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Speakers Corner 2

Kartevold leste sent og tidlig
lovbøker, legebøker, naturhistorie,
geologi, religionshistorie og
statsøkonomi. Fattiggutten fra
Jæren ble etter hvert en meget
kunnskapsrik mann som Sandnes
fikk stor nytte av. Han var medlem
av formannskapet i 16 år, og i seks
av disse årene var han byens
ordfører. Han beholdt vervet som
forlikskommissær i hele 24 år. Han
startet mangfoldige virksomheter
og var med i styret av banker og
industribedrifter. Han var medlem
av sunnhetskommisjonen og ble vei
-inspektør. Han hadde også stor
innsikt i lov og rett. Forst. side 3.
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Gina
Sverdrup
Krog,
norsk
kvinnesaksforkjemper, politiker og
redaktør. Krog var kjent som en radikal og
kompromissløs forkjemper for kvinners
rettigheter. Hun var sentral i organiseringen
av den norske kvinnebevegelsen, særlig i
kampen for kvinners rett til å stemme. Hun
deltok også i det internasjonale arbeidet for
kvinners stemmerett.Gina Krog var med og
startet opp fire kvinneorganisasjoner: Norsk
Kvinnesaksforening
(1884),
Kvinnestemmerettsforeningen (1885),
Landskvinnestemmerettsforeningen (1898)
og Norske Kvinners Nasjonalråd (1904).
Hun var en av de første kvinnene som deltok
i den offentlige debatten i Norge, i
Studentersamfunnet høsten 1884, under tre
debattkvelder om kvinnesak . Forst. side 5.
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Nestleder I Slektsforum Karmøy, Kjell Gunnar Angelund

Brorpart og søsterlodd.
Slektsgransking og juss har mye til

Årsmøte I

felles. Ofte handler det om
tidkrevende detektivarbeid,
noen skritt fram og noen tilbake før vi kommer videre.
De offentlige skriftene er en
viktige kilde som kaster lys
over mange forhold. Vi kan
for eksempel få verdifulle
opplysninger om personer
som vi enten ikke har funnet
tidligere eller om deres alder,
om slektskapsforhold og ikke
minst under hvilken kår og
samfunnsforhold de levde.
Skriftene skaper også
nysgjerrighet. Hvilke regler
har ligget under og bestemt
hvordan et bo skal fordeles
mellom ektefelle/arvinger.
Hvilke hensyn lå bak og hvor
lenge fikk for eksempel sønner det dobbelte av døtre i

arv etter sine foreldre?
I Magnus lagabøtes lovbok
fra 1274 stod det at datter
skulle arve sammen med
sønn, men slik at hun fikk
halv lodd mot broren, derav
begrepene brorpart og
søsterlodd. Det var også slik
at datter som arvet sammen
med sønn, skulle få utlagt
utjorder og løsøre, mens
han skulle få odelsjorden.
Og hadde datteren giftet seg
uten lov av sine nærmeste,
far, bror eller mor, tapte
hun arveretten og arven
gikk som om hun ikke var
født. Bestemmelsen om at
bror arver det dobbelte av
søster ble videreført i Kristian V`s Norske Lov fra
1687 (5-2-29).

Slektsforum K armøy

Det var ikke mer en 11 personer som møte opp
på Årsmøte hos Slektsforum Karmøy.
Valgkomiteens forslag ble godkjent.
Styreformann: Svein Erik Tindeland
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Styremedlem : Kjell Bernt Gilje
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Mauritz Kartevold Sokrates
Mauritz Kartevold, født 17
januar 1833 og døde 26 januar
1922 kom fra heiegaården
Kartevold I Time kommune på
Jæren. Han var utdannet geolog
og var Venstrepolitiker, men det
var som vitenskapsmenn og
strålefysiker han ble anerkjent.

Vigsnes Kobberverk.
Thorbjørn Brueland og Mauritz Kartevold var
blant dem som med hammeren vandret i heia
og slo stykker av fjeld i håp om å finne den
store rikdommen.
Disse to herrer inngikk et kompaniskap som
tilsa den andre halvparten ved et eventuelt
funn.
Brueland var om vinteren 1864/65 på sildefiske utenfor Vigsnes da han måtte på land i et
nødvendig ærend. Et avtrede som gav slike
konsekvenser er like unik og uvirkelig som de
neste 30 år her vest.

K a rm ø y

Jærens

Da Charles Louis de France ble vist ertzen fra
Vigsnes, så han med en gang omfanget av anvisningen etter å ha vært der. Han dro til Belgia hvor
han fikk tilsagn om å starte
gruvedrift umiddelbart.
Charles Louis de France var født ca. 1838 i
Frankrike og ble gift med Tora Andrea Floor
som var født i ca. 1848. de fikk to barn sammen,
Constance Marie født 1868 og Charles som ble
født 1870. Han fikk et barn med jenta Thora
Kristine O. Kolstø som heter Aslaug og ble født
1895.
Ved forhandlinger for oppstart ble Kartevold
og Brueland pålagt å skaffe til veie 25.000 speciedalar. Men ingen banker våget disse pengene. De ble så avspist med en engangsutbetaling på 2.000 speciedalar hver, pluss en årlig
utbetaling på 1.000 speciedalar så lenge drifta
var igang. Det var selvsagt bitter for dem
begge. Spesielt når de så at verket vokste seg
til den mest betydningsfulle gruve for landet
med over 1/4 av hele Norges produksjonsverdi.

Vigsnes Kobberverk er et bergverk som ble
startet i 1865. Thorbjørn Brueland var den
opprinnelige oppdageren av kobbermalm på
Vigsnes og tok i samarbeid med Mauritz
Kartevold kontakt med Antwerpen Gruveselskap ved dens representant i Norge, Charles
Louis de France, som overtok rettighetene til
malmfunnet og ble direktør i selskapet.

Fra anleggstiden ca. 1868, til høyre
administrasjonsbygget under oppførelse.

Driften i Vigsnes deles i to epoker. Den første
fra 1865 til 1895 hvor malmbrytingen skjedde i
den såkalte gamlegruva. Fra 1899 til 1972 var
driften hovedsaklig i Rødkleiv gruva. Gamlegruva 1865-1895, utdrevet 1,4 mill. Tonn. Utvunnet og eksportert 850.00 tonn. Rødkleivgruva i drift 1899-1972, utdrevet 2.8 mill. tonn.
Utvunnet og eksportert 1.3mill. tonn.
Bergverksingenoør Charles de France.
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Mauritz Kartevold
Hvem var han?
Mauritz Kartevold ble født 17 januar og døpt
27 januar 1833 i Gjesdal i Lye. Som 14 år
gammel ble han aleneforsørger for sin familie
etter farens død den 6 desember 1846, Mauritz var sønn av Tollef Tollefsen og Guri Mauritsdatter Kartevold. 8 år senere solgte han
garden Kartevold og flyttet til Egersund. Der
fikk han interesse for geologi og skjerping, det
å lete etter metaller i jordskorpen. Året etter
bgynte han i urmakerlære finmekanikk i Stavanger. I 1861 flyttet han til Stavanger og
giftet seg med Bertha Thorsdatter, åpent urmakerforretning, bakeri og landhandel.

religionshistorie og statsøkonomi. Fattiggutten
fra Jæren ble etter hvert en meget kunnskapsrik mann som Sandnes fikk stor nytte av.
Han var medlem av formanskapet i 16 år, og i
seks av disse årene var han byens ordfører.
Han behold vervet som forlikskommissær i hele
24 år. Han startet mangfoldige virksomheter og
var med i styret av banker og industribedrifter.
Han var medlem av sunnhetskommisjonen og
ble vei-inspektør. Han hadde også stor innsikt i
lov og rett. Som 16 åring kunne han Norges
samtlige 500 lover utenat. Dette førte han også
inn i rollen som delegert politimyndighet.

Med noen ukers omgangsskolen ble hele
Kartevolds formelle utdannelse. Men hans liv
skulle likevel bli fylt med bøker og kunnskap
av alle slag. Han ble en radikaler, republikaner, opplysningsmann, skjerper, frihetsmann, venstremann, totalist, urmaker og
kommuneentreprenør. Han var innom
gruvedrift og skjerping, og sammen med en
likesinnet, Torbjørn Brueland, fant han i 1864
kopper i Avaldsnes på Karmøy, noe som
skulle bli til Vigsnes Kobberverk, Nordens
største gruvesamfunn ved slutten av forrige
århundre. Han fikk imidlertid lite økonomisk
utbytte av dette. Men herfra kom materialet
til Frihetsgudinnen i innseilingen til New
York. Han ble ordfører i Sandnes i flere perioder i 1860 og 1870 årene for Venstre, drev butikk og bakeri. Startet mangfoldige virksomheter og var med i styret av banker og industribedrifter. Han var medlem av sunnhetskommisjonen, vei-inspektør og senere forlikskommissær. Hans innsikt i lov og rett gjorde
at han en tid fikk delegert politimyndighet.

Den Gyldne Regel:

Mauritz Kartevold var med og startet opp
mange grupper i samfunnet, han hadde også
kontakt med mange mennesker. Han samarbeidet med Asbjørn Kloster om avholdssaker i
1865, etablerte Sandnes Sparebank i 1874, han
stiftet Sandnes arbeidersamfunn i 1881, opprettet leselaget “Henrik Wergeland” i 1886
og han var med å starte opp kommunebiblioteket i Sandnes i 1876 som i dag er Sandnes
bibliotek for å nevne noen.

Ordfører I Sandnes:
Mauritz Kartevold leste sent og tidlig
lovbøker, legebøker, naturhistorie, geologi,

Mauritz Kartevolds liv var fylt av bøker som ga
han kunnskaper på så mange områder. Han
hevdet offentlig at evig straff i helvete var i
strid med Jesus lære. Han påpekte også at Den
Gyldne Regel “Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg” ikke bare kom fra Jesus, men at den fantes i forskjellige formuleringer i de fleste religiøse skrifter.

Symbolske Uhr:
Som urmaker laget Mauritz Kartevold det
berømte verdensuret, Symbolske Uhr. Dette er
et mekanisk under som ble omtalt i flere av
landets aviser og som senere kom på to verdensutstillinger, Chicago i 1893 og Paris, trolig i
1900. Ryktene spredte seg og folk kom langveis
fra for å se på ur-fenomenet. Hans Symbolske
Uhr forsøkte å anskueliggjøre etikken som en
syntese av religion, vitenskap og filosofi. Etikken, å gjøre det gode, ble essensen av hans
livsyn. Det ble også hans varemerke. Som han
levde etter og som han ble mobbet for i sine
siste 30-40 leveår. Han mente at etikken var
selve kjernen i og hovedmeningen med alle verdensreligioner.
Mauritz Kartevold
døde
den
26.
januar i 1922. ved
åpningen
av
K u l t ur hu set
i
Sandnes i 1999
fikk plassen foran
huset hans navn.
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Gina Krog
Jørgine Anna Sverdrup Krog
på Varne i Åkra. Han bygslet dette av sin far.
I siste halvparten av 1840 flyttet han tilbake til
Falnes og kalte stykket for Fredriksminde. Han budde
her fra 1846 til
1880. Ole var en
ungre bror av faren
til Gina.
I 1855 flyttet Gina
og familien til Kristiania. Der gikk hun
på Fru Autenrieths
Pikeskole før hun
selv studerte videre
og tok på seg ulik undervisning. Kvinnens rett
til studier var enda ikke etablert. I 1880 reiste
hun til England og fikk etablert kontakt med
kvinnesaksmiljøet der, på Bedford College, og
begynte en periode som aktiv skribent i
dagspressen, for kvinnesaken.

Gina eller Jørgine Anna Sverdrup Krog som
hun heter ble født på Flakstad i Nordland den
20 juni og ble døpt den 25 juli 1847. Hun var
datter av Jørgen Sverdrup Krog og Ingeborg
Anna Dass Brinchmann. Far til Gina, Jørgen
Sverdrup Krog var hjelpeprest hos sin far som
heter Fredrik Arntz Krog. I 1840 flyttet familien til Flakstad i Lofoten men etter 7 år så
døde Jørgen Sverdrup Krog den 30 januar
1847, han døde før datteren Gina ble født.
Gina hadde to søskene, Valentine Frederikke
Amanda som ble født den 26 oktober 1841 og
Frederik som ble født den 23 oktober 1844.
Etter Gina ble født flyttet familien hjem til
Karmøy, de budde mest sansynligvis da hos
den ugifte onkelen til Gina, Ole Borch
Schouboe Trulssen Krog.
Ole Borch Schouboe Trulssen Krog ble født
1812 og døde 1880 som ugift. Han var
lensmann i Skudenes i to perioder. Først fra
1846 til 1859 og senere fra 1861 til 1880. Han
var sønn av prosten Truls Christian Krog og
Helene Sofie Meyer på Falnes prestegard, han
var ugift og hadde ingen barn. Han bodde på
Gnr.4, Grønnemyr, men hadde tidligere bodd

Krog ble etterhvert en nasjonal lederskikkelse
som etablerte Norsk Kvinnesaksforening
(1884,
viseformann
til
1888),
K v i nd e st em m e r et sf or e n i n ge n
( 1 88 5 ,
formann), Landskvindestemmeretsforeningen
(1898), Norske Kvinders Nasjonalråd (1904,
Krog formann frem til 1916) og var
regjeringens
r e p r es e n t a n t
i
Den
Internasjonale Stemmerettsallianse.
Hun var eneveldig redaktør i bladet Nylænde
i perioden 1885-1916. Hun skrev også et
kapittel om «kvinden i selvstændigt erhverv» i
boken Forældre og Børn fra 1902. Gina Krog
var også interessert i fjellklatring og var blant
annet med Wilhelm Keilhau og venner på
turer i Jotunheimen.
Gina Krogs vei på Lambertseter, og Gina
Krog-prisen som deles ut av Norsk
Kvinnesaksforening, er oppkalt etter henne.
Gina var lærer,
men i 1884 ga hun
opp læreryrkrt til
fordel
for
kvinnesaker. Hun
hadde da skrevet
om kvinnesaker i
dagspressen i fire
år.
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pikeskoler, samtidig som hun på egen hånd
studerte språk og litteratur. Hun giftet seg
ikke, men levde som selvstendig kvinne hele
sitt voksne liv.
I 1880 avsluttet Krog undervisningsarbeidet
for å kunne vie alle sine krefter til
kvinnesaken.
D e

Norske Kvinners Nasjonalråd, 1904.Fra venstre Karen Grude Koht,
Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Betzy Kjeldberg og Katti Anker
Møller.

Gina
Sverdrup
Krog,
norsk
kvinnesaksforkjemper, politiker og redaktør.
Krog var kjent som en radikal og
kompromissløs forkjemper for kvinners
rettigheter. Hun var sentral i organiseringen av
den norske kvinnebevegelsen, særlig i kampen
for kvinners rett til å stemme. Hun deltok også i
det internasjonale arbeidet for kvinners
stemmerett.
Gina Krog var med og startet opp fire
kvinneorganisasjoner:
Norsk
Kvinnesaksforening
(1884),
K vi nnest em m eret t sf oreni ngen
( 18 85) ,
Landskvinnestemmerettsforeningen (1898) og
Norske Kvinners Nasjonalråd (1904). Hun var
en av de første kvinnene som deltok i den
offentlige
debatten
i
Norge,
i
Studentersamfunnet høsten 1884, under tre
debattkvelder om kvinnesak.
Krog var en av de første kvinnene som begynte
å gå i Jotunheimen, og ble kjent som en
tindebestiger.
Gina Krog døde i 1916, og ble som første kvinne
gravlagt på statens regning. Etter sin død har
Krog fått en vei oppkalt etter seg, Gina Krogs
vei på Lambertseter. Norsk Kvinnesaksforening
deler ut Gina Krog-prisen til “kvinner i Norge
som i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig
innsats for å fremme og synliggjøre feministiske
saker”.
B i o g r a f i
Gina Sverdrup Krog ble født på Flakstad i
Nordland 20. juni 1847. Hun gikk på Fru
Autenrieths Pikeskole i Kristiania, og hadde
ingen formell utdannelse utover dette. Krog
begynte tidlig å undervise ved private

f ø r s t e

å r e n e

Den
britiske
og
amerikanske
kvinnesaksbevegelsen var med på å forme
Gina Krogs kvinnepolitiske grunnsyn og
strategier. I 1880 la hun ut på sin første
utenlandsreise til Storbritannia for å studere
kampen for kvinners stemmerett. I
Storbritannia tok hun kontakt med
stemmerettsorganisasjonen National Union of
Women's Suffrage Societies og ble kjent med
organisasjonens leder, Millicent Garrett
Fawcett. I Storbritannia begynte hun å skrive
artikler som hun sendte hjem til norske
aviser, først under pseudonym, senere under
navnet «G –g».
I Norge var Gina Krog blant de første
medlemmene av den første norske
kvinnesaksklubben, diskusjonsforeningen
Skuld, dannet i 1883. Her satt hun blant
annet sammen med Cecilie Thoresen Krog,
Norge første kvinnelige student. Skuld dannet
senere grunnlaget for opprettelsen av Norsk
Kvinnesaksforening.
K a m p e n f o r
s t e m m e r e t t
I 1884 stiftet Krog Norsk Kvinnesaksforening
sammen med Hagbard E. Berner, som også
var foreningens første leder. Krog ble valgt
inn i det første styret, hvor hun satt til 1887.
Krog var langt mer radikal enn Berner. Hun
ville at organisasjonen skulle arbeide for
stemmerett på samme betingelser som for
menn. Berner tilhørte den moderate fløy som
la vekten på forbedring av kvinners
økonomiske kår. Han fikk gjennomslag for et
program som ikke forpliktet foreningen til å
arbeide for stemmerett.
Uenigheten la grunnlaget for opprettelsen av
Kvinnestemmerettsforeningen som hun var
med på å stifte i 1885 og var leder for inntil
hun trakk seg i 1897. Grunnen til at hun
trakk seg var at foreningen gikk vekk fra sitt
program om at kvinner skulle ha stemmerett
samme betingelser som menn.
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Året etter stiftet hun Landskvinnestemmerettsforeningen sammen med blant
annet Fredrikke Marie Qvam. Her var hun
aktiv fram til norske kvinner fikk allmenn
stemmerett i 1913.
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den første norske kvinne som ble gravlagt på
statens bekostning, og en rekke statsmenn var
til stede i begravelsen. Bergljot Bjørnson,
datter av Bjørnstjerne Bjørnson, sang.
Kvinnelige akademikere stod æresvakt.

I 1887 vedtok Norsk Kvinnesaksforening å
utgi bladet Nylænde. Gina Krog ble redaktør
med full redaksjonell frihet. Fra 1893 overtok
hun også det økonomiske ansvaret, og utga
bladet selv til hun døde i 1916.
A n d r e
v e r v

k a m p s a k e r

o g

Gina Krog deltok også i andre debatter og ga i
1901 sin offentlige støtte til Johan Castbergs
radikale “barnelover” som krevde bedre vern
om ugifte mødre og økte barnebidrag. «De
Castbergske barnelover» ble først vedtatt i
1915 (se barnelovgivning).
Etter anmodning fra Det internasjonale
kvinneråd stiftet Krog i 1904 Norske Kvinners
Nasjonalråd, der hun var leder til sin død.
Hun deltok også på flere internasjonale
kvinnesaksmøter, og var blant annet den
norske regjeringens delegerte på Den
i nternasjonale stemm eret tsalli ansens
kongresser i Amsterdam 1908 og Budapest
1913.
Gina Krog ble tidlig medlem av partiet
Venstre, og ble valgt som varamedlem til
landsstyret i 1909.
Krog var bare 69 år gammel da hun døde i
1916. I samtiden ble hun regnet som selve
Høvdingen i norsk kvinnebevegelse. Hun var

Gina Krogs grav på Vår Frelses gravlund

Få h j e l p v i a D I S - c h a t .
Er du medlem av DIS, er
det mange muligheter for
å få hjelp til egen
slektsforskning. DIS-chat
er en mulighet ikke så
mange benytter seg av.
Her sitter det erfarne
slektsforskere klar til å
hjelpe på direkten.
Folk spør om alt mulig. De trenger hjelp til alt
mulig, også å tyde kirkebøker. Vi prøver å
hjelpe så godt vi kan. Det er alltid gøy når det
kommer nye folk. Da gjør alle sitt ytterste for
å løse spørsmålene deres på sparket, sier Liv
Skramstad, en av fire aktive operatører på

chatten. Nornalt er det
noen få på chatten, og i
tider med stor pågang er
det opp i 15, da snakker
alle i munnen på hverandre, og det kan være vanskelig å holde tråden for de
som ikke er vant til chatforumen. En form særlig
de unge liker og er kjent med.
Det er jo litt sosialt. Selv om det er stille, har
folk et øye til om det skjer noe på chatten. Jeg
har funnet mange slektninger gjennom chatten.
Vi kaller det allmenninger, når mann er femmenning eller mer, sier Skramstad.
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Stoggdal.

