
Denne tavlen ble laget i 

1663 av en som heter 

Anders Lauritzen Smith 

(Andrew Lawrenseson 

Smith). Han fikk sin op-

plæring i Bergen, han 

var elev hos Peter Negel-

sen omkring 1645 og  

hvor han arbeidet i flere 

år hos de bergenske 

biledhoggerne. Av fødsel 

skal han være fra Skot-

land hva også navnet 

tyder på. Han flyttet fra 

Bergen til garden Sole i 

Stavanger hvor han 

levde til sin død, han ble 

gift med Maren Knuds-

datter som ble født i 

1641. Han ble begravd 

den 10 april 1695 i Sta-

vanger. Han tok borger-

skap i Stavanger den 12 

juni 1676 ifølge borger-

boken. 

Niels Henrik Abel var 

en verdensberømt 

Matematiker. Sine al-

ler første levedager i 

1802 hadde han i 

Nedstarnd. Der står 

fødehuset fortsatt. 

Huset ble påbygget i 

1902. Side 12. 

Caption describing picture or 

graphic. 
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Tradisjon omkring personnavnet. 
I eldre tid var slektsfølelsen sterk, og det en-

kelte mennesker hadde lite å bety uten som 

medlem av en slekt. Navnet og slekten hørte 

uløslig sammen. De eldste i slekten gikk på en 

måte igjen i de unge, bestefaren levde opp igjen 

i sønnesønnen som bar navnet hans. 

Ordspråk som dette “Samme navnet gjør 

samme ganget”, viser at folk trodde på en dy-

pere sammenheng mellom person og navn. 

Det måtte være noe særskilt i veien, dersom 

ikke en gutt eller pike skulle få et navn som var 

i familien. 

Navnet skulle skille den enkelte ut fra massen, 

men samtidig hadde navnet en viss magisk 

funksjon. Fra og med vikingtiden inntrådde et 

fast mønster med oppkalling etter en eldre per-

son Ii familien. 

Når navet kom opp igjen, kalte man det å reise 

opp en person. Den man først og fremst reise 

opp, var den sist avdøde i slekten. Dernest 

skulle første sønn oppkalles etter farfaren, 

neste sønn etter morfaren, og tilsvarende for 

jentene. Dette var et mønster som sjeldent ble 

brutt, men noen unntak var det. Giftet en gutt 

seg til en gard, og slo seg ned hos svigerforel-

drene, ble vanligvis morfaren oppkalt først, da 

navnet skulle følge garden. Det spilte vel også 

inn at barna skulle vokse opp sammen med 

morfar og mormor. Om begge de mannlige be-

steforeldrene hadde samme navn, kunne det 

hende at to av guttene ble hetende det samme. 

Da ble det som regel Stor-Ola og Vesle-Ola. Der-

som et barn var svært sykelig og det ble født et 

nytt barn i familien, kunne det nye barnet ble 

døpt det samme som det syke barnet. Dermed 

sikret man seg at navnet ble bevart. Det kunne 

så hende at det syke barnet ble frisk igjen, og 

så ble det igjen to med samme navnet. 

Så snart en var ferdig med å oppkalles etter de 

som sto øverst på listen, hadde foreldrene en 

viss valgfrihet. Man kunne da velge navn fra 

historien, kjente personer, eller øvrigheten i 

bygda. Men det var som regel at man så sant 

det var mulig skulle be om lov til å kalle opp. 

Dersom det var et godt forhold mellom hus-

mann og husbondefolket, var det ofte at hus-

bonden eller hans kone ble oppkalt. Da var det 

også vanlig at gårdkona bar barnet, men noen 

av husbondsfolket var faddere. 

Alt før reformasjonen tok tyske og danske navn  

til å bre seg over bygdene, og samtidig gjennom-

gikk de gamle norske navn store endringer. I 

det hele tatt er det møter i navneskikken, og 

navnene skifter fra tid til tid, og fra bygd til bygd. 

Mellom storfolkene var det en gammel skikk å 

gi barna to navn, og på 1700-tallet og særlig på 

1800-tallet ble det også vanlig for allmuen 

(småkårfolkrt, folk på landet). 

I dag er det gamle oppkallingsmønster gått i 

oppløsning. Det skjedde først i byene, deretter 

på landet. Jeg tror at vi mistet noe verdifullt i 

forholdet mellom de yngste og eldste i familien 

ved å bruke motenavn inspirert ved film, pop-

musikk eller idrett. Navnetradisjonen knytter 

mennesker sammen, og hvorfor ikke bruke et 

av navnene som har vært i slekten? Dessuten 

tror jeg at mange vil sette pris på et navn som 

har tilhørt en i slekten. 

I kirkebøkene er bare fornavnet innført, og det 

har sammenheng med at skikken med fami-

lienavn var svært lite utbredt. 
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Dorothea S. Platou har i 

boken sin om Anders L. 

Smith, side 33, tatt med 

altetavlen i Åkra kirken, 

som hans arbeid. Tavlen 

er 260 cm. høy og 220 

cm. bred. Selv om Åk-

ratavlen er enklere 

oppbygd enn andre tavler 

av Anders L.. Smith så er 

det detaljer fra andre tav-

ler som går igjen på an-

dre ting han har laget. 

Det kan ikke være tvil om 

at han som har laget Åk-

ratavlen. 
Gamle Åkra kirke bygd i 1821 og resturert i 1852 og 1899. 

merket I.N.D er selv sagt Ingeborg Nilsdatter. 

Ingeborg Nilsdatter var først gift med Rasmus 

Andersen, som var David's formann på garden 

på Stangeland. 

Hvem  var det som tok kostnaden og gav ater-

tavlen til kirken? Det var David Davidsen 

(D.D.S.) i Kopervik på Stangeland, og til slutt 

på Åkra, han var 56 år i 1666, skifte etter han 

den 16. mai 1670. Han var født mellom 1608 

og 1611 i Bergen. Han ser ut til å ha vært gift 

tre ganger, 1. gang med en ukjent kvinne, 2. 

gang med Ingeborg Nilsdatter og 3. gang med 

Anna Kristensdatter. I kirkeregnskapet for Åk-

rakirke for 1663 til 1666 forhørt på Avaldsnes 

den 31. juli 1666 fin en denne utleggsposten: 

“Thre Thølter bord kiøbt til Quelluing som bleff 

giordt offuer dend Altertaffle Dauid Dauidsen i 

Kobberuigen til Kirchen foræred 2 dallar 2 

ort”. 

Dette er bevis for at David Davidsen ga alter-

tavlen og at det ikke var noe epitafium 

(gravskrift, minnestavle med innskrift op-

phengt på kirkevegg). Men hvorfor har han 

sett på tre merker, og seg selv sist? Det andre 

D e n  G a m l e  A l t e r t a v l e n  I  

Å k r a k i r k e n .  
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D.D.S.– David Davidsen Stangeland 

I.N.D—Ingeborg Nilsdatter. 

R.A.S.—Sorenskriver Rasmus Andersen . 



For å si det som jeg tror det var, Ingeborg lå 

på sotteseng (sykeseng, sykepleie) i 1663, 

hadde ikke barn etter seg, har sett av midler 

til altertavlen og ville ha begge mennene sine 

med seg på tavlen. 

Innskriften øverst på tavlen lyder: 

SAVL FERFOLGER DAVIDT HART  

DAVIDT SPORDE EFTER-SAVL STÆRK  

DAVIDT WISER SAVL SIN JERN OCK SPUDT 

DERTIL HANS WAN BEKKE DUB. ANNO 1663. 

Siste linje er det vondt å finne rim i. Konservator 

Lexow mener det skal være: Der til hans vann 

berger dyp. 

 

Rasmus Andersen finn en 

nevnt som fullmektig I ting-

bøkene 1619. Seglet hans er 

funnet i jordboken 1626 fra 

Skåre skipsreid, seglet hans i 

1626 og 1640 er helt likt. Fra 

1628 er han sorenskriver. 

Ii Skudeneshavn men ut over landsbygden fartet 

hun om opp til flere kilometer fra sitt hjem. Hun 

var så og si på farten daglig. 

Hun hadde en lykkelig evne til å komme på tale-

fot med alle. Og hennes elskelige og takkfulle 

vesen bidro uten tvil i høy grad til å åpne dørene 

for henne, hvor hun kom, og det så ut som hun 

var velkommen overalt. 

 Utenom de syke og gamle hun besøkte, kom 

mange til henne som var i sjelenød og at hun ble 

til hjelp for mange. Da det ble kjent på stedet at 

det lakket til slutten med Olena, var det mange 

som gikk for å si farvel, og hun hadde et godt ord 

til alle. 

Olena hadde to barn i sitt ekteskap, to sønner. 

Hun hadde den tunge sorg når den yngste søn-

nen, Karl Bertinius født den 19 mars 1882 og  

druknet den 10 april 1899 bare 17 år gammel, 

under vinterfiske så å si rett utfor stuedøra. Ulyk-

ken skjedde en snau kilometer fra innløpet til 

Skudeneshavn. Hennes eldste sønn John Gund-

vald, født den 7 mai 1878, reise til Amerika, hvor 

han drev  en gard. Hun hadde en sønn til som ble 

født   den 26 oktober 1873 men han døde 

samme året. 

