
9. generation 
 
Ola Henrikson Skjolda 256 
 
Han var født omkring 1600 i Skjolda og døde 1668. Olas første kone var trolig søsteren til den 
anden kone Marta. Ola overtog hovedparten af Meland (br 1) efter delingen i 1628. Ellers 
ejede de meget jord i Fusa og Strandvik sogne. Han var som svigerfaderen en anset mand: 
lagrettemand, kirkeombudsmand og klosterlensmand. Han havde smedie og døde som en vel-
stående mand. Han var trolig søn af Henrik Skjolda. Han blev (1) gift med Anna Kolbeins-
datter Meland. Sammen med Anna fik han sønnen:  
 

Henrik Olson Meland, født omkring 1620 i Skjolda. Han døde omkring 1685. Stussvik 
er den største af gårdene på østsiden af Lukksund (fastlandet). Den lå trolig øde i 
senmiddelalderen. Gården var imidlertid ressourcerig med skov og kort vej til fi-
skeri. Savbrug i Stussvikelven. Bønderne var derfor i ældre tid velstående. Op til 
1844 var der kun en gård. Henrik blev gift med enken efter husmanden Amund 
(Stussvik). De overtog Stussvik efter hendes forældre 1664. Henrik havde børn 
med Olsdatter, men de er døde før 1692. Han blev (1) gift med NN Larsdatter 
Øvrevåge. Han blev (2) gift med NN Olsdatter Hodlekje, død omkring 1661. 
Han blev (3) gift med NN Ludvigsdatter Stussvik. 

 
Han blev (2) gift med 
 
Marta Kolbeinsdatter Meland 257 
 
Hun døde efter 1692. Hun drev som enke en del af gården videre fra 1668. Sammen fik de 
børnene: 
 

Anders Olson Meland, født omkring 1626 og død efter 1692. Han overtog den del af 
gården, som moderen havde haft i nogle år før 1692. Han flyttede bort kort efter 
1692. 

Johannes Olson Meland (ane 128), født omkring 1633 i Meland. Han døde omkring 
1690. Han blev gift med Dordi Olsdatter. 

Brita Olsdatter Meland, død inden 1692. Hun blev gift med Samson Jacobson Ugg-
dal (o. 1620 – efter 1692). De var husmandsfolk på Meland i flere år, senere boe-
de de nok på Onarheim (Kvitevollneset). Omk 1668 overtog de Midtvåge gl BR 2. 
I 1675 solgte han odelsjord i Eikeland. Velstanden fra Uggdal fulgte dem ikke. 
Fra 1689 og 30 år frem lå bruget øde som følge af, at jordskred havde ødelagt sto-
re dele af ejendommen. 

Kari Olsdatter Meland. Hun blev (1) gift med Ørjon Nilsson Dalen, (o. 1635 – o. 
1698). De fæstede Skato i 1668. Han havde smedje. Han var mellem de mest vel-
anskrevne i sognet på den tid. Kirkeværge 1675-81, lagrettemand og militær 
lægdsmand. 4 børn. Hun blev (2) gift med Ola Steinson Økland (født omkring 
1658).  

 
 
Johannes Olson Tegland 260 
 
Han var født omkring 1600 i Tegland og døde efter 1670. Han overtog Tegland br 6 1625 
efter moderen. Han var skaffar (post/færgemand) i 1620'erne og lagrettemand 1640 og 50' og 
60'erne. 1657-61 var han lensmand i Uggdal. Han havde smedie og døde som en yderst vel-
havende mand. Han blev (1) gift med 
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Eli Abelsdatter 261 
 
Hun døde efter 1645. Hun var trolig datter af Abel Rasmusson. Nævnt 1645. Sammen fik de 
børnene: 
 

Ola Johanneson Teigland, født omkring 1625. Han overtog en del af faderens jord i 
1647 (br 7). Han var militær lægdsmand så sent som 1675. (Lægdsmanden havde 
ansvaret for stedets militære udrustning). Han byggede både sammen med naboen 
Johannes Tegland. 

Abel Johannesson Tegland, født omkring 1635 og død 1709. De første år af deres æg-
teskab var de husmandsfolk på Heie og høstede på ødegården Eikås i to år. De var 
på Heie 1662/63, hvor han muligvis var savmester. Fra omkring 1664 var de hus-
mandsfolk på Tegland (br 6). Abel døde som enkemand i 1709 og havde da både 
hest, køer og kalve. 5 børn. Han blev gift omkring 1661 med NN Pedersdatter 
Store-Heie. 

Lars Johannesson Teigland, født omkring 1638 og død omkring 1686. Han var hus-
mand i 1663. De overtog efter faderens død i 1670 halvdelen af hans brug. 3 børn. 
Han blev gift med Marta Jeronimusdatter Store-Heie (o. 1642 – efter 1706). 

Niels Johannesson Tegland (ane 130), født omkring 1641 i Tegland. Han døde om-
kring 1695 i Gjersvik. Han blev gift omkring 1671 med Alis Torsteinsdatter 
Reiso. 

 
Johannes Olson blev (2) gift med Marta Ellingsdatter Uggdal (Midtstov). Hun døde 1670 i 
Tegland. 
 
 
Torstein Monsson Reiso 262 
 
Han var født omkring 1585 og døde efter 1645. Trolig søn af Mons. Overtog Reiso br 1 i 
1616. Han var lagrettemand og ejede meget jord i Kleppe og Bleie (Ullensvang). Med sin 
første hustru, hvis navn ikke kendes, havde han børnene: 
 

Anders Torsteinson Reiso, født omkring 1619. De overtog Søra Holma i 1657. Han 
var militær lægdsmand (stod for udrustning). 7 børn. Han døde omkring 1688. Ef-
ter hans død fortsatte hun til omkring 1700. Han blev gift med Brita Hansdatter 
Søra-Holma. 

Brita Torsteinsdatter Reiso. Nævnt 1645. 
 
Han blev (2) gift inden 1645 med 
 
Marta 263 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ingeborg Torsteinsdatter Reiso, født omkring 1644. Hun døde 88 år gl. i Reiso, be-
gravet 14. december 1732 i Uggdal. Hun blev gift med Torgeir Jonson Mjøvot-
na (o. 1640-1724). De overtog Reiso br 1 omk. 1666. Han havde tidligere tjent 
hos farbroderen Peder Heie i 4 år. Hans fødested er ukendt, man han var sønnesøn 
af Torgeir Jonsson Mjøvotna. Muligvis var han søn af husmanden Jon på Reiso. 
Han var lagrettemand. 7 børn. Han døde 86 år gl. 

Alis Torsteinsdatter Reiso (ane 131), født omkring 1645 i Reiso. Hun døde i Lande og 
blev begravet 6. juni 1729 i Tysnes. Hun blev (1) gift med Ola Gjersvik. Hun 
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blev (2) gift omkring 1671 med Niels Johannesson Tegland. Hun blev (3) gift 
med Håkon Andersson Lande. 

 
 
Sjur Jonson Skjepavikjo 264 
 
Han døde inden 1693. Sjur = Sivert. Han drev Skjepavikjo i 40 år frem til 1683. Sønnen for-
talte i 1707, at faderen havde ryddet og bygget hus på pladsen. Af hans børn kendes: 
 

Lars Sjurson Skjepavikjo (ane 132), født omkring 1652 i Skjepavikjo, Tysnes. Han 
døde i Skjepavikjo, Tysnes, og blev begravet 24. december 1724 i Tysnes. Han 
blev gift med Anna Amundsdatter Heggland. 

 
 
Amund Torsteinson Heggland 266 
 
Han var født omkring 1640 i Heggland. Amund og Kari Mikkelsdatter var allerede husmands-
folk på Heggland i 1664. Før 1673 overtog de en mindre del af gården. Resten drev hans mor 
som enke. I 1680'erne overtog han det hele. Han var en betydningsfuld mand: lagrettemand på 
baroniets jorder og 1698-1720 (og måske også før) baroniets lensmand på Tysnes. Han var 
også smed. Sønnen Jan overtog omkring 1690 halvdelen af gården som blev udskilt som br 1. 
Anledningen var nok, at de dette år blev selvejere på Heggland. Den anden halvdel beholdt de 
til hans død 1722 (br 5). Han døde omkring 1722 i Heggland. Han blev (1) gift med 
 
Kari Mikkelsdatter Stora-Amland 267 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Jan Amundsen Heggland (ane 156), født omkring 1664. Han døde i Heggland og blev 
begravet 10. maj 1733 i Tysnes. Han blev gift 1688 med Maddel Villumsdatter 
Nordtveit, Strandvik. 

Anna Amundsdatter Heggland (ane 133), født omkring 1666 i Heggland. Hun døde i 
Skjepavikjo, Tysnes, og blev begravet 30. april 1741 i Tysnes. Hun blev (1) gift 
omkring 1652 med Lars Sjurson Skjepavikjo. Hun blev (2) gift 13. januar 1729 
i Tysnes med Johannes Johannesson Kjerafjorden.  

Mikkel Amundsson Heggland, født omkring 1673. Eikås (Svinadalen) lå trolig øde i 
flere hundrede år efter at sortedøden hærgede fra 1350. Op mod 1600 blev den 
brugt til græsning af Heie. Omkring 1700 slog Morten Svinadalen sig ned her og 
ryddede. Han opgav imidlertid, og Mikkel fik skøde på Litle Heie 1705. Han byg-
gede gården op. Han havde været soldat. Han var en dygtig smed og lavede bl.a. 
låse. Også snedkerere (dreje) kunne han. Han havde torskegarn. Han måtte sælge i 
1728 for at betale kur for to børn, som havde fået syfilis. Han døde i Heie og blev 
begravet 26. marts 1752 i Tysnes. Ved sin død var han dog velstående. Han kunne 
læse. Han blev (1) gift med Elina Simonsdatter Nera-Gjerstad. Hun døde i Heie 
og blev begravet 12. september 1723 i Tysnes. Han blev (2) gift med Agate 
Larsdatter Øvra-Dalland. Hun var født omkring 1688 i Dalland. Hun døde i Øk-
land og blev begravet 26. januar 1771 i Uggdal. 

 
Amund Torsteinson blev (2) gift med Kari Asbjørnsdatter Øvra-Gjøvåg, død i Heggland, 
begravet 30. august 1733 i Tysnes. 
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Håkon Tjøllson Hidlesvikjo 268 
 
Han døde omkring 1662. Håkon var trolig søn af Tjøll. De overtog Hidlesvikjo 1655. 5 børn. 
Han blev gift med 
 
Barbro Håkonsdatter Lande 269 
 
Hun døde efter 1682. Sammen fik de børnene  
 

Håkon Håkonson Hidlesvikjo (ane 134), født omkring 1657 i Hillesvik. Han døde 
omkring 1700. Han blev (1) gift med NN Størksdatter Landrøyo. Han blev (2) 
gift med Brita Andersdatter Øvra-Humlevik. Hun var født omkring 1665 i 
Humlevik. Hun døde i Humlevik og blev begravet 12. juni 1732 i Tysnes. 

Lars Håkonson Hidlesvikjo, født omkring 1657. Han overtog Hidlesvikjo muligvis 
sammen med (svogeren?) Sebjørn Størkson (fra Landrøyo?). Han ejede jord i 
Setre 1674-82 sammen med Gregorius Lande i Fitjar Han flyttede trolig til Tufta-
land i Fitjar. 3 børn. 

 
Barbro Håkonsdatter blev gift (2) omkring 1664 med Nils Hansson Beltestad-Nera. Han var 
født omkring 1635 og døde omkring 1670. Ingen børn. 
 
 
Anders Humlevik 270 
 
Han var født omkring 1625 og døde efter 1693. Ukendt ophav. Han overtog Øvre Humlevik 
br 5 omkring 1657. Af hans børn kendes: 
 

Bornille Andersdatter Øvra-Humlevik, død omkring 1693. Hun hed muligvis Borg-
hilde. Hun blev gift med Ola Tjærandson (o. 1660-1727). Ola var ikke fra 
Tysnes. De fæstede Malkenes br 4 i slutningen af 1680'erne. I 1704 flyttede Ola 
med sin 2. kone Kari til Setra i Moster. 4 børn i 2. ægteskab. 

Brita Andersdatter Øvra-Humlevik (ane 135), født omkring 1665 i Humlevik Hun 
døde i Humlevik og blev begravet 12. juni 1732 i Tysnes. Hun blev gift med Hå-
kon Håkonson Hidlesvikjo. 

 
 
Sjur Åmundson Hamre 274 
 
Han var født 1618 i Hamre, Granvin, og døde sst. 1704. I mandtallet for 1664-66 er han nævnt 
som "Siffuer Amundsen, bruger alt". Han må have været en dygtig bonde. I 1657 havde han 1 
hest, 1 okse, 13 køer, 3 kvier, 2 grise, 6 geder, 9 vædere, 50 får og 1 lam. For disse dyr kræ-
vede fogeden ham for 2 rd, 1 ort og 10 sk i husdyrskat. 1663 gav han sammen med de andre 
svigersønner 16 rd til svigermoderen Guri Torsteinsdatter i afkald til svogeren, som da var 
soldat. Sjur var lagrettemand fra 1671. I skattemandtallet 1664/66 blev Hamre regnet for ½ 
gård. Han blev gift med 
 
Gunnbjørg Nilsdatter Eide 275 
 
Hun var født 16xx. Hun kom fra Midttun på Eide i Granvin sogn. Sammen fik de børnene: 
 

Guri Sjursdatter Hamre (ane 137), født 1653 i Hamre og død 1743 i Granvin. Hun 
blev (1) gift omkring 1675 med Endre Knutson Vambheim, Ulvik (1634-1702). 
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Hun blev (2) gift 1708 med Johannes Brynjulvsen Vik (1642-1726). Hun blev 
(3) gift efter 1726med Samson Nilsson Medhus Folkedal (1695-1761). 

Brita Sjursdatter Hamre, født omkring 1660 i Hamre og død efter 1702. Hun blev gift 
med Tore Anvedson Ljono, Ulvik (1661- o. 1730). Han fik fæstebrev på Ljono 
br 2 (nyt brug) af forvalteren på Halsnøy kloster 16.11.1686 på halvdelen af Ljo-
no, mens stedfaderen sad tilbage med resten. Senere fik han fæste af Johan Fri-
man. Omkring 1720 delte han bruget med sønnen Anved, og da han selv døde 
omkring 1730, overtog den anden søn hans del af gården. 3 børn. 

Oddmund Sjurson Hamre, født 1663 i Hamre.  
Ragnhild Sjursdatter Hamre, født 1667 i Hamre og død 1758 i Granvin. Hun blev gift 

med Nils Larsen Kvanndal (1667-1748). Han havde Kvanndal br 1. I 1692 hø-
stede han sammen med stedfaderen, senere var han alene på bruget. 1711 betalte 
han "skoskat" for "sig, sin kone oc 4 Børn oc en Pige". 6 børn.  

Sygni Sjursdatter Hamre, død 1669. 
Ingrid Sjursdatter Hamre. Hun blev gift med Sjur Trondsen Tveito (1659-1740). 

Han var enebruger på Tveito i Granvin sogn 1693-1733, derefter sammen med 
sønnen til 1740. Han fik skøde i 1732. Han ejede også jord i Nedre Folkedal. Han 
boede i Brekke i Nedre Folkedal 1733-36. 7 børn. 

 
 
Jon Åmundson Hamre 276 
 
Han var født 1620 i Hamre, Granvin, og døde 1692 i Granvin. Han overtog gården Århus i 
Folkedal efter svogeren Aslak. 1657 var der 2 heste, 2 okser, 16 køer, 4 kvier, 1 gris, 13 ge-
der, 1 væder, 26 får og 8 lam på gården, og Jon måtte betale 2 1/2 rd og 1/2 ort i husdyrskat. 
Jon drev både Brekke og Århus i Folkedal. Han var lensmand 1668-81 ("Jo i Dalen"). 8 børn. 
Han blev gift med 
 
Ingeborg Nilsdatter Folkedal 277 
 
Hun var født omkring 1625-30 i Folkedal, Granvin. Hun kom fra gården Medhus i Folkedal. 
De fik børnene: 
 

Guro Jonsdatter Folkedal, født 1647 i Folkedal, død 1739 i Ullensvang. Hun blev gift 
med Pål Mikkelson Opedal, Ullensvang. 

Ingrid Jonsdatter Folkedal, født 1649 i Folkedal og død 1744 i Kinsarvik. Hun blev 
(1) gift med Asbjørn Hansson Årekol, Kinsarvik.  Hun blev (2) gift 1703 med 
Pål Ørjanson Årekol. Han boede på Langeseter i Kinsarvik sogn. 

Kristi Jonsdatter Folkedal, født 1650 i Folkedal og død 1695 i Granvin. Hun blev gift 
med Johannes Olavson Nesheim (1650-1712). Johannes havde hele Kolskår i 
Granvin sogn. Sønnen Torbjørn overtog gården efter ham. 8 børn. 

Sjur Jonsen Folkedal (ane 138), født 1652 i Folkedal og død 1737 i Granvin. Han blev 
gift med Randi Olavsdatter Røynstrand. 

Anna Jonsdatter Folkedal, født 1661 i Folkedal og død 1713 i Granvin. Hun blev (1) 
gift med Sjur Olavson Nesheim (1659-96). Han døde samme år som faderen, og 
det må antages, at han deltog i gårdens drift på Nesheim. 3 børn. Hun blev (2) gift 
1697 i Granvin med Ivar Vikingson Nesheim (1675-1739). Han var bruger på 
Nesheim i Granvin sogn. Han var lagrettemand 1738. Han giftede sig 1714 med 
Ingeliv Torbjørnsdatter Nesheim. 3 + 9 børn. 

Oddmund Jonsen Folkedal, født 1664 i Folkedal og død 1667 i Folkedal. 
Nils Jonsen Folkedal, født 1667 i Folkedal og død 1719 i Granvin. Han var setedreng 

hos broderen 1711. 
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Brita Jonsdatter Folkedal. Hun blev gift til Vinje på Vossestrand. Hun blev gift med 
Lars Johannesson Seve. 

 
 
Olav Guttormson Røynstrand 278 
 
Han var født 1632 i Røynstrand, Granvin. Han var bruger på Røynstrand 1659-66. I 1657 
havde han 1 hest, 1 okse, 5 køer, 2 kvier, 5 geder, 1 vædder, 15 får og 6 lam. Han skulle beta-
le 1 rd og 6 sk i husdyrskat. Han blev gift med 
 
Kristi Jonsdatter Eide 279 
 
Hun var født omkring 1646-48. Sammen fik de børnene:  
 

Guttorm Olavson Røynstrand, født 1664 i Granvin. 
Jon Olavson Røynstrand, født 1665 i Granvin. Kom han til Vestrheim i Ulvik sogn? 
Randi Olavsdatter Røynstrand (ane 139), født 16xx i Granvin. Hun døde efter 1697 i 

Granvin. Hun blev gift med Sjur Jonsen Folkedal. 
 