Stoggdal en vårdag i 1951 med utsikt fra det trange dalføret rett ut i storhavet.

Stoggdal var egentlige et husmannsplass under Visnes og da til den delen av Visnes som
låg til bispestolen. De første som vi kjenner til
budde her, var således husmenn under Visnes.
Om dette husmannsplasset en gang i tiden, til
domes i mellomalderen, var en egen gard, vet
vi ikke, men det er ingen ting som tyder på
det. Det vil likevel ikke komme som en overraskelse om det ble funnet steinalderbuplasser
her ute. Kanskje kan det til og med finnes
hustufter som vil fortelle om gamle busteder.
Hvor som er, de første som vi med sikkerhet
vet budde i Stoggdal, er nevnt her omkring
1720. Senere vet vi at det har budd folk her.
Det de fikk bruke, og det som senere ble skilt
ut som matrikkelgarden Stoggdal, var et
stykke langs nordøstsiden av Kalstøbukten,
fra den østlige armen av denne bukten og
nord til viken inn far Stoggdalsholmen.
Navnet Stoggdal skal vist skrive seg fra sammensetningen stokk og dal. Hva stokker det
kan ha vært er uvist, men kan det ha funnet
furerøtter eller furestokker i myren her ute?

Brukerer.
Bruksnr. 1.
1. Jens Nilsen født ca. 1697 og døde 20 februar 1763, hans foreldre er ukjent. Han ble gift
13 oktober 1720 med Ingeborg Johannesdatter
som døde 24 juni 1741, hennes foreldre er ukjent.

Av det som står her, Dominica 20 Trinitatis så er det 13
oktober 1720 at Jens Nilsen Stoggdal og Ingeborg Johannesdatter ble gift.

Her står det som er 24 juni 1741 begravet Jens Hinderaker
sin kvinne. Det ser ut som de begravet flere personer
samme dag.
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Barn:
1. Ingeborg som ble døpt 5 oktober 1721 og døde 1746.
2. Johannes, døpt 5 oktober 1721 og busatte seg her på
Ao-3. Han ble gift 1748 med Elisabet Johannesdatter.
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Barn:
1. Hans, døpt 23 februar1744 Dominica Reminiscere) og bosatte seg på Stoggdal Ao-1.

3. Marta, døpt 4 juli 1723 og ble gift med Hans
Hanssen her på Stoggdal Ao-1.
4. Kristen, døpt 10 august 1732.
5. Maren, døpt 27 november1735.

Her ble Hans Hansen og Maren Jonsdatter gift den 6
januar 1743 (Epiphan Domini).

Det står Dominica 17 Trinitatis og det er 5 oktober 1721.
av det jeg ser her så må Ingeborg og Johannes være
tvillinger.

Jens ble kalt for Stoggdal ved giftemål, men
da barna ble døpt er han kalt for Hinderåker.
Han ble senere gift 15 juli 1742 med Kari
Kristoffersdatter som ble født ca. 1678 og
døde 1761, hennes foreldre er ukjent. De fikk
ingen barn sammen Han budde også på Hinderåker bruksnr. 13-7. etter Hinderåker flyttet han til Våge Søndre, Øygarden, Ao-6 ved
andre ekteskapet sitt. Det er Jens og Kari vi
finner på Øygardstre ved Sjeleregisteret i
1758.

Jens Nilsen og Karen Kristoffersdatter giftet seg den 15
juli 1742, Dominica 8 Trinitatis.

Dette er Jens Nilsen når han levde på Våge Søndre i
1758.

2.

Hans Hanssen som ble født ca. 1687 og ble
begravet den 17 juni 1747.

Hans er nevnt på Stoggdal i 1744. Han er trolig
enten den Hans Hanssen som i 1738 ble gift
med enken Johanna Jakobsdatter. Da er han
kalt Stava. Eller han er den Hans Hanssen
Landanes som i 6 januar 1743 ble gift med enken Maren Jonsdatter Skeie. Maren Jonsdatter var i 1737 blitt gift med Sjur/Sivert
Hanssen Skeie/Hetland. Vi har en Sivert Hansen Skeie som døde den 3 september 1741. Ser
man på datoen når de ble gift, når Sivert Hansen døde og når sønnen Hans ble født er jeg
nokså sikkert på at det er Maren Jonsdatter
han Hans Hansen giftet seg med.

3.

Johannes Jenssen som ble født 1721, han
var sønn av Jens Nilsen og Ingeborg Johannesdatter fra bruksnr. 1. Han ble gift 1748 med
Elisabet Johannesdatter som ble født ca. 1708,
kanskje var hun enken etter Johannes Hanssen
Mannes.

Johannes Jenssen og Elisabeth Johannesdatter ble gift den
16 juni 1748 (Dominica 1 Trinitatis).

Barn:
1. Ingeborg Elisabeth, født 6 januar 1751 og
døde 23 og begravet den 26 januar 1835.

Her står det Hans Hansen , 60 år, ble begravet den 17
juni 1747. Det stemmer bra på fødtseldatoen og dødsdatoen.

Her ser vi fra Sjeleregisteret i1758. Stoggdal.
Johannes Jenssen 40 år, konen Elisabeth Johannesdatter
50 år og datteren Ingeborg Elisabeth 8 år.
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4.Ola Andersen som ble født 1743 og var sønn
av Anders Olsson og Anna Olsdatter fra Veste
i Skåre bruksnr. 9. Han ble gift 1 januar 1764
med Else Gabrielsdatter som ble født ca. 1730
og døde 1818

Barn:
1. Anders, født 2 oktober 1765 og ble gift 6
april 1790 med Inger Jakobsdatter fra Kolnes.

Anders ble født den 2 oktober 1765.

Lars Olssen og Torborg Pedersdatter ble trolovet den 26.
oktober og gift den 5. november 1780.

Barn:
1. Brita (Berthe), født 11 oktober 1780 og døde
5 mars 1860. Hun ble gift 7 november 1807
med Fredrik Gunnarsen og de bosatte seg
på Austevik bruksnr. 5-5. Hun heter Berthe
når hun blir gift og når hun døde.
2. Anna, født 25 november 1781 men døde 24
februar 1782.
3. Anna, født 7 mai 1784 men døde 3 september1792.
4. Oline, født 19 desember 1790 men døde 12
november 1801.

Ola Andersen og Else Gabrielsdatter ble gift i Torvastad
den 1 januar 1764. (Festum Circumcisionis).

De ble gift i Torvastad og er nevnt i Stoggdal i
1765, men er ellers ukjent her. De kom senere
til Stava. Som sagt så bodde Ola og Else i
Stoggdal da de fikk sønnen i 1765, men tok
over Stava i Avaldsnes da farbroren til Ola
døde. I 1787 solgte de til Simon Omundsen og
flyttet fra Stava og sette seg til som husmannsfolk på Haugen Ao-1.

5. Lars Olssen fra Austevik som ble født 2
desember 1759 og døde 21 mars 1817, han var
sønn av Ola Pedersen og Anna Larsdatter fra
Austevik bruksnr. 5-3. Han ble gift 5 november 1780 med Torborg Pedersdatter, født 1754
og døde 31 mai 1819. Hun var datter av Peder
Pedersen og Eli NN fra Voll i Skjold Ao-18.

5. Anna Dorte, født 19 august 1792 og døde 14
mai 1823. Hun ble gift 25 mars 1818 med
Gunnar Gunnarsen på Austevik bruksnr. 18, det var Gunnars 2. ekteskap.
Lars og Torborg bodde først som innerstar i
Austevik, men flyttet til Stoggdal der de bodde
mellom 1784 og 1792. Lars fikk bygslet dette
bruket i Austevik sommeren 1795. I 1802
kunne de fø 2 hester, 4 kyr, 3 ungnaut og 10
sauer.

6.

Omund Hanssen som ble født 1746 og døde
5 mars 1832, hans foreldre er ukjent. Hvem
han ble gift med i sitt 1. ekteskap er ukjent.
Hans 2. ekteskap var med Inga Olsdatter som
ble født ca. 1751?, (hun var 62 år når hun døde
i 1802, da skulle hun være født 1740), hun døde
12 september 1802, hennes foreldre er ukjent.
Hans 3. ekteskap var med Asseline Rasmusdatter som ble født 31 mars 1763 og døde 11 mai
1820, hun var datter av Rasmus Hanssen Landanes og Anna Helgesdatter fra Landanes
bruksnr. 6. Hans 4. ekteskap var i 20 juli 1822
med Anna Marta Torgrimsdatter som ble født
10 april 1791 og døde 14 mars 1832, hun var
datter av Torgrim Mortensen og Anna Eliasdatter fra Vikene bruksnr. 1.

Barn fra 1. ekteskap:

Lars ble født den 2 desember 1759, faren ble kalt Ole
Østrevig. Dominica 1 Adventus.

1. Berta Johanne, født ca. 1784 og hun ble gift
8 november 1831 med Jokum Olssen som
ble født ca. 1757 og døde 22 februar 1834,
de bosatte seg på Kvalavåg Ao-13.
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2. Kari, født ca. 1789 og døde 11 desember
1844. Hun ble gift 16 juli 1823 med Svein
Kristensen som ble døpt 2 april 1792 og
døde 27 februar 1869, han var sønn av
Kristen og Marta på Hovland, Utsira. De
bosatte seg på Skeie Ao-21. Svein ble senere
gift den 2 april 1846 i Torvastad med Berta
Nilsine Toresdatter som ble døpt 23 juni
1799, hun var datter av Tore Johannesson
og Siri Knudsdatter fra Bø Ao-17.

Barn fra 2. ekteskapet med Inga Olsdatter:

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

7.

I perioden fra 1832 til 1862 hadde vi Hans
Omundsen som ble født 29 juli 1803 og døde
15 mai 1871 og var sønn til forrige bruker.
Hans 1. ekteskap var med Berta Karine Larsdatter som ble født ca. 1804 og døde 20 mai
1844, hennes foreldre var ukjent. Hans 2 ekteskap i 1845 var med Marta Grindheim
Ølversdatter som ble født ca. 1806 og døde
1866, hun var datter av Ølver Grindheim
Trondsen og NN på Grindheim i Etne.

3. Johanna, født ca. 1802.Hun var ikke med i
folketellingen fra 1801.

Barn fra 3. ekteskapet med Asseline Rasmusdatter:
4. Hans, født 29 juli 1803 og døde 15 mai 1871.
Han ble gift 1. gang med Berta Karine
Larsdatter som ble født ca. 1804 og døde 20
mai 1844, foreldre er ukjente. Han ble gift
2. gang 1845 med Marta (Grindheim)
Ølversdatter som ble født 10 april 1808 og
døde 18 mars 1866, hun var datter av Ølver
Trondsen og NN fra Grindheim i Etne.
5. Rasmus, døpt 7 juli 1805 og døde 7 april
1881. Han ble gift med Anna Malene Bårdsdatter som ble født 1816, hun var datter av
Bård Bårdsen og Ingeborg Sveinsdatter fra
Kvalavåg Ao-16.Rasmus og Anna Malene
bosatte seg på Kvalavåg Ao-26.

Barn fra 4. ekteskapet med Anna Marta Torgrimsdatter.
6. Dødfødt barn, født 1823
7. Torgrim, født 7 juni 1825 og ble gift med
Marta Malene Nilsdatter. Torgrim og
Marta Malene bosatte seg på Feøy Ao-30.
8. Dødfødt gutt, født 1827.

Omund Hansen døde den 5 mars og ble begravet den 11
mars 1832.

Omund Hansen var kommen hit til Stoggdal i
1790 årene og bodde her ved folketellingen i
1801, kalt bonde og gardsbruker da. Stefaren
til første konen til Omund var Jon Kolbeinsen
på Århaug under Sør-Eikje i Førdesfjorden.
Omund hadde dessuten en stedatter, Helga
Helgesdatter som ble gift med Tomas Kristensen fra Tunge under Utvik. I 1802 kunne de
fø 2 kyr, I ungnaut og 4 sauer på Stoggdal. Og
de sådde 1 tønne og høstet 6 tønner korn.

Hans ble døpt den 29 juli 1803.

Barn fra 1. ekteskap:
1. Asseline, født 23 november 1830 og døde 23
juli 1856. Hun ble gift 8 mars 1856 med
Nils Knutsen som ble født 20 november
1830, han var sønn av Knut Kolbeinsen og
Malene Haldesdatter fra Skeie Ao-22. Asseline og Nils bosatte seg på Våge Ao-14.
Nils ble gift 15 april 1858 for andre gang
med Torborg Reiersdatter som ble født
1827, hun var datter av Reier Jokumsen og
Ragla Serine Rasmusdatter fra Utvik Ao47.
2. Omund, født 16 april 1833 men døde 15
mai samme året.
3. Anna Johanna, født 26 juli 1835 og døde 30
august 1892. Hun ble gift 9 september 1862
med Ole Andreas Omundsen som ble født
15 juli 1834, han var sønn av Omund Akselsen og Anna Gurine Andersdatter fra
Kvalavåg bruksnr. 2. Anna Johanna og Ole
Andreas bosatte seg her på bruksnr. 1-8.
4. Anna Serine, født 12 november 1838. Hun
ble gift 4 juni 1858 med Johannes Iversen
Hinderaker som ble født 30 juni 1836 og
døde 17 september 1921, han var sønn av
Ivar Nilssen Hinderaker og Brønla Toresdatter fra Hinderaker bruksnr. 13. Anna
Serine og Johannes bosatte seg på Nordheim Bruksnr. 3.
5. Omund, den 6 eller 11 mai døde Osmund
Hansen Stoggdal og gravlagt den 12 mai
1845, han ble bare 5 uker står det. Da ble
han født i begynnelsen av april 1845.
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5. Berta Karine, født 12 oktober1875.

6. Omund, født 30 april 1845 og døpt 11 mai
1845. Det ser ut som barnet Omund fra 1.
ekteskapet til Hans døde på samme tid som
Omund fra 2. ekteskapet ble født.
7. Hans, født 1846 og døde 16 juli samme året,
14 uker gammel.
8. Berta Karine, født 27 oktober 1847 men
døde 17 november samme året, 4 uker gammel.
9. Hans, født 16 mars 1850, men her har de
kalt moren for Marta Aslaksdatter.
Hans tok over på Stoggdal da faren døde, og
fikk kongelige skjøte på garden den 5. oktober
1832. I 1862 lot han en datter og mannen hennes ta over og satte seg selv i folga.

8.

I perioden 1862 til 1909 hadde vi Ole Andreas Omundsen som ble født 15 juni 1834,
han var sønn av Omund Akselsen og Anna
Gurine Andersdatter fra Kvalavåg bruksnr. 21, Skarvaberget. Han ble gift 9 oktober 1862
med Anna Johanna Hansdatter som ble født
26 Juni 1835 og døde 30 august 1892, hun var
datter av Hans Omundsen og Berta Karine
Larsdatter, forrige bruker.

Barn:
1. Omund Andreas, født 30 juli 1863 og ble
gift med Gjertrud Margrete Meland.
Omund Andreas og Gjertrud Margrete
reiste til Amerika.
2. Hans Matias, født 2 juli 1867 og reiste til
Amerika den 20 april 1888.
3. Aslak Johan, født 2 november 1869 og døde
7 november 1915. Han ble gift 11 juni 1893
med Josefine Olava Jakobine Tørresdatter
som ble født 1 april 1873, hun var datter av
Tørres Simonsen Vigene og Inger Karine
Johannesdatter fra Vikene bruksnr. 2.
Aslak Johan og Josefine Olava Jakobine
bosatte seg på Kvalavåg bruksnr. 2-6.
4. Gudmund Aksverius, født 20 november
1872. Han ble gift 10 april 1902 med Inger
Torine Tørresdatter (Johannes Gunvald
var hennes tvilling bror) som ble født 30
juni1880, hun var datter av Tørres Simonsen Vigene og Inger Karine Johannesdatter
fra Vikene bruksnr. 2. Gudmund og Inger
Torine bosatte seg på Stoggdal bruksnr. 19.

Ole Andreas Omundsen og Anna Johanna Hansdatter ble
gift 9 oktober 1862.

Ole Andreas og Anna Johanna fikk skjøte på
Stoggdal av faren hennes i 1862. I 1865 hadde
de 5 kyr, 30 sauer og 2 griser her. Og de sådde
1/8 tønne bygg, 3 tønner havre og 2 tønner poteter. Sønnen Gudmund Aksverius fikk skjøte i
1909.

9.

Fra 1909 og ut over hadde vi Gudmund
Aksverius Olssen som var født 20 november
1872 og var sønn til forrige bruker. Han ble
gift 10 april 1902 med Inger Torine Tørresdatter. Gudmund, født 1880, fikk skjøte på garden
fra faren våren 1909 mot folga. I 1919 skilte
han fra bruksnr. 2 og samme året solgte han
bruksnr. 1 til Bendik Johannessen Håland og
hans kone Marie.

Barn:
De fikk ikke barn.

Andre oppsitterer:
1. Hans Hansen, født ca. 1742-44 og døde 17
juli 1792 og da var han 50 år, han var trolig
sønn til Hans Hanssen og NN på Stoggdal
bruksnr. 1-2. Han ble gift 28 november 1762
med Marta Jensdatter som ble født 4 juli 1723
(Doninica 6 Trinitatis) og døde 13 mai 1787,
hun var datter av Jens Nilssen Hinderaker og
Ingeborg Johannesdatter på Hinderaker
bruksnr. 13-7.

Hans Hansen og Marta Jensdatter ble gift den 28 november
1762 (Dminica 1 Adventus).

Jens Nilssen Hinderaker og Ingeborg Johannesdatter var den samme som bodde på
Stoggdal bruksnr. 1-1 tidligere. Den 7 august
1788 så giftet Hans seg med Marta Pedersdatter som ble født 1741 og døde 29 august 1827,
hun var enke etter Ola Gunnarsen fra
Vårårabben Ao-13. Marta var datter av Peder
Gunnarsen og Dorte Jørgensdatter.
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2. Helga Lovise, døpt 25 februar 1781 og ble
gift 1806 med Truls Andreas Toresen. Helga
Lovise og Truls Andreas bosatte seg på
Vikingstad bruksnr.6.
Hans Hansen og Marta Pedersdatter giftet seg den 7 august 1788.

Barn:
1. Rasmus, født 1763
Hans ble kalt Stoggdal da han giftet seg i
1762, men Kalstø i 1788 og 1792.

2.