Hennes  populære navn var Olena vekter, 

fordi hennes mann Hans Johannessen var 

vekter. Hun var født den 7 juli 1845 på gar-

den Tjøstheim Ao-5 i Skudenes, hvor hun også 

vokste opp. Hun var den yngste I en stor 

barnflokk. 

Foreldrene hennes var Kristoffer Larsen og 

Brita Fransdatter som ble gift i 1835, de 

hadde 3 barn. Kristoffer Larsen var først gift i 

1819 med Torborg Monsdatter, de fikk 5 

barn. Hennes ungdomsår forløp antagelig som 

for de fleste ungdommer på landsbygden i de 

dagene. Den 17 april 1873 ble hun gift med 

Hans Johannessen Vik og de bosatte seg på 

Stykket i Skudeneshavn hvor han er nevnt 

som tømmermann og vekter. 

En tid etter giftemålet ble hun omvendt til 

Gud, og fra da av begynte hennes egentlige 

livsverk. Ved siden av sin stilling som husmor 

ofret hun seg nå for sjuke og gamle, ikke bare 
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Innskriften øverst på tavlen. 

Berta Olena ble født 7 juli 1845 i Skudenes. 

Hans JohannessenVik og Bertha Olene Kristoffersdatter 

ble gift den 17 april 1873. 

Bertha Olena døde den 15 desember og gravlagt den 21 

desember 1929 i en alder av 84 år. 



Stegaberg er en liten gard som ligger som et 

smalt to kilometer langt belte mellom Våga 

eller Vågabøen på sørsiden og Sørvåg og inn 

til grensen mot Tysvær. Gardsvaldet er bare 

en halv kilometer på det brieieste. Tvers over 

dette ligger det smale Longvatnet.. 

Bruksnr. 1. 

1. I perioden 1606 hadde vi en som heter 

Nils. Denne mannen er nevnt på Stegaberg i 

en skatteliste fra 1606 og kan være den før-

ste som forsøkte seg på garden etter øde-

gardstiden. 

2. I perioden 1617 til 1622 hadde vi en som 

heter Halvor. Denne mannen er også bare et 

navn i noen skattelister uten at vi kjenner 

nærmere til han. Han var leiglending på gar-

den. 

3. I perioden 1623 hadde en som heter Nils. 

Denne mannen er nevnt bare dette ene året, 

og vi vet ikke om han er den samme som var på 

garden sytten år tidligere altså 1606. 

4. I perioden 1623 til 1639 hadde vi en som 

heter Matias som døde ca. 1638. også denne 

mannen var leiglending på Stegaberg. Navnet 

Matias dukket senere opp i Myklebust-

Tuastadslekten i Høye. Kanskje kan de ha hentet 

navnet herfra Stegaberg. I 1639 skattet enken, 

men vi kjenner ikke navnet hennes. 

5. I perioden 1640 til 1649 hadde vi en som 

heter Osmund. Denne mannen er også bare et 

navn i skattelistene. Vi vet han var gift, for han er 

nevnt med kone i 1645, men vi kjenner ikke 

barn etter han. 

6. I perioden 1661 til 1685 hadde vi en som 

heter Peder Bårdsen som ble født ca. 1620. 

Peder var også leiglending og brukte hele 

Stegaberg alene. Han ble flere ganger benyttet 

som lagrettemann. Vi kjenner ikke nærmere til 

slektskapstilhøvet hans.  

S t e g a b e r g .  
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Stegaberg med skolen i forgrunn, bildet ble tatt i 1963 mot nord. 



7. I perioden 1683 til 1701 hadde en som 

heter Ola Knutsen som ble født ca. 1650. 

denne mannen brukte Stegaberg omkring 

1700, men er ellers ikke kjent. Han ble benyt-

tet som lagrettemann flere ganger. 

8. I 1706 og muligens til 1711 hadde vi en 

som heter Lars Pedersen som ble født 1670 

og døde før 1718, han var sønn til Peder 

Aslaksen og Eli Kristoffersdatter Sandvik. Lars 

Pedersen giftet seg med Siri Olsdatter og de 

fikk bygselsetel på 1 1/2 vett korn i Øvre Her-

vik av Lars Danielsen Gismarvik i 1696 og 

bodde her til 1705 men flyttet til Stegaberg 

omkring 1706 men i 1711 flyttet han og sin 

kone Eli til Haukås bruksnr. 19.  

Barn: 

1. Peder, født ca. 1696 i Hervik. 

2. Ola, født ca. 1700 i Hervik og ble gift på 

Erland i Tysvær. 

3. Gudmund, født ca. 1705 mest sansynlig 

i Hervik. 

I 1711 var han Lars innrullert soldat og trolig 

døde i den store nordiske krigen som raste til 

omkring 1720. Enken Eli ble trolig gift med 

Erik Haukås på Haukås bruksnr. 20. 

9. I perioden 1720 til 1723 hadde vi Bård 

Toresen som ble født ca. 1651 og døde 1721, 

han var sønn til Tor Bårdsen og Anna Peders-

datter fra Myklebust bruksnr. 2-4. Bård Tore-

sen sin første kone er ukjent men hans andre 

kone heter Alis Rasmusdatter som ble født ca. 

1670 og gravlagt den 27 februar 1763. Hun 

ble gift på nytt med Nils Larssen, neste 

bruker. 

Barn: 

1. Tore, født ca. 1689. 

2. Hans, født ca. 1691. 

3. Marta, født mellom 1692 og 1699, fikk 

den 26 august 1732 sønnen Tore med 

en tjenestegutt som heter Nils. 

4. Rasmus, født ca. 1700. 

5. Bård, født ca. 1702 og er nevnt som 

soldat. 

6. Alis, født ca. 1712 og ble gift med Østen 

Danielsen på Fosen. 

7. Asseline, født 1714 men døde liten. 

8. Gudmund, født 1719 og er 11 brukeren 

under her. 

Bård Toresen var  kommet til Stegaberg før 

1720, men døde like etter. Han hadde først 

brukt noe jord hjemme på Myklebust bruksnr. 2 

før han kom hit til Stegaberg med huslyden. Et 

lite barn døde på Stegaberg i 1715. I 1723 satt 

Alis her og kunne så 2 tønner og høste 10 tøn-

ner korn og fø 1 hest, 5 kyr og 6 sauer. Alis satt 

som folgekone her fremdeles i 1758. For-

delingen av barna mellom de to konene er 

uviss. 

10. Fram til 1750 hadde vi Nils Larssen som 

ble født ca. 1695 og døde 1750, han var sønn 

til Lars Olsen og Dordi Johannesdatter på Nedre 

Førland i Tysvær bruksnr. A-4. Nils ble gift 7 ok-

tober 1731 med Alis Rasmusdatter som ble født 

ca. 1670 og gravlagt den 27 februar 1763 og 

var enke etter Bård Toresen, forrige bruker. 

Barn: 

1. Dordi, ukjent når hun ble født. 
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Alis Rasmusdatter ble gravlagt den 27 februar 1763. 

Barn 3: Marta fikk den 26 august 1732 en sønn Thore 

med en som heter Nils. Barnet ble døpt(Dominica 12 

Trinitatis) 31 august 1732. 

Nils Larrsen og Alis Rasmusdatter ble gift 7 oktober 1731. 

Nils Larrsen ble gravlagt den 19 september 1750. 



Nils døde her på Stegaberg i 1750 og dat-

teren Dordi var da arvingen. Trolig hadde Nils 

brukt garden før sønnen til Alis tok over. 

11. Fra 1755 til 1780 hadde vi Gudmund 

Bårdsen som ble født 1719 og ble gravlagt 

den 27 februar 1803, han var sønn til Bård 

Toresen og Alis Rasmusdatter, bruksnr. 9 her. 

Han ble gift første gang med Marta Jonsdatter 

som ble født ca. 1714 og ble gravlagt 10 no-

vember 1765, hvem hun er datter til er ukjent 

men hun var enken etter Torsten Pedersen på 

Lervik i Tysvær bruksnr. A-14. Gudmund`s 

andre ekteskap var med Magla Johannesdat-

ter som ble født ca. 1735 og døde 21 oktober 

1788, hun var datter til Johannes Knutsen og 

Guri Larsdatter fra Øvre Førland i Tysvær 

bruksnr. 9. 

Barn i 1. ekteskap: 

1. Bård, født 16 juli 1752 og døde og grav-

lagt 12 mars 1769. 

Gudmund tok over her på Stegaberg da Nils 

Larssen døde. Marta hadde med seg to døtrer 

fra første ekteskapet til gards, Susanna og 

Kari Torstendøtre. Susanna ble gift med Knut 

Kristoffersen på Kallevik. Kari ble gift med 

Rasmus Rasmussen under Høye, bosatt på 

Hålå. Omkring 1780 fikk en sønn av broren til 

Magla komme inn på garden. Gudmund satt 

her som folgemann fremdeles i 1801. 

