen Hopland som ble født
26 juni 1817 og døde 12
desember 1881, han var
sønn av Ola Halsteinsen
og Brita Olsdatter fra
Hopland, Hosanger.
Marta Kristine og Ivar
bosatte seg på Skeie
Ao.38.
5. Gunhild Taletta, født 7
september 1827 og døde 3
mars 1910. Hun ble gift 3
april 1844 med Kristoffer
Knutsen som ble født
1821 og døde 9 januar
1910. Han var sønn av
Knut Kristoffersen og
Karine Larsdatter fra
Kvalavåg Ao-24. Gunhild
Taletta og Kristoffer
bosatte seg på Våga Ao13.
6. Ivar Kristian, født 29 juni
1831 men døde 19 september samme året.
7. Ivan Kristian, født 28
oktober 1832 og døde 8
mars 1848.
8. Berta Andrine, født 3 august 1837 men døde 18
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november samme året.
Gunnar og Marta Kristine tok
over som husmannsfolk her i
Leiravåg etter foreldrene
hans.

Ao-3.

Tore Andreassen som
var født 1 januar 1812. Hans
er sønn av Andreas Andersen
Dams og Malene Willumsdatter Tuestad som ble gift 28 desember 1809. Tore døde 18
desember 1885. Han ble gift 27
juli 1837 med Karen Helgesdatter, født 1816. Hun var datter av Helge Dagsen og Margrete Jakobsdatter fra Tuestad
Ao-38.

Tore Andreassen og Karen Helgesdatter, gift 27 juli 1837.

Barn:
1. Karen Serine, født 8 oktober 1837 men døde 19 april
1838.
2. Andreas,
1839.

født

27

mars

3. Karen Margrete, født 15
mars 1840 men døde 26
april 1844.
4. Helene, født 11 november
1841 og døde 19 januar
1908. Hun ble gift 1866 med
Jakob Larssen Dalva, født
1835 og døde 19 mars 1928.
Han var sønn av Lars Johannessen og Kari Larsdatter Atletveit, Ombo fra
Dalva i Nedstrand. Helene
og Jakob bosatte seg på
Sandve bruksnr.17.
5. Anna Malene, født 26
januar 1844 og ble gift 1870
med Lars Olsen. Sæveland
bruksnr.5.
6. Karen Margrete, født 15
april 1845 men døde 15 juli
1850. Karen Margrete og
Anna Serine var tvillinger.
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7. Anna Serine, født 15 april
1845 og ble gift 15 oktober
1896 med Kristen Kristiansen. Munkejord
bruksnr.12.
8. Knut, født 26 september
1846 men døde samme
året.
9. Vilhelm, født 1 april 1848
og ble gift med Berta Margrete Dagsdatter, født 1847
og hun var datter av Dag
Helgesen og Marta Kristensdatter fra Tuastad Ao39. Vilhelm og Berta
bosatte seg her på Tuastad.
10.Karen Margrete, født 7
desember 1850 og døde
1939. Hun ble gift 4 april
1878 med Peder Martinius
Knutsen, født 5 juli 1855
og døde 1949. Han var
sønn av Knut Pedersen og
Anna Kristine Andersdatter fra Syre bruksnr.9-9.
Karen Margrete og Peder
Martinius bosatte seg på
Syre bruksnr.9-10.
11. Jakob, født 15 februar
1853.
12.Inger, født 25 juni 1854 og
ble gift 10 desember 1886
med Jon Knutsen,
Tuastad.
13.Helge, født 22 mars 1859
men døde 27 juni 1862.
Tore og Kari tok over som
husmannsfolk her i Leiravåg i
slutten av 1830 årene. Vi finner de her fremdeles i 1865 og
1875. I 1875 sådde de 1/4
skjeppe bygg, 1 tønne havre
og 1 1/2 tønne poteter og
fødde 2 kyr og 9 sauer.

Ao-4.

Nils Johannes Ånensen som ble født 1854 og døde
1937, han var sønn av Ånen
Larsson og Torborg Helene
Jonsdatter fra Førland
bruksnr.3-24. Han ble gift 16
mars 1875 med Brita Os-
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mundsdatter, født 27 september 1851 og døde 24 oktober 1899. Hun var datter
av Osmund Olsen og Inger
Jonsdatter fra Leiravåg
bruksnr. 2-4.