Nils Hanssen som ble døpt 23 juli 1747 og
døde den 2 og begravet 6 desember 1792. Han
var sønn av Hans Jakobsen og Helga Larsdatter på Stakkestad bruksnr.3-9. Nils ble
gift 23 april 1778 med Brita/Berthe Andersdatter som ble født 1747 og begravet 4 desember 1814, hun var datter av Anders Olssen og
Anna Olsdatter på Vestre bruksnr. 1b-16 i
Skåre.

3. Anna Elina født 1784 men døde samme
året. Det er en Anna Elena født 16 mai med
en far som heter Niels *******, noe usikker
her
4. Anna Elina, døpt 4 desember 1785 og ble
gift med Hans Ommundsen. Anna Elina og
Hans bosatte seg på Nordheim Ao-29.
5. Abraham Andreas, døpt 1 august 1790.
Disse er nevnt på Stoggdal i 1778, men er ellers
ukjent her. De bur senere på Moksheim i Torvastad Ao-4.

Barn:
1. Anna Helene, født 29 november 1778 og
døde 1782.

Nils Hansen og Berthe Andersdatter ble trolovet den 15
mars og gift den 23 april 1778.

Kjøpemann Josef Johan
Nilssen.

Josef Johan og
Maria
Nilsen
med
sitt
barnebarn
K r i s t i a n

Det er få gjenlevende Veabuer som idag
husker Josef Johan Nilssen, grunnleggeren av
Nilsseens Sønner i Vedavågen. Han var født i

Kopervik den 3. januar 1852 og kom fra en
kjent losfamilie i Kopervik i forrige århundre.
Hans bestefar var den legendariske losen Josef
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Lucassen, som “Josefholå” på Utsira har fått
navnet sitt etter. Josef Lukassen ble født den 2
desember 1784 og døde den 4 juni og gravlagt
den 25 juni 1865, han var sønn av Lukas Hansen og Synnøve Olsdatter fra Nordstokke Ao32. Han ble gift den 18 desember 1808 med
Gjertrud Didriksdatter. De fikk 8 barn sammen.
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Josef Johan Nilssen ble født 3 januar og døpt
14 mars 1852 og han døde 20 januar og gravlagt den 26 januar 1926. Han ble gift 19 august
1881 med Inger Marie Josefsdatter som ble
født den 19 august og døpt den 20 august 1854 .
Hun døde den 28 januar og gravlagt den 2 februar 1922, hun døde av sukkersyke. Hun var
datter til Josef Jonassen og Ragla Larsdatter
fra Tjøsvoll bruksnr. 6.

Barn:
1. Johanne Egine, født 25 juli og døpt 20 august 1882. Hun ble gift med Peder Størkersen.
Josef Lukassen Norstokke og Gjertrud Didriksdatter ble
gift 18 desenber 1808.

Far til Josef Johan heter Nils Josefsen og ble
født den 14 november 1819 og døde den 18 juli
1879. Han ble gift 20 juni 1850 med Johanne
Egine Johannesdatter som kom fra Vanse. Nils
var som så mange av mennene i slekten sin,
los. De fikk 7 barn sammen.

2. Ragnhild Josefine, født 13 februar og døpt
den 19 februar 1884. Hun døde ugift i 1962.
3. Hanna Emilie, født 30 juli og døpt den 8 august 1889. Hun ble gift med Knut Sørensen.
4. Janne Martine, født 5 oktober og døpt den
21 oktober 1888 men døde 14 august og
gravlagt den 21 august 1895, hun døde av
hjernebetennelse.
5. Nils, født den 16 mars og ble døpt den 26
mars 1891. Han ble gift med Janna Hansdatter Solberg og de flyttet til Moster.

Nils Josefsen og Johanne Egine Johannesdatter ble gift
den 20 juni 1850.

Josef Johan var med i losbåten og måtte ofte
ro eller seile den hjem alene. I konfirmasjonsalderen rodde han båten fra Bergen til
Kopervik.
I ungdommen reiste Josef Johan til sjøs, men
kom hjem igjen i 30 års aldermen og giftet seg
den 19 august 1881 i Skudenes med Inger
Marie Josefsdatter, hun var datter til Josef
Jonassen og Ragla Larsdatter fra Tjøsvoll bnr.
6. Etter å ha giftet seg flyttet de til Vedavågen
hvor de fikk sitt hjem som de kalte Fagerstrand. De fikk 9 barn men bare 8 vokste opp
her nede i Østhusviken, en datter døde i ung
alder.

Josef Johan Nilssen og Inger Marie Josefsdatter ble gift
den 19 august 1881 i Skudenes.

6. Josef, født 31 mai og døpt den 11 juni 1893.
Han ble gift med Molla Vatne og de flyttet
til Foldøy.
7. Marie, født 2 mai og døpt den 10 mai 1895.
Hun ble gift med Ingvald Sørensen og de
flyttet til Østhus bruksnr. 81.
8. Janna Martine, født 7 august og ble døpt
den 16 august 1896. Hun ble gift med Sivert
Rosberg og de flyttet til Østhus bruksnr. 83.
9. Johan, født 12 februar og ble døpt den 11
mars 1900.
Josef Johan og Inger Marie kom til Østhus
omkring 1880 og Josef ble landhandler. I 1892
kjøpte de dette stykket med 7 øre i skyld av
Tomas Abrahamsen og 2 år senere kjøpte han
Ytre Østhusvika med 2 øre i skyld, bruksnr 15,
av Abraham Kristensen. Så i 1897 kjøpte han
bruksnr. 1 av ungkaren Tomas Olsen. I 1901
kjøpte han Søndre Kvartnesskjeret på Sævik
av Sjur Ånensen, Helmik Helgesen og Hans
Ole Pedersen. Til slutt kjøpte han i 1906 en
liten tomt på Sævik av Rasmus Endresen,
bruksnr. 26. Etter at Josef var død, kjøpte sønnene Nils of Josef dette bruket i 1926, og i 1936
solgte Josef sin part til Nils, bruksnr. 15 fylte
med.
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Josef Johan var best kjent under navnet
“Jøsopp”. I 1882 begynte han å drive handel,
en av de første forretningene her i bygden. Det
ble ikke mange år før Josef Johan hadde arbeidet opp forretningene sin til å bli en av de
største på den tiden. Han måtte utvide gang
på gang. Ved siden av krambua bygde han
bakeri. Baker Torsen fra Sevlandsvik arbeidet
her i 30 år. Ovenfor veien lot han også bygge
et stort hus med vedssval under leilighet ovenpå.
I bakeriet var det godt og varmt når det var
surt ute. Ungene fikk skalker hos Torsen nå
han hadde stekt mandelsnitter. I en stor vassgryte kokte han kringler. På høyloftet over
bakeriet var det kavringlager. Kavring gikk
det mye av til båter, særlig på den tiden da det
foregikk dorging etter makrell på Doggerbank.
Forretningene som omfattet både skipshandel
og bygghandel, økte bare på og når krambua
ble for liten, ble sjøbua pakket full med varer.
Ut mot sjøen var det vinde oppe i mønet og et
tau som gikk gjennom alle gulvene, til lasting
og losing av varer. På sjøbua eller lagerhuset
lå tjæretønner og sirupsfat på krakker. Folk
kom med krukker eller spann til å fylle sirup
i. Varene var stort sett i løsvekt på den tiden.
Det lå ofte vedajekter og losset ved, som det
gikk mye av, blant annet til bakeriet, men
også salg til husholdning.
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fått mye på borg før. Når han skjønte at folk
var ærlige og ville betale, tøyde han seg utrolig
langt, og hadde i tillegg et trøstende ord med
på hjemveien. Barna hadde han særlig et godt
lag med. Han ga seg i snakk med de små når de
kom og skulle handle, og stakk ofte et eller annet lite bort i hånden før de gikk.
Josef Johan Nilssen var en allsidig mann og
full av virkelyst. Han satte i sving mange ting,
sild og fisk begynte han tidlig å kjøpe. I mange
år holdt han til på “Bjellandshuset” i Kvartnes
med sildesalting og fisketørking sammen med
Chr. Bjelland fra Stavanger. Omkring 1912
brant “Bjellandshuset” opp, og da satte Josef
Johan opp på samme grunn et nytt modern
hus med sildekummer. Her drev han også
trankokeri.
Sammen med sønnene sine bygde han omkring
1920 et stort sjøhus med sildekummer i Sævikviken. Begge sjøhusene som Josef Johan i sin
tid bygde, eksisterer den dag idag. Den tiden
da vårsilden gikk inn i fjorden, tidlig på 1900
tallet, og de kunne ta den med landnot, kostet
Josef Johan Nilssen notbruk, som han styrte
med så lenge landnotfisket varte. Vedavågen
var den gang regnet som den beste og eneste
brukbare kastevågen på Vest-Karmøy, der
konsentrasjonen av notbruk også var størst.
Dorgefisket etter makrell på Doggerbank var
han også engasjert i. Han fikk bygget seilkutteren “Heim” ved et treskipsbyggeri I Hardanger, som han rustet ut. Skipper var Jonas Tjøsvoll, en slektning av hans kone Maria.

Dette er Kvartnesholmen hvor Josef Johan Nilssen hadde
eiendom.

Josef Johan Nilssen var en vennesæl mann og
gledet seg når han fant en eller annen å snake
med. På krambua samlet mannfolkene seg til
prat og diskusjon i kveldstimene. Det var godt
med en hvilestund på den gamle trebenken.
Her løste man datidens problemer. Josef
Johan hadde et spesielt lag til å handle, alle
pratet han med. Når folk kom til han nedtynget av økonomiske sorger, var han ikke den
mann som viste dem døren, enda om de hadde

De første banklokalene var i Sivert Rosbergs hus, først i
tredje etasje og siden i første etasje. Sivert Rosberg var gift
med Janna Martine som var datter til Josef Johan Nilssen.

I 1919 overtok sønnene forretningene og Josef
kjøpte seg da jordeiendom oppe på Østhus, hvor
han sammen med yngste sønnen Johan, bygde seg
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et heller stort bolighus, huset ble senere kjøpt
av Håkon Hatløy. Han bygde også løe på eiendommen og drev jordbruk noen år ved siden
av de andre gjøremålene til denne driftige
mannen.

K a rm ø y

hjem. Josef Johan Nilssen var aktiv helt til det
siste, og døde så å si “på sin post”. Han drev
med et eller annet arbeid på sildesalteriet i
Sævikviken, da han falt ned i en sildekum og
våknet ikke mer. Han døde den 19 januar
1926.
I minnesordet etter Josef Johan Nilssen i Stavanger Aftenblad, skrev Ingolf Ytreland blant
annet:
“Ein arbeidsmann har Josef Nilssen vore, ein
forretningsmann med klare liner og godt hjartelag. Han åtte eit mot som aldri sveik, og eit lyst
sinn. Midt i dei tyngste stormane hadde han eit
morosamt ord på tunga, og når andre vilde lagt
inn årene, fann han utveg or knipetaket”.

Det var et tungt slag for Josef da konen hans
Inger Marie døde 28 januar 1922, men i savnet etter hustruen, trøstet han seg med barna
og spesielt barnebarna, som han samlet om
seg så ofte de kunne komme til ham i hans nye

Den gamle krambua i Østhusviken med husene
omkring fikk stå til 1939. Da la en storbrann
hele seks huser i ruiner. Sønnen Nils Nilssen
var da alene om forretningene sammen med
sin sønn Josef. Nytt og tidmesseig forretningsbygg ble oppsatt under krigen i nærheten av
den gamle krambua. I dag er det fjerde generasjon som driver det tradisjonsrike handelsfirmaet.

V e k t .
V a r i e r t e
e n
d e l
f r a
d i s t r i c t
e l d r e
t i d .
S t a n d a r d i s e r t

1 bismerpund (bpd).

t i l
f r a

d i s t r i c t
1 6 8 3 .

I

Iflg. bygdebok fra Ulvik def. lik 3 pund = 4
spann = 72 merker = 17,93 kg.

5.977kg (etter standard 1683). (vanligvis
bare omtalt som pund, se nedenfor) (I Fit- 1 remål.
jar bygdebok 1986 definer som 5,44 kg.
1/4 lispund (Nes bygdebok 2006)
3 pund = 24 merker = 5,14 kg. i G&Æ soge 1 lodd.
fra Sveio. 5,16 kg i G&Æ fra Ulvik.
4 kvintin = 14,624 gram (før 1683). Fra 1683
1 kvintin.
15,62 gram.
1/4 lodd )sølv) = 3,65 gram (før 1683). Fra 1 mark (merker).
1683: 3,9 gram.
1/2 skålpund = 16 lodd = 233,85 gram (før
1 lispund.
1683). Fra 1683 = 249,87 gram. Er etter
1887 def. som 1/4 kg. mark og brukt som
1/20 skippund = 36 pundmark (à 257,2 g) =
skyldenhet. Iflg. G&Æ soge fra Sveio def. lik
9,26 kg. (I 1563 ifg. Fusa bygdebok).
ca. 215,8 g.(I Ulvik = 249, 06 gram) (I Fjaler
16 skålpund = 7,488 kg. (før 1683 = 7, 68 kg.
214,32 g.)
(etter 1683).
1 laup (smør).
3 pund = 72 merker = 17,93 kg (ca. 16,2 liter).

1pund (smør).

24 mark = ca. 5,6 kg (før 1683). Fra 1683 ca.
6 kg.

Iflg. Fitjar bygdebok 1986 def. lik 4 pund = 1 pund (korn).
144 kg(=2 tønner = 4 vetter = 24 spann)
6 spann = 72 merker = ca. 15,4 kg.
Iflg. bygdebok fra Sveio/Ølen/Fana def. lik 1 vett.
3 pund = 4 spann = 72 merker = ca. 51,4 kg.
Kornmål = ca. 46 kg. og brukt som never.

P a g e

1 7

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

U v i k ( U t v i k ) f r a b r u k s n r. 6 .

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

Bruksnr. 6.

Barn:

1. Ingeborg Elisabet, født 26 desember 1820 og
døpt den 1 januar 1821. Hun ble gift med Jon
1. I perioden 1820 til 1852 hadde vi Kristian Matssen. Ingeborg Elisabet og Jon bosatte seg
Olsen som ble døpt14 april 1793, han var
på Utvik Ao-41.
sønn av Ola Asbjørnsen og Elisabet Kris2. Anna Sofie, født 17 september 1823 men døde
tensdatter på Nordre Velde bruksnr. 3-3.
19 september samme året.
Han giftet seg 20 juli 1820 med Anna
Marta Bårdsdatter som ble døpt 19 april 3. Hans Ole, født 14 februar 1825 og døde 16
april 1894. Han ble gift 20 november 1851
1795 og døde 12 oktober 1863 (det står
med Sofie Jakobsdatter som ble født 1828 og
Anna Marta Hansdatter men det er ingen
døde 1900, hun var datter av Jakob Pedersen
som heter Hansdatter som døde den datoen
og NN på Storgrange i Flekkefjord. Hans Ole
så dette må være feil), hun var datter av
og Sofie bosatte seg på Utvik bruksnr. 6-2.
Bård Knutsen og Ingebjørg Larsdatter fra
Utvik bruksnr. 1.
4. Anna Sofie, født 22 januar 1828 og ble gift
Utskilt fra bruksnr. 5 i 1820.

med Johannes Rasmussen. Anna Sofie og Johannes bosatte seg på Fikstvedt i Skjold.
5. Bård Kristian, født 16 juli 1832 og døde den
14 mars 1917. Han ble gift 30 mars 1854 med
Anna Katrine Nilsdatter som ble født 1823 og
døde den 11 februar 1914, hun var datter av
Nils Hanssen Buch og NN fra Flekkefjord.
Bård Kristian og Anna Katrine bosatte seg på
Utvik Ao-53.
Kristian Olsen og Anna Marta Bårdsdatter ble gift den 20
juli 1820.

6. Anna Marta, født 28 juli 1837 og ble gift 27
desember 1867 med Sivert Toresen Moen
som ble født ca. 1835, han var sønn av Tore
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Olsen og NN fra Rennebu. Når Anna Marta
Kristiansdatter døde den 28 juni 1873, dag
før så døde hennes datter bare 2 dager gammel. Sivert ble gift i 1874 med Åsa Kristine
Knutsdatter.
Kristian og Anna Marta bygslet 12 spann
korn av parten til Meinert Pieters i 1820 og er
ført i futens kassabok på dette fram mot
1850. Sønnen Hans Ole ser ut til å ha fått tatt
over senere, og parten fikk eget bruksnummer etter å ha blitt skylddelt. Kristian fikk i
1816 datteren Berta Oline med en Ragnhild
Andersdatter Nyvoll. Berta Oline Kristiansdatter ble gift med Anders Rasmussen som
kom fra Fitjar, de bosatte seg på Mykje Ao22.

2.

I perioden mellom 1852 og 1870 hadde vi
Hans Ole Kristiansen som var sønn til forrige
bruker. Hans Ole ble født den 14 september
1825 og døde den 16 april 1894. Han ble gift
den 20 november 1851 med Sofie Jakobsdatter som ble født 1828 og døde den 17 oktober
1900, hun var datter av Jakob Pedersen og
NN på Stordrange i Flekkefjord.

S l e k t s f o r u m
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her med 1 hest, 4 kyr og 3 sauer og sådde 3/8
tønne bygg, 4 tønner havre og 2 tønner poteter.
Da de flyttet her ifra fall denne jorda tilbake til
de andre 12 spann korn som Kielland pakta
bort og bruksnr. 5 og 6 ble resten av hundreåret brukt under ett. I 1875 var de husmannsfolk. Hans Ole er nevnt bøkker da på
Avaldsnes.

Bruksnr. 7.
Utskilt fra bruksnr. 1 i 1810.

1.

I perioden 1810 til 1820 hadde vi Kristen
Jakobsen på Utvik bruksnr. 1. Han var døpt
den 19 januar 1772 og døde 24 april 1814 bare
44 år gammel, han var sønn av Jakob Kristensen og Katrine Larsdatter fra Utvik Ao-26.
Han ble gift 12 juli 1800 med Ingeborg Larsdatter som ble døpt 12 april 1762 og døde 10 august 1850 88 år gammel, hun var datter av Lars
Hanssen og Todni Hansdatter fra Skeie
bruksnr. 2.

Kristian og Ingeborg ble gift den 12 juli 1800.
Hans Ole Kristiansen og Sofie Jakobsdatter ble gift 20
november 1851.

Barn:
1. Anna Gurine, født 17 mai 1852.
2. Elisabet Serine, født 28 februar 1854.
3. Jakobine, født 16 august 1856 og ble gift
1893 med Omund Olsen. Jakobine og
Omund bosatte seg på Utvik Ao-43.
4. Kristian, født 17 september 1859.
5. Anna Regine, født 16 juni 1862 og ble gift
med Jørgen Klausen. Anna Regine og Jørgen bosatte seg på Utvik.
6. Hans Ole, født 14 januar 1865.
7. Ingeborg Marie, født 17 november 1867 og
ble gift med Knut Matias Toresen som ble
født 1865, han var sønn av Tore Knutsen
og Berta Augustsdatter fra Fosnaneset
bruksnr. 3. Ingeborg Marie og Knut Matias bosatte seg på Utvik Ao-143.
Hans Ole og Sofie tok over bruken av disse 12
spann korn etter foreldrene da de giftet seg
og brukte jorda som pakterer. I 1865 satt de

Barn:
1. Marta Katrine, døpt 11 januar 1801 og døde
1840. Hun ble gift 21 april 1824 med Ivar
Andersen som ble døpt 4 januar 1794 og
døde 19 august 1840, hans foreldre er Anders Myressen og NN og de kom fra Hamre
prestegjeld i Hordaland. Marta Katrine og
Ivar bosatte seg på Utvik Ao-65.
2. Lars, født 1802 men døde 24 april 1803.
3. Jakob, født 30 september 1804 men døde 19
oktober 1811.
Kristen og Ingeborg var først bosatt på Utvik
bruksnr. 1-3 hvor alle barna er født, hvor de
stod for 24 spann korn i en ti års tid til Ingeborg sin eldste sønn tok over. Ingeborg var
enke etter Bård Knutsen fra bruksnr. 1-2 , de
hadde 7 barn sammen men 3 døde i ung alder.