12. Fra 1780 til 1786 hadde vi Knut Gabriel-

sen som ble født ca. 1753 og døde 1806, han 

var sønn til Gabriel Johansen og Anna Knuts-

datter Rønnevik på Søndenå i Tysvær bruksnr. 

37 og er sønn av bror til Magla Johannesdat-

ter over her. Han ble gift med Johanna 

Andersdatter  som ble født ca. 1750. 

Barn: 

1. Gabriel, døpt 24 november 1782. 

2. Knut, døpt 20 mai 1784 men døde 

samme året. 

3. Anna Marta, døpt 17 november 1786. 

Knut fikk komme inn på Stegaberg omkring 

1780 og styrte garden et tiår eller så før han 

reiste hjem igjen til Øvre Førland, se mer om 

han der på bruksnr. 11. de fikk mens de bodde 

her på Stegaberg. 

13. Fra 1786 til 1812 hadde vi Ola Jonsen 

som ble døpt 16 september 1764 (lit usikker på 

denne datoen her) og døde 2 mai 1832, jeg tror 

foreldrene heter John E. og Eli Olsdatter. Han 

ble gift første gang med Anna Gabrielsdatter 

som ble født 1766 og gravlagt den 16 oktober  

1811, hun var datter til Gabriel Johansen og 

Anna Knutsdatter på Øvre Førland bruksnr. 10 

og er søster til Knut Gabrielsen forrige bruker. 

Det andre ekteskapet var den 21 januar 1818 

med Ingeborg Kristoffersdatter som ble født 

1775 og døde 7 mai 1861, kanskje fra Kallevik 

og enken etter Anders Sebjørnsen på Bø i Tor-

vastad Ao-15. 

Barn fra 2. ekteskap: 

1. Anna, født 6 april 1818 og ble gift med 

Ola Nilssen på Sørvåg Ao-28. 

 Ole Jonsen hadde dessuten et barn med 

Katrine Knutsdatter fra Kallevik: 

1. Katrine, født 14 mai 1793 men døde 

samme året. 

Anna og Ole tok over her på Stegaberg etter 

broren hennes da han flyttet hjem til Førland. I 

1802 kunne de her så 3 tønner og høste 16 

tønner korn og fø 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut og 16 

sauer. 
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Marta Jonsdatter ble gravlagt den 10 november 1765. 

Gudmund Bårdsen ble gravlagt den 27 februar 1803. 

Jeg er ikke helt sikker men tror dette er Ole Jonsen som 

ble døpt dem 16 september 1764. 

Ole Jonsen døde den 2 mai 1832. 

I sitt 2. ekteskap ble Ole Jonsen gift med Ingeborg 

Kristoffersdatter den 21 januar 1818. 

Ole Jonsen`s første kone, Anna Gabrielsdatter  ble gravlagt 

den 16 oktober 1811. 

Ole Jonsen sin andre kone Ingeborg Kristoffersdatter døde 

den 7 mai 1861. 



14. Fra 1812 til 1828 hadde vi Tørres Ja-

kobsen som ble født 1784 på Stegaberg i Før-

resfjorden og døde 18 juni 1825, han var 

sønn til Jakob Osmundson og Siri Tørresdatter 

på Ikdal i Skjold. Han ble 11 juli 1816 gift 

med Torborg Matiasdatter som ble født 29 

mai 1791 og datter til Matias Matiassen og 

Brita Hansdatter på Sørvåg bruksnr. 1-16. 

Hun ble gift på nytt Ii 1827 med Matias Erik-

sen fra Høye som ble født 1793 og fikk dat-

teren Anna Malene i 1826 med han, de flyttet 

til Skjold. 

Barn: 

1. Jakob, født 31 august 1817. 

2. Brita, født 26 september 1819. 

3. Matias, født 26 mars 1822. 

Tørres og Torborg bygslet Stegaberg i 1812 og 

brukte garden til 1828 da sønnen til eieren 

tok over. De fikk skøyte på Sagjå (Ikdal) i 

Skjold i 1815 og flyttet senere der. 

15. Fra 1828 til 1849 hadde vi Halvor 

Helleiksen som ble født 1806 og døde 16 feb-

ruar 1849, han var sønn til Helleik Halvorsen 

Skogen og Marta Larsdatter på Odland i Tys-

vær bruksnr. 11. Han giftet seg 16 september 

1828 med Anna Asseline Endresdatter som 

ble døpt 24 januar 1803 og døde 29 

mars1875, hun var datter til Endre Mattias-

son og Anna Marta Knutsdatter på Røver 

bruksnr. 3-36 i Skåre. 

Barn: 

1. Marta Helene, født 17 juni 1829 og 

døde 1897, hun ble gift med Kristoffer 

Nilssen Krabbatveit i Tysvær 14. 

2. Endre, født 5 mai 1831 og døde 1919, 

neste bruker. 

3. Anna Katrine, født 4 mars 1833 men 

døde samme året. 

Halvor fikk kjøpe Stegaberg av faren sin våren 

1828 og flyttet da her med huslyden. Da Halvor 

døde, drev Anne Asseline garden en tid, man de 

sønnen Endre ble voksen overtok han. 

16. Fra 1850 til 1882 hadde vi Endre 

Halvorsen som ble født 5 mai 1831 og døde 

1919 og er sønn til forrige bruker. Han ble gift 

18 oktober 1853 med Anna Marta Simonsdat-

ter som ble født 2 september 1834 og er datter 

til Simon Omundsen og Elen Serine Olsdatter på 

Frakkagjerd bruksnr. 1-11. Endre arvet garden 

ved skifte høsten 1849 og tok over driften da 

han giftet seg. I 1865 satt de her med 2 hester, 

10 kyr, 14 sauer og I gris og sådde 8 tønner 

havre og 4 tønner poteter. Siden byttet de gard 

med neste brukerparet og flyttet til Sørvåg. 

Barn: 

1. Anna Asseline, født 22 april 1855 og ble 

gift 9 juni 1881 med Helge Andreas Hel-

gesen på Sørvåg bruksnr. 1-17i. 

2. Eli Serine, født 10 mars 1857 og gift 7 

april  1881 med Peder Hanssen på Helge-

land bruksnr. 5. 

P a g e  8   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Tørres Kakobsen og Torborg Matiasdatter ble gift den 11 

juli 1816. 

Tørris Jakobsen døde den 18 juni 1825. 

Torborg Matiasdatter ble døpt den 29 mai 1791. 

Halvor Helleiksen og Anna Asseline Endresdatter ble gift 

den 16 september 1828. 

Anna Asseline Endresdatter ble døpt den 24 januar 1803. 

Halvor Helleiksen døde den 16 februar 1849. 

Anne Asseline Endresdatter døde den 29 mars 1875. 



3. Anna Marie, født 28 januar 1859 og 

døde 1863. 

4. Halvor, født 14 april 1861 og døde 1 

august 1883. 

5. Simon, født 1863. 

6. Anna Marie, født 31 mai 1865 og ble gift 

med Ola Vermundsen, flyttet til Sørvåg. 

7. Endre Martin, født 3 august 1867 og 

døde 29 oktober 1871. 

8. Omund, født 8 juli 1869 og reiste til 

Amerika. 

9. Marta Katrine, født 13 november 1875. 

10. Endre Mikal, født 5 mai 1878.  

Endre og Anna Marta hadde brukt hans 

slektsgard på Stegaberg da de i 1882 kjøpte et 

bruk i Sørvåg av Osmund Valentinsen og med 

det byttet gard med han. Men de solgte alt i 

1893 til Ola Vermundsen som var gift med dat-

teren Anna Marie. 

17. Fra 1882 til 1904 hadde vi Osmund 

Valentinsen som ble født 26 juli 1843 og var 

sønn til Valentin (Faltin) Valentinsen og Sissel 

Tollefsdatter på Elleflat i Skjold. Han ble gift 3 

april 1873 med Rebekka Helgesdatter som ble 

født 22 februar 1856 og er datter til Helge An-

dreas Matiassen og Marta Elisabet Helliksdat-

ter på Sørvåg bruksnr. 1-17. 

Barn: 

Det ser ut som de ikke fikk noe barn. 

Osmund Valentinsen byttet gard med forrige 

bruker og kom da fra Sørvåg. Han var lærer, og 

vi finner de to her i 1900 med to tjenestefolk. De 

solgte garden i 1904. 

18. fra 1904 til 1947 hadde vi Sjur Ådnesen 

Stumo som ble født 29 januar 1874 og døde 31 

august 1954, han var sønn til Ådne Larsson 

Skaalens og Marta Larsdatter Espeland fra Ølen. 

Han ble gift 1 juli 1904 med Severine Olsdatter 

Hiksdal som ble født 17 oktober 1874 og døde 

24 juni 1964, hun var datter til Ola Hansson 

Hiksdal og Guro Ånensdatter Tveit, bruksnr.2-14 

i Ølen. 

P a g e  9   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Endre Halvorsen og Anna Marta Simonsdatter ble gift den 

18 oktober 1853. 