 
Tore Eirikson Øvre-Børve 280 
 
Han overtog Djønno br 1 i Ullensvang sogn på vegne af konen i 1677. I 1691 prøvede Ole 
Knudsen Djønno at tage gården på odel. Men så mødte Havtor Ålvik op og fremviste en bedre 
ret. De var begge af Torstein Bjørke-slægt. P.g.a. pengemangel lod Ole imidlertid søgsmålet 
falde. Han blev gift 1671 i Ullensvang med 
 
Marita Øysteinsdatter Velure 281 
 
De fik børnene: 
 

Knut Toresen Djønno (ane 140), født 1672 i Djønno. Han døde 1754 i Kinsarvik. Han 
blev (1) gift 1697 med Marita Eilivsdatter. Han blev (2) gift 1700 i Kinsarvik 
med Brita Gulleiksdatter Vindal, Granvin (1656-1752). 

Eirik Toresen Djønne, født 1675 i Djønno. Han var sygelig og lå 8 år til sengs. 
Øystein Toresen Djønne, født 1681 i Djønno og død 1742 i Ulvik. Han flyttede til 

Åsheim i Ulvik sogn (Æb Ulvik s 1). Han blev (1) gift 1698 i Kinsarvik med Gu-
ro Kristofersdatter Djønne. Han blev (2) gift 1744 i Kinsarvik med Astrid 
Samsonsdatter Ulsnes. 

 
 
Gulleik Vindal 282 
 
Han boede på Vindal. Ejerforhold m.m. er ukendte, ligesom hans kone ikke kendes. 1 kendt 
barn: 
 

Brita Gulleiksdatter Vindal, Granvin (ane 141), født 1656 i Vindal og død 1752 i 
Kinsarvik. Hun blev gift 1700 i Kinsarvik med Knut Toresen Djønno. 

 
 
Ørjan Larsen 284 
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Han var født 1612 og døde 1689 i Kinsarvik. Han kom til Årekol i Kinsarvik sogn som fæster 
omkring 1650. 1661 ejede han 1 pund smør i Halldor Bu. Det ser ud til, at han købte Årekol 
og er blevet selvejer. Efter hans død i 1689 blev gården delt. Han blev gift med 
 
Hildegunna Olsdatter 285 
 
De fik sammen børnene: 
 

Anna Ørjansdatter Årekol, født 1657 i Kinsarvik og død 1728 i Strandebarm. Hun 
blev (1) gift 1678 med Guttorm Aslakson Utne. Han kom fra Utne br 10. Han 
ejede gården i Breievne i Strandebarm, og hans enke giftede sig efter hans død 
med forpagteren her, Svein.  

 
Hun blev (2) gift 1707 med Svein Vikingson Breievne. Han kom fra Breievne i Stran-

debarm. Han forpagtede Breievne - og efter ejeren Guttorms død, giftede han sig 
med enken Anna. 

Lars Ørjanson Årekol. Han bosatte sig på Lekve i Ulvik sogn (se Æb Ulvik s 134). 
Han blev gift 1694 med Abelone Bårdsdatter Sponheim. 

Hans Ørjanson Årekol (ane 142), født 1659 i Årekol, Kinsarvik, og død 1706 i Kin-
sarvik. Han blev gift 1692 med Herborg Håkonsdatter Sandven, Kvam 

 
 
Håkon Steinson Sandven 286 
 
Han var født 1623 og døde 1695. Han boede på Sandven 1661 og var bruger sammen med 
svigerfaderen. 1667 havde de 24 kreaturer, 2 heste og såede 8 tdr korn. Han var ofte lagrette-
mand og vidne. Han skyldte ofte skat, men stod sig ellers godt. Han arvede sammen med ko-
nen i Heradstveit og lod døtrene bosætte sig her. Nititun delte han mellem en søn og en datter. 
1682 var skylden 3 lp. Han drev savbrug i Kaldestadelven. Han blev gift med 
 
Guro Persdatter Torsnes 287 
 
Hun var født 1636 og døde 1721. Sammen fik de børnene: 
 

Brita Håkonsdatter Sandven, født 1659 og død 1695. Hun giftede sig 1702 med An-
ders Pålson Havnerås og bosatte sig først på Åkre på Varaldsøy, senere Utne. 

Anna Håkonsdatter Sandven, født 1661 og død 1703. Hun bosatte sig på Mo. 
Kristi Håkonsdatter Sandven, født 1663 og død 1748. Hun bosatte sig på Sandven. 
Ingebjørg Håkonsdatter Sandven, født 1665 og død 1729. Hun bosatte sig på Tveit. 
Olav Håkonson Sandven, født 1667 og død 1737. Han overtog Sandven br 2 efter fa-

deren. 
Guro Håkonsdatter Sandven, født 1669 og død 1766. Hun blev gift med Olav Tor-

steinson fra Ytre Heradstveit og bosat der. 
Herborg Håkonsdatter Sandven, Kvam (ane 143), født 1675 i Sandven, Kvam, og 

død 1733 i Kinsarvik. Hun blev gift 1692 med Hans Ørjanson Årekol. 
 
 
Johannes Simonsen Gripne 304 
 
Han var født omkring 1616. Trolig søn af Simon Villumson Våge. De var husmandsfolk i 
Våge i 1645 (kop-skattemandtallet) og overtog Våge br 1 på dette tidspunkt efter Johannes 
Våge. (Johs. Våge var måske en farbror til Johs. Gripne). Han var postbonde. Han blev sam-
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men med andre naboer i Våge i 1647 stævnet for ikke at ville sejle slotsherren fra Humlevik 
til Ljostveit (Ølve). Han havde bruget frem til 1670'erne. Han blev (1) gift omkring 1645 med 
Agate. Hun døde omkring 1650. De fik datteren:  
 

Ingeborg Johannesdatter Våge, født omkring 1645. Hun var trolig datter af Agate. 
Hun blev gift med Jacob Johannesson Dalland (o.1630 – o. 1698). De overtog 
en del af Nera Dalland br 1 i 1664 og resten i slutningen af 1670'erne. Jacob var 
lensmand for Rosendalgodset i Tysnes i 1670- og 80'erne og ofte brugt som 
lagrettemand. De var velstående - der var sølv for 18 daler i hans dødsbo i 1698. 5 
børn. 

 
Johannes Simonsen giftede sig (2) med  
 
Judita 305 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Simon Johannesson Våge, født omkring 1654 i Våge. Han døde 98 år gl. i Gjerstad, 
begravet 2. december 1736 i Tysnes. Han fæstede delvist Nera Gjerstad br 4 og 
ejede selv resten. Han var lagrettemand fra 1692. I 1735 anklagede præsten ham 
for at have været i kværnen og malet mel på en søndag. Hans første kone var må-
ske datter af den tidligere ejer af gården, Svein Janson. 7 børn (m. Ingeborg). Han 
blev (2) gift 1689 med Ingeborg Villumsdatter Nordtveit, Strandvik (1669-
1732). 

Hans Johannesson Våge, født omkring 1656 og død efter 1666. 
Torbjørn Johanneson Våge (ane 152), født omkring 1660 i Våge. Han døde i Våge og 

blev begravet 12. marts 1724 i Tysnes. Han blev gift med Anna Jonsdatter Lan-
de. 

Lusia Johannesdatter Våge (ane 165), født omkring 1660 i Våge. Hun døde i Våge og 
blev begravet 29. juli 1742 i Uggdal. Hun blev (1) gift med Ola Jonson Lande (o. 
1662 – o. 1695). De overtog Lande br 5 i begyndelsen af 1680'erne efter hans 
forældre. 3 børn. 
 
Hun blev (2) gift med Peder Abelson Tegland, (o. 1663 – 1727). Peder giftede 
sig med Lusia og overtog Lande br 5 i 1690'erne. Han var soldat, men slap for tje-
neste østpå (Store nordiske Krig). I 1701 blev de betegnet "Fattige Bønder" - og 
de måtte snart efter forlade gården. De blev herefter husmandsfolk på Nera Dal-
land. Han døde 64 år gl. 

Anna Johannesdatter Våge, død 1695. Hun blev gift med Elling Andersson Nera-
Haukafær (o. 1663-1729). Elling havde trolig først hele Nera Haukafær, men ef-
ter en deling omkring 1698 overlod han den anden kones bror halvdelen af jorden. 
Som sin far var Elling lagrettemand. 3+3 børn. Han døde 90 år gl. 

Agate Johannesdatter Våge, født omkring 1663. Hun blev begravet 6. april 1730 i 
Tysnes. Måske var det hende, som boede hos nevøen 1720 og døde som "pige" i 
1730, 67 år gl. 

 
 
Jon Lande 306 
 
Han var født omkring 1613. De overtog Lande br 5 omkring 1642 og drev dette til engang i 
1680'erne. Han blev gift med 
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Synneva 307 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Hans Jonson Lande, født omkring 1650 og død efter 1670. Udskrevet som soldat 
1668. Trolig død ung. 

Anna Jonsdatter Lande (ane 153), født omkring 1660 i Lande. Hun døde i Våge og 
blev begravet 3. februar 1726 i Tysnes. Hun blev gift med Torbjørn Johanneson 
Våge. 

Ola Jonson Lande, født omkring 1662 i Lande. Hun døde omkring 1695 i Lande. De 
overtog Lande br 5 i begyndelsen af 1680'erne efter hans forældre. 3 børn. Hun 
giftede sig igen. Han blev gift med Lusia Johannesdatter Våge. 

 
 
Amund Torsteinson Heggland 312 = 266 
 
Gift med 
 
Kari Mikkelsdatter Stora-Amland 313 = 267 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 266 og 267). 
 
 
 
Willum Olufson Nordtveit 314 
 
Han var født omkring 1620 i Nordtveit, Strandvik, døde sst. 1676. Han var bruger på 
Nordtveit. Han blev gift med 
 
Magdele Nilsdatter Nes 315 
 
Hun var født omkring 1640 i Nes på Varaldsøy (Strandebarm sogn). Hun døde 1727 i Tysnes. 
Sammen fik de børnene: 
 

Maddel Villumsdatter Nordtveit, Strandvik (ane 157), født omkring 1664 i 
Nordtveit. Hun døde i Heggland og blev begravet 18. november 1742 i Tysnes. 
Hun blev gift 1688 med Jan Amundsen Heggland. 

Ingeborg Villumsdatter Nordtveit, Strandvik, født 1669 i Nordtveit. Hun døde i 
Gjerstad og blev begravet 17. august 1732 i Tysnes. Hendes mor boede i Ytre Ve i 
hendes 2. ægteskab. Hun blev gift 1689 med Simon Johannesson Våge (o. 1654-
1736). Han fæstede delvist Nera Gjerstad br 4 og ejede selv resten. Han var lagret-
temand fra 1692. I 1735 anklagede præsten ham for at have været i kværnen og 
malet mel på en søndag. Hans første kone var måske datter af den tidligere ejer af 
gården, Svein Janson. 7 børn (m. Ingeborg). Han døde 98 år gl. 

Nils Willumson Nordtveit, født 1672 i Nordtveit, død 1709. Han blev gift 1695 med 
Marta Larsdatter Færavåg (Tysnes)(1672-1747). Hun var enke efter Nils Nils-
son Uggdal. Hun giftede sig (3) 1710 med Morten Gitleson Skogseid. Han pant-
satte sin del af Nordtveit til svogeren Jon Amundsen Hegland på Tysnes. 

 
Magdele Nilsdatter giftede sig (2) 1677 med Hans Torsteinson Heggland. Han var født om-
kring 1647. Hun var enke fra Nortveit i Strandvik, hvor de begge havde boet i flere år. De 
overtog hele Ve i midten af 1680'erne. De var selvejere i Ve omkring 1693. Han høstede også 
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en stump jord i Tegland og måtte senere betale skat heraf. Måske ejede han en del af Indre Ve 
i slutningen af 1600-tallet. Han rejste på vintersildefiskeri og var handelsmand. Han var en 
anset mand i pastoratet: lagrettemand 1694-1717. Han er nævnt som soldat 1666 og 1670. De 
skilte ½ af jorden fra omk 1718 (br 1a) og fortsatte på resten (br 1b). De solgte 1725. Ved 
hans begravelse er blot anført, at også han blev begravet i 1728 i Tysnes. Han var da 98 år gl. 
Sammen fik de børnene: 
 
Torstein Hanson Ytra-Ve. Han bosatte sig på Skorpo, hvor han var lensmand for Halsnøy 
kloster. 
Kari Hansdatter Ytra-Ve, født 1679. Ukendt skæbne. 
Villum Hansson Ytra-Ve, født 1682 og død s.å. 
 
 
Anders Paulsen Rosenau 316 
 
Han var født i Rostock og døde 10. august 1630 i Nordsøen. Han var købmand i Stavanger. 
Her var han lagrettemand 1617 m.fl. år. 1622 nævnes han som rådmand. Han omtales også 
som Rostock. Han ejede også skib. Ved en fejltagelse blev han dræbt af hollændere på en rej-
se på Nordsøen. Hans skib blev ved den lejlighed sænket. Ved den efterfølgende retssag er det 
nævnt, at han var af tysk afstamning og efterlod sig enken Susanna Rasmusdatter og barn 
(mindst to). En antagelse om, at faderen var Anders Nolch, hviler på et forkert grundlag. Han 
blev gift med 
 
Susanna Rasmusdatter 317 
 
Hun var født inden 1708, formentlig i Stavanger. Af deres børn kendes: 
 

Paul Andersson Agdestein (ane 158), født 1628 i Stavanger og død 1694 i Handeland, 
Fjelberg. Han blev (1) gift med Anne Samsonsdatter Slee, død 1681. Han blev 
(2) gift efter 1681 med Marta Persdatter Storhaug. Hun døde efter 1694. 

 
Hun døde efter 1667 på Romsa.  
 
Hun blev (2) gift med Reinert Sveinson Romsa. Hans far var rådmand og foged i Stavanger. 
I sine unge år ser det ut som om Reinert var glad i jentene, for i 1629 blei han stevna av Guri 
Ormsdotter som hevda at han var far til barnet hennar, "som blev avlet i Gand" (i Sandnes). 
Retten kom til at farskapet ikkje kunne bevisast og Reinert gjekk fri. I Stavanger fekk Reinert 
finansielle problem og det var truleg derfor han forlot byen [1741/42] og drog til slektningar i 
Sunnhordland. På Romsa dreiv han som bonde og i tillegg dreiv han med jektefart og han 
selde tømmer til skottane. 
 
Reinert går igjen i fleire av dei historiske kjeldene om Romsa, såleis også i den såkalla 
Koppskatten av 1645. Her står det kort om ”Reinert og hans kvinde Susanne, 1 tjenestepige 
Zitzell (i dag: Sissel), Husmann Lauritz og hans kone Kari”. Det kan også ha vore born på 
garden, men dei som er nemnde er alle over 15 år. Konklusjonen var at ”bonden skal betale 8 
shilling, like mye for konen og like mye for tjenestepigen. Husmannen betaler 6 shilling for 
seg og 6 for konen”. 
 
Ei anna kjelde til informasjon om Romsa er kvegskatten frå 1657. Her går det fram at garden 
då hadde ”1 øk (hest), 9 kiør, 6 ungnaut, 6 gieder og 2 faar”. At dei hadde hest viser at garden 
ikkje var mellom dei minste gardane. Reinert Svenson Romsa døydde omkring 1662, men 
enka hans, Susanna Rasmusdotter, dreiv garden vidare. Ho kom i klammeri med bergensk-
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jøpmannen Anders Joensen, som kjøpte Romsa i 1663. Anders ville gjerne busette seg på 
Romsa, men retten slo fast at Susanna hadde rett til å bu på garden så lenge ho levde. I 1663 
stemna ho ein mann i Ølen for å ha nytta skjellsord om sonen Hans. Før Anders Joensen kjøp-
te garden var han krongods, men etter 1663 har han vore i privat eige.  
 
I skattematrikkelen av 1665 finn me meir informasjonom Romsa. Det går fram at dei då sådde 
4 tønner korn og at dei hausta 17. Vidare står det at garden ”føder 20 nøt, 1 hest, 20 faar och 
gieder. God ager og eng, med en stor halm paa, bjelker, sperre, samt vee at selje. Med æbel- 
og kirsebærhage”. I 1668 sådde dei 4 tønner havre og hausta 20. Tala i seg sjølv indikerer at 
folltalet hadde auka til fem i løpet av tre år, men er det sannsynleg? Kanskje var tala frå 1665 
med vilje underestimerte for å få skatten lågare? I alle fall blei skylda uendra; ho var 2 løper 
smør og ½ hud og kommisjonen konkluderte med at ”matrikkelen forbliver i smør 2 laup 18 
merker” (dvs. som før). 
 
I manntallet frå 1664-66 går det fram kven som då budde på Romsa: ”Reinerts enke og Hans 
Reinertsen 30 år. Ingen mannlige tjenere, ingen knekter (dvs. soldatar), ingen husmenn”. 
Sjølv om garden og øyene då var eigd av Anders Joensen, hadde retten gitt enka til Reinert 
rett til å bu der så lenge ho levde, og den retten brukte ho tydelegvis. Truleg budde Susanna 
på Romsa så lenge ho levde, til omkring slutten av 1670-åra. 
(Kilde: "Romsa - ei perle i Sunnhordland" af Anders Lundberg).  
 
Susanna fik flere børn med Reinert. Af disse børn kendes: 
 

Anders Reinertson Romsa (o. 1630-1701/11). Han giftede sig med Anna Jeronimus-
datter Agdestein og overtog Agdestein på Stord. 

 
 
Gabriel Nilsson Tveit 320 
 
Han var født omkring 1616 i Tveit og døde omkring 1695. Trolig søn af Nils Villumson. Han 
havde hele Tveit fra 1665. Han var lagrettemand. I 1680'erne overlod han halvdelen af gården 
(br 3) til sønnen Mads, mens han selv beholdt resten (br 1) til omkring 1693. Han fik børnene: 
 

Karsten Gabrielson Tveit, født omkring 1660 i Tveit. Han var husmand på Nera 
Gjerstad (Gjerstadneset) 1704. Han var formentlig bødker. Omkring 1720 boede 
de på Naustheller i Austevoll. Derefter boede de på Bekkjareie (kræmmerplads i 
Se). 2 børn. Han døde 99½ år gl. i Sæ, Tysnes, og blev begravet 25. juni 1741 i 
Uggdal. Han blev gift med Brita Jensdatter Singelstad (død o. 1753). 