2.

Fra 1820 til 1852 hadde vi Bård Bårdsen
som ble født 25 mars 1799 og døde 19 mai 1865,
han var sønn av Bård Knutsen og Ingeborg
Larsdatter fra Utvik bruksnr. 1-2,( hun ble gift
senere med forrige bruker). Han ble gift 6
januar 1820 med Marta Kristine Kristensdatter
som ble født 31 oktober 1787 og døde 24 mai
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1875, hun var datter av Kristen Kristenesen
og Dorte Jensdatter fra Utvik Ao-9.

Bård Bårdsen og Marta Kristine Kristensen ble gift den
31 januar 1820.

Barn:
1. Bård, født 25 august 1820 og reiste til
Amerika 6 mars 1850.
2. Ane Dorte, født 3 juni 1823 og døde 1 desember 1895. Hun ble gift 6 april 1843
med Anders Halvorsen som ble døpt 25
desember 1810 og døde 9 juli 1895, han
var sønn av Halvor Ivarsen og Anna
Andersdatter Eidesheim i Hosanger. Ane
Dorte og Anders bosatte seg på Fiskå
bruksnr. 3.
3. Kristen, født 3 desember 1825 og døde 21
oktober 1886. Han ble gift 1 juli 1852 med
Ingeborg Tommasdatter som ble født 16
september 1825 i Nordre-Aurdal og døde
1910, foreldrene er Tommas Tommassen
og Siri Halvorsdatter de kom fra Vang i
Valdres. Ingeborg flyttet til Kolnes den 29
april 1851 for å tjene. Kristen og Ingeborg
bosatte seg på Utvik bruksnr. 8-1.
(Når Ingeborg gifter seg så heter faren Tomas
Halvorsen noe som må være feil. Hun kommer
til Kolnes den 29 april 1851 og der står det at
hun er født i Nedre Aurdal den 16 september
1825 og der står det at faren heter Tomas
Tomassen og moren heter Siri Halvorsdatter.
Det samme gjelder når hun ble konfirmert.)
4. Ingeborg Serine, født 4 desember 1827 og
døde etter 1884. Hun ble gift med Osmund
Østensen som ble født 23 januar 1824 og
døde 2 juni 1884, han var sønn av Østen
Samuelson og Kirsti Osmundsdatter fra
Feøy Ao-28. Ingeborg og Osmund bosatte
seg på Bø bruksnr. 6.
Bård bygslet disse 6 spann korn etter moren i
1820 og ser ut til å ha bodd her med familien
sin til 1852.

3.

I perioden 1852 til 1920 hadde vi Kristen
Hans-Knutsen som ble født 22 juni 1831, han
var sønn av Hans Knut Bårdsen og Mangela
Ådnesdatter fra Utvik bruksnr. 1-4. Han ble
gift 22 april 1892 med Mette Eline Larsdat-

S l e k t s f o r u m
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ter som ble født 4 mars 1865, hun var datter av
Lars Nilsen og Brynhild Hinderaker fra Norheim bruksnr. 4-2.

Kristian Hans-Knutsen og Mette Eline Larsdatter ble gift
den 22 april 1892.

Barn:
De fikk ingen barn.
Kristen ser ut til å ha tatt over dette bruket i
begynnelsen av 1850 årene og satt her i flere
tiår som ungkar før han giftet seg i 1892. I 1865
hadde han 4 kyr, 4 sauer og 1 svin og sådde 1/4
tønne bygg, 4 tønner havre og 2 tønner poteter.
I 1920 solgte han til Torger Jakobsen Sørbø,
men holdt igjen en liten parsell.

4.

I perioden 1920 og ut over hadde vi Torger
Jakobsen Sørbø som ble født 8 desember 1890
og døde 9 desember 1962, han var sønn av Jakob Sørbø og Asseline NN fra Rennesøy. Han
ble gift 13 mars 1916 med Anna Gurine Aadnesdatter Utvik som ble født 18 mars 1893 og
døde 13 0ktober 1979, hun var datter av Aadne
Aadnesen Utvik og Anna Oline Olsdatter fra
Utvik bruksnr. 1.

Torger Jakobsen Sørbø og Anna Gurine Aadnesdatter den
13 mars 1916.

Barn:
1. Gudrun, født 26 januar 1917 og ble gift med
Ole Peder Johannes Brandal, de bosatte seg
på Utvik bruksnr. 41.
2. Anna Oline, født 18 februar 1919 og ble gift
med Karl Harry Ohm Johnsen, de bosatte
seg i Haugesund.
3. Kristen, født 20 februar 1921 og ble gift med
Ruth Vigdis Sandsmark, de bosatte seg på
Utvik.
4. Jakob, født 6 november 1922 og ble gift med
Hjørdis Lien, de bosatte seg på Utvik.
5. Astrid, født 10 august 1924.
6. Arne, født 21 mai 1926 og ble gift med Iris
Mae Sorensen, de bosatte seg i Burnaby B.C.
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7. Tora, født 7 juni 1928 og ble gift med 2. I perioden fra 1863 og utover hadde vi Neri
Sigurd Bless.
Gregorsen Kleven som ble født 22 februar 1825
8. Ragnhild, født 13 november 1930 og ble og døde 1909, han var sønn av Gregor Nerisen
gift med Karl Hjelmås.
og Gunhild Halvorsdatter Kleven fra Tinn i
9. Marie Kristine, født 8 mai 1933 og ble gift Telemark. Neri Gregorsen Kleven flyttet til Utvik 4 desember 1847. Han ble gift 1. gang 23 aumed Svein Ingvar Sletten.
gust 1855 med Gunhild Tønnesdatter som ble
10.Leiv, født 12 april 1934 og ble gift med født 19 april 1828 og døde 10 juni 1884, hun var
Inger Johanne Eliassen.
datter av Tønnes Tønnessen og Ingeborg Svends11.Torger, født 5 juli 1936 og ble gift med datter Myland på Myland i Gyland (Bakke sogn)
Vest-Agder.
Marit Irene Stakkestad.

Bruksnr. 8.
Utskilt fra Bruksnr. 7 i 1852.

1.

I perioden fra 1852 til 1863 hadde vi Kristen Bårdsen som ble født 3 desember 1825 og
døde 21 oktober 1886, han var sønn av Bård
Bårdsen og Marta Kristine Kristensdatter fra
Utvik bruksnr. 7. Han ble gift 1 juli 1852 med
Neri Gregersen og Gunhild Tønnesdatter ble gift den 23
Ingeborg Tommasdatter som ble født 1825 og
august 1855.
døde 1910, hun var datter av Tommas Tommasen og Siri Halvorsdatter fra Vang I Han giftet seg 2. gang 11 september 1890 med
Valdres.
Bolette Knutsdatter som ble født 19 februar
(Når Ingeborg gifter seg så heter faren Tomas 1839, hun var datter av Knut Johannessen og
Halvorsen noe som må være feil. Hun kommer Anna Marie Gunnarsdatter fra Søre-Våge
til Kolnes den 29 april 1851 og der står det at bruksnr. 3.
hun er født i Nedre Aurdal den 16 september
1825 og der står det at faren heter Tomas
Tomassen og moren heter Siri Halvorsdatter.
Det samme gjelder når hun ble konfirmert.)
Neri Gregorsen og Bolette Knutsdatter ble gift den 11 september 1890.

Barn fra 1. ekteskapet:
Kristian Bårdsen og Ingeborg Tommasdatter ble gift den
1 juli 1852.

Barn:

1. Gustav Tobias, født 9 mars 1856, han ble
hjemmedøpt den 15 mars men døde 15 mars
samme året. Døde 6 dager gammel.
2. Gustav Tobias, født 17 mars 1858 men døde 3
august 1884. Han var ungkar og snekker som
yrke.

1. Marta Kristine, født 13 mars 1853 men
3. Nils Kristian, født 11 november 1861 men
døde 26 mars samme året.
døde 7 januar 1880. Han arbeidet som snek2. Siri Magdalena, født 13 november 1854 og
ker og var ungkar.
ble gift 21 juni 1873 med Erik Mikal
Thormundsen Lindø som ble født 1851, 4. Ida Gurine, født 15 august 1866 og døde 9
november samme året 12 uker gammel.
han var sønn av Tormod Olsen Lindøen
og Anna Eriksdatter fra Lindøy bruksnr. 5. Ida Gurine, født 23 november 1867 og ble gift
1. Siri og Mikal bosatte seg på Våge
27 november 1890 med Peder Jakob Pedersen
bruksnr. 1.
som ble født 27 januar 1862 og døde 1949,
han var sønn av Peder Pedersen og Astrid
Kristen og Ingeborg er nevnt her i Utvik noen
Askilsdatter fra Landa bruksnr. 3-2. Ida og
år i 1850 årene. Da flyttet de til Våge
Peder Jakob bosatte seg på Landa bruksnr. 3.
bruksnr. 6, det er der barna er født.

P a g e

2 1

Bolette Knutsdatter var enke etter Torkel
Bjørnsen Lindeland på Avaldsnes når hun
giftet seg med Neri Gregorsen. Neri Gregersen kom sammen med to brødre den 4 desember 1847 til Karmøy, alle bosatte seg på
Utvik. Neri feste en hustomt her på bruksnr.
8 i 1863. I 1865 er han kalt strandsitter og
snekker. Da hadde de bare 1 svin. I 1875 er
han nevnt snekker med jord og 1 ku og 3
sauer. Han levde her fremdeles ved folketellingen i 1900.

3.

Etter Neri Gregorsen hadde vi en kar som
heter Alfred Martin Knutsen Veland som ble
født 11 april 1901, han var sønn av Knut Andersen Veland og Synnøve Andersdatter fra
Myking i Lindås. Alfred Martin ble gift 29
mars 1924 med Inga Elise Lydersdatter Olsen
som ble født 15 februar 1899, hun var datter
av Lyder Andreas Olsen og Ingeborg Elisabet
Johnsdatter fra Utvik bruksnr. 4.

S l e k t s f o r u m
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Sivert Olai Johnsen og Margrethe Eriksdatter ble gift den
25 juni 1885.

Barn:
1. Olaf Johan, født 8 november 1885 i Hinderaker. I 1900 folketellingen var han butikkdreng hos faren.
2. Erik Ulrik, født 6 juli 1889 i Utvik.
3. Marie, født 22 november 1892 i Hinderaker
og ble gift med Th. Kvale.
Denne familien eide garden på Hinderaker,
men bosatte seg her på Utvik som Landhandlerer. De er nevnt i folketellingen fra 1900.

Bruksnr. 10 Liljedal.
Utskilt fra bruksnr. 4 i 1895.

1.
Alfred Martin Knutsen Veland og Inga Elise Lydersdatter
Olsen ble gift 29 mars 1924.

Barn:
1. Kåre, født 24 juli 1924 og ble gift med Emmeline.

Fra 1895 og fram over hadde Hans Kristian
Olsen som ble født 24 mars 1866, han var sønn
av Ola Gregorsen og Synnøve Olsdatter fra Utvik bruksnr. 4. Han ble gift 14 mai 1890 med
Ingeborg Oline Hansdatter som ble født 6 mars
1867, hun var datter av Hans Ole Eriksen og
Ingeborg Sofie Kristoffersdatter fra Røyksund
bruksnr. 7.

2. Halvard Matias, født 30 desember 1925 og
ble gift med Gunborg Andersen, de
bosatte seg på Utvik.
3. Solfrid, født 2 november 1930 og ble gift
med Erling Johansson.
4. Lillie, født 11 mars 1935 og ble gift med
Arne Steinstø.

Bruksnr. 9 Tungesvika.
Utskilt fra bruksnr. 4 i 1895.

1.

Fra 1895 og videre hadde vi Sivert Olai
Johnsen som ble født 30 januar 1858 og døde
13 august 1926, han var sønn av John Eliassen og Marta Karine Johnsdatter fra Hinderaker bruksnr. 3. Han ble gift 25 juni 1885
med Margrethe Eriksdatter som ble født 12
august 1858 og døde 18 august 1928, hun var
datter av Erik Baardsen og Ragnhild Jonsdatter Nordnes som kom fra Sogndal i Sogn
og Fjordane fylke. Etter 1900 folketellingen
så driver Sivert og hans konen Margrethe
landhandel.

Hans Kristian Olsen og Ingeborg Oline Hansdatter ble gift
den 14 mai 1890.

Barn:
1. Gustav Ludvig, født 27 april 1891 og ble gift
med Hanna Skogland.
2. Hanna Sofie, født 22 mai 1893 men døde 20
april 1900.
3. Alie Synnøve, født 21 mai 1896 og ble gift
med Mandius Larsen.
4. Hans Kristian, født 2 oktober 1898 og ble
gift med Hanna Ingebretsen.
5. Hanna Sofie, født 16 oktober 1903.
6. Ola, født 3 februar 1908.
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Bruksnr. 11 Frydenlund.
Utskilt fra bruksnr. 2 I 1897.

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

mer å finne ut når de er født osv. ), hun var datter av Gudmund Torsteinsen og Ales Jensdatter
fra Sandhåland Ao-3.

1.

Bård Bårdsen som ble født 21 januar
1863, han var sønn av Bård Nilsen og Gjertrud Margrete Ådnesdatter fra Skeie
bruksnr. 1. Han ble gift 9 april 1886 med
Helga Lovise Ådnesdatter som ble født 28
januar 1863, hun var datter av Ådne Olsen
og Anna Larsine Kristiansdatter fra Myklebust Ao-46.

Sivert Larssen og Olene Gudmundsdatter ble gift den 12
april 1861 i Skudeneshavn.

Barn fra 1. ekteskapet:
1. Peder, født 10 september 1850.
2. Lars Andreas, født 29 mars 1853.
3. Berta Kristine, født 24 april 1858 og gift med
Gudmund Håkonsen.

Bård Bårdsen og Helga Lovise Ådnesdatter ble gift den 9
april 1886.

Barn:
1. Bård Matias, født 2 september 1886.
2. Ådne, født 12 desember 1887.
Bård og Helga Lovise er nevnt som gardsbrukere på Utvik de første årene etter at de
var gifte. Trolig var de pakterer på et av
brukene, kanskje bodde de her på Bruksnr.
11.

2.

Fra 1900 hadde vi Sivert Larssen som ble
født 15 august 1829 i Domkirken i Stavanger,
han var sønn av Lars Olsen Haaland og Andrea Svendsdatter fra Kolstø Ao-30,det ser ut
som foreldrene og besteforeldrene til Sivert
kom fra Stavanger. Han ble gift 10 juni 1852
med Anna Karine Olsdatter som ble født 19
mai 1826 (men da står det bare Karine) og
døde 27 august 1859, hun var datter av Ola
Halvorsen og Anna Marie Larsdatter fra Sørstokke bruksnr. 5. Anna Karine var enke etter Peter Kristian Jensen.

Barn fra 2. ekteskapet:
4. Gudmund Andreas, født 15 juli 1860.
5. Kornelius, født 1 mars 1863 men døde 24 desember 1864.
6. Kornelius, født 26 oktober 1865.
7. Karoline, født 24 juli 1868.
8. Vegner Olava, født 19 oktober 1870 men
døde 16 januar 1872.
9. Sivert, født 24 september 1872 og ble gift
med Helene Sørensdatter etter 1900.
Folketellingen i 1900 så hadde han et busted
i Holmedal i Sandefjord og da var han
maskinist på båt og han var ungkar.
10. Tønnes, født 30 april 1875.
Sivert og huslyden bodde først mange år i
Kopervik der han er nevnt vekter, stevnevitne
og murer. Like før århundreskiftet kom de her
til Utvik og slo seg ned på bruksnr. 11 som var
Utskilt fra bruksnr. 2 i 1897, han er også her
nevnt som murer. Sønnen Sivert, som var
dampskipsmaskinist bodde hjemme hos de ved
folketellingen i 1900.

3.

Sivert Larssen og Anna Karine Olsdatter ble gift den 10
juni 1852.

Sivert ble gift 12 april 1861 i Skudeneshavn
for andre gang med Olene Gudmundsdatter
som ble født 1833 (etter brannen i Falnes
Prestegard 1840 er jeg redd det gikk en del
kirkebøker med i brannen slik at det er proble-

Fra 1903 og ut over hadde vi Nils Knutsen
som ble født 24 september 1845 og døde 18 november 1920, han var sønn av Knut Kristiansen
og Berta Malene Johannesdatter fra Kolstø
bruksnr. 13. Han ble gift 1. gang 14 oktober
1880 med Marta Elisabet Johannesdatter som
ble født 5 juni 1852 og døde 26 oktober 1892,
hun var datter av Johannes Johannessen og
Tonette Martine Tollaksdatter fra Rygge
bruksnr. 1-12. (Det står at han heter Johannes
Askildsen men det er feil for det er faren som
heter det, han heter Johannes Johannessen).
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denlund, bruksnr. 12 eide også Nils.

Bruksnr. 13 Solheim.
Utskilt fra bruksnr. 1 i 1900.
Nils Knutsen og Marta Elisabet Johannesdatter ble gift
den 14 oktober 1880.

Det 2. ekteskapet til Nils var 5 februar 1898
med Tala Sofie Andreasdatter som ble født 29
august 1867 og døde 1 mars 1900 av lungebetendelse, hun var datter av Andreas Sveinsen
og Elisabet Knutsdatter fra Skeie bruksnr. 2.

1.

Fra 1895 og ut over hadde vi Hans Knut
Torbjørnsen som var født 21 juli 1866 og døde
1960, han var sønn av Torbjørn Torbjørnsen
og Anna Marta Jakobsdatter fra Vårå Ao-33.
Han ble gift 12 oktober 1889 med Karen Serine
Pedersdatter som ble født 5 oktober 1865 og
døde 12 februar 1937, hun var datter av Peder
Jakob Pedersen og Anna Karine Knutsdatter
fra Søre Velde bruksnr. 3.

Nils Knutsen og Tala Sofie Andreasdatter ble gift den 5
februar 1898.

Det 3. ekteskapet til Nils var 7 mai 1903 med
Anna Johanna Andreasdatter som ble født 19
august 1870 og døde 1948, hun var datter av
Andreas Sveinsen og Elisabet Knutsdatter fra
Skeie bruksnr. 2. Tala Sofie fra Nils sitt 2. ekteskap og Anna Johanna var søster.

Nils Knutsen og Anna Johanna Andreasdatter ble gift den
7 mai 1903.

Barn fra 1. ekteskapet:
1. Janna Marie, født 8 september 1881 men
døde 22 september 1881 men ble ikke jordfestet før den 26 mars 1882 .

Hans Knut Torbjørnsen og Karen Serine Pedersdatter ble
gift den 12 oktober 1889.

Barn:
1. Kaia Jakobine, født 12 august 1890 (det er
feil som står på Slektsforum sine side) og ble
gift 7 juni 1914 med Arne Vaage som ble
født 16 august 1892 i Haugesund, de flyttet
til Haugesund. Arne Vaage var sjømann,
kokk.
2. Thea Amalia, født 27 mai 1892 og ble gift 27
mai 1922 med Jon Ingvald Haugen som ble
født 1895, de flyttet til Trondheim.
3. Jakob, født 16 april 1894. Han reiste til
Amerika.