Anna Marta Simonsdatter ble født den 2 september 1834.  

Endre Halvorsen ble født den 5 mai 1841 

Osmund Valentinsen og Rebekka Helgesdatter ble gift den 3 

april 1873. 

Osmund Valentinsen ble født den 26 juli 1843. 

Rebekka Helgesdatter ble født den 22 februar 1856 

Osmund Valentinsen og Rebekka Helgesdatter. Bilde er tatt 

mellom 1882-1904. 



Barn: 

1. Olga Gurine født 15 mai 1905 og døde 

26 november 1942. 

2. Ådne, født 21 desember 1907 og ble 

gift med Agnes Åsland, neste bruker. 

3. Marta Marie, født 4 januar 1910. 

4. Anna Helene, født 4 september 1911. 

5. Ola, født 6 mai 1913 og ble gift med 

Solveig J. Gunnarshaug. 

6. Lars Skaalnæs, født 3 august 1915. 

7. Sjur Severin, født 14 februar 1918. 

8. Tollef Leonard, født 5 august 1920 og 

døde den 3 mars 1993, han ble gift 

med Gjertrud Kjempesund. 

Sjur Ådnesen Stumo kjøpte Stegaberg av Os-

mund Valentinsen Elleflåt i 1904, samme 

året som han giftet seg. Sønnen Ådne tok 

over her i 1947. 

19. Ådne Stumo som ble født 21 desember 

1907 og var sønn til forrige brukerparet. Han 

ble gift med Agnes Elida Åsland som ble født 

2 mars 1911 i Skjold og døde 24 april 1985, 

hun var datter til Berta og Nerid Åsland. 

Barn: 

1. Sjur Sigurd, født 1941, neste bruker. 

2. Bjarne Åsland, født 1944, bruksnr. 8. 

3. Odd Einar, født 1946, bruksnr. 7. 

4. Olav Gerhard, født 1948 og ble gift med 

Eldfrid, bosatte seg på Karmøy. 

5. Magne Arnfinn, født 1952, bruksnr. 9. 

De kjøpte garden i 1947 og fødde 2 hester, 

10 kyr og 4 kalver i 1950 årene. Garden var 

da på 48 da dyrka mark. 

20. Sjur Sigurd Stumo som ble født 1941 og 

sønn til Ådne Stumo, forrige bruker. Fikk skøyte i 

1986 og bosatte seg i Åneby, garden ble pakta 

bort. 

Bruksnr. 3. Stegaberg Skole er bygd i 

1954. 

Bruksnr. 5 Mosvolden. 

1. Lars Skaalnæs Stumo som ble født 3 august 

1915 og døde 23 mars 1982, han var sønn til 

Severine og Sjur Stumo. Han drev maskinstasjon 

og er nevnt her 1972. Søsteren Anna Stumo 

overtok bruksnr. 5 etter hans død. 

2. Anna Helene Stumo som ble født 4 septem-

ber 1911 og var datter til Severine og Sjur 

Stumo og de har skøyte fra 1982. Anna Helene 

var bestyrer hos et ektepar i Haugesund og 

stelte siden for foreldrene. 

Bruksnr. 7. 

1. Odd Einar Stumo født 28 september 1946 og 

døde 27 mars 1980, han ble gift med Torill Od-

land fra Vormedal. 

Barn: 

1. Åse Anett, født 17 oktober 1966 og ble 

utdannet til butikksjef, bosatte seg i 

Haugesund. 

2. Kjersti, født 1968 og ble gift med Kurt Har-

aldseid, bosatte seg i Haugesund. 

3. Per Andreas, født 24 juli 1974, bor i Arkan-

sas, Amerika. 

Bruksnr. 8. 

1. Bjarne Åsland Stumo som er født 1944 og er 

sønn til Agnes og Ådne Stumo, tidligere bruker. 

Han ble gift med Guri Sletten som ble født 1946 

I Tysvær, foreldrene er Magnhild og Torbjørn 

Sletten fra Tysvær bruksnr. 79. 

P a g e  1 0   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

 Sjur Ådnesen Stumo og Severine Olsdatter Hiksdal ble 

gift den gift den 1 juli  1904. 

Severine Olsdatter Hiksdal ble født den 17 oktober 1874. 

Sjur Ådnesen Stumo ble født den 29 januar 1874. 

Agnes Elida Åsland ble født den 2 mars 1911. 

Lars Skaalnæs ble født den 3 august 1915. 

Anna Helene Stumo ble født den 4 september 1911. 



Barn: 

1. Kristine, født 1971 bosatte seg i Gøte-

borg, arbeider på Volvo fabrikken. 

2. Ådne, født 1974 og ble operator. 

Bjarne fikk skøyte i 1972, han er ingeniør og 

konen er husmor. Tysværboken 1 side 327. 

Bruksnr. 9. Hagen. 

1. Magne Arnfinn Stumo som ble født 1952, 

foreldrene er Agnes og Ådne Stumo, tidligere 

bruker. Han ble gift med Gunnbjørg Flage 

som ble født 1952 i Haugesund, foreldrene er 

Kristine og Brynjulf Flage. 

Barn: 

1. Rune, født 1975. 

2. Hilde Kristin, født 1978. 

Magne Arnfinn fikk skøyte i 1983 og bygde 

hus samme året. Han ble salgskonsulent og 

hun husmor. 

Andre Oppsitterer. 

Stølen. 

1. Ole Andreas Olsen som ble født 30 mars 

1809 og døde 2 januar 1866, han er sønn til 

Ole Andreas Bårdsen fra Torvastad og Sissel 

Eriksdatter fra Kallevik. Han ble gift 22 okto-

ber 1841 med Gro Olsdatter som ble født 8 

juni 1818 og døde 1875, hun var datter til 

Ola Knudsen Tufte og Gunne Nilsdatter Han-

deland på Øverland i Sauda H3. 

Barn: 

1. Inger Oline, født 14 april 1842. 

2. Gunla, født 21 juli 1844 og ble gift 26 

september 1867 med Ola Anderssen 

Rubbestad i Haugesund. 

3. Inger Gurine, født 12 januar 1850. 

4. Johanne Marie, født 20 juli 1852. 

5. Sissela (Cecilie), født 21 august 1855 

men døde samme året. 

 

I 1865 bodde disse på en plass som er kalt 

Stegabergstølen. Da hadde de 2 kyr og 12 sauer 

og sådde 1/8 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og 

1 1/2 tønne poteter. 

2. Lars Ormsen/Arntsen som ble født 13 de-

sember 1818 og er sønn til Orm/Arnt Jonsen og 

Ragnhild Pedersdatter på Ytre Eide i Stangeland 

Ao-7. Han giftet seg med Siri (Signi) Karine Hans-

datter som ble født 1818-20 og kom fra Åkra, 

hun er datter til Hans Olsen og Rannveig Karine 

Eriksdatter. 

Barn: 

1. Inger Karine, født 1849 og gift med Nils 

Olsen. 

2. Olene, født 1859. 

Lars og Siri Karine hadde bodd i Åkra tidligere, 

der var yngste datteren født. De kom her til 

Stølen en gang mellom 1865 og 1875. I 1875 

hadde de 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 1 gris og 

sådde 1/8 tønne bygg, 2 tønner havre og 3 tøn-

ner poteter. 

P a g e  1 1   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Ole Andras Olsen ble gift den 22 oktober 1841 med Gro 

Olsdatter. 

Ole Andeas Olsen ble født den 10 mars 1809. 

Gro ble født 8 juni 1818 i Sauda. 

Lars Ormsen/Arntsen ble født den 13 desember 1818. 



3. Tolleiv Vallentinsen som ble født 24 august 

1832 og var sønn til Faltin Faltinson og Sissel 

Tollefs-datter på Elleflåt i Skjold. Han ble gift 

med Liva Lambertsdatter som ble født 15 

mars 1844 og var datter til Lambert Larsen og 

Liva Jakobsdatter på Sandeid i Vikedal 

prestegjeld.  

Dette ekteparet finner vi her på plasset under 

Stegaberg i 1900 uten barn. De er nevnt hus-

mannsfolk med jord. 

Marie fødte sin andre sønn. I ettertid het det 

seg at han kom til verden tre måneder for tidlig, 

tilsynelatende livløs, at han først etter å ha blitt 

vasket med rødvin hadde gitt 

de første livstegn fra seg, og 

at han ble lagt i bomull for at 

det svake livslys ikke skulle 

viftes ut. Dagen var i alle fall 

5 august, og de kalte ham 

Niels Hendrik etter hans rike 

morfar. 

Som ung student hadde Niels 

Henrik sansynligvis store 

kunnskap i matematikk enn 

noen andre i Norge på den 

tiden. 

I et sterkt ønske om å komme 

utenlands, skrev Abel et per-

sonlig brev til kong Karl III 

Johan, og til slutt fikk han sitt 

etterlengtede stipend. Høsten 1825 reiste han 

ut av Norge. Niels Henrik Abel døde bare 26 år 

gammel av tuberkulose, han ligger begravd på 

Froland kirkegård. 