Mads Gabrielson Tveit (ane 160), født omkring 1662 i Tveit. Han døde i Tveit og blev 
begravet 1. september 1737 i Uggdal. Han blev gift med Ingeborg Ivarsdatter 
Flakka. 

Elling Gabrielson Tveit, født omkring 1668 i Tveit. De overtog halvdelen af Tveit (br 
1) fra Ellings far omkring 1693. De blev selvejere 1699. Han var rap i replikken. 6 
børn. Han døde i Tveit og blev begravet 11. marts 1736 i Uggdal. Han blev gift 
med Ingeborg Andersdatter Nora-Holma (død efter 1736). 

 
 
Ivar Jacobson Øvra-Laukhamar 322 
 
Han var født omkring 1632 i Laukhamar og døde inden 1693. Ivar var næppe gårdbruger på 
Flakka, men derimod husmand. I 1665 blev han nævnt som husmand og gammel soldat på 
Laukhamar. Af hans børn kendes: 
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Ingeborg Ivarsdatter Flakka (ane 161). Hun døde i Tveit og blev begravet 7. juni 1733 i 
Uggdal. Hun blev gift med Mads Gabrielson Tveit 
 
 
Nils Jacobson Uggdal 324 
 
Han var født omkring 1615 i Uggdal og døde omkring 1685. De var trolig i familie med hin-
anden. De kom fra velstående hjem. Nils overtog Framiger omkring 1636. Han lavede en ud-
skiftning på gården og flyttede bygningerne over på det gamle tun (Heim-i-garen). De var 
velstående. Han var lagrettemand og lensmand i Uggdal skipreid 1663-67. Han løste efter-
hånden de andre ejere ud, så han blev selvejer af al jorden. Dertil ejede han jord i Nese, Færa-
våg, Støle, Håland, Vermedal og Bakka. 9 børn. Han blev gift med 
 
Ingeborg Olsdatter Hodlekje 325 
 
Hun var født omkring 1617 i Hoddlekje og død inden 1679. Sammen fik de børnene: 
 

Barbro Nilsdatter Uggdal. Hun blev gift omkring 1657 med Knut Pederson Uggdal 
(o.1627-efter 1693). Knut fik halvdelen af Mittstov (Uggdal) i 1648 og mere i 
1658. Det gamle brug blev derved delt i to lige store brug (br 4 og 11). De høstede 
også en tid på Øyjor'o, som ellers lå øde hen. Med sit ægteskab (nr 2?) med Bar-
bro arvede han en andel af Håland, som deres børn solgte 1706. Han var lagrette-
mand. 

Synneva Nilsdatter Uggdal, død omkring 1684. Hun blev gift med Knut Olson Nera-
Gjelland (o.1635-o.1705). Han fæstede 1/4 af faderens jord på Øvre Gjelland ca 
1664-70. Derefter flyttede de til Søreid br 4, som de drev frem til 1692, hvor søn-
nen Ola overtog halvdelen (nyt br 8). Han drev selv resten til sin død (omk 1705).  

Jacob Nilsson Uggdal (ane 162), født omkring 1640 i Opdal og død omkring 1690. 
Han blev gift omkring 1668 med Brita Hansdatter Håland. 

Anna Nilsdatter Uggdal, død omkring 1712. Hun blev gift med Johannes Hansson 
Håland (o. 1640-o. 1704). De overtog Håland, da de giftede sig omk 1668. Han 
betalte andre arvinger ud, så han var lige ved at eje hele Håland. Svogeren Knut 
Uggdal ejede dog stadig 1/5del. De var velstandsfolk. En tid ejede de halvdelen af 
S. Amland. Han var lagrettemand fra midten af 1670'erne. Ved hans død var der 
foruden jorden 155 daler i formue. Indtil 1709 drev Anna gården, hvorefter hun 
delte den ud på de 2 sønner. 4 børn. 

Nils Nilsson Uggdal, født omkring 1640 og død 1692. De overtog Uggdal br 1 ved fa-
derens død. I 1686 lavede han et mageskifte med broderen Ola - så han efterhån-
den selv ejede hele bruget. Han drev formentlig kreaturhandel i sine unge dage. 
Han blev gift med Marta Larsdatter Færavåg (1672-1747). 

Anna d.y. Nilsdatter Uggdal, død omkring 1690. 
Guri Nilsdatter Uggdal, født omkring 1650 og død 1692. Hun blev (1) gift med Hans 

Olson Mjøvotna, (o. 1641-o. 1679). De overtog Lyseklosters andel af Mjøvotna 
1661 og resten ved hans mors død 1672. Han betalte andre arvinger ud. I 1674 
købte han klosterjorden, så han nu ejede hele gården. De ejede også jord i Nera 
Støle. Han var kirkeværge for Uggdalkirken 1677 og lagrettemand. De gav en ko 
til kirken - muligvis fordi han var syg. De var velhavende. Hun og 2 børn (i 2. æg-
teskab) døde af en smitsom sygdom. 3 børn.  
 
Hun blev (2) gift med Ørjon Monsson Solheim, (o.1658-o.1715). Ved sit gif-
termål med enken Guri, overtog han Mjøvotna i 1679. De stod sig godt. 
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Ved hendes død var boet på 107 daler (netto) plus jord i Mjøvotna og Nera 
Støle. Hun og 2 børn døde trolig af en smitsom sygdom. Efter Guris død 
købte han Hodlekje br 1 og i 1704 odelsretten. Han var mellem de mest vel-
anskrevne i pastoratet. Han var lagrettemand og betalte 2 daler til krigsud-
styr. Hans bo blev opgjort til 265 daler. Efter ham er Hodlekje br 1 til vore 
dage gået i arv fra far til søn. 

Ola Nilsson Uggdal, født omkring 1654 og død omkring 1694. Han overtog Hoddlekje 
br 1 efter broderen Jacob i 1686. Ved mageskifter fik han ejendomsretten på går-
den. Han blev begravet inde i Uggdalkirken sammen med et barn. Han var trolig 
gift med Ragnhild Olsdatter Åse (o.1660-1718). 

Sjur Nilsson Uggdal, født omkring 1658 i Opdal og død omkring 1695 i Opdal. Han 
boede på Uggdal br 7 og Nese br 2, før han overtog Uggdal br 1 1692. Han var 
selvejer på denne gård. Han var lagrettemand. Han blev gift 1. gang meget ung (2 
børn). Han var gift med en anden kvinde, før han giftede sig (3) med Anna Mor-
tensdatter Nera-Helland (o.1670-1742). 3 børn med Anna. 

 
 
Hans Johanneson Håland 326 
 
De overtog hans fars del af Håland 1642. Før 1660 overtog de også broderens del, så de da 
havde hele gården. I 1664 blev Hans kaldt Ludvig Rosenkrantz's rådmand. Han var mellem de 
mest velanskrevne og velstående blandt bønderne i pastoratet. Han var lagrettemand i 1650' 
og 60'erne. Han var ivrig i skoven og fiskede. Han var også smed. Kort før han døde fik han 
skøde på halvdelen af jorden af Ludvig Rosenkrantz. Han døde 1668. Ved deres død blev boet 
opgjort til hele 452 daler. Han blev gift med 
 
Randvei Endresdatter Levåg, Fitjar 327 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Johannes Hansson Håland, født omkring 1640 og død omkring 1704. De overtog Hå-
land, da de giftede sig omkring 1668. Han betalte andre arvinger ud, så han var li-
ge ved at eje hele Håland. Svogeren Knut Uggdal ejede dog stadig 1/5-del. De var 
velstandsfolk. En tid ejede de halvdelen af S. Amland. Han var lagrettemand fra 
midten af 1670'erne. Ved hans død var der foruden jorden 155 daler i formue. Ind-
til 1709 drev Anna gården, hvorefter hun delte den ud på de 2 sønner. 4 børn. Han 
blev gift med Anna Nilsdatter Uggdal. 

Brita Hansdatter Håland (ane 163), født i Håland, Tysnes og død efter 1704. Hun blev 
gift omkring 1668 med Jacob Nilsson Uggdal, gift  

Herborg Hansdatter Håland, født omkring 1645. Hun døde 85 år gl. 1730 i Tysnes og 
blev begravet 6. januar 1731 i Tysnes. Hun blev gift med Jacob Størkson Nera-
Støle (o.1645-o.1713). De overtog først Nera Støle omk 1676 efter hendes søster 
og svoger. Siden fik de skøde på Stora Amland br 1 i 1706 af hendes brors efter-
ladte. Jacob deltog i krigen i Sverige i 1670'erne. Han var lagrettemand og kirke-
værge for Uggdal kirken. 3 børn. 

Ola Hansson Håland, født omkring 1657 og død efter 1669. 
Endre Hansson Håland, født omkring 1661 og død efter 1669. 
Hans Hansson Håland, født omkring 1662 og død inden 1669. 
Lars Hansson Håland, født omkring 1664 og død omkring 1705. Han købte Kattaneset 

i begyndelsen af 1690'erne og bosatte sig her kort tid efter. Han var lagrettemand. 
6 børn. Han blev gift med Marta Madsdatter Vevatna (o.1670-1739). 
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Abel Johannesson Tegland 328 
 
Han var født omkring 1635 og døde 1709. De første år af deres ægteskab var de husmandsfolk 
på Heie og høstede på ødegården Eikås i to år. De var på Heie 1662/63, hvor han muligvis var 
savmester. Fra omkring 1664 var de husmandsfolk på Tegland (br 6). Abel døde som enke-
mand i 1709 og havde da både hest, køer og kalve. 5 børn. Han blev omkring 1661 gift med 
 
NN Pedersdatter Store-Heie 329 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Peder Abelson Tegland (ane 164), født omkring 1663 i Tegland. Han døde i Dalland 
og blev begravet 29. juni 1727 i Tysnes. Han blev gift med Lusia Johannesdat-
ter Våge. 

Ola Abelson Tegland, født omkring 1671 i Tegland og død efter 1746. Han fæstede en 
del af Tegland (br 6a) ca. 1701-10. I 1718 blev han udskrevet til flåden, men 
hjemsendt året efter. Derefter var han husmand på Tegland og gik ud på dagsar-
bejde. Han er nævnt - sidste gang - som vidne i en sag 1746. Måske var han gift 2 
gange. Navnene på hustruerne kendes ikke. 2 børn. 

Eli Abelsdatter Tegland, født omkring 1673 i Tegland. Hun døde i Tegland og blev 
begravet 21. maj 1724 i Tysnes. Hun boede hjemme i 1709 og passede formentlig 
faderen. 

Samson Abelson Tegland, født omkring 1675 i Tegland. De overtog fæste af en del af 
Tegland br. 6 i 1703, og resten i 1709 (efter hans far). Samson deltog som soldat i 
ti-årskrigen. Hun måtte betale bøde for at komme for tidligt med barn (!) - han 
slap, fordi han var soldat! Han fik også bøde for ulovlig skovhugst i Tysnessko-
gen. 2 kendte sønner. Han døde i Tegland og blev begravet 25. marts 1733 i 
Tysnes. Han blev gift omkring 1703 med Malene Johannesdatter Meland. 

Torgeir Abelson Tegland, født omkring 1680 og  død efter 1731. Han overtog Tegland 
br 1 omkring 1705 og samtidig en del af br 6a. Han var korporal i 10-årskrigen og 
trolig østpå en tid. Konens navn kendes ikke. 2 døtre. 

 
 
Johannes Simonsen Gripne 330 = 304 
 
Gift med 
 
Judita 331 = 305 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 304 og 305). 
 
 
Ola Kolbeinson Andersland 332 
 
Han døde omkring 1650. Ola var trolig søn af Kolbein, evt. svigersøn. Han er nævnt som bru-
ger på Andersland 1625. Endnu i 1920'erne stod der en rundtømret røgstue med tørvetag på 
Andersland, hvor der var indridset årstallet 1625. Måske satte Ola dette hus op. Han overtog 
hele Andersland 1637, men havde en medbruger fra 1645. Han havde derefter til 1650 halvde-
len af gården. Af hans børn kendes: 
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Askild Olson Andersland, født omkring 1640. Han var husmand på Andersland i 
1660'erne. Han kom til Singelstad tidligt i 1680'erne, hvor han trolig blev gift med 
en datter/halvsøster af Johannes Singelseter. Sidst i 1690'erne flyttede han til 
Borgjo (br 1). Han var fattig. 5 mulige børn. 

Kolbein Olson Andersland (ane 166), født omkring 1641 i Andersland og død sst. om-
kring 1714. Han blev gift omkring 1685 med Anna Bottelsdatter Borgjo. 

 
 
Bottel Sveinson Berge 334 
 
Han var født omkring 1600 og døde omkring 1654. De overtog hans bedstefars jord på Borgjo 
1636 og betalte forgængeren 27 daler for dette. I 1640'erne ejede han jord i Berge, Vattedal og 
Åse. Han var lagrettemand. Han blev gift med 
 
Haldis Larsdatter Øvravåge 335 
 
Trolig datter af Lars Øvra Våge. Sammen fik de børnene: 
 

Guldbrand Bottelson Borgjo, født omkring 1636 og død omkring 1688. Han blev gift 
med Brita Olsdatter Hodlekje. 

Lars Bottelson Borgjo, født omkring 1640 og død omkring 1709. De havde hele An-
dersland 1665-83. Siden fæstede de på Borgjo til de omkring 1695 overtog hans 
mors resterende del af Andersland. Han var lagrettemand i 1670-80'erne. Han blev 
gift med Synneva Johannesdatter Økland. 

Anna Bottelsdatter Borgjo (ane 167), født i Borgjo. Hun døde omkring 1717 i Anders-
land. Hun blev gift omkring 1685 med Kolbein Olson Andersland. 

Svein Bottelson Borgjo, født omkring 1650 og død inden 1695. Han døde mellem 1676 
og 1695, trolig som soldat. 

Bottel Bottelson Borgjo, født omkring 1653. Han havde uægteskabelig omgang med en 
tjenestepige på præstegården og et omløbende kvindfolk. Han løb sin vej til Ber-
gen, hvor han blev anholdt. Han var siden gift med en anden kvinde og rejste til 
søs fra Bergen. Sidst konen hørte fra ham var i 1688, hvor han sendte et brev hjem 
fra London. 

 
Haldis Larsdatter blev gift (2) med Johannes Kolbeinson Andersland (o.1605-o.1694). Han 
fik skøde på Andersland 1651, men overtog først 1654. Han havde da været borte nogle år, og 
Ola Hodlekje havde sat dyr ind og overtaget driften. Men Johannes vandt ved rettens hjælp. 
Omkring 1654 giftede han sig med enken Haldis på Borgjo, og han overtog derved fæstet på 
Borgjo. Fra 1665-85 boede han på Borgjo og stedsønnen Lars Bottelsen drev Andersland. Han 
var velstående. Få børn - ingen livsarvinger.  
 
 
Arent Berntson Nagel 338 
 
Han var købmand i Bergen og havde muligvis gennem sit ægteskab tilknytning til Tysnes 
(g.m. datter af Hans Jørgensen Onarheim?). Af hans børn kendes: 
 

Ragnhild Arentsdatter Nagel (ane 169), født omkring 1635 i Bergen. Hun døde 22. 
juni 1730 i Sunda L, Tysnes, og blev begravet 4. juli 1730 i Tysnes. Hun blev (1) 
gift med Anders Nilsson. Hun blev (2) gift omkring 1689 med Haldor Alvsen 
Skår, Strandvik. 
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Amund Helland 340 
 
Helland lå øde i senmiddelalderen. Den er første gang nævnt 1591 i lensregnskaberne, hvor 
den er angivet at ligge øde. Amund er nævnt 1601 og drev hele Nera Helland til 1622. Han 
(eller konen) var trolig efterkommere af Mons og Erik Helland, som er nævnt som de første 2 
brugere på Helland. Amund havde savværk og stod sig godt. Han døde 1622. Af hans børn 
kendes: 
 

Erik Amundsen Nera-Helland, død inden 1635. Muligvis giftede faderens enke sig 
igen med Villum Helland, som havde Nera Helland 1623-25. Derefter havde Erik 
gården 1625-34. 

Morten Amundson Nera-Helland (ane 170), født omkring 1610 i Helland. Han blev 
gift med Anna Olsdatter. 

 
 
Ola Håheim 344 
 
Han døde omkring 1661. Han var trolig gift med enken efter Nils Håheim. De havde hele går-
den fra 1643, og hun fortsatte efter hans død frem til 1665, hvor hendes søn Tomas af første 
ægteskab fik halvdelen af jorden. Hun fortsatte på den anden halvdel (nyt br 2) til sin død ud i 
1670'erne. Han blev gift med 
 
Guri Håheim 345 
 
Hun døde omkring 1675. Hun blev gift med (1) Nils Håheim, død omkring 1642. Med Niels 
havde hun sønnen: 
 

Tomas Nilsson Håheim, født omkring 1640 og død 1696. Han fik halvdelen af Håheim 
af moderen 1665 (nyt br 1). Han byggede et stabbur og en røgstue, hvor hans enke 
bl.a. boede på vilkår. 2 børn. 

 
Hun blev (2) gift med Ola Håheim. Sammen havde de børnene: 
 

Jacob Olson Håheim, født omkring 1644 og død 1717. Han overtog Håheim br 2 efter 
moderen omkring 1675. Han måtte betale en bøde på 10 daler for at have startet 
samlivet med konen for tidligt. De stod sig ikke særligt godt, men betalte dog 
skatterne. 4 børn. 

Nils Olson Håheim (ane 172), født omkring 1650 i Håheim. Han blev gift med Marta 
Kristoffersdatter. 

Jon Olson Håheim, født omkring 1654. Han var soldat i 1675 og gjorde sig bemærket 
på et ting, hvor moderen blev idømt en bod på 2 daler for forsømmelse. Han boe-
de måske senere på Storesetre. 

Marta Olsdatter Håheim. Hun blev gift med Ola Kristoffersson Onarheim. 
 