2. Janna Marie, født 4 september 1883.

4. Hektor Kornelius, født 11 juni 1896.

Barn fra 2. ekteskapet:

5. Janna Bergljot, født 14 juni 1898 og ble gift
med Sverre Gran, de flyttet til Sandnes.

3. Nils Selmer, født 14 september 1899.

Barn fra 3. ekteskapet:
4. Knut, født 8 september 1903.
5. Andreas, født 8 september 1903. Tvilling
med Knut. Døde ugift 25 desember 1924.
6. Bernt Matias, født 19 januar 1906 og reiste
til Amerika.
7. Elisabet, født 29 november 1908 og døde 15
november 1938.
Nils og huslyden bodde først mange år på Kolstø før de like over århundreskifte kom her til
Utvik og bosatte seg. Nils var skipper, en periode ble han kalt dampskipsfører. Øvre Fry-

6. Peder, født 13 oktober 1900 og ble gift med
Elisabet Håland.
7. Erling Kristian, født 15 juni 1903 og ble gift
med Agnes Rasmussen.
8. Karen Olava, født 12 august 1905 og ble gift
med Jonas Nesheim, de flyttet til Stavanger.
9. Tora, født 16 mai 1908 men døde 29 mars
1910.
Hans Knut og Karen Serine bodde på Velde til
omkring 1895. De tre eldste barna ble født der.
Så flyttet de her til Utvik der de fikk skilt ut en
tomt. De skrev seg gjerne med familienavnet
Velde. Hans Knut er nevnt teglverksarbeider.
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Askildsen fra Landa bruksnr. 3.

Utskilt fra bruksnr. 3 i 1900.

1.

Fra 1900 til 1907 hadde vi Berge Andersen
som ble født 1 mars 1861 og var sønn av Andreas Olsen og Cecilie Bergesdatter fra Vikedal. Han ble gift 2 mai 1884 med Berthe Serine Oddsen som ble født 24 september 1861,
hun var datter av Aad Aadsen og Anna Dagfinsdatter fra Sand.

Berge Andreassen og Berthe Serine Oddsen ble gift den 2
mai 1884.

Barn:
1. Andreas, født 21 september 1884 i Vikedal
og ble kontorist på lensmannskontoret.
2. Ottar, født 1 oktober 1888 i Haugesund
men døde 11 januar 1908.

Elias Kristian Knutsen Haavig og Eli Agnete Pedersdatter
ble gift den 7 mai 1896.

Barn:
1. Knut Marselius, født 19 desember 1896 i
Haugesund og ble gift med Nelly Marie Kalstø. De bosatte seg på Utvik bruksnr. 78.
Han var bankassistent
2. Astrid, født 26 mai 1899 i Haugesund og ble
gift med Andreas Skeie.
3. Peder, født 6 september 1903 i Skåre i
Haugesund og ble gift med Asta Cecilie Utvik. De bosatte seg på Utvik bruksnr. 5.
4. Marta, født 11 juli 1906 i Skåre i Haugesund og ble gift med Knut Sjøllingstad.

3. Anna , født 11 august 1890 i Haugesund.

5. Elise Dortea, født 28 oktober 1908 i Avaldsnes og ble gift med Mangor Salomonsen.

4. Cecilie, født 23 november1892 og døpt 1
januar 1893 i Tysvær.

6. Alf Kristian, født 10 april 1910 i Avaldsnes
og ble gift med Martha Johansen.

5. Bjarne, født 21 oktober 1894 i Tysvær.
7. Gudrun (Urnes), født 14 desember1898 og
døpt 15 januar 1899 i Tysvær.

Elias Kristian Knutsen Haavig var kaptein. De
kjøpte Alfheim av lensmann Berge Andreassen
og bosatte seg her før 1908. De er bare 2 av
barna som ble født på Avaldsnes, resten er født
i Haugesund.

8. Egil, født 18 mai 1900 i Avaldsnes.

Bruksnr. 15. Sjøtun

6. Bergljot, født 13 januar 1897 i Tysvær.

9. Sigrun, født 15 juni 1902 i Avaldsnes men
døde 31 desember 1906.
10.Berta, født 7 april 1905 i Avaldsnes.
11.Sigrun, født 11 november 1907 i Avaldsnes.
Berge Andreassen var lensmann i Avaldsnes
og satt med både dette bruket og bruksnr. 15
ved århundreskifte. Men etter noen år solgte
han bruksnr. 14 til neste bruker, Elias Kristian Haavig. De hadde bodde flere steder før
de kom hit til Utvik. I 1884 var de fremdeles i
Vikedal. Mellom 1888 og 1890 bodde de I
Haugesund, men fra 1892 til 1898 i Tysvær. I
1900 vat de kommet hit til Avaldsnes.

Utskilt fra bruksnr. 1 i 1900.

1.

Lensmann Berge Andreassen eide også
dette bruket Utenom bruksnr. 14 Alfheim.

2.

Fra 1920 og utover hadde vi Jens Clausen
som ble født 15 desember 1898 og døde 2 oktober 1983, han var sønn av Jens Klausen og
Martha Serine Klementsdatter fra Utvik Ao54. Han ble gift 28 januar 1922 med Anna Serine Nygård som ble født 31 januar 1903 og
døde den 15 februar 1999, hun var datter av
Andreas Nygård og Else Marie Akselsdatter
Gjersvik fra Fiskå bruksnr. 5.

2.

Fra 1907 og utover hadde vi Elias Kristian
Knutsen Haavig som ble født 4 september
1873 og døde 1948, han var sønn av Knut
Knutsen og Marta Serine Eliasdatter fra Våge
Ao-17. Han ble gift 7 mai 1896 med Eli Agnete
Pedersdatter som ble født 27 september 1869
og var datter av Peder Pedersen og Astrid

Jens Clausen og Anna Serine Nygård ble gift den 28 januar
1922.
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Barn:
1. Else Marie, født 12 februar 1922 og ble gift
med Andreas Aasbø. Neste bruker.

3.

Andreas Aasbø som overtok her ble født
15 april 1921, han var sønn av Haldor og Bertine Aasbø fra Sveio. Han ble gift 1945 med
Else Marie Clausen som ble født 12 februar
1922 og er datter til forrige bruker.
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Magne Hansen Nesse og Magdalene Alberta Joakimsdatter
ble gift den 8 november 1919.

Barn:
1. Leif, født 16 august og døpt 9 november
1919. Han ble gift med Gina Johansen. De
bosatte seg på Utvik bruksnr. 36.
2. Magnhild, født 2 november 1920 og døpt 1
januar 1921. Hun ble gift med Peder Eide. De
bosatte seg på Eide.

Barn:

Bruksnr. 18. Heimro.

1. Anna Jorunn, født 8 november 1946 og ble
gift med Knut Antonsen. De bosatte seg i
Røyksund.

1.Fra 1905 så hadde vi Ole Johan Torgilsen
Eide som ble født 7 august 1862 og døde 5 desember 1949, han var sønn av Torgils Samsonsen og Ingeborg Margrete Kristiansdatter fra
Flesland bruksnr. 7 Indre Eide. Han ble gift 8
november 1911 med Ingeborg Nesse som ble født
31 desember1869 og døde 7 januar 1959, hun
var datter av Hans Svendsen Nesse og Inger Kittelsdatter Nesse fra Gjesdal i Lyse.

2. Karl Johan, født 3 mai 1951. Bosatt på
Avaldsnes.

Bruksnr. 16. Heimly.
1. Her hadde vi Lars Matias Rødde som ble
født 2 mars 1910 og døde 13 juli 1990, han var
sønn av Peder Rødde og Anna Katrine Larsdatter. Han ble gift 19 april 1930 med Signe
Clausen som ble født 9 juli 1901 og døde 11
august 1991, hun var datter av Jens Clausen
og Marta Serine Klementsdatter fra Utvik Ao54.

Lars Matias Rødde og Signe Clausen ble gift den 19 april
1930.

Ole Johan Torgilsen Eide og Ingeborg Nesse ble gift 8 november 1911.

Ole Johan Torgilsen Eide var først gift 2 september 1887 i Kopervik med Karen Elise Sakariasdatter som ble født 16 februar 1863 og
døde 1907, hun var datter av Sakarias Ivarsen
og Elisabet Wegner Hansdatter fra Skår
bruksnr. 5.

Barn:
1. Peder, født 24 september 1930 og ble gift
med Anna Katrine Larsen.
2. Jens Sigmund. Født 3 mars 1934 og gift
med Bjørg Olsen. De bosatte seg på Utvik.

Ole Johan Torgilsen Eide og Karen Eline Sakariasdatter ble
gift den 2 september1887.

Barn fra 1. ekteskapet:
Bruksnr. 17. Hegheim.
1. Toralf Anstein, født 5 mai 1888 og ble
1. Magne Hansen Nesse som ble født 28 demed Laura Haug. De reiste til Amerika.
sember 1900 og døde 7 september 1948, han
var sønn av Hans Severin Nesse og Karoline
Pettersen fra Utvik bruksnr. 2. Han ble gift
den 8 november 1919 med Magdalene Alberta
Jakobsen som ble født 26 april 1895, hun var
datter av fiskeren Joakim Jakobsen og Julie
Johansdatter fra Bodin i Nordland.

gift

2. Sigurd Ivar, født 20 juni 1889 og ble gift med
Gudrun Andreassen. De bosatte seg i Haugesund.
3. Elisabet Wegner, født 12 september 1890 og
ble gift med Anton Hansen. De bosatte seg i
Kopervik.
4. Ingeborg Margrete, født 5 desember 1891
men døde ugift.
5. Olav Johan, født 21 desember 1892 og ble gift
med Ellen Olsen. De reiste til Amerika.

P a g e

2 6

6. Erling Kolbjørn, født 14 september 1894 og
ble gift med Hilda Stensland. De bosatte
seg i Haugesund.
7. Kristen, født 31 januar 1896 og ble gift
med Ingeborg Hovland. De reiste til
Amerika.
8. Karen Eline, født 20 september 1897 og ble
gift Morland. De bosatte seg i Haugesund.
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Utvik bruksnr. 21.
Hans 2 ekteskap var den 3 juni 1920 med Tala
Sofie Nilsdatter Hansen som ble født 23 september 1878 og døde 13 desember 1921, hun
var datter av Nils Johan Bårdsen Skeisvoll og
Marta Karine Sveinsdatter fra Skeie bruksnr.
1.

9. Gunnar, født 17 februar 1900 men døde
1919.
Ola Johan var lærer og ble også kirkesanger i
Avaldsnes. De bodde i flere år på Visnes men
kom til Avaldsnes omkring 1897 og her finner
vi de i folketellingen fra 1900. Da er det stedet
der de bor kalt Klokkargarden.

Bruksnr. 20/23. Solbakken.
1. Fra 1906 hadde vi Alfred Marselius Gaustad som ble født 2 januar 1880 og døde 16 november 1967, han var sønn av Ole Torinius
Amundsen Gaustad og Elen Kristine Aslaksdatter fra Kopervik nr. 583. Han ble gift med
Bertine Karoline Halleland som ble født 30
september 1891 og døde 7 september 1987,
hun var datter av Karl Helgesen Halleland og
Bjørina Jonasdatter fra Skjold.
Alfred Marselius sitt 1. ekteskap var den 19
april 1905 med Juliette Bertea Sjursdatter
som ble født 2 august 1880 og døde 10 mai
1919, hun var datter av Sjur Helgesen og
Ingeborg Larsdatter fra Haugesund.

Alfred Marselius Gaustad og Tala Sofie Nilsdatter Hansen
ble gift den 3 juli 1920 i Avaldsnes.

Hans 3. ekteskap var den 19 august 1922 med
Petra Johanna Lindø som ble født 11 november 1887 på Ogna under Egersund og døde 19
februar 1925, hun var datter av Mikal Arnesen
Lindø og Kristine Johanna Johnsdatter på
Ogna.

Alfred Marselius Gaustad og Petra Johanna Lindø ble gift
den 18 august 1922 i Avaldsnes.

Hans 4. ekteskap var med Bertine Karoline
Halleland som ble født 30 september 1891 og
døde 7 september 1987. Hun var datter av
jernbaneformann Karl Helgesen Halleland og
Bjørina Jonasdatter fra Sveio.
Det ser ut som det bare var barn i det første
ekteskapet til Alfred Marselius Gaustad.

Bruksnr. 21. Øvre Nyrud.
1. Fra 1949 hadde vi Ivar Skålnes
Alfred Marselius Gaustad og Juliette Bertea Sjursdatter
Helgesen ble gift den 19 april 1905 I Haugesund.

Barn fra 1. ekteskapet:
1. Aslaug Juliette, født 24 oktober 1908 og ble
hjemmedøpt 26 november samme året men
ble døpt i kirken 28 februar 1909.
2. Alfred Gaustad, født 4 desember 1911 og
døpt 21 januar 1912.
3. Tordis, født 13 januar og ble hjemmedøpt
12 februar 1913 og døde 3 mars samme
året.
4. Tordis, født 8 juni 1914.
5.Sjur Gaard, født 13 desember 1917 og ble
gift med Ruth Rudseiet, født 15 september
1913 og døde 3 april 1993. De bosatte seg på

som ble
født 4 oktober 1913 og døde 11 oktober 1973,
han var sønn av Ole Aslaksen Skålnes og Gro
Johannesdatter fra Fjelberg. Han ble gift med
Bergljot Konstanse Kolstø som ble født 2 juni
1917 og døde 10 november 1993, hun var datter av Lars Larsen Kolstø og Anna Marie
Kristensen fra Avaldsnes.

Barn:
1. Arne Lars, født 4 oktober 1939 og døde
ugift den 25 desember 2005.
2. Gunhild, født 7 juni 1942 og ble gift med
John Anker Andersen.
3. Ingrid, født 30 juni 1945 og gift med Hermandsen.
4. Åse Karin, født 4 april 1954.
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Familien Skålnes hadde en leieboer som
heter Sjur Gaard Gaustad som ble født 13
desember 1917 og døde 23 januar 1978, han
var sønn av Alfred Marselius Gaustad og
Juliette Bertea Helgesen fra Utvik Ao-164.
Han ble gift med Ruth Rudseiet som ble født
15 september 1913 og døde 3 april 1993, hun
var datter av Karl Hagbart Rudseide og
Marie f. Engelbertsen fra Kongsberg.

Barn:
1. Sølvi, født 4 desember 1951 og ble gift
med Robert Kristensen.
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2. Birgit, født 30 juni 1917 og døde 16 februar
1978. Ugift.
3. Marie, født 15 desember 1919 og ble gift med
Magne Emil Hansen. De bosatte seg på Utvik
bruksnr. 49.
4. Odd, født 15 februar 1923 og døde 14 mai
1989. Han ble gift med Magnhild.
5. Håkon, født 28 august 1924 og døde 15 mars
2002. Han ble gift med Magnhild Lindtner.
De bosatte seg på Utvik.
6. Harald, født 7 november 1926.

2. Venke, født 27 juni 1953.

7. Øyvind, født 18 april 1928 og døde 12 mars
1987. Ugift.

Bruksnr. 26. Bakketun.
1. Fra 1924 hadde vi Harald

Bruksnr. 27. Fredheim.
1. Fra 1929 hadde vi Ole Kristian Clausen som

Halsteindal
som ble født 25 juli 1892 og døde 28 april
1961, han var sønn av Andreas Severin Halvardsen Halsteindal og Magdeli Olsdatter
Halsteindal fra Seim i Alversund, Sogn og
Fjordane. Han ble gift med Olga Marie
Mundal som ble født 7 november 1895 i
Odderud og døde 18 januar 1962, hun var
datter av Jakob Olai Olsen Mundal og Bertha Malene Håkonsdatter fra Fiskå Ao-22.

ble født 23 september 1892 og døde 17 september 1976, han var sønn av Jens Klaussen og
Anna Serine Klementsdatter fra Utvik Ao-54.
Han ble gift den 23 november 1929 med Aase
Louise Pettersen Vikshaaland som var født 3
februar 1892 og døde 11 januar 1975, hun var
datter av Knut Olsen Vikshaaland og Jette
Lavine Larsdatter fra Vikshåland bruksnr. 6.

Ole Kristian Clausen og Aase Louise Pettersen, f. Knutsen
ble gift den 23 september 1929.

Barn:
1.

Odd Levnar, født 14 august 1927.

2.

Kjell Johan, født 11 juli 1935 og døde den
11 august 1935.

Neste nr. så fortsetter det fra Utvik bnr. 29.

Harald Andreassen Halsteindal og Olga Marie Mundal
ble gift den 22 november 1914 i Avaldsnes.

Barn:
1. Arne, født 11 april 1915 og døde 25 april
1978. han ble gift med Aagot Halsteindal.

DIS-Norges kontor kan nå
tilby den nyeste utgaven
av Våre Røtter (fra 2012)
til en gunstig pris for sine
medlemmer!Boken
konster kr 285,- for
medlemmer og kr 340,- for
ikkemedlemmer, pluss
porto og ekspedisjon. Du
kan se boken i vår oversikt
over Bøker i DIS-butikken
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Skipsreder Hanna Brummenæs
1860—1842.

1 1909 startet Hanna Brummenæs, hun til høyre, og Bertha Torgersen, hun til venstre eget rederi i Haugesund,
sansynligvis et av verdens første rederi drevet av kvinner.Etableringen av rederiet Brummenæs og Torgersen skjedde fire
år før kvinner hadde fått alminnelig stemmerett i Norge.

Det var nok med undring og skepsis Haugesunds innbyggere på begynnelsen av 1990 tallet betraktet de to flotte damene i herreklær.
Det var nok ganske uvanlig i samtiden at to
damer levde sammen som et ektepar, men
enda mer uvanlig var det at Hanna og Bertha
drev et skipsrederi.
Hanna Brummenæs eller Marthe
Johanne Pedersdatter Brummenæs som hun egentlige heter
ble født den 18 desember 1860 på
Hasseløy i Haugesund. Etter at
hun ble konfirmert den 3 oktober
1875 ble hun ansatt som butikkpike hos Valentin Larsens
forretning og litt senere hos Erik
Jakobsens manufakturforretning. Hanna var en handlekraftig
kvinne og kunne også virke
krass. Hun var tildels fryktet av
sine ansatte og fikk kallenavnet
Brommå. Hun var kjent for sin
strenge disiplin og hyppige skjenneprekener ovenfor kaptein og mannskap.
Hun gikk nesten alltid i mannsklær og ble ofte

sett mens hun iført arbeidsklær inspiserte rederiets skip fra top til bunn. Hannas far heter
Peder Halvorsen Brummenæs og var sjømann av
yrke, han var født den 18 mai 1822 I Nedstrand.
Hannas mor heter Bert Oline Osmunsdatter og
ble født på Jelsa. Hanna døde etter et langt
sykeleie døde hun den 1 mai og gravlagt den 7
mai 1942, 81 år gammel.
Bertha Torgersen ble født den 7
april 1864 i Haugesund. Hun ble
konfirmert den 6 oktober 1878 og
startet sin yrkeskarriere som butikkpike på Visnes. Berthas far
heter Josef Torgersen og var født
1832 i Egersund og var Kjøpemann
av Yrke. Berthas mor heter Karen
Marie Løvaas. Bertha var rundere i
formene og mildere i kantene enn
Hanna. Bertha hadde ansvaret for
den økonomiske siden av driften og
også for økonomien i deres felles
hushold. Bertha ble betegnet som er
hjertegodt og klokt mennesker som
hadde mange venner. Bertha Torgersen døde 25.
mars 1954 nær 90 år gammel.
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I 1909 kjøpte Hanna og Bertha sitt første skip,
sildedamperen D/S Gloval som var 449 bruttotonn. Skipet ble kjøpt på auksjon med møbelsnekker Krohn Haaland som mellommann. På
denne tiden var det ikke uvanlig med tvangsauksjoner på skip. Handelsfolk som hadde
kapital kunne bli skipsrederi over natten ved å
utnytte likviditetsproblemene til etablerte redere.