Det sies at Niels Henrik Abel ble født I Ned-

starnd stadfester Sigmar Myhre fra Nedstrand 

bygdemuseum. Det til tross for  flere offisielle 

kilder oppgir Finnøy i Ryfylke 

som fødested. Går man i 

kirkeboken fra Finnøy (1773-

1816) finner man Niels Henrik 

Abel her at han er døpt i Fin-

nøe kirke den 6 september og 

født den 5 august 1802. 

Foreldrene hans heter Søren 

Georg Abel og Anne Marie Si-

monsen. 

Det hadde seg slik at de kom-

mende foreldrene var på 

besøk hos sorenskriver Mar-

strand i Nedstrand. Helt uven-

tet måtte moren føde under 

oppholdet i huset. Det var 

sensommeren 1802 at de 

ventet sitt andre barn, men det synes ikke å 

ha hindret dem i å reise på besøk hos soren-

skivergarden i Nedstrand, nabosognet over 

fjorden i nord. Kirkebøkene viser ingen kirke-

lige forretninger ble foretatt på Finnøy fra slut-

ten av juli og til langt ut i august dette året. Og 

blant folk på Nedstrand ble det i ettertid fortalt 

at en av presten Abel`s sønner ble født i byg-

den. Trolig var det altså mens de var der, hos 

sorenskriver Marstrand på Nedstrand, at Anne 

P a g e  1 2  

M a t e m a t i k e r   

N i e l s  H e n r i k  A b e l .  

 S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Liva Lamretsdatter ble født den 15 mars 1844. 

TollefVallentinsen ble født den 24 august 1832. Her heter 

faren Vallentin Vallentinsen. 

Niels Hendrik ble født 5 august og døpt 6 september 1802. Notater etter Niels Henrik Abel. 



Gapestokk er et tidligere strafferedskap som 

var plassert på torg eller foran kirker for å 

stille ut den dømte til allmenn spott og spe. 

Gapestokken kunne bestå av av en stokk med 

hull til hode og hender der den skyldige ble 

låst fast, og ble særlig brukt for å straffe 

mindre overtredelser som banning, blasfemisk 

tale, usømmelig 

oppførsel og 

gateuorden. Denne 

formen for skam- 

eller æresstraff ble 

også kalt «halsjern» 

eller «å lenkes til 

pælen».  

I middelalderen var 

det mang en kvinne 

og mann som 

havnet i gapestokk. 

Også i Nedstrand 

der gape-stokken 

står den dag i dag. 

Denne 

gapestokken ble 

laget i 1719. Det 

hadde seg slik at en mann ved navn Tore 

Kaggestad hadde kjøpt tjuvgods. For å slippe 

avstraffelse betalte han 2 riksdaler i bot. 

Pengene ble brukt til å kjøpe halsjern til 

gapestokken, forteller Sigmar Myhre fra 

Nedstrand bygdemuseum. 

Hva skulle til for at folk havnet i gapestokken? 

Det var som regel folk som ikke kunne betale 

bøter og kvinner med lausunger, sier Myhre. 

Han opplyser at gapestokken i Nedstrand ble 

satt op foran to gamle kirker som eksisterte i 

middelalderen. 

På 1930 tallet ble den flyttet to og en halv me-

ter for å tilpasse ny vei, sier Myhre. Gapestok-

ken, laget som en bauta, står støtt foran 

dagens Nedstrand kirke. 

Til spott og spe. Plasseringen av gapestokken 

i Nedstrand er veldig typisk. De var nesten 

alltid plassert på torg eller foran kirker for å 

henge ut den dømte til almenn spott og spe. 

De som ikke kunne betale bøter, samt kvinner 

med lausunger, er nevnt som ofre. Usømmelig 

oppførsel som banning, blasfemisk tale og 

uorden i gatene var også mindre overtredelser 

som kunne ende med Gapestokk. For ikke å 

snakke om å forstyrre gudstjenesten. Mange 

forbinder kanskje gapestokk med en stokk med 

hull til både hode og hender der den skyldige 

ble last fast. Tønneformet gapestokk forekom 

også.  Da ble den skyldige plasset i tønnen hvor 

bare hodet stakk opp. Bautaer, som den i Ned-

strand, ble også brukt. Halsjern, håndjern og 

fotlenker gjorde 

at de skyldige i 

gapestokken 

ikke kunne un-

ngå å stå til spott 

og spe. Såkalt 

kak var også 

vanlig. Kak var 

en pæl 

(steinstøtte) med 

et lite platå der 

de skyldige ble 

bundet eller låst 

fast med en jern-

bøyle. Dette for 

at de kunne 

piskes. 

Kirken og bøter, i 

1617 ble offentlig skriftemål innført i Norge. 

Dette var nok for å få folk til å rette seg etter 

kirkens normer. 

Etter hvert fikk futen økonomiske fordeler av å 

få folk i gapestokken, sier Sigmar Myhre. Gape-

stokken i Nedstrand ble trolig satt opp for å 

skremme folk til å betale bøtene. Mange kvinner 

måtte regelrett tigge for å føde. I 1717 ble 

futene pålagt å fore nøye kontroll med fattige 

syndere. I 1719 ble som nevnt gapestokken i 

Nedstrand laget, og i 1725 ble den brukt som 

avskekking for de som ikke kunne betale 

bøtene sine.  

Gapestokken er for øvrig omtalt i bygdeboken 

nr. 8 om Tysvær, “Slik levde dei”. I årene 1770-

1780 har vi fire dome på at folk ble dømte til 

gapestokken for laust leiermål, men da i tillegg 

til at de betalte leiemålsbøter. De skulle alle stå 

i halsjern ved kirken i samband med preiken, tre 

søndager etter hverandre og en time hver gang. 

Først ved lov av 17 mai 1848 ble gapestokken 

avskaffet i Norge. Men vi må vel bare slå fast at 

uthenging av folk har funnet sine mer modern 

former. 

G a p e s t o k k e n  I  

N e d s t r a n d  f r a  1 7 1 9  

P a g e  1 3   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Sigmar Myhre ved gapestokken i Nedstrand fra 1719. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Straff
http://no.wikipedia.org/wiki/Torg
http://no.wikipedia.org/wiki/Kirke
http://no.wikipedia.org/wiki/Banning
http://no.wikipedia.org/wiki/Blasfemi
http://no.wikipedia.org/wiki/Skam
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%86resstraff


Bruksnr. 1-3. 

Utskilt fra Kallevik ved flere anledninger på 

1800 tallet. 

1. Fra 1870 til 1907 hadde vi Nils Gudmund-

sen som ble født 4 august 1837 og døde 17 

mai og gravlagt den 23 mai 1914, han var 

sønn til Gudmund Helgesen og Anna Kristine 

Nilsdatter på Kallevik bruksnr. 3-4. Han ble 

gift 17 november 1870 med Anna Dorthea 

Larsdatter som ble født 28 mai 1848 og døde  

den 12 og gravlagt den 16 november 1895, 

hun var datter til Lars Hanssen og Brønla 

(Brita/Berthe) Susanne Pedersdatter på Sør-

Eikje bruksnr. 2-3. 

 

Barn: 

1. Gudmund Andreas, født  4 april 1871 og 

ble gift 16 desember 1893 med Marta 

Elisabet Klausdatter Litlasund i Skåre. 

2. Bertha Serina, født 28 september 1872. 

3. Lars Bendik, født 5 april 1875 og ble gift 

med Kristine Kolbeinsdatter Innbjo. Neste 

bruker. 

4. Mette Kristine, født mars 1877 men døde 

6 desember samme året. 

5. Mette Helene, født 12 november 1878. 

6. Anne Kristine, født 14 oktober 1880 og 

døde 26 august 1882. 

7. Jakob Mandius, født 25 september 1883. 

8. Nille Dortea, født 6 mai 1886. 

9. Bernt Mathias, født 6 oktober 1889. 

10. Anna Kristine, født 1 februar 1892. 

V å g a  ( V å g a b ø e n ) .  

P a g e  1 4   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Våga sett fra nord. Gardstunet midt på bildet er bruksnr. 1, Vågabøen. 

Nils Gudmundsen og Anna Dortea Larsdatter ble gift 

den17 november 1870. 

Anna Dortea Larsdatter ble født den 28 mai 1848 

Nils Gudmundsen ble født den 4 august 1837. 



2. Fra 1907 til 1947 hadde vi Lars Bendik 

Nilssen Kallevik som ble født 5 april 1875 og 

døde 31 juli 1948, han var sønn til forrige 

bruker. Han ble gift 19 april 1907 med Sølvia 

(Sølga) Kristine Kolbeinsdatter som ble født 18 

juni 1878 døde 28 august 1962, datter til Kol-

bein Nilsen Innbjo og Ragnhilde Kristine Evens-

datter. 

Barn: 

1. Nils Alfred, født 24 januar 1908 og ble 

gift med Borghild. 

2. Kolbein Andreas, født 20 april 1909 og 

ble gift med Florence fra New Found-

land. 

3. Anna Dortea, født 4 august 1910 og ble 

gift med Manfred Fransson. 