 
Jacob Jensson 352 
 
Han var trolig søn af Jens Ibsen. De drev Flatråker 1623/24 sammen med Nils Smed. De kom 
til Øvra Hope 1626/27. På samme tid blev de beskattet af Verno og Siglevik fra omkring 
1634. Omkring 1627 blev han sorenskriver i Sunnhordland, et embede han havde til ud i 
1630'erne, hvor han blev foged i Sogn. Som sorenskriver betalte han ikke skat på gården, og 
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som foged blev den avlsgård. I sine sidste år var han tolder i Sunnhordland. De var velhaven-
de (750 daler i Lisbets bo!) og ejede Reiso og Siglevik, samt Åse og Fosse i Strandebarm. 
Han døde omkring 1647. Han blev gift med 
 
Lisbet Pedersdatter 353 
 
Hun døde omkring 1652. Hun var trolig datter af Peder Hanson, Bergen. Sammen havde de 
børnene: 
 

Jørgen Jacobson Hope, født omkring 1623 og død omkring 1696. Jørgen og Ibbe fæ-
stede Øvre Hope og Verno sammen 1652/53. I 1664 delte de gårdene, så han fik 
Hope. Han drev også Siglevik. I sine sidste år levede han på vilkår som enke-
mand. 5 børn. Han blev gift med NN Kristensdatter Nera-Bruntveit. 

Ibbe Jacobson Øvra-Hope (ane176), født omkring 1625 i Hope og død omkring 1708. 
Han blev gift med Kristi Kristensdatter Nera-Bruntveit. 

Bernt Jacobson Hope, død eft 1665. Han kom hjem fra udlandet 1665 og beskyldte 
broderen for at have bemægtiget sig hans retmæssige arv. Siden ukendt. 

Anna Jacobsdatter Hope. 
 
 
Kristen Erikson Bruntveit 354 
 
Han var født omkring 1605 og død omkring 1680. De overtog Nera Bruntveit 1638. Han var 
mellem de førende og økonomisk stærkeste i Tysnes. Han var lagrettemand til ud i 1660'erne. 
Han fæstede også Siglevikjo i 1660'erne. I 1670 overtog sønnen halvdelen af jorden. I 1675 er 
han nævnt sidste gang som militær lægdsmand. Han havde garn sammen med svigersønnen 
Ibbe i 1660'erne. Sommeren 1664 huggede han tømmer i Bruntveitmarkjo og solgte til skot-
terne for 4 mark 4 skilling. Han blev gift med 
 
Agate Andersdatter 355 
 
De fik børnene: 
 

Kari Kristensdatter Bruntveit, født omkring 1630. Hun døde i Siglevik, Tysnes, og 
blevegravet 30. juni 1727 i Uggdal. Hun døde 108 år gl! Hun blev (1) gift med 
Morten Gauteson Stora-Amland, (o.1635-o.1698). De fæstede Siglevikjo 1662 
af hendes brødre. De var velhavende og klarede sig godt i Siglevikjo. Han var ofte 
lagrettemand. 8 børn.  
 
Hun blev (2) gift med Jon Ingebrigtson For, Fusa (o.1653-1727). Han kom tro-
lig til Kongsvik i slutningen af 1680'erne. Måske var han først gift med enken på 
br 1, senere med Randi, som døde i barselsseng. Omk 1699 giftede han sig for 
tredie gang med enken Kari i Siglevikjo. Han var velanskrevet i bygden. Han var 
kirkeværge for Uggdalkirken 1705-10 og medhjælper for præsten. 1+2+0 børn. 
Han døde 77 år gl.  

Kristi Kristensdatter Nera-Bruntveit (ane 177). Hun døde 30. december 1691 i Ver-
nøy. Hun blev gift med Ibbe Jacobson Øvra-Hope (o.1625-o.1708). Han drev 
sammen med sin bror Jørgen både Verno og Øvra Hope, men havde Verno alene 
fra 1664. Han havde garn sammen med sin svigerfar. Han var lagrettemand og de 
var velstående.  

NN Kristensdatter Nera-Bruntveit, død inden 1696. Hun blev gift med Jørgen Ja-
cobson Hope (o.1623-o.1696). Jørgen og Ibbe fæstede Øvre Hope og Verno 



18 

sammen 1652/53. I 1664 delte de gårdene, så han fik Hope. Han drev også Sigle-
vik. I sine sidste år levede han på vilkår som enkemand. 5 børn.  

Erik Kristenson Bruntveit, født omkring 1637, død omkring 1737. Han fæstede hele 
Dalen fra omkring 1664 til omkring 1690, hvor en søn overtog 2/5 af gården (nyt 
br 2). Han blev selv boende til ind i 1700-tallet. En tid lejede han seteren Buldo af 
baron Rosenkrantz. Måske døde han i Hopssundet 1737. Han blev gift omkring 
1664 med NN Dalen. 

Johannes Kristenson Bruntveit, født omkring 1648. Han levede 1666. Måske var det 
ham, der havde Store Amland br 2 omkring 1700. Senere opholdssted ukendt. 

Anders Kristenson Bruntveit, født omkring 1650 og død omkring 1706. Han fæstede 
en del af Nera Bruntveit 1670 og resten 1682. De var velhavende. Han var mellem 
de førende i bygden, lagrettemand 1683-1705 og kirkeværge 1696-1701. Han 
havde interesser i laksefiskeriet ved Bruntveit. Hun fortsatte driften som enke i 
mange år. Ejeren af jorden ville selv bo på stedet før Anders's død - men han hav-
de ikke odel og måtte opgive sit forehavende. I 1722 fik en datter og svigersøn 
halvdelen af bruget. 6 børn. Han blev gift omkring 1680 med Kari Isaksdatter 
Øvra-Dalland. 

 
 
Nils A. Gjøvåg 356 
 
Han var født omkring 1615 og døde omkring 1687. Hans kone var trolig datter af Mikkel 
Gjøvåg. De fæstede en del af jorden i Søra Gjøvåg 1642 og resten 1646. Han var mellem de 
mest velanskrevne på Reksteren. Han var ofte lagrettemand og militær lægdsmand. Hvad A'et 
i faderens navn betyder, ved man ikke. Han måtte i retten sværge, at han ikke havde snydt 
med skattebetaling af trælast. Som enke drev Anna en del af jorden (br 3). Denne del blev 
senere overtaget af sønnesønnen. Han blev gift med 
 
Anna Mikkelsdatter Søra-Gjøvåg 357 
 
De fik børnene: 
 

Lars Nilsson Søra-Gjøvåg (ane 178), født omkring 1645 i Gjøvåg. Han døde i Holma, 
begravet 11. december 1729 i Uggdal. Han blev (2) gift med Kari Ibbesdatter 
Verno. 

Kari Nilsdatter Søra-Gjøvåg, død august 1712 i Kaldafoss, Reksteren. Hun omkom, 
da gården brændte i august 1712. Hun blev (1) gift omkring 1680 med Nils Las-
seson Kaldafoss (o.1615-1695). Nils og hans første hustru Brita overtog Kalda-
foss br 1 i 1645. Han havde herefter jorden i 50 år. Han fiskede meget, hjemme og 
ude ved havet om vinteren.  

 
Hun blev (2) gift omkring 1696 med Jacob Jørgensson Øvra-Hope (o.1658-1722). 

Han drev Eldholm br 3 ca. 1680-90. Hans første hustru døde her. Så overtog han 
Kaldafoss br 1 ved sit ægteskab med enken Kari omkring 1696. Han mistede sin 
anden hustru Kari ved en brand, som lagde gårdens bygninger øde i august 1712. 
Det var et hårdt slag for ham, og på trods af skattefrihed et par år, havde han svært 
ved at klare sig. Han giftede sig igen 1714 med Brita. 2 børn med Brita. 

 
 
Eiliv Ellingsen Tjoflot 368 
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Han var født 1621 i Tjoflot, Kinsarvik, og døde inden 1672 i Kinsarvik. Han fæstede Tjoflot 
br 1 i Kinsarvik i 1661. Han døde før 1672, hvor enken er skattelagt. Han blev gift med 
 
Hildegunna Jonsdatter 369 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Johannes Eilivson Tjoflot (ane 184), født 1658 i Tjoflot og død 1725 i Kinsarvik. Han 
blev gift 1690 i Kinsarvik med Brita Nilsdatter Hauso. 

Asbjørn Eilivsen Tjoflot, død efter 1706. Han opholdt sig i København 1706. 
Jon Eilivsen Tjoflot, død efter 1706. Han opholdt sig i København 1706. 
Marita Eilivsdatter Tjoflot, født 1671 i Tjoflot. Hun blev gift 1692 med Lars Bryn-

julfsen Vik (1660-1735). Han kom fra Herand (se Bb Jondal s 502). 
 
Hildegunna Jonsdatter blev gift (2) 1673 med Johannes Brynjulvsen Vik (1642-1726). Han 
kom fra Herand (Bb Jondal s 502) og overtog Tjoflot ved ægteskabet med enken Hildegunna. 
Han var lensmand i Kinsarvik 1699-1705 og i Ullensvang 1706-07. I 1712 blev der afholdt 
markstensforretning mellem br 1 og br 2. 3 børn med Hildegunna: 
 

Ranveig Johannesdatter Tjoflot, født 1674 i Tjoflot og død 1755 i Kinsarvik. 
Brynjulv Johannessen Tjoflot, født 1679 i Tjoflot og død 1760 i Kinsarvik. Han fik 

skøde på Tjoflot br 1 i Kinsarvik sogn 4/10 1725 og skifte 28/10 1727. 5+1 barn. 
Han blev (1) gift 1702 med Gjøa Mikkelsdatter Tokheim (1681-1725). Han blev 
(2) gift 1725 med Ingeborg Sjursdatter Folkedal (1682-1766). 

Eiliv Johannessen Tjoflot, født 1681 i Tjoflot og død 1724 i Jondal. Han bosatte sig i 
Selsvik i Jondal sogn (se Bb Jondal s 535). Han blev gift 1704 med Guro Nilsdat-
ter Vik (1684-1764). 

 
Han var 2. gang gift med Gurid Sjursdatter Hamre fra Folkedal. 
 
 
Niels Olversen Hauso 370 
 
Han var født 1624 i Hauso, Kinsarvik, og døde inden 1692 i Kinsarvik. Han er anført som 
bruger af Hauso i Kinsarvik sogn 1654, og står på tiendelisten 1684, men i 1692 er enken op-
ført. Han blev gift med 
 
Brita Persdatter Fresvik 371 
 
Hun døde omkring 1704 i Hauso. Hun kom fra Fresvik br 1 i Ullensvang sogn. Der blev af-
holdt skifte efter hende 30/9 1704. De fik børnene: 
 

Torbjørn Nilssen Hauso, født 1658 i Hauso, død ind 1710. Han levede 1704, men var 
død 1710. 

Olver Nilssen Hauso, født 1664 i Hauso og død 1737 i Kinsarvik. Sammen med brode-
ren Torbjørn købte han Hauso br 1 med skøde af 12/2 1701. Gården var da på 2 
pund og 6 mrk smør m.m. af ejeren Knud Troms. 9 børn. 

Anna Nilsdatter Hauso, født 1665 i Hauso og død 1734 i Kinsarvik. Hun blev gift 
1690 i Kinsarvik med Elling Hansen Årekol. Han kom fra Årekol br 5 i Kinsar-
vik. 

Brita Nilsdatter Hauso (ane 185), født 1667 i Hauso og død 1728 i Kinsarvik. Hun 
blev gift 1690 i Kinsarvik med Johannes Eilivson Tjoflot. 
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Gurid Nilsdatter, født 1668 i Hauso og død 1742 i Kinsarvik. Hun blev gift 1694 med 
Hallgrim Sylfestsen Meland. Han kom fra Meland br 1 i Kinsarvik. 

Torbjørg Nilsdatter Hauso, født 1670 i Hauso. Hun blev gift 1717 med Knut Sjursen 
Lote. Han kom fra Lote br 3 i Kinsarvik sogn. 

Synneva Nilsdatter Hauso, født 1678 i Hauso og død 1754 i Kinsarvik. Hun blev gift 
1709 med Jon Asbjørnson Årekol. Han kom fra Årekol br 5 i Kinsarvik. 

 
 
Knut Ivarson Hovland 372 
 
Han var født 1654 i Hovland, Ullensvang, død 1734 i Hovland. Han fik skøde på den del af 
Hovland, som faderen ejede (godt 1 laup smør) i 1695 for 77 rd, og fæstede Vangsvik af Sø-
ren Lindtrup ved Bergens Skole. Med gavebrev af 4. august 1704 gav han sin søn halvdelen af 
det han ejede på Hovland. Han blev gift 1680 i Ullensvang med 
 
Sigrid Askjeldsdatter Mitre-Sekse 373 
 
Hun varfødt 1649 i Mitre-Sekse, Ullensvang, og døde 1738 i Ullensvang. Hun kom fra Mitre 
Sekse br 1 i Ullensvang sogn. Af deres børn kendes: 
 

Jacob Knutson Hovland (ane 186), født 1683 i Hovland og død 1760 i Ullensvang. 
Han blev gift 1704 i Ullensvang med Margreta Helgesdatter Øvre-Børve. 

 
 
Helge Olson Indre-Jåstad 374 
 
Han var født 1646 i Indre-Jåstad, Ullensvang, og døde 1733 i Ullensvang. Med gavebrev fra 
faderen overtog han Øvre Børve br 2 i 1681. Gården var da på 2 lauper smør. I 1699 forsøgte 
Arnfinn Person at overtage gården på odel, men da de ikke tidligere havde påberåbt sig odel, 
var retten tabt. Han var kirkeværge. Han var vidne i en åstedsforretning på Jåstad 1725, og var 
da 78 år gl. Sønnerne overtog hver deres halvdel af bruget efter ham. Han blev gift 1675 i 
Ullensvang med 
 
Anna Pedersdatter Løgit 375 
 
Hun var født og opvokset på præstegården i Ullensvang. Hun døde 1745. De fik børnene: 
 

Kari Helgesdatter Øvre-Børve, født 1677 i Øvre-Børve, død 1742 i Ullensvang. Hun 
blev gift med Aslak Olson Nedre-Børve. Han overtog Nedre Børve br 2 i Ul-
lensvang. 

Margreta Helgesdatter Øvre-Børve (ane 187), født 1680 i Øvre-Børve, død 1721 i Ul-
lensvang. Hun blev gift 1704 i Ullensvang med Jacob Knutson Hovland. 

Anna Helgesdatter Øvre-Børve, født 1682 i Øvre-Børve, død 1720 i Ullensvang. Hun 
blev gift 1708 i Ullensvang med Ole Larsen Opedal. Han overtog Opedal br 23 i 
Ullensvang sogn. 

Jon Helgesen Øvre-Børve, født 1684 i Øvre-Børve og død 1730 i Odda. Han giftede 
sig med Gurid og overtog Tyssedal br 1 i Odda. Han fraskrev sig odelsretten til 
Øvre Børve i 1719. Der blev afholdt skifte efter ham på Nedre Sekse 17/7 1720 
(?). De var barnløse. Han blev gift 1711 med Gurid Monsdatter Tyssedal. Hun 
kom fra Tyssedal br 1 i Odda sogn. 

Kristen Helgesen Øvre-Børve, født 1687 i Øvre-Børve og død 1733 i Ullensvang. Han 
fik skøde på halvdelen af Øvre Børve 27/10 1713. I 1725 blev han sammen med 
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Per Jåstad stævnet for slagsmål ved et bryllup på Aga, men da ingen havde set det, 
lod fogeden sagen falde. Han blev gift 1713 med Anna Larsdatter Hildal (1690-
1733). Hun kom fra Hildal br 1 i Odda sogn. 

Margreta d.y. Helgesdatter Øvre-Børve, født 1692 i Øvre-Børve og død 1776 i Ul-
lensvang. Hun blev gift 1711 med Lars Greipson Bleie. Han kom fra Bleie br 4 i 
Ullensvang sogn. 

Gyrid Helgesdatter Øvre-Børve, født 1694 i Øvre-Børve og død 1748 i Ullensvang. 
Hun blev gift 1721 med Lars Asbjørnson Aga. Han kom fra Aga br 7 i Ul-
lensvang sogn. 

Marita Helgesdatter Øvre-Børve, født 1698 i Øvre-Børve og død 1749 i Ullensvang. 
Ole Helgesen Øvre-Børve, født 1700 i Øvre-Børve og død 1727 i Ullensvang. Han 

overtog Øvre Børve br 7. 
Ingebjørg Helgesdatter Øvre-Børve, født 1702 i Øvre-Børve og død 1763 i Ul-

lensvang. Hun blev gift 1723 i Ullensvang med Ole Olsen Reiseter. Han kom fra 
Reiseter br 3 i Ullensvang sogn. 

 
 
Sjur Larsson Klyve 376 
 
Han er nævnt på Klyve i Kvam sogn 1645-65. Han havde en af bygdens tre jagter på den tid 
og transporterede vel varer til Bergen. I 1647 var skylden på Klyve 1½ laup smør og 1 td salt. 
Munkeliv kloster ejede jorden. I 1657 havde han 1 hest og 12 kreaturer på gården. Han døde 
1665. Han blev gift med 
 
Marita 377 
 
Hun er nævnt som enke på Klyve i 1666, hvor hun ejede en jagt. Samme år svarede hun 2 
bøtter korn i tiendeafgift. Sammen fik de børnene: 
 

Lars Sjurson Klyve, Kvam (ane 188), født 1639 i Klyve, Kvam, og død 1715 i Gran-
vin. Han blev gift med Ingeborg Jonsdatter Eide (1640-1726). 

Hans Sjurson Klyve, født 1640 i Klyve, død 1719 i Kvam. Han var sømand i sin ung-
dom og var matros i den kongelige flåde i 1660'erne. Han var fæster i Klyve 1671. 
På den tid skyldte han ofte skat. Han var lagrettemand og militær lægdsmand 
1709-18. 5 børn. Han blev gift med Ingegerd Eriksdatter Steinstø (1646-86). 

Olav Sjursen Klyve, født 1646 i Klyve. Han bosatte sig på Jyre i Granvin sogn. 
Sigrid Sjursdatter Klyve, født 1654 i Klyve og død 1727 i Kvam. Hun giftede sig til 

Skeie i Kvam. 
Nils Sjurson Klyve, født 1662 i Klyve og død 1721 i Kvam. Han bosatte sig på Øvre 

Vik i Kvam. 
Håvard Sjurson Klyve, født 1667 i Klyve og død 1695. Han bosatte sig på Ytre Ålvik i 

Kvam. 
 