Hanna Brummnæs og Bertha Torgersen er gravlagt ved
siden av hverandre på Vår Frelser gravlund i
Haugesund.

Hanna Brummenæs og bertha Torgersen
traff hverandre da de var ganske unge. Begge
arbeidet i Visnes i forbindelse med kobberverket som ble etablert der. 3000 mennesker bodde på Visnes i forbindelse med
gruvedriften, og verket drev et helt samfunn
med blant annet skole, sykehus og ordenspoliti. Bertha arbeidet i butikken til S.J.
Stange og Hanna ble kasserer i verkets forbruksforretning. Da kobberverket avsluttet
forretningene, etablerte Hanna og Bertha
landhandel og bakeri i Visnes under firmanavnet Brummenæs & Torgersen. Da
virksomheten i gruvene avtok, flyttet de til
Haugesund hvor de etablerte manufakturforretning. Butikken ble drevet i Strandgata,
som på den tiden var byens hoved- og forretningsgate. Manufakturforretningen ble drevet med stor suksess, og ble blant de største i
sitt slag i byen. Den skapte grunnlaget for det
som senere skulle bli Haugesunds fjerde største rederi.

D/S Britannic ble kjøpt av Brummenæs & Torgersen i 1913
for 139000 kroner.

Brummenæs & Torgersen kjøpte tilsammen 14
skip. Hanna og Bertha ble dyktige skipsrederi
som bygde opp et relativt stort rederi. Gjennom
store deler av mellomkrigstiden var Brummenæs & Torgersen det fjerde største rederiets
i Haugesund som på det meste eide seks skip
fordelt på 28000 tonn dødvekt. Skipene seilte
etter hvert over hele verden, og hadde omtrent
200 ansatte. Rederiets var det største i verden
som eid og administrert utelukkende av kvinner. Hanna og Bertha drev rederiets på en forsiktig og sparsommelig måte, og de drev med
overskudd i alle år.

Hans Sundt Berggraf
Hans Sundt Berggraf var yngste sønn av Martinius Berggraf og hustru Dagmar Nielsen fra
Holbæk i Danmark. Han ble født 26 februar
1874 i Helsingør i Danmark, men kom med
sine foreldre til Stavanger i 1876.
Allerede som 17 åring
oppfant han en automatisk dreiemaskin da han
var dreierlærling hos
O.Bjorheim & Sønner.
Da Berggraf var 23 år
gammel skrev han kon-

trakt med konsul Vattne og grosserer Vaage. I
løpet av relativt kort tid ble Berggraf konsulent, problemløser og storleverandør av
oppfinnelser til hermetikkindustrien. Han fant
opp blant annet automatiske påfyllingsmaskiner for olivenolje, manuelle tredeapparater,
automatiske bollefarseapparater og en roterende båndkniv. Oppfinnelsene var så mange at
Stavanger Patentbyrå hadde en egen Berggrafhylle på veggen med hans oppfinnelser.
Hans Berggraf var langt forut for sin tid. Allerede i 1897 utviklet han prinsippene for et
fjernsyn, og hadde grunnprinsippene klar for
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en kopimaskin. Han arbeidet med å realisere
en faksmaskin, og med utviklingen av to
merkverdige apparater, fotonografen og
skulpturtelegafen. I tillegg til et apparat for
lagring av bevegelser. Ingenting av dette fikk
han den nødvendige utviklingsstøtten til, selv
om fagfolk kunne bekrefte at hans oppfinnelser etter all sannsynlighet kunne fungere
tilfredsstillende.
I 1904 offentliggjorde Berggraf et interessant
forslag til et komplett, skrivende ekkolodd.
Apparatet hadde finesser som avstemt mottagersystem for å forbedre signal til støyforholdet, og en alarmklokke som skulle ringe
når dybden ble mindre enn en på forhånd
innstilt verdi. I 1912 tok den tyske fysikeren
Alexander Behm ut patent på ekkoloddet,
som i realiteten var en kopi av Berggrafs
tegninger. Omtrent på samme tiden hadde
Berggraf også prinsippene for en radar klar,
et instrument som først ble bygd i England i
1935.
Berggraf største økonomiske suksess var den
såkalt snorbryteren, en variant av våre
dagens lysbrytere. Denne patenterte han i
1914, og solgte såpass godt at han kunne leve
i mange år på oppfinnelsen. I 1915 søkte han
patent på verdens første termostatstyrte

S l e k t s f o r u m

K a rm ø y

strykejern. Det ble lagt store planer for dette
strykejernet, og det ble dannet et aksjeselskap i
den hensikt å sikre verdenspatent, men også
dette lå langt forut for sin tid - termostatstrykejernet ble ingen storselger før i 1950 årene.
Berggraf tegnet også den velkjente eggekartongen og konstruerte og produserte den sammen
med Albert Larsen Barstad hos A/S Stavanger
Bliktrykkeri og Maskinverksted. Denne ble patentert i 1911 og ble en stor suksess. Hans Sundt
Berggraf døde 23 januar 1941, 67 år gammel,
han etterlot seg kone og åtte barn.

Hans Sundt Berggraf døde 23 januar 1941 i stavanger, dette
er Berggraf sitt familie ravsted.

Hauges Jernskibsbyggeri.
John Hauge drev eget verft og bygde sitt første skip før han var fylt 20 år. Når han var 27
år fikk han gullmedaljer ved Verdensutstillingen i Paris i 1878 i klassen for
skipsmodeller. Da bonde og
forretningsmann John Trulsson døde satt en liten gutt og
undret seg over hvordan livet
videre ville arte seg for ham
John Johnsen Hauge ble født
den 20 august og døpt den 7
september 1851, han var sønn
av John Trulsson Hauge og
Anna Malena Nilsdatter. Han
var ikke gamle karen da han
ble farløs men han var nok
heldigere stilt enn han hadde
forestilt seg. Faren etterlot ham
nemlig en del penger, og i tillegg ble Haugesunds første ordfører, Tønnes Eide, guttens formynder. Som gutter flest som vokste opp på
Hauge, så var den store interessen til John

båter og skipsfart. I 1863 fikk John
lærlingeplass hos Ole Michael Christiansens
verft på Haugeverven. Han var da tolv år
gammel, og timelønnen var fire
skilling. Det var hans formynder
Tønnes Eide som skaffet John
lærlingeplassen.
John var nok både flink og
lærevillig, for tre år senere reiste
han til Bergen. I byen mellom de
store fjellene lå skutene
majestetisk og lokket til seg både
sjøfolk og skuelystne. Dette var et
mekka for John, og her i denne
idylliske byen hadde han fått
plass hos den kjente
skipskonstruktøren Ananias
Christopher Hansen Dekke.
Dekke gikk tidligere i lære ved
Georgernes verft på Nordnes i
Bergen, og etter noen år revolusjonerte han
skipsbyggingen i bergensområdet.
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bronsjemedalje i Paris i 1867.
Noen år senere ble det John
Hauge sin tur til å vinne edelt
metall, men denne gangen ble
det gullmedalje ved Verdensutstillingen i Paris i 1878. Medaljen fikk han for modellen av
Zippora i klassen for skipsmodeller. Og da mesterverket
hans, fullriggeren Zippora ankom New York, fikk skuta en
gave fra havnemyndighetene,
Hauges Jernskibsbtggeri ca. 1913.
ganske enkelt fordi det var det
flotteste skuta som hadde anDekke var i tillegg personlig læremester for løpt byen! John Hauge hadde nå nådd sin
en del senere skipsbyggere, og holdt teoretisk storhetstid. Dampskipene hadde fått fotfeste i
skole på verftet. I 1866 ble han invitert til det skipsnæringen, og rederne ville ikke lenger ha
årlige møtet i Institution of Naval Architects i seilskuter. Arbeidet på Haugeverven besto nå
London sammen med Storbritannias mest for det meste av overhalinger og vedlikehold av
anerkjente skips-byggere, og på verdens- barkskip og fullriggere. Om John Hauge skulle
utstillingen i Paris i 1867 vant han overleve i bransjen, måtte han satse på bygging
bronsemedalje i klassen for skipsmodeller. av jern- og stålskip.
John Hauge tilegnet seg all den kunnskapen Haugeverven ble etter hvert utvidet ved kjøp av
han kunne hos Dekke. Han studerte hver tilstøtende eiendommer, og det ble iverksatt
detalj på skutene i byfjorden, og drømmen planeringsarbeider og utfyllinger i sjøen med
var å bygge sin egen praktskute.
tanke på å anlegge et moderne
Etter endt læretid reiste han til
skipsverft. I 1906 kjøpte John Hauge
England hvor han i noen måneder
maskiner, verktøy, teknisk utstyr og
studerte skipsbygging. John Hauges
en patentslipp fra det
evner hadde nok imponert Dekke,
konkursrammede Hasseldalens
for da læremesteren fikk forespørsel
Jernskibsbyggeri i Grimstad.
om å bygge en større bark, anbefalte
Utstyret ble fraktet til byen med bark
han kontraktørene å gi oppdraget til
-skipet Haugesund som John Hauge
den 18 år gamle John Hauge.
selv hadde bygd for skipsreder Arne
John Hauge fikk kontrakten, og på
Lothe i 1876. Patentslippen kunne ta
et nedlagt verft på Risøy startet han
skip på opp til 3000 tonn dødvekt, og
arbeidet med barken Augvald.
verftet fikk mange nye oppdrag etter
Skuta ble overlevert 1871 til meget Anna Malene Nilsdatter, at slippen ble anskaffet.
mor til John Hauge
fornøyde eiere, og oppdragene sto nå
Avisen Haugesunderen dekket
i kø for John Hauge som allerede
begivenheten da det første skipet ble
var blitt anerkjent og respektert. Året etter dratt opp på den nye slippen i januar 1908:
overleveringen av barken Augvald fikk han ”Under hurraer og salutt ble damper ”Mercur”
på ny et positivt svar. Denne gangen fra den onsdag trukket opp på Hauges nye slipp. Alt gikk
17 år gamle Ingeborg Tomina Torgersen som utmerket.”
sa ja til å bli hans kone. Det ble et langvarig John Hauge nærmet seg nå 60 år, og ville slippe
ekteskap som ga dem mange barn. Det var en til yngre krefter. I 1907 etablerte han og sønnen
stor dag for John Hauge da han som John Alexander Hauge verftet Hauges Jerntolvåring fikk læreplass. Og bare elleve år skibsbyggeri.Allerede i 1911 var verftet blitt det
senere kjøpte han Ole Michael Christiansens største i Haugesund med 100 ansatte. I årene
verft på Haugeverven, der han selv hadde fremover ble virksomheten ved Hauges Jerngått i lære. Her fortsatte han sitt arbeid med skibsbyggeri i hovedsak konsentrert om reparå bygge skuter, og både barkskip, fullriggere asjons- og klassifikasjonsarbeider og
og skonnertskip ble levert til innen- og vedlikehold.
utenbys rederier.
I 1913 fikk verftet kontrakt på bygging av to
John Hauges tidligere læremester Dekke vant små rutebåter.Det var rederiet Nordre Bergenhus Amts Dampskibe som senere endret navn
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til Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane som kontraherte
båtene. Rutebåtene fikk nav
-nene Florøy og Vaagsøy og
ble overlevert rederiet i
1914. Nå herjet 1. verdenskrig i Europa, og det ble
ikke bygd nye fartøy ved
verftet. I 1917 da John
Hauge var 66 år gammel
innså han at hans tid som
seilskutebygger var over.
John Hauge overlot bed1930 fpr å settes inn i rytefart for Fylkesbaatene
riften til sønnen John Alex- ”Maaløy” forlater Haugesund ii Sogn
og Fjordane.
ander, som ble administrerende direktør i verftet som ble
meldt at bedriften hadde rundt
omdannet til et aksjeselskap.
25 ansatte. Det var Bergen
Senere flyttet John Hauge til
Privatbank som hadde
København hvor han bodde
kontrollen med verftet, og til
resten av sitt liv. John Hauge
tross for at tidene bedret seg på
døde i 1929 i Haugesund, 78 år
slutten av 1930-årene, besluttet
gammel. Den siste båten som ble
banken i 1937 å selge anlegget
bygd ved verftet fikk navnet
med maskiner og utstyr til
Maaløy. Båten ble overlevert i
Fredrikstad skipsopphugning.
mai 1930. Etter overleveringen av
Skipper Bernt Severin Hauge, født i
Maaløy ble det stille ved Hauges
1854 og ble gift i 1880 med Tea
Jernskibsbyggeri. Først i mars
Torgersen, Bernt Severin var John sin
1933 ble det på nytt liv da noen
ungre bror, han bodde også i
av de tidligere formennene fikk
Haugesund.
leie virksomheten. I 1934 ble det

Omundsjentene.
Omundsjentene ble de kalt, de fire søstrene
som bodde sammen med en bror på bruk 5
på
Sørstokke.
Foreldrene, Omund
O l s e n
f r a
B ratt hel geland
i
Avaldsnes, og mora,
Ingeborg
Marie
Olsdatter
fra
Søndenå, hadde kjøpt
gården i 1850. Dette
bildet skal være tatt i
1933, og nok en gang
var det et besøk som
førte til at et bilde ble
tatt.
En
skotsk
speiderleder var på besøk i distriktet, og det
var han som ønsket å bli fotografert sammen
med disse gamle damene.
Fra venstre står Sigurd Stokka, han gikk på
styrmannsskolen og omkom da Haugesundsbåten han var ombord på, ble torpedert i

1939; så følger Marta Helene (75 år), Ola (83
år), skotten, Karen Oline (73 år), Anna Kristine
(85
år)
og
Ingeborg Marie
(som var 77 år
da bildet ble
tatt). Det var
eldste
søster,
Anna Kristine,
som styrte inne
og som tok seg
av husholdningen.
Marta
Helene
hadde
vært borte fra
hjemmet
i
mange år, da hun var ute i tjeneste, men som
pensjonist flyttet hun hjem. Ingeborg Marie
styrte i fjøset. Hun var dessuten bakstekone, og
gikk rundt i bygda og bakte lefser og annet som
folk måtte ønske.
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Bratthammar.

Bratthammar ble lenge brukt under Føre, men er i dag egen gard. Den ligger i en dal oppe i lia vest for indre enden av
Førdesfjorden.
Før 1838

: Hetland matr.nr.88 Skyld 9 mark smør.

1838-1851

: Matr.nr.16, løpenr. 48. Skyld 1 dalar 1
ort 20 skilling.

1851-1886

: Matr.nr. 66, løpenr. 392. Skyld 1 dalar
1 ort 20 skilling.

1886-1965

: Gardsnr. 73. Skyld 1 mark 75 øre.

1965-

: Tysvær Gardsnr. 80. Skyld 1 mark 75
øre.

Bratthammar er egentlige en part av garden
Førre som ble brukt av bøndene på Førre, et
sted lengst sør i den venstre utmarken til
grensen med Skre der de har hatt husmenn
fra seinest i midten av 1600 årene. Bratthammar ser likevel allerede på 1600 tallet ut til å
ha blitt skyldsett særskilt, selv om plasset i
matrikkelen fra 1723 er nevnt under Førre.
Da kunne de så 1 og høste 4 1/2 tønner korn
der og fø 3 kyr og 3 sauer. I 1802 var de tilsvarende tallene 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut og 8
sauer og 1 1/2 tønne korns utsed med en avling på 8 tønner. Bratthammar var således
en liten gard og sett i bare 9 mark smør i
landskyld. Fra slutten av 1700 årene ble
likevel dette stykket regnet som en egen
gardseining, slik at plassfolket nærmest ble
som gardbrukerer å regne, selv om de måte
feste jorden av eieren på Førre. Det var ikke

før Lars Andreas Jakobsen fikk skøyte fra
eieren i 1855 at brukerne ble selveier.
Det er uvist om vi kan regne Bratthammar som
en selvstendig gard i mellomalderen. Det er vel
heller grunn til å tro at den er et resultat av
rydding av ny jord i samband med folkeøkningen utover i første halvdelen av 1600 tallet. Senere bodde det til en hver tid bare en huslyd om
gangen på Bratthammer like til inn i vårt hundreår.

Brukerer.
Bruksnr. 1.
Utskilt fra Førde.

1.

I 1663 hadde vi en som heter Ola, denne
mannen er nevnte på Bratthammer i 1663, men
er ellers ikke kjent. Det er grunn til å tro at han
har våre husmann under Førde.

2.

I 1682 så kom det en kar som heter Jens Johannessen. Denne mannen er også bare et navn
som i 1682 er knyttet til Bratthammer. Han var
nok husmann han også under Førde.

3.

I perioden 1701 til 1706 har vi en som heter
Lars Knutsen som var født ca. 1660, fra Vikedal
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-sosen. Denne mannen er nevnt som husmann
på Bratthammer under Førde i begynnelsen
av 1700 årene. I 1706 er det sagt at han ikke
hadde sønner.

4.

I perioden 1711 til 1723 hadde vi en som
heter Elias Johannessen født ca. 1691 fra
Førde. Dette er nok Elias Johannessen fra
Førde som er nevnt som husmann her på
Bratthammer mellom 1711 og 1723. I 1711 er
det sagt at han hadde kone og to barn. I 1723
kunne de så 1 tønne og høst 4 1/2 tønner korn
her og fø 3 kyr og 3 sauer.
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Johannessen som ble født ca. 1720 og døde 3
mars 1766 som Knud Bratthammar. Han ble
gift 9 juli 1747 med Kari Jakobsdatter som ble
født ca. 1725 og døde 25 januar 1773 og hun var
datter til forrige bruker.

Knut Johannessen og Kari Jakobsdatter ble gift den 3 juli
1747.

Barn:

5.

I den neste periode hadde vi en som heter 1. Johannes, født ca. 1748.
Jakob Larssen som ble født ca. 1690. Han ble 2. Lars (Lauritz), døpt 10 august 1749 og døde
gift 1. gang den 30 juni 1720 med Eli Baards12 juni 1753.
datter som ble født ca. 1684 og gravlagt den 3. Brita, døpt 6 august 1752.
30 mars 1757.
4. Sissel, døpt 30 november 1755 og døde 11 juli
1758.
5. Jakob, døpt 28 januar 1759.
Jakob Larssen og Eli Baardsdatter ble gift den 30 juni
1720.

6. Eli, døpt 3 oktober 1762 og ble gift 2 februar
1793 med Nils Johannessen Holmen under
Mykje.

Det 2. ekteskapet var den 2 september1759
Kari Jakobsdatter og Knut Johannessen tok
med Marta Eriksdatter som ble født ca. 1714
over her på Bratthammar etter foreldrene til
og døde 8 november 1767, hun var fra FørdeKari og brukte plasset til Knut var død.
neset.
7. I periode mellom 1768 og 1783 hadde vi Ola
Sjursen som ble født ca. 1733 og ble gravlagt 3
august 1783. Han ble gift med Eli Nilsdatter som
ble født ca. 1731 og ble gravlagt 18 februar
1806.
Jakob Larssen og Martha Erichsdatter ble gift den 2 september 1759. Dominica 12 Trinitatis.

Barn:
1. Sjur, født 1757.

Barn:

2. Anna, født 1762 og døde 1850. Hun ble gift
med Lars Larssen Seihellå under Førre, Ao1. Lars (Lauris), født 7 juli 1720.
40. I 1795 hadde hun fått sønnen Sjur med
Rasmus Sebjørnsen Vikse. Han ble i 1816
2. Kari, født 14 desember 1721 men døde
gift med Brita Olsdatter Aksnes.
liten.
3. Kari, født ca. 1725 og ble gift med Knut 3.
Johannessen, neste bruker.
4.
4. Brita, født ca. 1727 og døde 27 august 5.
1741.

Nils, født 1764.
Johannes, født 22 november 1767.
Daniel, døpt 9 desember 1770 og ble gift
1812 med Johanna Olsdatter på Langåker i
Skudenes.