4. Bendik Severin, født 22 juni 1913 

(tvilling) og ble gift med Gudrun Grøn-

nestad. Neste bruker. 

5. Lars Kristian, født 22 juni 1913 (tvilling) 

og ble gift med Rigmor Markhus. 

6. Gudmund Albert, født 26 april 1915 og 

ble gift med Tora Ådland. Se bruknr. 8. 

7. Konrad Olai, født 21 juni 1917 (tvilling) 

og ble gift med Gina Løkling. 

8. Signe Kristine, født 21 juni 1917 

(tvilling) og ble gift med Lars Kallevik. 

9. Helge Matias, født 14 oktober 1918 og 

ble gift med Nancy fra England. 

Lars Bendik tok over de tre brukene i 1907. 

sønnen Bendik Severin tok over i 1947. 

 

3.  Fra 1947 hadde Bendik Severin Bendiksen  

Kallevik som ble født 22 juni 1913 og døde 10 

mai 1971, sønn til forrige bruker. Han ble gift 

med Gudrun Margrete Grønnestad som ble født 

12 september 1919, hun er datter til Eliasine 

Regine Eline Mathiasdatter og Halvor Gjertsen 

Grønnestad fra Bokn. 

Barn: 

1. Berner, født 1941, neste bruker. 

2. Reidun, født 1943 og gift med Ivar fra 

Sveio, bosatte seg i Førde i Hordaland. 

3. Gunbjørg, født 1949 og gift med Kjell fra 

Haugesund, bosatte seg på Førre Terasse. 

4. Unni, født 16 januar 1951 og døde 11 

september 1976, hun ble gift med Knut 

Jakobsen fra Sveio. 

Bendik Severin kjøpte i 1947 og de fødde hest 

og 6 kyr, 3 ungdyr og 10 sauer i 1950 årene. 

Garden har vært i slekten siden 1865. 

4. Berner K. Kallevik ble født 1941 og var sønn 

til forrige bruker. Han ble gift med Kjellaug fra 

Suldal som ble født 1945 og var datter til Marit 

og Kristian. 

Barn: 

1. Monica, født 1970. 

2. Anita, født 1973. 

3. Laila, født 1975. 

4. Wenche, født 1977. 

Han fikk skøyte 1971. Bruksnr. 2 og 3 ble sam-

menføyd med dette i 1946. 

Bruksnr. 2. Vågabøen. 

1. Daniel Knudsen Kallevik som ble født 7 juli 

1894 og døde 14 mai 1979, han var sønn til 

Knud Osmundsen og Kirsten Marie Gundersdat-

ter fra Kallevig. Han ble gift med Helga Agnete 

Knudsdatter Kallevik som ble født 6 oktober 

1896 og døde 17 juli 1957. hun var datter til 

P a g e  1 5   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

Lars Bendik Nilsen Kallevik og Sølga Kristina 

Kolbeinsdatter ble gift i Bjoa i Ølen den 19 april 1907. 

Sølga Kristine Kolbeinsdatter ble født den 18 juni 1878 i 

Fjeldberg. 

Lars Brndik Nilssn Kallevik ble født den 5 april 1875 i 

Avaldsnes. 

Bendik Severin Bendiksen Kallevik ble født den 22 juni 

1913. 

Gudrun Margrete Grønnestad ble født den 12 september 

1919. 



Knud Eriksen Kallevig og Inger Serine Roalds-

datter fra Skeiseide. 

De kjøpte her i 1916 og fødde 2 kyr og kalv i 

1950 årene. 

Bruksnr. 4-5. 

1. Fra 1858 til 1916 hadde vi Johannes Ma-

tias Larssen Kallevik som ble født 17 august 

1834 og døde 28 april 1916, han var sønn til 

Lars Gudmundsen og Kari Halvorsdatter på 

Skeie bruksnr. 8 og Kallevik bruksnr. 4-4. Han 

ble gift 28 april 1859 med Kari Trulsdatter 

Vaaga som ble født 21 februar 1831 og døde 

13 mai 1918, hun var datter til Truls Olsen og 

Joren Helgesdatter fra Grinde i Skjold. 

Barn: 

1. Karen Helene, født 1858 og døde mel-

lom 1904-1910, hun ble gift 22 august 

1889 med Endre Tobias Eriksen født 27 

august 1854 fra Eikeskog i Tysvær. 

2. Marthe Katrine, født 23 mars 1861 og 

døde 3 november 1863. 

3. Lars Johannes, født 25 mai 1864. 

4. Martin Andreas, født 17 februar 1868 

og døde 16 november 1871. 

5. Marta Katrine, født 8 september 1872, 

hun flyttet til Haugesund i 1894. 

6. Martin Andreas, født 15 august 1876 og 

døde 19 mars 1884. 

Johannes Matias og Kari kom til Kallevik og ble 

først boende som plassfolk på det plasset som 

heter Våge. I 1865 hadde de 2 kyr og 1 sau her 

og sådde 1 tønne havre og 1 1/2 tønne poteter. 

I 1870 årene kjøpte de det og i tellingen fra 

1875 nevnt selveier med I ku og 10 sauer og en 

utsed på 1 tønne havre og 2 tønner poteter. Vi 

finner de også her i 1900, da var ingen av barna 

att hjemme. Kari solgte til Daniel Knutsen Kal-

levik i 1916. Stedet ble kalt “Karistova” etter 

henne. 

2. Fra 1916 hadde vi Daniel Knudsen Kallevik 

som ble født 7 juli 1894 og døde 14 mai 1979, 

han var sønn til Knud Osmundsen og Kirsten 

Marie Gundersdatter fra Kallevig på Vågabøen 

bruksnr. 7. Han ble gift med Helga Agnete 

Knudsdatter Kallevik som ble født 6 oktober 

1896 og døde 17 juli 1957, hun var datter til 

Knud Eriksen Kallevig og Inger Serine Roalds-

datter fra Skeiseide. 

Daniel fikk skøyte på denne jorden av Kari Truls-

datter, forrige bruker, i 1973. 

3. Knut Magnus Kallevik som ble født 19 sep-

tember 1924 og er sønn til Osmund Knutsen 

Kallevik og Johanne Marie Hansdatter fra Vaa-

gebø, han fikk skøyte i 1973, Bruksnr. 7. 

Bruksnr. 6. 

Utskilt fra Kallevik i 1846. 

1. Fra 1846 til 1887 hadde vi Østen Andreas 

Toresen som ble født 6 oktober 1816 og døde 

12 november 1879, han var sønn til Thore 

Thoresen Myge og Kristine Kristoffersdatter på 

Mykje. Han ble gift 26 oktober 1848 med Joren 

Olsdatter som ble født 8 januar 1822 og døde 

17 november 1879, hun var datter til Ole Olsen 

og Jorund Pedersdatter fra Øystese i Kvam. 

Østen Andreas døde den 12 november og han 

kone Joren døde 17 november 1879 med bare 

5 dager mellom.  
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Daniel Knudsen Kallevik ble født den 7 juli 1894. 

Helga Agnete Knudsdatter Kallevik ble født den 6 oktober 

1896. 

Johannes Matias Larssen Kallevik og Kari Trulsdatter ble 

gift den 28 april 1859. 

Johannes Matias Larssen Kallevik ble født den 17 

august 1834. 

Kari Trulsdatter Vaaga ble født den 21 februar 1831 i 

Skjold. 

Daniel Knudsen Kallevik ble født den 7 juli 1894. 

Helga Agnete Knudsdatter Kallevik ble født den 6 oktober 

1896. 



Barn: 

1. Tåren Kristine, født 18 mai 1849 men 

døde samme året. 

2. Tore, født 15 juni 1851 og døde 25 juli 

1887, han ble gift med Inger Andersdat-

ter fra Nora Velde. 

3. Ole Andreas, født 6 desember 1853 og 

døde 23 oktober 1855. 

4. Kristine, født 20 juni 1856 og ble gift 

med Jens Sørensen i Haugesund. 

5. Ole Andreas, født 25 april 1859 og ble 

gift med Karen Elisabet Augustinusdat-

ter fra Østhus i Visnes. 

6. Jon Kristian, født 21 juni 1861 og ble 

gift 5 mai 1883 med Elisabet Marie 

Kristoffersdatter fra Bratthelgeland i 

Hinderåker. 

7. Østen Andreas, født 15 mai 1866 og 

reiste til Amerika 12 mars 1889. 

Østen Andreas kjøpte denne jorden fra Kal-

levik høsten 1846 og ble med det den første 

selveier på Vågabøen. I 1865 satt de her med 

4 sauer og 1 gris og sådde 1 1/2 tønne havre 

og 3/4 tønne poteter. I 1875 hadde de 1 ku 

og 7 sauer og sådde 1 1/2 tønne havre og 1 

tønne poteter. Sønnen Tore tok over i 1887. 