 
Jon Anvedson Ystås 378 
 
Han var født 1616 i Ystås, Granvin, død 1668 i Granvin. Han var bruger både på Eide og 
Kongstun fra 1651 til 1668. I 1657 havde han 1 okse, 9 køer, 2 kvier, 4 vædre, 17 får og 5 
lam, og skulle betale 1 rd, 1 ort og 2 sk i husdyrskat. Efter oversvømmelser (flom) i 1666 blev 
store dele af Eide ødelagt, og skatten blev nedsat. Han var lagrettemand 1663. 5 børn. Han 
blev gift med 
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Gerd Ingebrigtsdatter Eide 379 
 
Hun døde 1707 i Granvin. Ukendt ophav. Sammen fik de børnene: 
 

Åmund Jonson Eide, født 1639 i Eide, Granvin, død 1715 i Granvin. Han var bruger af 
Ystås br 1 1672-1712. Han blev i 1674 stævnet for ikke at have betalt ægteskabs-
skat! Han kaldes i kilderne både Åmund og Oddmund. 3 børn. Han blev gift 1673 
i Granvin med Begga Sveinsdatter (1640-1724). 

Ingeborg Jonsdatter Eide (ane 189), født 1640 i Eide, Granvin, og død 1726 i Gran-
vin. Hun blev gift med Lars Sjurson Klyve, Kvam. 

Kristi Jonsdatter Eide (ane 279), født omkring 1646. Hun blev gift med Olav Gut-
tormson Røynstrand. 

Anved Jonson Eide, født 1654 i Eide og død efter 1711 i Granvin. Han var bruger af 
Utetun og Kongstun i Eide i Granvin sogn 1673-1711. Han mistede meget af 
ejendommen ved elveflom og måtte sælge sin odel omkring 1675. Køberen var 
Laurits Askjellson. I 1711 blev han betegnet husmand. 6 børn. Han blev gift med 
Johanna Jensdatter. 

Kristoffer Jonson Eide, født 1665 i Eide. De boede på Råe i Eide i Granvin sogn i 
1701. 7 børn. Han blev gift 1695 i Granvin med Brita Trondsdatter Tveito 
(o.1661-1724). 

 
 
Knut Aslakson 380 
 
Han var bruger på Havås i Granvin sogn 1645-89. Han fæstede af Halsnøy kloster. Han kom 
formentlig fra Voss. Han havde fem børn: 
 

Åmund Knutson Havås, født 1642. Han var bruger på Havås 1667-97. I 1695 brugte 
han 1/4 af gården. 2 børn. 

Nils Knutson Havås, født 1651 i Havås. Ved sit ægteskab med enken Sygni, overtog 
han Bilde i 1697, og havde gården frem til 1736. De købte en del af gården af so-
renskriver Funch og Else Alstrup i 1710. Han var lagrettemand 1720. 5 børn med 
Sygni. Han blev gift 1697 i Granvin med Sygni Olavsdatter Nesheim (1666-
1748). 

Tormod Knutson Havås, født 1653 i Havås og død 1696. 
Knut Knutson Havås (ane 190), født 1667 i Havås og død 1745 i Granvin. Han blev 

gift 1691 i Granvin med Sigrid Rikollsdatter Bilde. 
Hallstein Knutson Havås, født 1671 i Havås og død 1763 i Granvin. 

 
 
Rikoll Eirikson Bilde 382 
 
Han var født 1622 i Bilde, Granvin, og døde 1692 i Granvin. Han var bruger af halvdelen af 
Bilde 1656-72, derefter hele gården. Enken var bruger 1692-94. Han havde børnene: 
 

Torgeir Rikollson Bilde, født 1658 i Bilde og død 1696 i Granvin. Han købte før 1695 
Bilde i Granvin sogn af Laurits Torsnes' arvinger. 2 børn. Han blev gift 1691 i 
Granvin med Sygni Olavsdatter Nesheim (1666-1748 – se ovenfor). 

Sjur Rikollson Bilde, født 1664 i Bilde og død 1753 i Granvin. Han var bruger på-
Nesheim 1700-33. 8 børn. Han blev gift 1691 i Granvin med Gjertrud Simons-
datter Kjerland. 
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Sigrid Rikollsdatter Bilde (ane 191), født 1667 i Bilde og død 1726 i Granvin. Hun 
blev gift 1691 i Granvin med Knut Knutson Havås. 

Guro Rikollsdatter Bilde, født 1668 i Bilde. 
Seselja Rikollsdatter Bilde, født 1674 i Bilde og død 1736 i Granvin. Hun blev gift 

1712 i Granvin med Gjermund Jørgensen Haugsnes (1670-1723). Han boede i 
Utitun i Eide 1700-23. 3 + 2 børn. 

Josef Rikollson Bilde, født 1681 i Bilde, død 1733 i Granvin. Han bosatte sig på 
Håstabø i Granvin sogn. Ingen børn. Han blev (1) gift 1711 med Gjertrud Ei-
livsdatter Ulgenes. Han blev (2) gift 1731 med Brita Olsdatter Svartveit (1687-
1763). 

Eirik Rikolson Bilde, død 1739 i Bilde. Han drev Utitun i Eide i Granvin sogn 1707-
38. Af hans fæstebrev fremgår det, at det var umuligt at bebo husene på Eide, så 
de første år må de have boet andetsteds. 2 + 4 børn. Han blev (1) gift 1708 i Gran-
vin med Kristi Torgilsdatter. Han blev (2) gift med Marita Kristoffersdatter 
Kjerland (1683-1768). 

 
 
Ola Andersson Økland 384 
 
Han var født omkring 1625 i Økland og døde 1691. Han overtog St Godøy br 1 efter sine bed-
steforældre omkring 1655. Han var bådebygger og solgte i 1644 en båd til skotterne for 2½ 
daler. I sine sidste år havde han en jakt, som senere overgik til sønnerne. De var velhavende 
og hans bo blev opgjort til næsten 100 daler. Han synes at have været noget åbenmundet, når 
han havde fået noget at drikke. Måske var det derfor, at han aldrig blev lagrettemand. Han 
blev gift med 
 
Anna Larsdatter Færavåg 385 
 
Hun døde 1717. Sammen fik de børnene: 
 

Brita Olsdatter Stora-Godøy (ane 227), født omkring 1655 i Godøy og død omkring 
1697 i Gjerstad. Hun blev gift med Vermund Sjurson. 

Sebjørn Olson Stora-Godøy, født omkring 1660 i Godøy. Han fæstede Øvra Gjerstad 
br 1 omkring 1680 ved sit giftermål med enken Anna Isaksdatter. Han købte går-
den 1693 fra kongen og Fitjarkirkens gods. Han var velanskreven og en fremstå-
ende mand: lagrettemand 1684-1722 og kirkeværge 1687-89. Han havde smedje. 
3+2 børn. Han døde 79 år gl. i Gjerstad og blev begravet 17. oktober 1733 i 
Tysnes. Han blev (1) gift omkring 1680 med Anna Isaksdatter Vetle-Gjersvik, 
(død o.1717). Han blev (2) gift med Herborg Larsdatter Vetle-Godøy (o.1689-
1750). 

Kristoffer Olson Stora-Godøy (ane 192), født omkring 1663. Han døde i Godøy og 
blev begravet 16. oktober 1746 i Tysnes. Han blev (1) gift med Sygni Mikkels-
datter Uggdal. Han blev (2) gift 1717 med Dordi Madsdatter Vevatna. 

Lars Olson Stora-Godøy, født omkring 1666 og død efter 1703. De overtog Vetle 
Gjersvik omkring 1690. Han blev i 1690 anklaget for at have hentet tømmer i 
Tysnesskoven - men han forsvarede sig med, at han havde fået tømmeret af Lars 
Skepavikjo. Han var lagrettemand i 1695. Siden gik det tilbage for ham og om-
kring 1704 flyttede familien til Bergen. 3 børn. Han blev gift med Eli Isaksdatter 
Vetle-Gjersvik. 

Jacob Olson Stora-Godøy, født omkring 1670. Han fik skøde på halvdelen af Gøyo (br 
3) i 1691. Han var en stor mand: lagrettemand i mange år fra 1708 og kirkeværge 
for Tysneskirken 1717-19. Inger havde et barn uden for ægteskab. Hun drev går-
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den efter hans død til 1752, da hun flyttede til sønnen på Amland. 5+2 børn. Han 
døde 70 år gl. i Godøy og blev begravet 24. juni 1739 i Tysnes. Han blev (1) gift 
med Marta Andersdatter Øvra-Gjerstad (o.1673-1726). Han blev (2) gift med 
Inger Ellingsdatter Skato (o.1684-1759). 

Anna Olsdatter Stora-Godøy, død 1694. Hun var bosat i Strandvik 1692-94. Hun blev 
gift omkring 1692 med Johannes Larson Revna, Strandvik 

 
Anna Larsdatter giftede sig (2) med Ola Monsson Bruntveit, født omkring 1650 og død 
1717. Han overtog halvdelen af Øvre Bruntveit 1676, og op mod 1700 overtog han resten af 
jorden, bl.a. fra broderen. Han var en velstandsmand. Han var lagrettemand fra slutningen af 
1680'erne og kirkeværge for Tysnes kirke 1693-95. Han drev sandsynligvis skovdrift. I 1710 
brændte gården og efter 2 års skattefrihed (sædvane) kom han ovenpå igen. Ved deres død var 
de velhavende, foruden penge var der en smedie og andel i en jakt.  
 
 
Mads Einarson Øvrevågen, Strandvik 386 
 
Han var født omkring 1635 i Øvrevågen, Strandvik, og døde omkring 1721. Efter sin 1. 
mands død, overtog Anna sammen med Mads Vevatna omkring 1660. De var særdeles velstå-
ende. I 1680 blev de selvejere på en del af jorden. Han var lagrettemand og militær lægds-
mand. Han blev gift omkring 1660 med 
 
Anna Olsdatter Hodlekje 387 
 
Hun var født i Hoddlekje, Tysnes. Hun døde i Vevatna, Tysnes, og blev begravet 6. januar 
1724 i Tysnes. Ved hendes begravelse er anført: "[begravet] Mads Wevatne sin Kone". Hun 
blev (1) gift med Johannes Johannesson Vevatna. Han overtog Vevatna efter sin far om-
kring 1657. Han døde omkring 1660, ganske ung. Sammen havde de sønnen: 
 

Johannes Johannesson Vevatna. Han er nævnt som dreng hos Mads Vevatna 1664. 
 
Hun blev (2) gift med Mads Einarson. Sammen fik de børnene: 
 

Ola Madsson Vevatna, født omkring 1663 i Vevatna, Tysnes. Han døde i Økland og 
blev begravet 27. december 1735 i Tysnes. De overtog Økland br 1 omkringring 
1698. Fra 1710 drev de også det andet brug på Økland i nogle år. Med økonomisk 
velstående forældre stod de sig særdeles godt Han var ombudsmand for 
Tysneskirken 1714-16, lagrettemand for baroniet og militær lægdsmand. Ved 
hans død blev boet opgjort til 200 daler. 5 børn. Han blev gift med Riborg An-
dersdatter Sunda (o.1674-1728). 

Anna Madsdatter Vevatna, født omkring 1665 i Vevatna, Tysnes. Hun døde 87 år gl. i 
Humlevik og blev begravet 2. november 1751 i Tysnes. Hun blev gift med Ras-
mus Nilsson Hidlesvik (o.1665-1746). De fæstede Øvra Humlevik br 1 omkring 
1693. Kort efter fik de skøde på det meste af jorden af sorenskriver Diurhuus. 
Omkring 1700 havde de også en del af br 3, indtil datteren overtog br 3 omkring 
1718. Samtidig overtog en søn halvdelen af br 1. Han havde makrelgarn og fiske-
de om vinteren sild ved havet. Han var lagrettemand og kirkeværge for Tysneskir-
ken 1720-22. De byggede nyt stuehus med køkken, kammer og stenkakkelovn i 
stuen. 5 børn. Han døde 88 år gl. 

Johannes Madsson Vevatna, født omkring 1668 og død omkring 1746. Han fik skøde 
på Vevatna br 3 i 1701, hvor bruget blev udskilt fra br 1. Han var kirkeværge 
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1714-16 (sammen med broderen Ola), lagrettemand og militær lægdsmand. 4 
børn. Han blev gift omkring 1701 med Marta Jonsdatter Gripne (o.1678-1760). 

Marta Madsdatter Vevatna, født omkring 1670. Hun døde 1739 i Kattanes, Tysnes, 
og blev begravet 13. december 1739 i Tysnes. Hun blev (1) gift med Lars Hans-
son Håland (o.1664-o.1705). Han købte Kattaneset i begyndelsen af 1690'erne og 
bosatte sig her kort tid efter. Han var lagrettemand. 6 børn.  

 
Hun blev (2) gift med Nils Klementson Hjertåker, Strandvik (1679-1745). Han over-

tog Kattaneset ved sit giftermål med enken Marta. Stedsønnen Hans overtog halv-
delen af gården omkring 1725 (nyt br 1). Resten (nyt br 2) beholdt de til Marta 
døde i 1739, hvorefter han flyttede til en søn i Gripne. 3 børn. 

Erika Madsdatter Vevatna, født omkring 1671 i Vevatna. Hun døde 58 år gl. i Meland 
og blev begravet 14. august 1729 i Onarheim. Hun blev gift med Amund Johan-
nesson Furhovda (o.1660-1729). Han fæstede klosterdelen af Meland br 1 i 
1691. I 1707 fik han skøde på den frie del af gården. I 1710 blev en del af kloster-
delen skilt fra som br 4. Han var lagrettemand og kirkeværge sammen med Tomas 
Onarheim 1711-13. De stod sig godt. Hans farfar var Anders Hansson Våge (Va-
raldsøy), som var lensmand i Strandebarm og født på Onarheim. 2+6 børn. Han 
døde 70 år gl. 

Saloman Madsson Vevatna, født omkring 1675. Han var soldat ved Bergenhusiske re-
giment fra 1701 og er sidst nævnt i tjeneste 1708. Han giftede sig trolig til Øvra 
Helland, men døde uden livsarvinger. 

Jørgen Madsson Vevatna, født omkring 1681. Han blev soldat 1704 og var bådsmand. 
I1721 var han stadig bådsmand og bosat i Bergen. 

Dordi Madsdatter Vevatna (ane 193), født omkring 1683 i Vevatna, Tysnes. Hun dø-
de i Godøy og blev begravet 24. maj 1750 i Tysnes. Hun blev gift 1717 med Kri-
stoffer Olson Stora-Godøy. 

Guttorm Madsson Vevatna, født omkring 1685. Før han giftede sig overtog han om-
kring 1718 en del af Vevatna (br 1), måske for at slippe for soldatertjeneste. I 
1719 måtte han alligevel gøre tjeneste i flåden i nogle måneder. Omkring 1727 
flyttede han til Øvra Lunde br 1. De var velhavende. Han var militær lægdsmand. 
6 børn. Han døde 66 år gl. i Lunde, Tysnes, og blev begravet 27. maj 1742 i 
Tysnes. Han blev gift omkring 1723 med Anna Madsdatter (o.1685-1765). 

 
 
Jan Samsonson Indra-Ve 388 
 
Han var født omkring 1662 i Ve. Han døde 74 år gl. 19. december 1728 i Ve, begravet 19. 
december 1728 i Tysnes. Han drev trolig en del af Indre Ve fra slutningen af 1680'erne og 
overtog resten efter Hans Ve i slutningen af 1690'erne. I 1704 måtte han og nogle andre for-
klare Jacob von der Wida, om de var i stand til at betale fæsteafgifter og skatter. Han var tid-
ligt soldat. Senere var han militær lægdsmand. Han satte formentlig nyt hus op på gården. 
Gården blev delt på 2 sønner efter ham. Han blev (1) gift med 
 
Kari Olsdatter 389 
 
Hun døde inden 1700. Sammen fik de børnene: 
 

Samson Janson Indre-Ve, født omkring 1689 og død inden 1715. Han var tambour i 
Pfeills kompagni 1708 og er trolig død før 1715. 
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Aksel Janson Indra-Ve (ane 194), født omkring 1689 i Ve. Han døde i Ve og blev be-
gravet 4. juni 1752 i Tysnes. Han blev gift omkring 1720 med Anna Helvig 
Hansdatter Behn. 

Ola Janson Indra-Ve, født omkring 1693 i Ve og død omkring 1717. De fæstede Indra 
Ve br 2 af Søren Seehusen i 1715 (efter hans far). Ved hans død skyldte de skatter 
og afgifter. 1 søn. Han blev gift med Herborg Larsdatter Vetle-Godøy (o.1689-
1750). 

Johannes Janson Indra-Ve, født omkring 1697 og død efter 1701. Han levede 1701. 
Anna Jansdatter Indra-Ve, død efter 1717. Hun havde krav i boet efter broderen 1717. 
Brita Jansdatter Indra-Ve, død 1748 i Klubben, Tysnes. Hun indebrændte i 1748 med 

2 børn. Trolig datter af Jan i Ve. Hun blev gift med Rolf Pedersen (o.1690-
e.1748). Han fæstede Øvre Beltestad br 3 1721 og havde det frem til 1741.Han 
forlod gården "formedelst armod og fattigdom, gaardens ringhed og hans uformu-
enhed". Han var soldat i sin ungdom og militær lægsmand i Beltestad. Familien 
flyttede fra Beltestad til Klubben og senere til Bergen. 

Didrike Jansdatter Indra-Ve, død omkring 1760. Hun blev gift 13. juli 1732 i Onar-
heim med Sjur Bjødneson Nese (o.1704-o.1765). De boede i Klubben, men over-
tog så Nese i 1741. Han udløste andre arvinger. Han drev havfiskeri efter sild. 6 
børn. 

Dordi Jansdatter Indra-Ve, død i Klubben, Tysnes, og begravet 25. november 1736 i 
Uggdal. Måske datter af Jan Samsonsen i Ve. Navnet på hendes første ægtemand 
kendes ikke. Hun blev (2) gift med Anders Karsteinson, død omkring 1721. Hun 
blev gift med (3) Anders Rasmusson (o.1690- ). 

 
Jan Samsonson blev (2) gift omkring 1700 med Ragna Larsdatter Søreid. Hun døde i Ve og 
blev begravet 10. maj 1733 i Tysnes. 
 
 
Hans Torkelson Behn 390 
 
Han var født 16xx og døde efter 1731 i Bergen. Han var skomager i Egersund. 24. juli 1721 
fik han borgerskab i Bergen som skomagermester. Han boede i 17. rode i Bergen og betalte 
1727-31 i forskellige krigs- og brandskatter 1-4 rd. Af hans børn kendes: 
 

Anna Helvig Hansdatter Behn (ane 195), født omkring 1690. Hun døde i Ve og blev 
begravet 9. juni 1770 i Tysnes. Hun blev gift omkring 1720 med Aksel Janson 
Indra-Ve. 

Nils Hansen Behn, død 17xx. Han fik borgerskab i Bergen som høker 30. juni 1740. 
 