Eli Baardsdatter døde her på Bratthammer,
så det er grunn til å tro at hun og Jakob var 6. Ola, født 31 mars 1774.
plassfolk her før datteren Kari og hennes
mann Knut Johannessen tok over. Jakob 7. Eli, døbt 6 april 1777 og døde 1838. Hun ble
gift 1805 med Jakob Omundsen på Førre Ao
hadde losji oss datteren og hennes mann i
-50.
1758.
8. Oline, døbt 21 desember 1783.
6. I perioden fra 1747 til 1767 overtok Knut
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Ola og Eli tok over på Bratthammar etter
Knut Johannessen og Kari Jakobsdatter. De
bodde en kort tid også under Førre Ao-39.
Eli satt som enke med datter og dattersønnenen hjemme på Seihellå i Førre i 1801. De
brukte ikke jord da.

Halvor Eriksen og Ingrid Larsdatter ble gift den 20 juli 1813.

8.

Barnløs men fosterdatter i 1801:

I 1786 hadde vi Halle Ivarsen Underviken
som ble født ca. 1731 og døde 31 oktober
1811, 85 år gammel. Han var gift med Anna
Knutsdatter som ble født ca. 1744 og ble
gravlagt den 10 mars 1796.

Barn:
1. Inger, født ca. 1771 og ble gift 23 november 1811 med Ola Andersen på Føynå i
Torvastad Ao-18.
2. Ivar, født ca. 1783 og døde den 4 mars
1860, da var han 77 år gammel. Han ble
konfirmert den 25 april 1802 og da var
han ca. 17. Han ble gift 30 juni 1815 med
Helga Torkelsdatter Kvernenes under
Steinsnes i Skåre.
3. Knut, født ca. 1784 og døde 23 november
1835, han ble gift 25 juli 1822 med Mette
Helgesdatter fra Våga bnr.1-11. De
bosatte seg på Høvring Ao-9.

1. Ingeborg Hansdatter, hennes far heter Hans
Olsen. Hun ble født ca. 1792 og gift 1. gang
den 10 april 1822 med Anders Gunnuldsen
Sørvåg, Ao-40 og gift 2. gang den 18 april
1846 med Ola Kolbeinsen Kallvik.
Halvor tok over etter Ola Sjursen eller Hadle
(Halle) Eriksen før 1796. I 1802 kunne de så 1
1/2 tønne og høste 8 tønner korn her, og de
kunne fø 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut og 8 sauer.

10.

I perioden mellom fra 1828 og ut over
hadde vi Johannes Johannessen som ble født
1800 og døde 3 september 1865, han var sønn av
Johannes Johannessen og Åsa Johannesdatter
på Sør-Eikje bruksnr. 1-13. Han ble gift 9 september 1826 med Brita Endresdatter som ble
født 1800 og døde 1884, hun var datter av Endre
Anderssen og Anna Hansdatter på Grønnhaug
bruksnr. 6-34 i Skåre.

4. Brita, født ca. 1782 og døde 1877, hun ble
konfirmert den 21 november 1802 og da
var hun ca. 19 år.
Halle og Anna satt som husmannsfolk i Udnavik i Førre. Det er noe uvist hvem som var
mor til barna. I 1801 satt Halle som enkemannen og losjerende og lever av almisser,
da var han 70 år. Han fikk en datter med
Marta Sjursdatter fra Snauhammer under
Førre.

Barn:
1. Malene, født 1797 og døde 27 juli 1847, 50
år gammel. Hun ble gift 24 juni 1823 med
Knut Kolbeinsen Søre Våge. De bosatte
seg på Skeie Ao-22.

9.

I perioden 1796 til 1727 hadde vi Halvor
Eriksen som ble født ca. 1753 og ble gift 1.
gang med Mette Nilsdatter som ble født ca.
1745. I 20 juli 1813 ble han gift for 2. gang
med Ingrid Larsdatter som var datter til
Lars Steinbru I Skjold.

Johannes Johannessen og Brita Bertha) Endresdatter ble
gift den 9 september 1826.

Barn:
1. Åsa, født 16 januar 1830 og døde 1 september
1888.
2. Berta Serine, født 8 april 1833, hadde datteren Berta Johanne Olsdatter (som ble født
13 februar 1855 og døde 20 april 1885 i barselseng, hun ble gift 23 juli 1884 med Isak Torjussen Kalstad, Hægebostad.) Berta Serine
giftet seg 17 august 1884 også med Jakob Jakobsen Nodland bruksnr. 10.
3. Endrikke Johanne, født 13 mai 1837 og døde
27 oktober 1863.
4. Johannes, født 12 januar 1841, neste bruker.
Johannes og Brita tok over Bratthammar som
gardsbruker. I 1865 satt Brita her som enke
med 1 hest, 5 kyr og 10 sauer og sådde 4 tønner
havre og 1 tønne poteter.
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11.

I perioden 1875 til 1886 hadde vi Johannes Johannessen som var født 12 januar 1841
og som var sønnen til forrige bruker. Han
giftet seg 11 november 1875 med Elisabet
Margrete Toresdatter som ble født 24 juli
1852 og var datter til Thore Josefsen og Berta
Kristine Olsdatter på Mykje.

Johannes Johannessen og Elisabet Margrete Toresdatter
ble gift den 11 november 1875.

Barn:
1. Konrad Johan Berentin, født 10 august
1876 men døde 1890.
2. Tomas Kristian, født 20 januar 1879.
3. Olga Elida, født 3 mai 1882 og ble gift med
Hans Ole Kristiansen Myklebust.
4. Johannes Mandius, født 17 mai 1886.
Johannes og Elisabet Margrete er nevnt her
på Bratthammar en tid, men senere er han
sagt å være møllearbeider i Vormedal. I 1900
styrte de jorden til Elisabet Margrete sin mor
på Mykje.

12.

I perioden 1886 til 1907 hadde vi Lars
Andreas Jakobsen som ble født 7 juli 1851 og
døde 16 februar 1902 av tæring, han var sønn
av Jakob Ommundsen og Marta Jensine
Larsdatter på Førre Ao-37. Han ble gift 4
april 1878 med Dorte Johanne Larsdatter
som ble født 31 januar 1853 , hun var datter
av Lars Johansen Døle og Dorte Johannesdatter på Dale.

Lars Andreas Jakobsen og Dorte Johanne Larsdatter ble
gift den 4 april 1878.

Barn:
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5. Karoline Marie, født 23 oktober 1889.
6. Julius, født 2 juli 1892.
7. Signe Otilie, født 10 januar 1897.
8. Johannes, født 21 mai 1899.
Lars Andreas og Dorte Johanne bodde først en
tid her på Førre, og så et par år i Skåre før de
kom tilbake her i slutten av 1880 årene. Lars
Andreas fikk skøyte på Bratthammar fra Johannes Olsen Førre med flere i 1855. Dorte Johanne solgte til Sigvald Johannes Steen i 1907.
Han solgte til agronom Ragnvald G. Alsaker
samme året, og Alsaker solgte til Mathias A.
Lillesund året etter. I 1910 makebytte Lillesund
med Helge S. Brekke som igjen makebytte med
Nils J. Nilsen i 1913. Nilsen solgte til Elling
Wathne i 1915. I 1916 kjøpte Ove Eike Jorden
her, og i 1917 Hildor Eike. Han solgte til Helge
Dagsland i 1918 som igjen solgte til Bernt Johannessen i 1920. Andreas Olsen Eike kjøpte
Bratthammar i 1927 for å selge til John Sakariassen i 1929. Alfred Andreassen Ytreland kjøpte
i 1930, men han solgte tilbake til John Sakariassen Skeiseid i 1931. I 1932 kjøpte Hedvig og
Nora Nilssen Bratthammar.

13. Hedvig og Nora Nilsen kjøpte i 1932.
14. Tor L. Log som ble født 1937 som ble gift
med Sigrunn Økland som ble født 1945. de
kjøpte her i 1984 og bodde i Haugesund. I 1965
var bruksnr. 7, 8 og 9 sammenføyd med
bruksnr. 1.

Barn:
1. Sara Helen, født 1972.
2. Torhild, født 1973.
3. Torleif, født 1976.

Bruksnr. 2 Midtun.
1. Hildor Johan Martinius Vessel Eike som ble
født 14 desember 1890 i Visnes, Karmøy, foreldrene hans var Anne Elisabeth Annaniusdatter
og Hans Andreas Olsen Eike. Han ble gift med
Inger Hemmine Strand som ble født 13 august
1903 i Ølen, hun var datter av Anna Salomonsdatter og Lars Knudsen Strand.

1. Jakob Mandius, født 21 oktober 1878.

Barn:

2. Lava Dortea, født 16 august 1881.

1. Henny, født 1930

3. Ola Jakob, født 2 august 1884.

2. Lilly, født 1931.

4. Lisa Antonette Diana, født 21 april 1887.

3. Harry Ingolf, født 1933.
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Anna, født 1939.

Han kjøpte bruket i 1924 og fødde 1 hest, 3
kyr, 2 kalvar og 13 sauer i 1950 årene. Bruket
var da på 18 dekar dyrka mark.
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4. Ole Kristian Vessel, født 4 mars 1919. Han
var ugift og nevnt i 1972, neste bruker nr. 2.
5. Johanna Bertine Vessel, født 24 desember
1920.

2.

6. Bernhard Anfin Vessel, født 19 desember
1922, bosatte seg i England.

Bruksnr. 3 Brattli.

7. Tordis Sylvia, født 10 februar 1926 og ble
gift med Kristoffer Andreasen på Søndenå,
Tysvær bruksnr. 9, nr. 67A.

Harry Ingolf Eike, sønn til forrige bruker
kjøpte her i 1968 og bodde i Haugesund.

1. Bernt Johannes Johannessen Bratthammar
ble født 26 oktober 1882 i Frakkagjerd og
døde 1 desember 1962 80 år gammel, han var
sønn av Bertha Andersdatter og Johannes
Sakariassen Skeiseide. Han ble gift med
Alma Karoline Hansdatter Eike som ble født
9 mai 1888 i Visnes, Karmøy og døde 1960,
hun var datter av Anna Annaniasdatter og
Hans Andreas Olsen Eike.

8. Johannes, født 1 april 1929, neste bruker nr.
3.

Bernt Johannes Johannessen Bratthammar.

2. Alfred Emil Vessel, født 2 januar 1915 og
ble bosatte i Sveio.

Bernt Johannes var 15 år gammel når han begynte å jobbe på et bakeri i Haugesund. I 1902
drog han til Island for å se etter nytt arbeid, der
ble han værende helt til 1904. Senere drog han
til Amerika hvor han arbeidet på forskjellige
båter ute på havet. Han retunerte til Norge i
1910 og giftet seg i 1912, 29 år gammel, bestemte han seg for å reise tilbake til Amerika for
å finne seg nytt arbeid. Han bestilte tredjeklassebilletter på RMS “Titanic” og gikk ombord
i Southampton. Ombord delte han lugar med
Daniel Danielsen Grønnestad, Ingvald Olai Olsen Hagland og Konrad Mathias Reisersen
Hagland, alle fra Haugesund området. Bernt
overlevde Titanic forliset natt mellom 14. og 15.
april 1912. Han kom seg ombord i livbåt nr. 3
mens romkameratene omkom.

3. Sven Ernst Vessel, født 30 november 1916
men døde.

Etter å ha tilbrakt tre måneder i Amerika,
mesteparten av tiden på St. Vincents Hospital

Bert Johannes Johannessen og Alma Karoline Hansdatter Eike ble gift den 28 januar 1911.

Barn:
1. Anny Elisabeth Vessel, født 30 april 1913.
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bestemte han seg for å dra tilbake til Norge.
Han slo seg ned i Haugesund og kjøpte garden her i 1913 sammen med sin kone Alma
Karoline og fikk 8 barn. De fødde 1 hest, 2
kyr, 1 kalv og 8 sauer i 1950 årene. Bruket
var på 10 dekar dyrka mark, stovehus er
oppført i 1909. Han arbeid også som postman
og murer, mot slutten av livet arbeidet han
som kirketjener i Førdesfjorden kirke. Han
døde i 1962, 80 år gammel.

S l e k t s f o r u m
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borg Malene Olsdatter og Brynulf Halvorsen
Ove. Bruksnr. 5 er med her.

Framfor huset til Bernt Bratthammar omkring 1950.
frame sitt Ana Sørensen og Karen Serine Johannessen.
Bak står fra høyre, Sven Johannessen, Bernt Bratthammar, Annie Johannessen, Alma Bratthammar, fru Skeiseid, Sakarias Skeiseid.

2.

Ole Kristian Bratthammer, født 4 mars
1919. Han var ugift og er nevnt I 1972. Han
var sønn av Bernt Johannes Johannessen,
forrige bruker.

3.

Johannes Bratthammer, født 1 april 1929
og han kjøpte bruket I 1982. Han også var
sønn av Bernt Johannes Johannessen, forrige
bruker.

4.

Rolf Bratthammer, født 1959 og ble gift
med Helle Mathisen. De kjøpte bruket i 1992.

Svend Matias Svendsen Utvik og Marta Halvorine Brynjulfsdatter Ove ble gift den 21 juni 1914.

Barn:
1. Ingeborg Serine, født 1 mai 1916 og ble gift
med Kristoffer Nodland, Aksdal bruksnr.
119.
2. Sigrid Konstanse, født 14 mai 1918, bosatte
seg i Canada.

Barn:

3. Halvor Torleif, født 25 desember 1920.

1. Monica, født 1983.

4. Gunhild, født 11 februar 1923.

2. Bernt Kristian, født 1985.

5. Svanhild, født 15 november1925.

3. Marielle, født 1991.

6. Olaf, født 1927, bosatte seg på Døle.

Bruksnr. 4.
1. Svend Matias

7. Birger, født 1931 og ble gift med Borgny som
ble født 1934 og bosatte seg på Døle. Hun
kjøpte huset her i 1979. Han var maskinist
og kjøpte i 1924.

Svendsen Utvik som ble
født 27 juli 1891 i Avaldsnes og døde 22 september 1966. Han var sønn av Ingeborg Serine Osmundsdatter og Svend Mathias Andersen Vorre bruksnr. Ao-128 i Utvik. Svend ble
gift 21 juni 1914 med Marta Halvorine Ove
som ble født 10 mars 1894 i Vikebygd og
døde 3 august 1979, hun var datter av Tor-

2.

Odd Arne Prestegård ble født 1963 og Anita
Mikkelsen som ble født 1967 fikk skøyte på
bruksnr. 4 og 5 i 1990.
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Bruksnr. 6. Solheim.
1. Helge Reinert Lien som ble født 13 september 1888 i Lien i Sundfjord og døde i 19
juli 1968. Han var sønn av Oline og Kristian
Lien. Helge ble gift med Karen Severine
Hansine Nilsen som ble født 6 mars 1898 i
Borge i Lofoten og døde 6 mai 1986. Hun var
datter av Hanna Hansdatter og Simon Nilsen.

S l e k t s f o r u m
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17 juni 1912 i Dverberg og døde 23 mars 1991,
han var sønn av Jørgen Ludolf Øberg Andreassen og ble gift 12 oktober 1937 med Mallin
Skeiseid som ble født 24 juni 1918 i Skåre og
døde 25 juli 1973, hun var tvilling med Svend,
hun var datter av Bertha Malene f. Hansen og
Sakarias Skeiseid.

Harald Adelstein Andreassen og Mallin Skeiseide ble gift
den

Barn:
1. Steinar, født 1938, bruksnr. 19.
2. Håkon, født 1940.
Barnedåp oss familien Lien, trolig I 1933.

Barn:
1. Kitty, født 1919.
2. Oline Lovise Marie, født 6 juli 1928 og
bosatte seg i Sveio.
3. Henry, født 14 mai 1930 som er neste
bruker. Han døde 4 oktober 1990.
4. Kristian, født 1933 på bruksnr. 18.
5. Asti, født 1939.
Han var smed og kjøpte bruket i 1928. De
fødde 1 ku, 1 kalv og 1 hest i 1950 årene, og
da var det 10 dekar dyrka mark.

2.

Henry Lien, født 1930 og ble gift med
Guri som ble født 1933. de kjøpte dette
bruket i 1962 og hun fikk skøyte i 1990.

Barn:
1. Helge, født 1963.
2. Arne, født 1966, bruksnr. 22.

3. Reidar, født 26 oktober 1943 og døde 15
januar 1988.
4. Kjersti, født 1952.
Harald Adelsten var maskinist og bygde hus
her i 1949.

2. W. Endresen er nevnt i 1972.
3. Håkon Sørenes som ble født 1952 og ble gift
med Kari Lise Sørenes som ble født 1954. De
kjøpte her i 1977.
Barn:
1. Petter, født 1978.
2. Linn Therese, født 1983.

Bruksnr. 13. Solhaug.
1. Konrad Tormod Aaserød som ble født 19
august 1914 i Nedstrand og døde 22 mai 1980,
han var sønn av Malene og Tormod Aaserød.
Han ble gift med Gudrun Regine Gabrielsen
som ble født 7 september 1916 i Haugesund og
døde 20 januar 1994, hun var datter av Olava
Bertine f. Grinde og Gunvald Severin Gabrielsen fra Lillesund.

Bruksnr. 10-11.
Barn:
1. Olene Risdal som er nevnt i 1972.
1. Tor, født 1940.
2. Bjørn Danielsen som ble født 1852 og fikk 2. Olav, født 1941.
skøyte 1985 på bruksnr. 13. Han flyttet til
Skjold.

Bruksnr. 12. Soltun.
1. Harald Adelstein Andreassen som ble født

3. Gunbjørg, født 1944.
Konrad var snekker og bygde hus her i 1940.
foreldrene hans døde her.

P a g e
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2. Birger Holgersen er nevnt her i 1972.
3. Bjørn Danielsen som ble født 1952 kjøpte

Han ble gift med Anne Marie Melbo som ble
født 1942 i Skåre, hun var datter av Gudrun og
Jørgen Melbo.

her i 1983. I 1985 kjøpte han bruksnr. 10 og
11.

Barn:

4.

Asbjørn Lars Førland som ble født 1946
fikk skjøte her i 1989.

Bruksnr. 14. Furulund.
1. Jakob Furulund som ble født 1917 og fikk
skøyte her i 1954 og er nevnt i 1972 med
bruksnr. 27.

Bruksnr. 15. Nyhaug.
1. Sigurd Emil Gunnarsen Nygård som ble

1. Kjell Harald, født 1965 og ble byggingeniør.
2. Gro Johanne, født 1968 og ble kontorassisent.
De kjøpte her i 1962, fraskilt fra bruksnr. 6
samme år. Han har bruksnr. 20 fra 1966. Han
er byggmester og hun er ekspeditør.

Bruksnr. 19.
1. Steinar Adelstein Andreassen er nevnt her i
1972, bruksnr. 12.

født 10 februar 1927 i Sveio, han var sønn av
Signe Katinka f. Sivertsen og Ludvik Johan
Gunnarsen Nygård. Han ble gift med Henny
Eike som ble født 1930 her i Bratthammar,
hun var datter av Inger Kennie og Hildor
Johan Eike.

2.

Barn:

her 1966, hadde bruksnr. 18.

1. Inger Helene, født 1950 og ble gift med
Nygård i Førre.

Torbjørn Kvia som ble født 1947 kjøpte her
i 1978, ble fraskilt fra bruksnr. 12 i 1963.
Bruksnr. 29 ble sammenføyd med dette i 1986.

Bruksnr. 20.
1. Kristian Lien som ble født 1933 fikk skøyte
Bruksnr. 21.
1. Henry Lien som

3. Sigurd Henning, født 1954.

ble født 1930 og hadde
bruksnr. 6 og kjøpte her i 1967, fraskilt fra
bruksnr. 2 og 3 i 1964.