2. I året 1887 hadde vi Tore Østensen som 

ble født  15 juni 1851 og døde 25 juli 1887, 

han var sønn til forrige bruker. Han giftet seg 

23 januar 1875 med Inger Andersdatter som 

ble født 4 mai 1856 og døde 1942, hun var dat-

ter til Anders Svendsen Nora Velde og Inger 

Pedersdatter. Hun ble gift  mellom 3 juli og 15 

september 1894 på nytt med Jakob Eliassen, 

neste bruker. 

Barn: 

1. Inger Gjertine, født 22 august 1875 og ble 

gift Oskar Skarsgård fra Haugesund. 

2. Østen Andreas, født 3 september 1877 og 

ble gift med Marta Karine Nilsdatter 

Skeie. 

3. Svend Matias, født 16 mai 1880 og ble 

gift med Klara Tomine Johannesdatter 

Nedre Liknes, bosatte seg i Haugesund. 

4. Tore Johan, født 9 april 1882 og reiste til 

Amerika 1902. 

5. Olaf Kristian, født 27 juli 1884. 

6. Tora Ingjerd, født 30  oktober 1887 og ble 

gift med Anders Georg Severinsen på 

Sørvåg Ao-31f. 

Tore var i flere år verksarbeider i Visnes, men 

tok over dette vesle bruket etter foreldrene ved 

skifteskøyte i 1887. Da han døde, drev enken 

jorden videre med andre mannen sin. 

3. Fra 1887 til 1930 hadde vi Jakob Eliassen 

Mehus som ble født 13 november 1849 og 

døde 4 mars 1930, han var sønn til Elias Olsen 

Mehus og Ragnilla Holgersdatter i Skjoldastrau-

men bruksnr. 25.Han ble gift mellom 3 juli og 

15 september 1894 med Inger Andersdatter 

som ble født 4 mai 1856 og døde 1942, enken 

etter forrige bruker. Jakob og Inger satt med 

dette bruket ved tellingen i 1900. Bare yngste 
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Østen Andreas Toresen og Joren Olsdatter ble gift den 26 

oktober 1848. 

Østen Andreas Toresen ble født den 6 oktober 1816. 

Joren Olsdatter ble født den  8 januar 1822. 

Tore Østensen og Inger Andersdatter ble gift den 23 januar 

1875. 

Inger Andersdatter ble født den 4 mai 1856. 

Tore Østensen ble født den 15 juni 1851. 



1861 og døde 1922. bosatte seg på 

Vågabøen bruksnr. 7. 

2. Elias, født 28 februar 1849 og døde 

1901. 

3. Anna Marie, født 28 oktober 1851 og ble 

gift 18 november 1882 med Jon Jonsen 

fra Island i Haugesund. I 1889 til Christi-

ania med to barn. 

4. Signe, født 17 mars 1854. 

5. Osmund, født 16 januar 1857, handels-

mann i Kopervik. 

6. Dorte Marie, født 11 desember 1859 og 

døde 18 april 1863 av halsesyke. 

7. Lars Andreas, født 10 juli 1864 og ble gift  

12 oktober 1889 med Larsiane Olsdatter 

Nordtveit bruksnr. 2-14, hun ble født 7 

juni 1865 og var datter til Ole Larsen og 

Anne Malene Larsdatter.. 

 I 1875 satt enken hans Anna Eliasdatter her på 

Vågabøen med to kyr og 17 sauer og sådde 1 

1/2 tønne havre og 2 tønner poteter. Sønnen 

Knut ble senere boende her. 

Osmund kom til bruket i Kallevik etter broren 

ved skifte i 1854. I 1865 satt de her med 1 ku 

og 13 sauer og sådde 1 3/4 tønne havre og 1 

tønne poteter. Halvor Halvorsen Aksnes kjøpte 

det i 1860 og delte det slik at Helge Gudmund-

sen fikk en del lagt til seg, han hadde bruknr. 

13-3 i Kallevik. 

Datter hennes Tora Ingjerd var hjemme da. 

Anders Georg Sørvåg som ble født 1887, fikk 

skifteskøyte etter de i 1943. 

Bruksnr. 7. 

Utskilt fra Kallevik I 1825. 

1. Fra 1860 til 1881 hadde vi Osmund Knut-

sen på Kallevik bruksnr. 13 ble sittende igjen 

med denne jorden på Vågabøen da han solgte 

bruksnr. 13 på Kallevik i 1860. Det vat skyld-

satt alt i 1825. Osmund Knutsen ble født 28 

april 1816 og døde 29 mars 1870, han var 

sønn til Knut Knutsen og Marie Osmundsdat-

ter på Kallevik bruksnr. 12-5. Han ble gift  5 

november 1846 med Anna Eliasdatter som 

ble født 20 april 1825, hun var datter til Elias 

Ivarsen og Anna Kristine Larsdatter på 

Nordtveit Ao-5. 

Barn: 

1. Knut, født 2 juli 1847 og døde 1922, 

han ble gift 3 desember 1881 med 

Kirsten Marie Gunnarsdatter Eikeham-

mer fra Skåre som ble født 1 januar 
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Jakob Eliassen og Inger Andersdatter bel gift en gang 

mellom 3 juli og 15 september 1894. 

Jakob Eliassen ble født den 13 november 1849. 

Inger Andersdatter ble født den 4 mai 1856. 

Dette er Ola Eliassen og hans første kone Borgilla 

Toresdatter. Ola var broren til Jakob. 

Osmund Knutsen Kallevig og Anna Eliasdatter ble gift den 

5 november 1846. 

Osmund Knutsen Kallevig ble født den 28 april 1816. 

Anna Eliasdatter ble født den 20 april 1825. 



2. Fra 1881 til 1923 hadde vi Knut Osmund-

sen Kallevik som ble født 2 juli 1847 og døde  

1922, han er sønn til forrige bruker. Han ble 

gift 3 desember 1881 med Kirsten Marie 

Gunnarsdatter som ble født 1 januar 1861 og 

døde 10 februar 1922, hun var datter til Gun-

nar Mathiassen og Knutiane Olsdatter på 

Feiedal i Skåre. 

Barn: 

1. Anna Katrine, født 16 september 1882 

og ble gift med Sjur Sjursen Hauge i 

Haugesund. 

2. Gurine, født 30 april 1885. 

3. Osmund, født 27 mars 1888, neste 

bruker. Han ble gift 8 desember 1923 

med enke Johanne Marie Hansdatter 

Stakkestad. 

4. Knut Matias, født 7 mai 1891. 

5. Daniel, født 7 juli 1894 og ble gift med 

Helga Knutsdatter. 

6. Gunnvald Andreas, født 29 oktober 

1897. 

7. Ole Mandius, født 4 mars 1901. 

8. Elias Martin, født 20 februar 1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knut var skomaker. De bodde  på Høye noen år 

før de kom her til Vågabøen og tok over etter 

moren hans midt i 1880 årene. I 1900 er han 

nevnt som tømmermann, gardsbruker og 

selveier. Da satt moren hans her som  folgeenke 

med broren hans, Elias, hjemme hos seg. Søn-

nen Osmund fikk skøyte i 1923. 

3. Fra 1923 hadde vi Osmund Knutsen Kallevik 

som ble født 27 mars 1888 og døde 26 juli 

1968, han er sønn til forrige bruker. Han ble gift 

8 desember 1923 (tillysningsdagen var 7 no-

vember) med Johanne Marie Hansdatter Stakke-

stad som ble født 27 oktober 1887 og døde 14 

desember 1985, hun var datter til Gunhild Jo-

hannesdatter og Hans Olsen Stakkestad 

bruksnr. 5-2. 

Barn: 

1. Knut Magnus, født 19 september 1924. 

2. Haldis, født 25 mars 1926 og ble gift med 

Helge Sørvåg , født 1927 i Haugesund og 

bosatte seg i Sørvåg bruksnr. 1-21. 

3. Solveig, født 24 juni 1928 og ble gift med 

Botolf Moldeseter født 1927 i Haugesund 

og de bosatte seg i Haugesund. 

Han fikk Skøyte av faren i 1923. Johanne Marie 

Hansdatter Stakkestad var først gift med Sa-

karias Halleland på Krabbatveit 19c. 

4. Knut Magnus Osmundsen Kallevik, ovenfor, 

som ble født 19 september 1924 kjøpte bruket i 

1950 av foreldrene og fødde 4-5 kyr oh en hest i 

1950 årene. Det var 20 da dyrka mark her da. 

Han har bruk 4, 5 og 54. 
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Knut Osmundsen Kallevik og Kirsten Marie 

Gunnarsdatter ble gift den 3 desember 1881. 

Kirsten Marie Gunnarsdatter ble født den 1 januar 

1861. 

Knud Osmundsen Kallevik ble født den  2 juli 1847. 

Knut Osmundsen Kallevik og Kirsten Marie 

Gunnarsdatter mellom 1910 og 1915. 

Osmund Knutsen Kallevik og Johanne Marie Hansdatter ble 

gift den 8 desember 1923, tillysningen var den 7 november 

1923. 

Osmund Knutsen Kallevik ble født den  27 mars 1888. 

Johanne Marie Hansdatter ble født den 27 oktober 1887. 



Bruksner. 8. Vågabøen. 