 
Ingebrigt Andersson Lande 392 
 
Han var født omkring 1635. Han overtog halvdelen af faderens jord (Lande br 1). Han bygge-
de både og var militær lægdsmand. Han fik børnene: 
 

Anders Ingebrigtson Lande, født omkring 1663 og død inden 1701. Han overtog Lan-
de br 1 efter faderen omkring 1690. Han blev kaldt en fattig bonde 1701. 2 børn. 
Han blev gift med Kari Johannesdatter Øvra-Humlevik (o.1664-1727). 

Anna Ingebrigtsdatter Lande, død omkring 1696. Hun blev gift med Nils Villumson 
Økland (o.1662-o.1718). Anna og Nils overtog Tegland br 7 omkring 1685. 
Ragnhild havde bruget som enke nogle år. Boet efter hende var fallit.  
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Ola Ingebrigtson Lande, født omkring 1670 og død omkring 1717. Ola og Kari fæste-
de Lande br 4 1703. Han havde smedje. Han var soldat 1699, men slap for krigs-
tjeneste østpå. 4 børn. Han blev gift med Kari Gunnarsdatter Stora-Gjersvik 
(o.1675-1775). 

Hans Ingebrigtson Lande (ane 196), født omkring 1672 i Lande og død omkring 1723 
i Lande. Han blev gift med Alis. 

 
 
Nils Isakson Vetle-Gjersvik 396 
 
Han var født omkring 1660 og døde omkring 1709. Han giftede sig med Ragna, som var enke 
på St Gjersvik br 1, og de overtog bruget (1680). Han var militær lægdsmand og kirkeværge 
for Tysneskirken. Han havde smedje, og de stod sig godt. Foruden en færing havde han også 
en seksæring. Han drev vintersildefiskeri. Han blev gift omkring 1680 med 
 
Ragna Sebjørnsdatter Færavåg 397 
 
Hun var født omkring 1644 og døde omkring 1717. Hun blev (1) gift omkring 1664 med 
Gunnar Olson. Han var født omkring 1634 og døde omkring 1680. Sammen fik de børnene: 
 

Ola Gunnarson Stora-Gjersvik, født omkring 1666, død efter 1702. De fæstede Vetle 
Gøyo 1702, men Ola døde efter nogle få år. Ingen arvinger. Han blev gift med 
Brita Larsdatter Vetle-Gøyo. Hun døde omkring 1713 i Godøy. 

Marta Gunnarsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1668. Hun døde 88 år gl. i Våge 
og blev begravet 19. februar 1747 i Tysnes. Hun blev gift med Lars Gregorius-
sen Våge (o.1672-1741). De overtog en del af faderens jord, Våge br 6 i 1699 og 
resten ved moderens død i 1720. Lars var soldat i 1696, men for gammel til at bli-
ve sendt østpå. Han var militær lægdsmand. 4 børn. Han døde 70 år gl. 

Johannes Gunnarson Stora-Gjersvik, født omkring 1670 i Gjersvik. Han døde i 
Gjersvik og blev begravet 2. juli 1733 i Tysnes. De overtog Gjersvik br 4 efter 
Peder Nilsson i slutningen af 1690'erne, men de fik først fæstebrev 1701. Han rej-
ste på vintersildefiskeri. Han var militær lægdsmand, men han havde ikke selv 
været soldat. 4+5 børn. Han blev (1) gift 1697 med Helga Olsdatter Øvra-
Bruntveit. Hun døde omkring 1708 i Gjersvik. Han blev (2) gift omkring 1710 
med Anna Vermundsdatter Nera-Gjerstad. Hun var født omkring 1685 i 
Gjerstad. 

Mikkel Gunnarson Stora-Gjersvik, født omkring 1672. Samtidig med, at Mikkel gif-
tede sig med enken Marta, overtog han Belt br 3. De klarede sig ikke så godt som 
forgængeren: "Svarer sin skatt, er dog fattig" hed det i 1701. Fra 1723 havde de 
kun halvdelen af jorden. Efter hans død giftede enken sig igen. 2 børn i 2. ægte-
skab, begge uden livsarvinger. Han døde i Belt og blev begravet 25. juli 1734 i 
Tysnes. Han blev (1) gift omkring 1650 med Marta Samsonsdatter Indra-Ve. 
Hun døde i Belt og blev begravet 31. oktober 1728 i Tysnes. Han blev (2) gift 24. 
juni 1731 i Tysnes med Marta Rasmusdatter Malkenes. Hun døde efter 1742. 

Kari Gunnarsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1675 og død omkring 1756. Hun 
blev (1) gift med Ola Ingebrigtson Lande (o.1670-o.1717). Ola og Kari fæstede 
Lande br 4 1703. Han havde smedje. Han var soldat 1699, men slap for krigstje-
neste østpå. 4 børn.  
 
Hun blev (2) gift 1724 med Klement Olson Bårtveit, Strandvik. (o.1701-1761). 
Han fik fæstebrev på Lande br 4 i 1725 af stiftsamtsskriver Svanenhielm og skøde 
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året efter. Han havde tjent på Sletteskog før han giftede sig. Ved hendes død var 
boet fallit. 2 børn. Han døde 60 år gl. 

Dordi Gunnarsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1676 i Gjersvik. Hun døde 73 år 
gl. i Lande og blev begravet 4. maj 1749 i Tysnes. Hun blev gift med Samson 
Rasmusson Belt (o.1676-1737). De fæstede Lande br 5 omk 1706 og fik skøde af 
Svanenhielm 1726. Han var udskrevet som soldat i 1700 og var trolig østpå i ti-
årskrigen. Derfor fik de sent børn. Han var militær lægdsmand. 4 børn. 

 
Ragna Sebjørnsdatter blev (2) gift omkring 1680 med Nils Isakson. Sammen fik de børnene: 
 

Helga Nilsdatter Stora-Gjersvik, født omkring 1682 i Gjersvik. Hun døde 73 år gl. i 
Ersvær, Tysnes, og blevegravet 2. juli 1755 i Uggdal. Hun blev gift med Aksel 
Rasmusson Belt (o.1682-1733). Efter at have boet en tid i Gjersvik overtog de 
Ersvær br 5 i 1709. Han blev kaldt vanfør i 1701 (v. soldatermønstring?) og havde 
derfor et handikap. Men han klarede sig godt som gårdbruger. Han døde trolig i en 
pestepidemi 1733. 7 børn.  

Gunnar Nilsson Stora-Gjersvik (ane 198), født omkring 1684 i Gjersvik. Han døde i 
Gjersvik og blev begravet 10. maj 1733 i Tysnes. Han blev gift med Guri Olsdat-
ter Øvra-Bruntveit. 

 
 
Ola Monsson Bruntveit 398 
 
Han var født omkring 1650 og døde 1717. Han overtog halvdelen af Øvre Bruntveit 1676, og 
op mod 1700 overtog han resten af jorden, bl.a. fra broderen. Han var en velstandsmand. Han 
var lagrettemand fra slutningen af 1680'erne og kirkeværge for Tysnes kirke 1693-95. Han 
drev sandsynligvis skovdrift. I 1710 brændte gården og efter 2 års skattefrihed (sædvane) kom 
han ovenpå igen. Ved deres død var de velhavende, foruden penge var der en smedie og andel 
i en jakt. Navnet på hans første hustru kendes ikke. Med hende fik han børnene: 
 

Helga Olsdatter Øvra-Bruntveit. Hun døde omkring 1708 i Gjersvik. Hun blev gift 
1697 med Johannes Gunnarson Stora-Gjersvik. Se ovenfor. 

Johanna Olsdatter Øvra-Bruntveit, født 1681 og død inden 1713. 
Mons Olson Øvra-Bruntveit, født omkring 1682. De fæstede halvdelen af faderens 

jord på Øvre Bruntveit af fogeden Ole Larsson i 1712. Resten overtog de 1717. 
Han havde epilepsi ("faldensyge"), men klarede sig alligevel godt. Han rejste på 
vintersildefiskeri og ejede i 1721 halvdelen af en jakt. Han satte nyt bådehus op. 
Han havde smedje. De blev selvejere i 1735, da de fik skøde fra fogedens enke 
Birgitte Heiberg. Pris: 200 daler. Han var velhavende. Efter hans død blev Øvre 
Bruntveit delt i to brug. 3+0+1 barn u.f.æ. Han blev (1) gift med Ragnhild Sjurs-
datter Nera-Gjerstad (o.1690-o.1721). Han blev (2) gift 1724 med Brita 
Bårdsdatter Vestbøstad, Fitjar. Hun var født omkring 1679 i Vestbøstad, Fitjar, 
Norge. Hun døde i Bruntveit, begravet 9. januar 1752 i Uggdal. 

Ragnhild Olsdatter Øvra-Bruntveit, født omkring 1684. Hun havde før sit ægteskab 
tjent nogle år på Forland i Sotra. Deres vielse fandt sted på en festdag (Festum) - 
men den er umulig at identificere. Efter at have solgt Myklastad br 4 i 1739, havde 
hun store midler - og sad godt i det til sin død. Hun døde 75 år gl. i Myklestad og 
blev begravet 12. august 1753 i Uggdal. Hun blev gift 24. juli 1729 - 06 november 
1729 i Tysnes med Peder Knutson Myklestad (o.1667-o.1739). Han overtog 
Myklestad br 4 ved sit ægteskab med enken Brita. Ragnhild fik skøde på jorden 
ved hans død i 1739, men overdrog kort efter jorden til søstersønnen. 
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Brita Olsdatter Øvra-Bruntveit, død efter 1753. Hun blev gift inden 1717 med Ola 
Samsonson Toft Glesvær, Sotra. Det var trolig hendes søn Anders Olson Nord-
toft, som ejede Nera Haukafær i midten af 1700-tallet og som havde arvinger der. 

Guri Olsdatter Øvra-Bruntveit (ane199), født omkring 1685. Hun døde i Gjersvik og 
blev begravet 5. september 1768 i Tysnes. Hun blev (1) gift med Gunnar Nilsson 
Stora-Gjersvik. Hun blev (2) gift 30. maj 1734 i Uggdal med Mikkel Knutson 
Uggdal. 

 
Ola Monsson blev (2) gift med Anna Larsdatter Færavåg, død 1717. 
 
 
Knud Olufson Eikeland 408 
 
Han var født 1628 i Eikeland, Fusa, og døde sst. 1710. Han overtog faderens brug på Eikeland 
i Fusa sogn, og var bruger her 1666-96. Han ejede jord i Vandvig og Frøland i Samnanger. 
Han var lagrettemand 1675. Han blev gift 1657 med 
 
Brita Stensdatter Håvik 409 
 
Hun døde efter 1710. Sammen fik de børnene: 
 

Kari Knudsdatter Eikeland, født 1663 i Eikeland og død 1709 i Fusa. Hun giftede sig 
med Lars Larsson Hafskor. 1733 var de bosat på Opsal og fra 1737 på Eikeland. 
3 børn. 

Anna Knudsdatter Eikeland, født 1665 i Eikeland, død 1700. Hun giftede sig 1693 
med Mogens Svendsen Hafskor (1662-1749) og bosatte sig på Bjørndal. 

Ole Knudson Eikeland (ane 204), født 1671 i Eikeland og død 1758 i Fusa. Han blev 
gift 1695 med Guro Bergesdatter Brattebø, Jondal. 

Sten Knudson Eikeland, født 1674 i Eikeland og død 1756 i Hatvik. Han giftede sig 
med enken Kari Larsdatter Hauge på Os (1640-1732) og bosatte sig i Hatvik. 

Wintzent Knudson Eikeland, født 1677 i Eikeland og død 1758. Han giftede sig 1708 
med Anna Hansdatter Tvedt fra Strandvik og bosatte sig i Vindenes. 

Lars Knudson Eikeland, født 1680 i Fusa. Han giftede sig 1708 med Marta Knuds-
datter Øvredal (født 1687) og fæstede Øvredal i Os efter svigerfaderen. 3 børn. 

 
 
Berge Larsson Brattebø 410 
 
Han var født omkring 1636 i Brattebø, Jondal, og døde 1713 i Jondal. Han kaldes "Brattabø-
kongen" eller "Brattabøbjørnen". Han var en mægtig og mærkelig mand. Der er ikke skrevet 
meget om ham, for han gik ikke rettens vej, men han tog sig selv til rette. Han var selvråden-
de, uforfærdet og fremsynet. Han drev en omfattende forretning, havde egne fartøjer, savbrug 
mm. Han købte meget jord af Munkelivklostret, som børnene senere overtog. Han døde af 
tyfus 1713 og hans bo blev opgjort til 1131 rd, heraf 6 gårde til 314 rd. Han havde over 400 rd 
i kontanter. Han kunne læse. Mindesten på Brattebø. Han blev (1) gift med 
 
Brita Didriksdatter Handagard 411 
 
Hun døde omkring 1690. Sammen fik de børnene: 
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Lars Bergeson Brattabø, født 1666 i Brattabø og død 1728 i Brattabø. Han overtog 
Brattabø efter faderen og var bruger 1687-1728. Han giftede sig 1687 med Inga 
Oddsdatter Aga (1666-1742). Han delte gården på de 3 sønner. 

Ole Bergeson Brattebø. Han giftede sig 1691 med Marta Olsdatter Aga og bosatte 
sig her. 

Helge Bergeson Brattabø, født 1676 i Brattabø, død 1759. Han giftede sig 1695 med 
Johanna Larsdatter Nedrevåge og bosatte sig på Skjelnes (Strandebarm). 

Ivar Bergeson Brattabø. Han bosatte sig på Svåsand br 1 (Jondal). 
Brita Bergesdatter Brattabø. Hun giftede sig til Espeland br 1 (Jondal). 
Guro Bergesdatter Brattabø, død 1696. Hun giftede sig 1682 med Greip Vigleikson 

Reiseter og bosatte sig på Bleie. 
Jorund Bergesdatter Brattabø, født 1668 i Brattabø og død 1731. Hun giftede sig (1) 

1682 med Hans Hanson Tveita fra Hålandsdal og (2) 1708 med Gitle Larsson 
Årra. 

Herborg Bergesdatter Brattabø, død 1751. Hun giftede sig 1691 med Sjur Pederson 
Måkestad og bosatte sig her. 

Guro Bergesdatter Brattebø, Jondal (ane 205), født omkring 1680 i Brattabø og død 
1765 i Fusa. Hun blev gift 1695 med Ole Knudson Eikeland. 

 
Berge Larsson blev (2) gift med Ellen Johannesdatter. 
 
 
Peder Knutson Uggdal 412 
 
Han var født omkring 1663 og døde 1714. Ved sit giftermål med enken Marta fæstede han 
Nera Laukhamar omkringring 1685. De var velhavende. Han havde en jakt og smedje. Han 
drev trolig med kalkbrænding og handel med kalk. Han var ofte lagrettemand og kirkeværge 
1708-10 sammen med Salomon Solheim. Han blev gift omkring 1685 med 
 
Marta Andersdatter Nera-Laukhamar 413 
 
Hun var født omkring 1652 i Laukhamar. Hun døde 80 år gl. i Laukhamar, Tysnes, og blev 
begravet 17. juni 1731 i Onarheim. Hun blev gift med (1) Elling Nilsson. De overtog Nera 
Laukhamar efter hendes forældre omkring 1680, men han døde kort efter. Hans fødested er 
ukendt, måske Kletta eller Tveit. Han døde omkring 1684. Sammen fik de børnene:  
 

Inger Ellingsdatter Nera-Laukhamar, født omkring 1677. Hun døde 65 år gl. i Sin-
gelstad og blev begravet 27. marts 1742 i Onarheim. Hun blev (1) gift omkring 
1707 med Jørgen Ellingson Singelsæter (o.1681-1730). De overtog Singelstad gl 
br 1 ved deres ægteskab omk 1707. Han blev kort efter genindkaldt som soldat og 
var borte fra gården 1707-15, bl.a. i København. I 1708 fik hun en bøde for at 
komme for tidligt med barn. I 1713 fik hun et barn med Jørgens fætter. Sagen 
kom for retten, hendes bo blev opgjort (få daler) og hun blev idømt 3 års straffe-
arbejde ved fiskebankerne i Manger. Da han kom hjem indsendte han benådnings-
ansøgning - og hun blev benådet. Han havde i 1702 selv en sag, hvor han havde 
haft samliv med et løsagtigt kvindfolk. Han døde 54 år gl. 
 
Hun blev (2) gift 10. juni 1731 i Tysnes med Sebjørn Jacobson Stora-Godøy 
(o.1709-78). Han giftede sig med enken Marta (30 år ældre end ham!) og drev 
Singelstad br 1 videre til 1743. Samme år giftede han sig med Brita, og året efter 
fik han skøde på halvdelen af faderens jord i St. Gøyo. 1759 fik de kongeskøde på 
gården for 130 dlr. Han havde smedie og rejste på vintersildefiskeri. Han var med 
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til at opstille skolefundatsen for Tysnes. Ægteparret stod sig godt, omend det nok 
gik ned ad bakke de sidste år. Lensmand Johannes Sunde fik således udlagt 100 
dlr. i boet efter Sebjørn. Han døde 73 år gl. 

Malena Ellingsdatter Nera-Laukhamar. 
Anders Ellingson Nera-Laukhamar, født omkring 1684. De flyttede til Kvinnherad. 

Han blev gift med Kristi Ørjonsdatter Skato 
 
Marta Andersdatter og Peder Knutson fik børnene: 
 

Marta Pedersdatter Nera-Laukhamar, født omkring 1683 i Laukhamar, Tysnes. Hun 
døde 56 år gl. i Håland, Tysnes, og blev begravet 13. december 1739 i Uggdal. 
Hun blev (1) gift omkring 1709 med Endre Johannesson Håland (o.1677-
o.1718). De overtog halvdelen af Håland (nyt br 1) efter hans mor. Fra 1706-12 
købte han de andre arveparter i gården, så han til sidst ejede hele br 1. Han var 
soldat ved Bergenhus 1701 og 1710 og deltog i krigen østpå. Imens fik Marta et 
barn med Mikkel Landrøyo. Hun måtte bøde med halvdelen af sin formue (42 da-
ler), og det hjalp ikke, at han tog hende til nåde. De kom sig hurtigt igen, bl.a. for-
di de arvede svigerfaderen. Ved hans død var der en nettoformue på 106 daler plus 
jord og andel i en jakt.  
 
Hun blev (2) gift omkring 1719 med Lars Knutson Myklestad (o.1684-1763). 
Han købte Nera Drongje br. 3 af Magdalene Fleischer 1727, men boede da på Hå-
land. De flyttede til Drongje omkring 1741. De klarede sig pænt, men 1766 er det 
nævnt, at Borni er "afgaaet fra Bruget som fattig". Han døde 80 år gl. 