4. Anne Lise, født 1960 og bosatte i Førre
bruksnr. 529.

2.

2. Liv Synnøve, født 1952.

5. Sigurd Emil er bygningssnekker og bygde
hus i 1955, senere flyttet han til Sveio.

2.

Jostein Jensen som ble født 1959 og ble
gift med Linda Østensen, de kjøpte hus her i
1988.

Bruksnr. 16.
1. Harry Eikje som

er nevnt her i 1972,
foreldrene drev bruksnr. 2.

Guri Lien som ble født 1933 og fikk skøyte
her 1990, bruksnr. 11.

Bruksnr. 22.
1. Osmund Stølsvik er nevnt her i 1972. Vatsboken.

2.

Arne Lien som ble født 1966 og han var
sønn til Henry Lien fra bruksnr. 21. Kjøpte her
i 1987 som ble fraskilt bruksnr. 1 i 1965.

2.

Bruksnr. 23.
1. Tor Johan Lie som ble født 1934, han var

Bruksnr. 17.
1. Oavald Eltvik er nevnt her i 1972, bosatt i

sønn av Inger Wegner og Leif Lie. Han ble gift
med Aslaug Hesthammer som ble født 1935,
hun var datter av Albertine og Tillas Hesthammer.

Jan Villy Eike som ble født 1965 kjøpte i
1985, fraskilt fra bruksnr. 2 i 1956

Haugesund

Bruksnr. 18.
1. Kristian Lien som ble født 1933, han var
sønn av Karen og Helge Lien fra Bruksnr. 6.

Barn:
1. Inger Lise Wegner, født 1956 og ble regnskapssekretær og ble gift med Øyvind
Jansen og bosatte seg I Haugesund.
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2. Mary Ann, født 1960 og ble regnskapssekretær og ble gift med Svein Askeland og
bosatte seg i Førland i Tysvær.

Andre oppsitterer.
1. Nils Nilssen og som ble

3. Eva Thorhild, født 1964 og ble regnskapssekretær, hun ble gift med Atle Thorbjørnsen og bosatte seg i Tysvær.

Knutsdatter.

4. Thor Arne, født 1969 og ble snekker, han
ble gift med Karen Bjerg og bosatte seg i
Hanrane i Frakkegjerd.

1. Baard, født 14 mai 1802.

Tor og Inger kjøpte her i 1965 som var
fraskilt fra bruksnr. 1 samme året. Tor var
mekaniker. Inger husmor og butikkdame.
Tysværboken 2, side 232.

Bruksnr. 24.
1. Magne og Gerd Owe eide her, men solgte
til Vestby i 1975.

2.

Egil Vestby som ble født 1945, han ble gift
med Bjørg Mary Vestby som ble født 1949.

K a rm ø y

gift med Kirsti

Barn:
De er nevnte Bratthammer i 1802, men det er
uvist om det gjelder denne Bratthammar eller
Bratthammar i Stangeland. Kanskje er det
disse som i 1801 bodde på Aksdal i Bokn.

2.

Tønnes Jakobsen som ble født 16 november
1878 i Skaare. Han ble gift med Hansine Hansdatter som var født 25 juli 1878 i Dale i Søndfjord.

Barn:
1. Jakob Henry, født 11 januar 1909 i Skaare.

Barn:

Disse er nevnt Bratthammar i 1909 og i 1910
folketellingen er de bosatt i Skaare og Tønnes
er da skofabrikarbeider.

1. Heidi, født 1970.

3.

2. Hege, født 1973.
De kjøpte her i 1975 og som ble fraskilt fra
bruksnr. 3 i 1971.

Bernt Johannes Johannessen. Se bruksnr.
3, Brattli. Disse var kommet til Bratthammar i
1915. Bernt Johannes er kalt arbeidsmann. De
tok over bruksnr. 3. Bernt Johannes var
Kirketjener og graver i Førdesfjorden og foruten postbud.

Bruksnr. 25.
4. Ove Johan Toralf Vessel Hanssen som ble
1. Hilda Eike er nevnt her i 1972.
født 11 juli 1893, han var sønn av Hans Andreas Olsen og Anna Elisabet Ananiasdatter
Bruksnr. 25.
fra Nord-Eike. Han ble gift med Emma
1. Hildor Hansen Eike har hatt bruket fra Kristine Torbjørnsdatter som ble født 1890.
1967.
Barn:
Bruksnr. 26.
1. Tora Kristine Vessel, født 10 oktober 1917.
1. Lilly Spångberg er nevnt i 1972 og i 1990, Disse er nevnt her på Bratthammar i 1917.
bosatt I Haugesund.

Han er kalt gardsbruker.

Gamletunet på Utvik. i
Bårdahuset mello m de
nybygde sveitserhusene ble
Aadne Aadnesen Udvig født i
1850. Etter utskiftingen 187273 bygde han gardshuset til
høyre på bilde (brnr. 1). I
1909 flyttet han med konen og
de yngste i familien til bruket
ved siden av den østre
Rehaugen (Madsajordå). I
dag er området langs
riksvegen dominert av to store
bensinstasjoner.
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Juditte ble barnemorder.
18 år gamle Juditte fra
vi n ter tj en est e
på
Bjerkreim var en vever
gården. De to var
jente med mørkt hår og
sammen i tre år.
blå øyne. Hun drepte sitt
Sommeren
1872
nyfødte barn, sonet syv år i
begynte Juditte å pleie
fengsel, giftet seg med
omgang med Peder,
fangevokteren Anton og
nok en bror av Salve.
forsvant til Amerika i
Juditte merket at noe
1882.
rørte seg i henne tre
Slektningene hørte aldri
uker før jul 1872. Den
mer en lyd. I USA slo
20. mars nevnte hun
paret seg ned i Kankanee,
for Maurits at hun
Illinois, fikk åtte barn,
ventet barn. Det er du
hvorav fem vokste opp. De
som er barnefaren, sa
snakket lite om fortiden.
hun. Men Maurits
Etterkommerne visste
mente at han slett ikke
knapt at de var norske, og
var faren, fordi han
ingenting om barnemord,
ikke hadde pleid noen
før de fikk høre historien
legemlig omgang med
av lokalhistoriker Mari
henne siden sommeren
Anne Næsheim Hall.
1872.Juditte
holdt
- Først lurte jeg på om det
graviditeten hemmelig
kunne være sant, skriver
for familien. Moren
og Anton fotografert i USA med barna
oldebarn Richard Leigh Juditte
k
ommenterte
at
Oline, Anita og Joseph i 1880-årene.
Shelby i en e-post fra
datterens bryster ble
Illinois.
mye større. Men Juditte dreide samtalen
Hele slekta ble veldig overrasket. De visste over på noe annet. Våren og vinteren ble et
ikke om noen i familien som hadde sittet i mareritt for lille Juditte.
fengsel.
Lørdagskvelden 19. april 1873 skjønte hun
- Jeg må ærlig si at det ikke er noe vi er at noe skulle skje. Natten ble lang, hun lå
stolte av, og vi har ikke delt nyhetene med våken med smerter i ryggen og magen. Hun
våre venner, skriver Shelby.
var urolig, gikk ned og opp loftstrappen og
Han lurer på om bestemor Elsie, Judittes ut flere ganger. Resten av husholdningen
datter født i 1897, visste om det. Antakelig hørte henne, også at hun brukte nattpotten
ble drapet holdt skjult for henne også. oftere enn vanlig.
Slekta bor fremdeles i Kankanee, en liten
Den lille jenta ble født klokka fem om
by der innbyggerne dyrker mais. Richard morgenen. Juditte trakk den nyfødte,
Shelby har drevet eget entreprenørfirma.
skrikende jenta inntil seg, la fingrene rundt
Så hva var det som skjedde? Juditte halsen og klemte til. Alt ble stille i det lille
Thorsdatter Halvorskamb bodde på huset.
fjellgården Hommen i Bjerkreim med Søndag 20. april 1873: Mor Ingeborg,
mor, søster Alette, svoger Salve, deres lille søster Alette og svoger Salve går i fjøset. En
barn og to av Salves brødre. Hommen time senere er de tre tilbake i huset for
ligger 450 meter over havet, der ingen morgenkaffe. Ingeborg ser blodflekker på
skulle tru at nokon kunne bu, tre timers kjøkkengulvet og i trappen opp til Judittes
gange fra Stavtjørn.
rom. Hun går opp til datteren, som ligger i
15 år gammel ble Juditte forlovet med sengen. Moren spør Juditte hva som har
Maurits Torgersen, som hadde hendt, hvor kommer blodet fra?

P a g e
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- Jeg har blødd neseblod, sier Juditte.
Mor går ned i kjøkkenet igjen for å se til
kaffen, og kommer opp med en kopp til
datteren. Hun løfter på sengeteppet og får sitt
livs sjokk. På halmen ligger et nyfødt lite
jentebarn, livløst og blodig. Jenta er ennå
knyttet til Juditte med navlestrengen.
Ingeborg går ned på kjøkkenet og henter en
kniv, hun skiller det døde barnet fra moren.
Senere på dagen går Juditte og moren ut med
barnet inntyllet i tøy og skjuler liket i en ur.
Det håper ingen skal merke noe.
Men det ryktes fort i Bjerkreim at noe
uvanlig har skjedd på Hommen, og ryktet
når lensmannen. Han tar turen til Hommen
for å undersøke saken. Juditte innrømmer
alt, og viser lensmannen det lille liket i ura.
- Jeg har mye sympati med Juditte, og kan på
en måte forstå det hun gjorde. Hun ville møtt
en enorm fordømmelse hvis hun bar fram
barnet, sier lokalhistoriker Mari Anne
Næsheim Hall, som fant stoff om saken i
Statsarkivet i Oslo og Kristiansand.
De sosiale konsekvensene med å føde et barn
utenfor ekteskap var enorme på den tiden.
Inntil 1889 var det straffbart å føde barn i
dølgsmål – i hemmelighet. Ingen måtte bryte
ekteskapet, myndighetene ville ha oversikt.
Juditte ville helt sikkert fått problemer med
å skaffe seg arbeid, mange ugifte mødre ble
henvist til tigging. Mødre som fødte i
hemmelighet var ikke uvanlig på den tiden,
det finnes mange dokumenterte saker.
Mange barn døde i slike fødsler. Det sies at
det kan høres barnegråt ved elver og urer der
slikt har skjedd. Juditte var antakelig
fortvilet over at Maurits ikke ville være far til
barnet. Hun kan ikke ha sett for seg en
framtid med Peder. Juditte settes i varetekt.

Juditte sonte første delen av straffen ved

S l e k t s f o r u m
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Kristiansand tukthus.
Lensmannen forlanger obduksjon før den lille
kroppen kan begraves. Obduksjonsrapporten
lyder på at barnet var fullbåret, i stand til å
puste. Dødsårsaken var kveling, merkene rundt
den lille halsen talte sitt tydelige språk. Juditte
var barnemorder.
28. mai 1873 ble Juditte dømt til ni år og seks
måneders fengsel for barnedrap. Juditte
innrømte at hun ikke hadde forberedt seg til
den kommende fødselen, og ikke laget i stand
noe barnetøy. Tanken på å ta livet av barnet
hadde dukket opp i tankene hennes mange
ganger i løpet av vinteren og tiden etter jul.
Hun blir sendt med hest og kjerre til
Kristiansand, og fengslet ved Kristiansands
tukthus.
- Juditte er en fange som hennes foresatte mer
og mer har lært å bli glad i. Hennes oppførsel
er alltid rosverdig, stille, beskjeden og uten
krav. Det er noe åpent og greit ved henne som
vekker tillitt, skrev fengselspresten om Juditte.
Presten mente også at Juditte hadde fått et
klarere syn på både synd og nåde, og at Guds
ånd arbeidet i hennes hjerte.
En vakker, ung kvinne dømt for drap vakte
oppsikt. Aslak Omundson Skreå fra Øvre
Sirdal skrev en skillingsvise på 21 vers om
Juditte: "djevelen gjorde det for meg så lett:
Jeg skulle myrde, så var jeg det kvitt".
Forfatteren virker å være på Judittes side.
Anton Johannesen fra Rakkestad var Judittes
fangevokter i Oslo. De to giftet seg 26. april
1882, og dro til USA dagen etter.
Juni 1876 stengte tukthuset i Kristiansand, og
fangene ble sendt til Kristiania (Oslo) for å sone
resten av straffen. Juditte hadde seks år igjen å
sone. Hun ble godt likt også i det nye fengselet.
Spesielt av vokter Anton Johannesen, han
oppmuntret henne til å søke benådning. Det
fikk hun i februar 1880.
Hun ble lovet tjeneste i et privat hjem etter
løslatelsen. Men før det reiste hun hjem for å
besøke moren og søsteren Alette. De hadde for
lengst flyttet fra Hommen. Ingen ville bo der
etter det som skjedde.
Tilbake i Kristiania møtte Juditte Anton igjen.
De to ble forelsket, og viet i Vestre Aker kirke
26. april 1882. Dagen etter steg de om bord i
skipet "Geiser" som skulle bringe dem til et
nytt og bedre liv på andre siden av kloden. De
ankom New York 16. mai 1882, og reiste videre
til Kankanee i staten Illinois.
Anton fikk seg jobb som jernbanearbeider, og
livet gikk sin gang. Juditte og Anton fikk åtte
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barn, fem vokste opp. De siste årene likte
Juditte best å sitte i gyngestolen og se
drømmende ut av vinduet. Hun døde 29. juni
1927.
- Jeg har lurt på hvordan hun
rettferdiggjorde sine handlinger. Jeg vil tro at
hun så på drapet som en stor feil hun
skammet seg over, sier oldebarnet Richard
Shelby.
Ingen som er i live i dag kjente Juditte. Men
ektemannen Anton var en veldig, veldig godt
likt bestefar. Barnebarna hadde bare
kjærlighet, respekt og varme følelser for ham.
Anton døde i 1937.

Judittes grav i Kankanee,
Illinois, fra venstre
barnebarn Richard Louis
Shelby, Mari Anne Næsheim
Hall og oldebarn Richard

Anton Johannesen fra Rakkestad var
Judittes fangevokter i Oslo. De to giftet seg
26. april 1882, og dro til USA dagen etter.

Lærer og husmor Ågot
Poppe Jensen (1876-1954).
Ågot Poppe Jensen ble født i Nes i
Hallingdal den 29 september og
døpt den 26 november 1876.
Hun var datter av Overrettssakfører Hartvig Poppe og Georgine
Ragndine. Hun ble tidlig foreldreløs og vokste opp hos sine besteforeldre, Sørenskriver Poppe
og frue. I 1898 ble hun gift med
dyrlege Hans Petter Jensen som
ble født 12 november 1870 i
Danmark. De første årene
bodde de på Stord hvor han
praktiserte som dyrlege. De
fikk 3 barn, alle født på
Stord, eller Stordøen som
det heter den tiden. Det første barnet var
Fritz Hartwig Jensen som ble født den 26

november 1898. Det andre barnet
heter Vigo Hartwig Jensen og ble født
den 22 juni 1901. Det tredje barnet
heter Marta Louise Hartwig Jensen
og ble født den 19 juli 1904. Ekteparet Jensen flyttet til Strandgaten 18
i Haugesund i 1906 i forbindelse med
at han hadde fått jobb som
amtdyrelege med ansvaret for all
kjøttkontroll I byen.
Aagot Poppe Jensen var et samfunnsengasjert mennesker som deltok med stor iver i både politisk arbeid og foreningsliv.
Gjennom Haugesund Kvinneråd ble hun i 1911 valgt inn
i komiteen som forberedte opprettelsen av Haugesund Husmorskole. Fra
Husmorskolen ble opprettet i 1913 og frem til
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1933 var hun skolens Styreformann. Aagot
Poppe Jensen var opptatt av husmorrollen, og
mente at alle kvinner burde ha minimum fem
måneder med faglig opplæring i husmoryrket.
I tillegg til selv å være en dyktige husmor, var
Aagot Poppe Jensen også lærer i samfunnsfag
ved Husmorskolen i Haugesund og Rogalnd
fylkes husmorskole på Finnøy.
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hun ta skrittet over til arbeiderbevegelsen. Og
der er hun velkommen og der hører hun
hjemme.” noen år senere gikk hun over til Arbeiderpartiet.

Aagot Poppe Jensen gikk for å være en glimrende folketaler og hun deltok aktivt i avisenes
debattspalter om ulike temaer. En av hennes
hjertesaker var kvinnenes tilgang til preAagot Poppe Jensen satt fem perioder i by- vensjon. I en tid hvor prevensjon og barnebestyre, 1917-1925, 1932-1934 og 1938-1940, grensning var tabu i store deler av samfunnet,
hvorav tre perioder også i formansamlet Aagot Poppe Jensen fulle
skapet. Fra 1917 til 1925 represenhus blant byens kvinner når hun
tant for Venstre. Hun meldte seg
holdt foredrag om emnet. En anderetter ut av Venstre og inn i Arnen av hennes hjertesaker var tilbeiderpartiet, som hun repregang på billig elektrisitet for
senterte for årene 1932-1934 og
husholdningene. Hun ble valgt inn
1938-1940. Både som representant
i styret til Haugesund Elektrisitetsfor Venstre og for Arbeiderpartiet
verk, hvor hun kjempet innbitt
var hun i flere perioder sitt partis
mot de høye tariffene.
førstekandidat. Hadde hun levd
Hun ble medlem av Haugesund
noen årtier senere, ville hun ha
Kvinnelige Arbeiderforening i
vært en opplagt ordførerkandidat. Da hun 1930. I tillegg til å være Styremedlem av Arbeifylte 50 år i 1926, skrev Haugesund Arbeider- derforeningen i mange år, drev hun et aktivt
blad at i Haugesund Venstre var det kun ett studiearbeid for byens arbeiderkvinner.
skikkelig mannfolk, og det mannfolk var et
kvinnfolk ved navn Aagot Poppe Jensen. I Aagot Poppe Jensen døde på Rikshospitalet i
samme artikkel skrev avisen av “Enten maa Oslo den 10 februar 1954 i en alder av 77 år.
hun gå spand med konservatismen eller maa

L u n d b e r g s B a k e r i 1915 .
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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:
K j e l l
G u n n a r
A n g e l u n d angelund.slekt@haugnett.no

Spørsmal 1.
Hvem er dette? Det står Hans og Marta? på
baksiden av bilde og de kom fra Syre.

Svar.
Det skal ikke være så stort problem å få det til
men det kommer til å kreve tid å få det til men
jeg skal prove på det til neste utgave av avisen.

Spørsmål 3.
Når skal garden Veim komme, jeg vet at den er
i Bygdebok Avaldsnes 2 men det mangler endel
her når det gjelder når de ble født, døde og når
de giftet seg , har problemer med å lete i kirkebøkene.

Svar.
Jeg kan begynne med garden Veim for den er
ikke så stor, jeg har også tenkt å begynne på
garden Døle. Disse vil ikke komme før 15 juli
for det tar lit tid for å samle all opplysninger
her. Jeg har også resten av garden Utvik som
også skal på plass i neste nummer.

Spørsmål 4.
Hvem er dette?

Svar.
Jeg tror dette er en som heter Hans Ingvald
Simonsen som ble født 1868 og var sønn av
Simon og Anna på Syre, bnr. 18. Han ble gift
1895 med Berta Kristine Gabrielsen som ble
født 1870.

Spørsmål 2.

Svar.

Skulle ønske at det ble skrevet litt om de
forskjellige slektene på Karmøy.

Jeg er sikker på at dette er Bjørn Johan Johnsen og Larsine Gustava Larsdatter .

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

K o p e r v i k

S l i p

b y g d e

s i n

b e d r i f t e r

h e r .