1. Gudmund Albert Larsen Kallevik som ble 

født 26 april 1915 og døde 16 februar 2004, 

han var sønn til Lars Bendik Nilsen og Sølvia 

Kristine Kolbeinsdatter bruksnr. 1-2. Han ble 

gift med Tora Ådland som ble født 11 juli 

1919 og ble begravd 13 november 1987. 

Barn: 

1. Inge, født 1943 og ble gift med Else. 

2. Kari, født 1946 og ble gift med Arne. 

3. Vigdis, født 1954 og ble gift med Lars. 

2. Bendik Severin Kallevik ble født 29 de-

sember 1920 og døde den 22 november 

1986. Han ble gift med Nancy Eriksen som 

ble født 1925 i Melbourne, Australia, hun var 

datter til Lilly og Hardi Brock Eriksen. 

Barn: 

1. Sverre, født 1947. 

2. Leif Hardi, født 1955. 

Bendik Severin var styrmann og kjøpte her i 

1954. 

3. Oline Kallevik er nevnt her i 1972. 

4. Anna Marie Kallevik som ble født 1956 og 

bosatte seg i England. Han har skøyte her fra 

1986. 

Bedehuset Zoar. 

Er bygd i 1909 på bruknr. 8, det fikk bruksnr. 

18 (17?) i 1973. 

Bruksnr. 9 Vågabøen. 

1. Lars Bendik Nilsen Kallevik som ble født 

5 april 1875 og døde 31 juli 1948, han var 

sønn til Anna Dortea Larsdatter og Nils Gud-

mundsen Kallevik fra Våga bruksnr. 1. Han 

ble gift med Sølga Kristine Kolbeinsdatter 

som ble født 7 juni 1877 i Sundhordland og 

døde 28 august 1962, hun er datter til Ragnhild 

Kristine Evensdatter og Kolbein Nilsen Innbjo. Se 

bruksnr. 2, Våga. 

2. Kolbein Andreas Kallevik som ble født 20 

april 1909. Han ble gift med Florence som ble 

født 1918 i New Foundland. 

Barn: 

1. Christine, født 1939. 

2. David, født 1944. 

3. Tomas, født 1950. 

4. Helen, født 1951. 

5. Ruth Eli, født 1958. 

De var leieboerer i 1950 årene. 

3. Kjell Viktor Fransson som ble født 1945 og 

ble gift med Astrid M. Løvik, hun ble født i 1943 i 

Sand og var datter til Klara og Olav Løvik. 

Barn: 

1. Olaug K., født 1964 og ble kassedame og 

bosatte seg i Førdesfjorden. 

2. Fred, født 1966 og ble snekker, han ble 

gift med Gunn P. som ble butikkmedarbei-

der og bosatte seg i Haugesund. 

3. Tore, født 1968 og ble produksjonsarbei-

der, bosatte seg i Førdesfjorden. 

De fikk skøyte i 1964, hun arbeidet som hjem-

mehjelp. 

Bruksnr. 10 Vågabøen. 

1. Nils Alfred Kallevik som ble født 24 januar 

1908 og døde 9 april 1972, han var sønn til Lars 

Bendik Nilssen og Sølvia Kristine Kolbeinsdatter. 

Han ble gift med Borghild Kallevik som ble født 

20 august 1909 og døde 1 januar 1988. 

Barn: 

1. Birger, født 1939 og ble gift med Mona 

Aanensen. Han var rektor og hun lærer. 

2. Ingvar, født 1940 og ble gift med Solveig 

Sortland. 

3. Nils Børge, født 1942 og ble gift med Åse 

Sigrid Sæbø. 

4. Turid, født 1944 og ble gift med Sigve Vi-

estad. Han var bilselger. 
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Gudmund Albert Larsen Kallevik ble født den 26 april 

1915. 

Bendik Severin Kallevik ble født den 29 desember 1920. 

Kolbein Andreas Kallevik ble født den 20 april 1909. 



Han var telefonformann og bygde hus i 1951. 

2. Johannes Thaule ble gift med Helene 

Thaule og de kjøpte av Nils Kallevik og er 

nevnt i 1972. 

3. Elisabeth Sværen som ble gift med Steen 

L. Sværen, de kjøpte av Johannes Thaule. 

4. Tor Einar Kallevik som ble født 1964, han 

er sønn til Anne M. og Olav Kallevik jr. brnr. 

39. Han ble gift med Anne Sofie Alendal som 

ble født 1972 i Haugesund, hun er datter til 

Solfrid og Ivar Alendal. Tor Einar fikk skøyte i 

1988 av Elisabeth Sværen. Huset er modernis-

ert de siste årene. Han er biloppretter og hun 

butikkmedarbeider og student. 

Bruksnr. 10 ble utvidet i 1971 og tilleggsstykket 

fikk bruksnr. 17. 

Barn: 

1. Ørjan, født 1991. 

2. Maria, født ? 

to revmatismesykehus i Norge, hvorav det ene 

skulle ligge på Vestlandet. Gudrun Krosby 

foreslo at Haugesund var 

det rette stedet på Vest-

landet og satte i gang en 

storstilt innsamlingsaksjon. 

Da det i 1947 var samlet 

inn 400.000 kroner, fikk 

Krosby melding fra Elisa-

beth Knutsen at hun øn-

sket å gi 600.000 kroner til 

det planlagte Revmatisme-

sykehuset, hvis det ble 

bygget i Haugesund, og 

dermed hadde en nok mid-

ler til å sette i gang byggin-

gen. Krosby ble valgt til for-

mann i byggekomiteen og i 

1957 sto Revmatismesyke-

huset ferdig. Ved innvielsen 

av Revmatismesykehuset 

mottok Krosby Haugesund 

kommunes hederstegn, De 

fykende maker. For sin inn-

sats for Sanitetsforeningen 

og Revmatismesykehuset, 

mottok hun senere også 

NKS ærestegn og Kongens 

fortjenestemedalje i gull. 

Gudrun Krosby var politisk 

engasjert og satt tre perio-

der i bystyret (1929-1934 

og 1938-1940) hvor hun 

representerte Frisinnede 

Venstre/Høyre. 

Gudrun Krosby døde den 8. 

september 1967 i en alder 

av 87 år. 

Gudrun Krosby ble født i Haugesund den 6 . 

september 1880 som datter av skipsreder 

Hans Olsen Sundfør og Inge-

borg Simonsen. I 1901 giftet 

hun seg med distrikslege 

Hagbert Krosby. Gudrun 

Krosby var en engasjert bor-

ger av Haugesund by som 

satte varige spør etter seg. 

I 1906 var hun med å stifte 

Haugesund Sanitetsforen-

ing. Hun satt i foreningens 

styre fra 1906 til 1939, og 

fra 1919 til 1939 var hun 

foreningens formann. Gjen-

nom sitt arbeid i Sanitets-

foreningen tok hun initiative 

til opprettelsen av Sanitets-

foreningens barnehjem og 

Revmatismesykehuset. 

Sanitetsforeningens ba-

rnehjem ble innviet i 1923, 

og var beregnet for barn 

som hadde foreldre som 

hadde tuberkulose. Barna 

kunne være på barnehjem-

met, mens foreldrene var på 

sanatorium. Barnehjemmet, 

som lå i Wergelandsveien 

like øst for sykehuset, er for-

lengst lagt ned, og blir i dag 

brukt av Helse Fonna som 

rehabiliteringssenter. 

I 1940 ble Krosby valgt til 

formann i Rogaland Krets av 

Norske Kvinners Sanitets-

forening (NKS). Dette vervet 

hadde hun i 10 år. I 1943 

foreslo hovedstyret i NKS at  det burde bygges 

R e v m a t i s m e s y k e h u s e t s  “ m o r ”  

G u d r u n  K r o s b y  ( 1 8 8 0 - 1 9 6 7 ) .  

P a g e  2 1   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  
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P a g e  2 2   S l e k t s f o r u m  K a r m ø y  

I denne spalten har Leserne muligheter til å stille 

spørsmål av slektshistorisk karakter og besvare 

spørsmål som blir stilt. Vi forutsetter at spørsmålet 

er bearbeidet I den forstand at innsenderen har un-

dersøkt primærkilden som kirksbøker, folketellinger, 

skriftprotokoller, pantebøker osv. Har noen bilder de 

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

og bilder kan sendes til:  

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

angelund.slekt@haugnett.no 

Etter store problemer med 

min PC har jeg nå gått over 

til Mac. Men pågrunn av at 

Mac ikke har programmet 

”Publisher” som jeg bruker, 

må jeg lære meg opp på et 

nytt program som heter 

”Pages”. Når neste utgave av 

avisen kommer vet jeg ikke. 



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

F r a  K a r m ø y  o m  K a r m ø y  i  

U S A .  

Besøk vår hjemmeside 

www.slektsforumkarmoy.no 

KONTORET. 

e-mail:  slektsforumkarmoy@gmail.com  

Postadresse:  Slektsforum Karmøy  

  Boks 135  

  4297 Skudeneshavn  

Besøksadresse:  Dr.Jensensv 2 Skudeneshanvn
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