Knut Pederson Nera-Laukhamar (ane 206), født omkring 1690. Han døde i Flatråker, 
begravet 10. maj 1769 i Uggdal. Han blev gift med Synneva Andersdatter 
Landrøyo. 

 
 
Anders Olson Landrøyo 414 
 
Han var født omkring 1658 i Landrøien, Tysnes. De overtog halvdelen af Landrøyo (nyt br 1) 
efter faderen omkring 1690. Han var mellem de ledende mænd i bygden, lagrettemand og 
kirkeværge for Uggdalkirken nogle år. Han var med til at udskrive dagskatten i 1714. Han 
døde i Landrøien og blev begravet 8. april 1742 i Uggdal, Uggdal. Ved hans begravelse skrev 
præsten i KB: "[begravet] Anders Jørgensen Landerøn 95 Aar". [Jørgensen må være en fejl-
skrivning for Olsen]. Han blev gift med 
 
Ildri Ingebrigtsdatter Leite 415 
 
Hun døde omkring 1733. Sammen fik de børnene: 
 

Marta Andersdatter Landrøyo, født omkring 1691, død 1761. Hun blev (1) gift 11. 
juli 1723 i Tysnes med Bjødne Andersson Øvra-Beltestad (o.1660-1741). Bjød-
ne = Bjørn. Inger og Bjødne boede først på Søreid br 6 (fæstet 1700-12), da han 
fik skøde på Nese br 2. De stod sig godt. Han var mellem de ledende i bygden, 
lagrettemand og kirkeværge for Uggdalkirken 1714-16 og med til at udskrive dag-
skatten 1714. I skiftet efter Inger (1721) var der bl.a. en jakt. 4+6 børn. Han døde 
82 år gl. 
 
Hun blev (2) gift 5. maj 1743 i Uggdal med Johannes Hansson Helland (o.1712-
49). Han giftede sig med enken Marta og de fæstede Nese br 7 i 1744. Han havde 
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tidligere boet på pladsen Eie under Se, og havde i 1740 taget borgerskab i Bergen 
som købmand, muligvis med den hensigt at drive handel på Tysnes. Han drev vin-
tersildefiskeri og havde det først kendte torskegarn på Tysnes (1749). I boet var 
også registreret et strygejern og en lampe "udj Glas" (usædvanlige ting blandt 
bønder på den tid). 

Mikkel Anderson Landrøyo, født omkring 1693. Han døde 51 år gl. i Landrøien og 
blev begravet 21. oktober 1742 i Uggdal. Han overtog en del af Landrøyo 1723 og 
resten omkring 1733 (br 1). Han var soldat i 1714 og fik et barn med en gift kvin-
de på Håland, Marta Pedersdatter. Han blev fritaget for straf som soldat - og blev 
iøvrigt kort efter sendt østpå i krigen. Han ejede jord på Flygansvær - men lejede 
på Landrøyo. Han var militær lægdsmand. Han døde kort efter sin anden kones 
død. 0+3 børn. Han blev (1) gift med Mari Jacobsdatter Tveit (o.1675-1725). 
Han blev (2) gift 17. juni 1731 i Uggdal med Marta Bjødnesdatter Nese 
(o.1708-1740). 

Synneva Andersdatter Landrøyo (ane 207), født omkring 1695 i Landrøien, Tysnes. 
Hun døde i Flatråker og blev begravet 14. juli 1765 i Uggdal. Hun blev gift med 
Knut Pederson Nera-Laukhamar. 

 
 
Mons Nilsson Solheim 416 
 
Han var født omkring 1630 og døde 1692. De overtog halvdelen af Solheim efter bedstefor-
ældrene i slutningen af 1650'erne og resten efter hans fars død omkring 1670. Han havde 
smedje. Omkring 1690 købte de jorden af præsteenken Anna i Fusa. De havde også jord i 
Hamarhaug. Han var mellem de mest velanskrevne i sognet: lagrettemand, militær lægdsmand 
og kirkeværge 1675-79. Hans bo blev opgjort til 378 daler mod mindre fordringer. Konen 
drev gården videre til ind i 1700-tallet. Han blev gift med 
 
Mari Nilsdatter Dalen 417 
 
De fik børnene: 
 

Ørjon Monsson Solheim, født omkring 1658 og død omkring 1715. Ved sit giftermål 
med enken Guri, overtog han Mjøvotna i 1679. De stod sig godt. Ved hendes død 
var boet på 107 daler (netto) plus jord i Mjøvotna og Nera Støle. Hun og 2 børn 
døde trolig af en smitsom sygdom. Efter Guris død købte han Hodlekje br 1 og i 
1704 odelsretten. Han var mellem de mest velanskrevne i pastoratet. Han var 
lagrettemand og betalte 2 daler i krigsskat. Hans bo blev opgjort til 265 daler. Ef-
ter ham er Hodlekje br 1 til vore dage gået i arv fra far til søn. Han blev (1) gift 
med Guri Nilsdatter Uggdal (o.1650-1692). Han blev (2) gift 1693 med Guro 
Monsdatter Sjo, Fjelberg (død omkring 1717). 

Kristi Monsdatter Solheim, født omkring 1665 og død efter 1720. Hun blev (1) gift 
omkring 1690 med Håkon Torsteinson Skorpo (o.1670-o.1703). De overtog 
halvdelen af Skorpo, da de giftede sig omk 1690. Han var klosterlensmand 1692-
1703. Da han døde, havde han netop fået fæstebrev på resten af Skorpo. Dette gav 
anledning til en længere strid om retten på gården - men enden blev, at der kom en 
ny fæster på 2. delen. 3 børn. 
 
Hun blev (2) gift omkring 1705 med Anders Skorpo (død efter 1720). De drev 
halvdelen af Skorpo frem til 1715. Han var militær lægdsmand og lagrettemand. 
Han drev med kalkbrænding. I 1720 må familien være flyttet til Kyvik på Stord.  
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Nils Monson Solheim, født omkring 1667 og død efter 1693. Han rejste til søs i 1693 
med kommerceråd Thor Møhlens skib til Vestindien. Han forsvandt vel ude i det 
store udland. 

Salomon Monsson Solheim (ane 208), født omkring 1670 og død 1742. Han blev (1) 
gift 1697 med Kari Johannesdatter Kjellesvik, Fjelberg (o.1680-o.1717). Han 
blev (2) gift 1718 med Kari Johannesdatter Nortveit, Strandvik (o.1692-1763). 

Jørgen Monsson Solheim, født omkring 1676 og død efter 1706. Han var "seigler" 
1701, d.v.s. til søs. Han var trolig identisk med soldaten Jørgen "Olsen" Solheim 
(1701), nævnt 1706. Ellers ukendt skæbne. 

 
 
Lars Jacobson 424 
 
Han var født omkring 1634 og døde efter 1713. Han var husmand på Øvre Gjerstad 1666. 
Måske styrede han avlsgården for Hr. Abrahamsen. Det er trolig ham, som giftede sig 2. gang 
med en datter af Peder Gøyo. Han boede i Vetle Gøyo 1701 og klarede sig godt (betalte skat 
til tiden!). Navnet på hans første kone kendes ikke. Med hende fik han børnene: 
 

Jacob Larson Øvra-Gjerstad, født omkring 1665. 
Lars Larson Øvra-Gjerstad, født omkring 1666. 

 
Han blev (2) gift med 
 
NN Pedersdatter Vetle-Gøyo 425 
 
De fik børnene: 
 

Brita Larsdatter Vetle-Gøyo, død omkring 1713 i Godøy. Hun blev gift med (1) Ola 
Gunnarson Stora-Gjersvik (o.1666-e.1702). De fæstede Vetle Gøyo 1702, men 
Ola døde efter nogle få år. Ingen arvinger.  
 
Hun blev (2) gift omkring 1708 med Hans Hansson Vattedal (o.1676-1733). 
Han overtog sammen med konen Vetle Gøyo omkring 1708. Han drev småfiskeri. 
To af hans børn af første ægteskab var spedalske, og han havde ikke råd til hospi-
talsophold for dem. Han klagede sin nød til amtmanden og fik støtte til at indsam-
le penge til børnenes helbredelse. Han giftede sig igen med Brita Nilsdatter, som 
han havde 6 børn med. 

Jens Larsson Vetle-Gøyo (ane 212), født omkring 1667 og død omkring 1710. Han 
blev gift med Anna Eriksdatter Dalen. 

Elen Larsdatter Vetle-Gøyo, død 1743. Hun var trolig datter af Lars Jacobson. Hun 
blev gift med (1) Kristen Mortenson Siglevik (o.1671-o.1711). De fæstede halv-
delen af Øvre Gjerstad br 3 kort før 1700. De var "fattige Bønder" 1701 og det var 
de nok fortsat til hans død. Efter hans død var hun i "slet Tilstand" i 1712, men 
hun kom sig og blev gift igen 1712.  
 
Hun blev (2) gift omkring 1713 med Daniel Matiasson Myklebust (o.1693-
1757). Han fæstede ved sit giftermål med enken Elen Øvre Gjerstad br 3 i 1714. 
Han var militær lægdsmand og havde selv været soldat fra 1717. Han blev gift 
igen og flyttede til Midtvåge br 2 (også ejet af Halsnøy Kloster). Han døde 58 år 
gl. 
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Anna Larsdatter Litle-Gøyo, død omkring 1723 i Gjøvåg. Hun blev gift 1702 med 
Jens Ibbeson Verno (o.1675-1733). Anna og Jens fæstede Mitre Gjøvåg gl br II 
1704. 5 børn. 

Maddel Larsdatter Vetle-Gøyo, født omkring 1688 i Godøy. Hun døde 55 år gl. i Ve 
og blev begravet 8. december 1743 i Tysnes. Hun blev gift med Ola Hansson 
(o.1688-1763). Maddel og Ola fæstede Ytra Ve br. 1a omk 1718 - men lod halv-
delen gå fra igen 1726. Synneva og Ola opsagde jorden p.g.a. fattigdom 1753. 
Hans fødested er ukendt. Han var trolig ikke fra Tysnes. 5 børn. Han døde 80 år 
gl. 

Herborg Larsdatter Vetle-Godøy, født omkring 1689 i Godøy. Hun døde 61 år gl. i 
Tysnes og blev begravet 19. januar 1750 i Uggdal. Hun døde og blev begravet i 
Uggdal, hvor hun måske havde slægtninge. Hun blev (1) gift med Ola Janson 
Indra-Ve (o.1693-o.1717). De fæstede Indra Ve br 2 af Søren Seehusen i 1715 
(efter hans far). Ved hans død skyldte de skatter og afgifter. 1 søn. 
 
Hun blev (2) gift med Sebjørn Olson Stora-Godøy (o1660-1733). Han fæstede 
Øvra Gjerstad br 1 omk 1680 ved sit giftermål med enken Anna Isaksdatter. Han 
købte gården 1693 fra kongen og Fitjarkirkens gods. Han var velanskreven og en 
fremstående mand: lagrettemand 1684-1722 og kirkeværge 1687-89. Han havde 
smedje. 3+2 børn. Han døde 79 år gl. 

 
 
Erik Kristenson Bruntveit 426 
 
Han var født omkring 1637 og døde omkring 1737. Han fæstede hele Dalen fra omkring 1664 
til omkring 1690, hvor en søn overtog 2/5 af gården (nyt br 2). Han blev selv boende til ind i 
1700-tallet. En tid lejede han seteren Buldo af baron Rosenkrantz. Måske døde han i Hops-
sundet 1737. 
 
NN2 Dalen 427 
 
Hun blev (1) gift med Nils Ørjonson Dalen. Han døde omkring 1663. Sammen fik de børne-
ne:  
 

Aksel Nilsson Dalen, født omkring 1650 og død omkring 1712. Ved sit ægteskab med 
den næsten 20 år ældre enke Rosmunda overtog han Elsåker. Hun var et godt gif-
termål. De udløste andre arvinger og ejede det meste af Elsåker ved hendes død 
(omkring 1709). En tid drev de også jord på Langeland. I 1680'erne lod de en af 
hendes sønner overtage halvdelen af gården (nyt br 2). Han havde en jakt og fi-
skegarn. Efter Annas død giftede han sig igen med Anna Paulsdatter - som også 
var velhavende. Foruden Elsåker ejede de jord i Li (Skånevik) og Nesse (Brem-
nes). Han var lagrettemand. 1+1 barn. Han blev (1) gift omkring 1670 med 
Rosmunda Andersdatter Elsåker. Hun født omkring 1630 og døde omkring 
1709. Han blev (2) gift med Anna Kristina Raseno Paulsdatter, født omkring 
1690 i Handeland, Fjelberg. Hun døde i Heggland og blev begravet 6. juni 1762 i 
Tysnes. 

Johannes Nilsson Dalen, født omkring 1651 i Dalen. Han døde 82 år gl. i Beltestad og 
blev begravet 19. maj 1726 i Uggdal. Han var mellem de førende i sognet, bl.a. 
var han medhjælper for præsten. Han overtog Øvre Beltestad br 1 ved sit ægte-
skab med enken Mari. 0+5 børn. Han blev (1) gift omkring 1673 med Mari Ja-
cobsdatter Myklestad. Hun var født omkring 1620 og døde omkring 1710. Han 
blev (2) gift omkring 1710 med Gjertrud Hansdatter Vattedal. Hun var født 
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omkring 1681 i Vattedal, Tysnes. Hun døde i Beltestad og blev begravet 24. no-
vember 1754 i Uggdal. 

Lars Nilsson Dalen, født omkring 1662 og død efter 1666. 
Ola Nilsson Dalen, født omkring 1664 og død efter 1666. 

 
Hun blev (2) gift omkring 1664 med Erik Kristenson. Sammen fik de børnene: 
 

Anna Eriksdatter Dalen (ane 213), født omkring 1665. Hun døde i Dalen og blev be-
gravet 29. august 1745 i Uggdal. . Hun blev gift med Jens Larsson Vetle-Gøyo. 

Nils Erikson Dalen, født omkring 1667. Han døde i Dalen og blev begravet 19. april 
1733 i Uggdal. De overtog 2/5 af Dalen af faderen omkring 1690 (nyt br 2). Han 
var lagrettemand, militær lægdsmand og deltog i besigtigelse af præstegårdene i 
1724. Ingen kendte børn. Han blev gift med Inger. Hun blev begravet i Uggdal 2. 
april 1733. 

 
 
Nils Anderson Nera-Laukhamar 432 
 
Han var født omkring 1646 og døde omkring 1710. De fæstede Flakka gl. br 2 omkring 1675. 
Han var ofte lagrettemand fra 1675 og kirkeværge 1687-89 sammen med Ola Langeland. Han 
blev gift med 
 
Mari Andersdatter 433 
 
Hun var født omkring 1650. Hun døde i Uggdal og blev begravet 22. august 1728 i Uggdal. 
Ved begravelsen er anført: [begravet] Niels Andersens enke Mari Nielssdatter [!] 95 år gl. 
Hun døde måske hos en søn i Uggdal sogn. sammen havde de børnene: 
 

Nils Nilson Flakka, født omkring 1675. Han boede trolig på Klubben i Nese. 
Guri Nilsdatter Flakka, død 1734. Hun blev gift med (1) Jørgen Hansson Mjøvotna 

(o.1676-1728). Han fik skøde på Nere Støle 1705. Han var militær lægdsmand. I 
1719 måtte han bøde 1 daler fo at have "lånt" præstens båd og sejlet "et støkke 
vei". I 1727 nedbrændte hele gården, og de mistede alt. Familien reddede sig ud. 
Han døde kort efter, og i en ansøgning om skattefrihed hedder det, at den "stackels 
qvinde er geraaden i yderste armod og fattigdom, saa hun nu ej det ringeste er 
eiende". 6 børn. Han døde 51 år gl.  
 
Hun blev (2) gift 2. juli 1730 i Uggdal med Anders Ellingson Tveit (o.1696-
1756). Han overtog Nera Støle ved sit ægteskab med Guri. Efter hendes død gif-
tede han sig (2) med enken Kristi Jonsdatter Hovland, Fitjar, og boede senere på 
Hovland, Fitjar. Han havde været soldat og var militær lægdsmand på Støle. 

Ola Nilson Flakka, født omkring 1681 og død inden 1733. Han tjente på Flornes 1701 
og var ude i Ti-årskrigen. Efter slaget ved Marstrand i 1719 blev han kommande-
ret ombord på galleien Ulysses. Det var trolig ham, som fæstede et brug på Grøn-
ås i Moster 1708. Han er nævnt død 1733 og havde to børn. 

Rasmus Nilsson Flakka (ane 216), født omkring 1685 i Flakka. Han døde i Rolse og 
blev begravet 5. juli 1760 i Uggdal. Han blev (1) gift omkring 1707 med Anna 
Sjursdatter Rolse. Han blev (2) gift omkring 1712 med Kari Olsdatter Øvra-
Dalland. 

Anders Nilson Flakka, født omkring 1688 og død 1734. Han var husmand på Flornes 
1724. Han var soldat i Ti-årskrigen fra 1710-19. 
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Ola Isakson Dalland 434 
 
Han var født 1653 i Dalland. De overtog Øvre Dalland br 1 i 1685 efter at have boet nogle år i 
Heie. Han var militær lægdsmand og de stod sig godt. 3 børn. Han døde 72 år gl. i Dalland og 
blev begravet 3. juni 1725 i Uggdal. Ved begravelsen er anført, at han var født 1653. 
 
Gjertrud Pedersdatter Store-Heie 435 
 
Hun var født omkring 1650 i Heie. Hun døde 87 år gl. i Dalland og blev begravet 25. august 
1727 i Uggdal. Hun blev (1) gift med Aksel Samsonson Indra-Ve. Han var født omkring 
1656 og døde 1678. De boede som husmandsfolk på Heie. Han blev skudt som soldat under 
belejringen af Båhus fæstning i Sverige 1678.  
 
Gjertrud Pedersdatter blev (2) gift med Ola Isakson omkring 1682. Sammen fik de børnene: 
 

Kari Olsdatter Øvra-Dalland (ane 217). Hun døde i Rolse og blev begravet 24. okto-
ber 1734 i Uggdal. Hun blev gift omkring 1712 med Rasmus Nilsson Flakka. 