Barn:
1. Edvard Olai, født 16 desember1875. han var med
i boerkrigen i det som ble
Sør-Afrika, men kom
hjem til Kalland i Skåre
ca. 1928. Han deltok også
i første verdenskrigen.
2. Ånen Severin, født 9 april
1879. Han flyttet til
Amerika.
3. Hilda Olava, født 14 februar 1883 i Kalland i
Skåre. Hun ble gift med
Sigvald Bertinius Saltveit,
han var fisker.
4. Inger Sofie, født 3 november 1884 i Kalland i
Skåre. Hun ble gift med
Ingebrigt Nilsen.
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og gardsarbeider her i Leiravåg i 1875. De flyttet til Kalland i Skåre og fikk flere barn
der.

Ao-5.

Gunnar Jenssen, han
ble født 19 juni 1853 og var
sønn av Jens Helgesen og Mari
Knutsdatter. Gunnar ble gift
11 april 1891 med Marta Larsine Jakobsdatter som ble født
9 januar 1843 og var datter av
Jakob Jakobsen og Berte
Christine Larsdatter fra
Tuastad Ao-55 Grovå/Åsen.
Marta Larsine var gift en gang
før med en som heter Jørgen
og fikk en sønn med han som
heter Lars Kristian Jørgensen
som bosatte seg på Fosnaneset
bruksnr.8 Neset. Gunnar og
Marta Larsine bodde her i
eget hus i 1900, han er da kalt
dagleiger.

Gunnar Jenssen og Marta Larsine
Jakobsdatter, gift 11 april 1891.

Kristina ”Hønsahojen”

5. Jenny Eleonore, født 2
september 1886 i Kalland
i Skåre og ble gift 2 gang
med Sigvald Bertinius
Saltveit.
6. Berta Juliane, født 11
august 1889 i Kalland i
Skåre. Hun giftet seg 21
juli 1910 med enkemannen Kristian Eilert Hansson fra Hagland. Hans
første kone heter Brita
Maria Johannesdatter De
bodde
på
plasset
“Famnemyrå” under
Store Hagland
7. Osmund, født 10 februar
1892 og døde 24 mars
1894.
8. Osmund, født 30 september 1894.
Nils Johannes er kalt innerst

Hun heter Brita Kristina
Larsdatter og var gift med en
som heter Hans Larsson fra
Plass 2, Hønsahaugen på
Hagland.
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S p ø r s m å l o g S va r .
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 undersøkt 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:
Kjell Gunnar Angelund-angelund.slekt@haugnett.no

1. Ta våre på Gamle Bilder!

lioteksansatte på universitetet i Nord-Dakota
registrert og systematisert 1250 norske bygdebøker på universitetets nettside. De har kategorisert de norske bygdebøkene på en slik
måte at det er lett for deg å klikke det ned til
ditt område for å få oversikt over hvilken norske bygdebøker som fines. Deretter er det enkelt å ringe eller besøke ditt lokale bibliotek
for å bestille nettopp den bygdeboken de
trenger. http://library.und.edu/collections/
bygdebok/

3. Folk på videvanke.

Det er mye slekt i gamle bilder, særlig hvis det
fines tekst til bildene. Men er man tilstrekkelig
gammel selv, kan man jo skrive ned det man
vet! Jeg fant ut at det var en god ide å få hjelp
av andre. Men da matte jeg legge ut bildene på
et relevant sted som mange oppsøkte.

Alle kan bruke Folk på videvanke! Som med
den gamle Strays-tjenesten, er både medlemmer og ikke medlemmer av NSF eller DIS
Norge velkommen til å bruke opplysningene.
Vil du legge inn kildetekster, får du ved registrering tildelt et brukernavn og password som
ikke betinger medlemskap i noen av foreningene. Dis-medlemmer bruker det de har fra
før, det gjelder også de som har registrert seg
som gjest i Slektsforum. Les mer på
www.genealogi.no og klikk på Kilder.

4. Ta våre på Familieminnene!

2. Finn din Bygdebok.

En norsk professor i Iowa startet i 1980 å
samle inn norske bygdebøker. Nå har de bib-

Gamle fotoalbumer er gull verd for en som
driver med slektsforskning.

KONTORET.

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

e-mail:
Postadresse:

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

Besøksadresse:

Dr.Jensensv 2

Skudeneshanvn

Besøk vår hjemmeside
www.slektsforumkarmoy.no
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2. rekke:- Maria Dagsland, f. Størkersen, Nora Olsen Sund, Ragnhild Svendsen, f. Størkersen, Lovise
Østhus, Johanne Mannes, Martha Vea, Metta Grindhaug, f. Vedø, Janna Helene Thomsen, f. Jakobsen,
Anna Hetland, f. Sevik.
3. rekke:- Edvin Lund, Engelbert Einersen, Martin Messøy, Magnus Vea, Hans K. Munkejord, Didrik
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