Ola Olson Dalland, født omkring 1686 i Dalland. Han fæstede Øvre Dalland br 1 i 
1714 (bl.a. af den kommende svigerfar) - men p.g.a. pigens alder måtte de vente 
med at gifte sig til 1717. Senere fik de skøde på 1/3 af jorden (svigerfaderens 
del?). Han var militær lægdsmand og rejste på vintersildefiskeri. Vinteren 1727 
nedbrændte det meste af gården. Han fik skattefrihed og lov til at tigge om hjælp i 
Sunnhordland. De kom sig ovenpå igen. 3. maj 1749 nedbrændte gården igen, 
man nok engang fik de bygget alt op og kom sig. Der var dog ikke meget at arve 
ved hans død. 9 børn. Han døde 68 år gl. i Dalland og blev begravet 9. juni 1754 i 
Tysnes. Han blev gift omkring 1717 med Brita Johannesdatter Onarheim 
(o.1702-72).  

Aksel Olson Dalland, født omkring 1689. Han blev udskrevet som soldat 1709 og var 
østpå under Ti-årskrigen. Han blev permitteret i Frederiksstad 1719. Hans videre 
skæbne er ukendt - måske blev han østpå et sted. 

 
 
Torgeir Jonson Mjøvotna 436 
 
Han var født omkring 1640. Han døde 86 år gl. i Reiso og blev begravet 15. oktober 1724 i 
Uggdal. De overtog Reiso br 1 omkring. 1666. Han havde tidligere tjent hos farbroderen Pe-
der Heie i 4 år. Hans fødested er ukendt, man han var sønnesøn af Torgeir Jonsson Mjøvotna. 
Muligvis var han søn af husmanden Jon på Reiso. Han var lagrettemand. 7 børn. Han blev gift 
med  
 
Ingeborg Torsteinsdatter Reiso 437 
 
Hun var født omkring 1644. Hun døde 88 år gl. i Reiso og blev begravet 14. december 1732 i 
Uggdal. Sammen fik de børnene:  
 

Marta Torgeirsdatter Reiso, født omkring 1670 og død omkring 1748. Hun blev gift 
med Ola Jonson Storesetre (o.1675-1739). De fæstede Storesetre 1712. Han var 
soldat i flere år fra 1696, siden militær lægdsmand. Han ejede en jakt sammen 
med Tomas Onarheim. 7 børn. Han døde 65 år gl. 
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Ingebrigt Torgeirson Reiso (ane 218), født omkring 1673 i Reiso. Hun døde i Borgjo 
og blev begravet 7. juni 1733 i Uggdal. Han blev gift med Guri Olsdatter Ver-
medal. 

Anna Torgeirsdatter Reiso, født omkring 1675. Hun døde 74 år gl. i Singelstad og 
blev  begravet 25. september 1740 i Uggdal. Hun blev (1) gift omkring 1701 med 
Nils Kristofferson Onarheim (o.1665-o.1705). De fæstede Singelseter br 1 i be-
gyndelsen af 1690'erne. 2+2 børn. 
 
Hun blev (2) gift omkring 1705 med Ola d.y. Jonson Storesetre (o.1685-o.1721). 
Han fik fæstebrev af Lysekloster 1705. Anna blev enke i 1724 og drev gården til 
sønnen overtog 1734. 3 børn. 

Synneva Torgeirsdatter Reiso, født efter 1680 i Reiso. Hun døde 81 år gl. i Søreid, 
Tysnes, og blevegravet 2. november 1760 i Uggdal. Hun blev (1) gift med 
Sebjørn Jacobson Håviskeland (o.1693-o.1721). De fæstede Søreid br 4 omk 
1718. Hun drev gården alene efter hans død 1721-28, hvor hun giftede sig igen. 1 
barn.  
 
Hun blev (2) gift med Lars Ådneson Hidlesvikjo (født omkring 1706). De fæste-
de på Søreid - men det var ikke noget lykkeligt ægteskab. I 1741 flygtede han bort 
sammen med tjenestepigen Elsa Pedersdatter Nordbost. 

Torstein Torgeirson Reiso, født omkring 1683 og død omkring 1748. Anna og Tor-
stein overtog en del af hans fars jord på Reiso omkringring 1715 og resten 1720. 
De havde tidligere drevet Borgjo br 1 i flere år. Han var på vilkår, da han i 1747 
giftede sig for 3. gang og flyttede til Nera Kleppa. Han blev (1) gift med Anna 
Olsdatter.  Han blev (2) gift med Brita Askjelsdatter Singelstad (o.1685-1740). 
Han blev (3) gift 23. juli 1747 i Uggdal med Marta (Mari) Hansdatter Søra-
Holma. 

Jon Torgeirson Reiso, født omkring 1689 og død inden 1748. Han var trolig ude som 
soldat 1711, var gift 1732 og død før 1748 - uden livsarvinger. Trolig bosat uden 
for Tysnes. 

Ola Torgeirson Reiso, født omkring 1692 i Reiso. Han fæstede Reiso br 3 1725. Han 
havde da boet på Bakka br 3 i 10 år. Han opsagde halvdelen af jorden omkring-
ring 1740 og fortsatte på br 4 (nyt). Han købte jorden af Andreas Heiberg 1753. 
1760 solgte han bruget til stedsønnen Hans, men de blev der selv indtil de døde. 1 
søn. Han døde 70 år gl. i Reiso og blev begravet 28. december 1764 i Uggdal. Han 
blev (1) gift med Brita Danielsdatter Vadla (e.1670-1747). Han blev (2) gift 
1748 med Brita Johannesdatter Øvra-Drongje (o.1712-1775). 

 
 
Ola Kristoffersson Onarheim 438 
 
Han var født omkring 1650. Han var trolig gift med en datter af Ola Håheim. Han er nævnt 
første gang på Vermedal br 3 1695. Måske havde han før boet på Kattaland. De var "af slet 
Vilkor" i 1701, men de klarede dog, at betale skatterne. Han blev gift med 
 
Marta Olsdatter Håheim 439 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Brita Olsdatter Vermedal, født omkring 1675. Hun blev gift omkring 1695 med An-
dor Larsson Øvra-Helland (o.1672-o.1733). De fæstede Vermedal br 1 omk 
1695 og drev gården til han døde. Han var militær lægdsmand. 6 børn. 
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Guri Olsdatter Vermedal (ane 219), født omkring 1678 i Vermedal. Hun døde i 
Borgjo og blev begravet 14. december 1749 i Uggdal. Hun blev gift med In-
gebrigt Torgeirson Reiso. 

Mari Olsdatter Vermedal, født omkring 1680. Hun døde 80 år gl. i Kongsvik og blev 
begravet 1. juli 1753 i Uggdal. Hun blev (1) gift med Jørgen Jacobson Nera-
Dalland (o.1678-o.1716). De fæstede St Kongsvik br 1 1704. Han fæstede jorden 
af præsten Abel, som han havde tjent hos. Han var lagrettemand og militær 
lægdsmand. Han var med til at ligne dagsskatten 1714. 4 børn. 
 
Hun blev (2) gift 1717 med Johannes Henrikson Skjolda (o.1685-1748). Han 
fæstede St Kongsvik br 1 ved sit ægteskab med enken Mari i 1717, og de drev 
gården frem til 1740'erne. Han var militær lægdsmand og rejste på vintersildefi-
skeri. 1 søn. Han døde 64 år gl. 

Kari Olsdatter Vermedal, født ind 1690 og død omkring 1747. Hun blev (1) gift 1708 
med Halstein Hansson Vattedal (o.1682-o.1711). De fæstede Vermedal br 3, da 
de giftede sig. Han var soldat i 1703 og døde østpå i Ti-årskrigen. 
 
Hun blev (2) gift omkring 1712 med Ola Johannesson Onarheim (o.1694-
o.1718). Ved sit giftermål med enken Kari fæstede han Vermedal br 3. Han var 
også soldat fra 1703, men han blev først sendt østpå i de sidste krigsår. Han døde i 
krigen. 2 børn.  
 
Hun blev (3) gift 20 juli 1727 i Tysnes med Rasmus Johannesson Grimsland 
(o.1693-1768). Kari og Rasmus overtog hans forældres jord på Grimsland br 3. 
1741 fik hendes søn fra 2. ægteskab halvdelen af jorden (nyt br 4). Han rejste på 
fiskeri om vinteren. Han var med i Den store nordiske krig fra 1713-19 og var se-
nere militær lægdsmand. Han ejede jord i Øvre Humlevik. Ved hans død var boet 
fallit. 0+0+1 barn. Han blev 82 år gl. 

 
 
Ørjon Monsson Solheim 440 
 
Han var født omkring 1658 og døde omkring 1715. Ved sit giftermål med enken Guri, overtog 
han Mjøvotna i 1679. De stod sig godt. Ved hendes død var boet på 107 daler (netto) plus jord 
i Mjøvotna og Nera Støle. Hun og 2 børn døde trolig af en smitsom sygdom. Efter Guris død 
købte han Hodlekje br 1 og i 1704 odelsretten. Han var mellem de mest velanskrevne i pasto-
ratet. Han var lagrettemand og betalte 2 daler i krigsskat. Hans bo blev opgjort til 265 daler. 
Efter ham er Hodlekje br 1 til vore dage gået i arv fra far til søn. Han blev gift med (1) Guri 
Nilsdatter Uggdal. Hun var født omkring 1650 og døde omkring 1692. Sammen fik de bør-
nene: 
 

Inger Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1681. Hun døde i Mjøvotna, Tysnes, og 
blev begravet 15. november 1733 i Onarheim. Hun tjente forskellige steder på 
Tysnes og døde på Mjøvotna. 

Hans Ørjonson Hodlekje, født omkring 1684 og død 1692. 
Anna Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1687 og død omkring 1753. Hun tjente 

forskellige steder på Tysnes. I 1737 afgav hun sin arvede jord til broderen Ola, 
mod at han gav hende kost og logi til hun døde. 

Kristi Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1690 og død 1692. Hun døde ved juletid 
1692 sammen med moderen og broderen Hans. 

Guri Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1692, og død efter 1724. Hun tjente hos 
Nils Langeland 1715. Det var trolig hende, som i 1724 blev gift med Ivar Peder-
son Espevikjo. 
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Ørjon Monsson blev (2) gift 1693 med  
 
Guro Monsdatter Sjo, Fjelberg 441 
 
Hun døde omkring 1717. Sammen fik de børnene: 
 

Ola Ørjonson Hodlekje (ane 220), født omkring 1694 i Hollekje og død 1762. Han 
blev gift omkring 1718 med Synneva Jacobsdatter Uggdal. 

Mons Ørjonson Hodlekje, født omkring 1698 og død inden 1714. 
Nils Ørjonson Hodlekje, født omkring 1702 og død 1749. De drev en del af Hodlekje 

br 1 1728-32, hvorefter de købte Tegland br 1. De var tidligt ude med samlivet, 
men han slap for bøde, fordi han var soldat. 7 børn. Han blev gift 27. oktober 
1726 i Uggdal med Anna Olsdatter Uggdal (o.1702-57). 

Guri d.y. Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1705 og død efter 1717. 
Kristi Ørjonsdatter Hodlekje, født omkring 1707 og død efter 1724. Hun er nævnt 

1724 med formynderen Nils Eie i Skånevik. Ellers ukendt. 
 
 
Jacob Nilsson Uggdal 442 = 162 
 
Gift med 
 
Brita Hansdatter Håland 443 = 163 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 162 og 163). 
 
 
Hans Hansson 444 
 
Han var født omkring 1654 og døde 1732. Elsa og Hans kom til Nora Grøtei omkring 1675. 
Deres ophav er ukendt. De var velhavende og velanskrevne. Måske kom de fra Bergen. Om-
kringring 1693-1732 var Hans klokker i Tysnes. Omkring 1693 fik han skøde på gården. Han 
byggede et rigtigt hus. For at slippe for skat undervurderede han bevidst formuen. Ved Elsas 
død i 1709 blev der registreret en formue på 339 daler i boet, bl.a. havde de en edderdunsdy-
ne. Hans deltog i "oprøret" mod fogeden i 1714 vedr. betaling af den forhadte dagsskat. Han 
blev (1) gift med 
 
Elsa Hansdatter 445 
 
Hun døde omkring 1709. Sammen fik de børnene:  
 

Hans Hansson Nora-Grøtei, født omkring 1676 og død omkring 1717. Ved sit gifter-
mål med enken Ragnhild overtog han fæstet på Myklestad br 1. Han var lagrette-
mand og kirkeværge for Uggdalkirken 1711-13. Han var med til at udskrive dags-
skatten 1714. I 1700 solgte han jord i Hjartåker. Han ejede sildegarn og rejste på 
vintersildefiskeri. Ragnhild blev begravet inde i Uggdalkirken (- så uden midler 
var de vel næppe). Ingen børn. Han blev gift med Ragnhild Olsdatter Åse 
(o.1660-o.1718). 

Anna Hansdatter Nera-Grøtei, død i Epland, Tysnes, og begravet 28. juni 1733 i 
Uggdal. Hun blev gift omkring 1702 med Hans Endreson Nera-Hope (o.1660-
1733). Hans og hans første kone boede på Nera Hope fra omkring 1690 indtil går-
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den blev fogedgård (1701). Derefter boede de en kort tid på Nese br 2, inden de 
kom til Epland 1703/04. Han fik skøde i 1702 og løste odelen fra Rosenkrantz i 
1711 for 25 daler. Der var god skov på Epland, og han drev trolig trælasthandel. 
Han var lagrettemand og militær lægdsmand og med til kirkejordsbefaring i 1724. 
De var velstående. Samtidig med købet af Epland købte han jord i Ersvær og Søra 
Amland for tilsammen 190 daler. 1+1 barn. 

Kristen Hansson Nora-Grøtei (ane 222), født omkring 1685 i Grøtei. Han døde i 
Myklestad og blev begravet 24. april 1757 i Uggdal. Han blev gift omkring 
1717med Barbro Olsdatter Hodlekje. 

Lars Hansson Nera-Grøtei, født omkring 1689 og død efter 1709. Han var trolig sol-
dat (nævnt 1709) og forsvandt østpå. 

Marta Hansdatter Nera-Grøtei, født omkring 1691. Gift med Anders Børtveit, 
Stord. 

Margrete Hansdatter Nera-Grøtei, født omkring 1692 i Grøtei. Hun døde 76 år gl. i 
Kongsvik og blev begravet 20. marts 1768 i Uggdal, Uggdal. Hun blev (1) gift 
med Ola Størkson Nera-Gjelland (o1688-1731). De fæstede 2/3 af Økland S 
1712 og resten 1715. Han drev trælasthandel sammen med svogeren Hans Epland. 
De var velhavende. Efter hans død opsagde enken halvdelen af jorden. 10 børn. 
 
Hun blev (2) gift 26. april 1734 i Uggdal med Nils Hansson Epland (o1692-
1759). Også kaldt Johansen. De drev halvdelen af Økland S fra 1734 til slutningen 
af 1740'erne, hvor de flyttede til Klubben. Det gik ned ad bakke for dem. 2 børn. 
Han døde 69 år gl. 

Malene Hansdatter Nera-Grøtei, født omkring 1696 i Grøtei. Hun døde 88 år gl. i 
Amland og blev begravet 2. maj 1779 i Onarheim. Hun blev (1) gift omkring 1714 
med Mikkel Sjurson Uggdal (o.1675-o.1719). Han overtog Uggdal br 1 1698/99, 
da stedmoderen flyttede til Gjerstad. Som forfædrene var han mellem de fremme-
ste og rigeste bønder i sognet. Han ejede også en del af br 7. Han måtte betale 
krigsskat i 1714 (- det var en særskat for de rige). Han var lagrettemand 1703-19 
og militær lægdsmand. Sagnet vil, at han tungtlæsset med en børe faldt gennem 
isen på Vermedalsvannet - og naboen Peder Johs. Opdal, som hørte ham, ville ik-
ke hjælpe ham. 4+2 børn. 
 
Hun blev (2) gift omkring 1719 med Samuel Hansson Kleppa, Strandvik 
(o.1686-1733). Ved sit giftermål med enken Kristi overtog han Øvra Hamarhaug. 
Efter Kristis død, giftede han sig igen med Malene. De drev halvdelen af Uggdal 
br 1 en tid, men flyttede så til Lille Amland 1722. De ejede jorden. De klarede sig 
godt. I hans bo var der værdier for 154 daler (netto). Han var lagrettemand. Hun 
drev gården videre til 1754, alene med små børn. Derefter fik hun vilkår. 7 børn. 

 
Han blev gift med (2) Anna Johanna Andersdtr Heiberg, Bekkjarve. Hendes far var gæst-
giver i Bekjarvik. Sammen fik de børnene: 
 

Marta Hansdatter Nera-Grøtei, død omkring 1735. "Klokkerens pigebarn". 
Elsa Johanna Hansdatter Nera-Grøtei, født 1730 og død efter 1746. Hun arvede for-

skellige midler og i 1746 var der en sag om forrentning af midlerne. Ukendt 
skæbne efter 1746 - måske flyttede hun til Bergen. 

 
 
Ola Nilsson Uggdal 446 
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Han var født omkring 1654 og døde omkring 1694. Han overtog Hoddlekje br 1 efter brode-
ren Jacob i 1686. Ved mageskifter fik han ejendomsretten på gården. Han blev begravet inde i 
Uggdalkirken sammen med et barn. Han blev gift med 
 
Ragnhild Olsdatter Åse 447 
 
Hun var født omkring 1660 og døde 1718. Sammen fik de datteren: 
 

Barbro Olsdatter Hodlekje (ane 223), født omkring 1691 i Hollekje. Hun døde i 
Myklestad og blev begravet 22. marts 1750 i Uggdal. Hun blev gift omkring 1717 
med Kristen Hansson Nora-Grøtei. 

 
Ragnhild Olsdatter blev (2) gift med Anders Olson Hjartåker, Strandvik. Han var født om-
kring 1654 og døde 1696. Anders overtog Myklestad br 1 ved sit giftermål med enken Kristi 
omkring 1675. Han ejede ellers odeljord m.m. i Hjartåker, samt et savbrug. Han var lensmand 
i Uggdal skibsrederi 1683/84 og 1688 og ofte lagrettemand. De var velstående. Han havde 
fiskegarn og ejede en jakt. Anders kunne læse og skrive og kendte fødselsdatoerne på alle sine 
børn. Sammen fik de datteren: 
 

Dordi Andersdatter Myklestad, født omkring 1697 i Myklestad. Hun døde 70 år gl. i 
Opdal og blev begravet 26. august 1774 i Onarheim. Hun blev gift omkring 1722 
med Sjur Mikkelson Uggdal (o.1701-83). Han overtog tidligt Uggdal br 1, halv-
delen 1719 og resten 1722. Men han var igangsættende og holdt velstanden oppe 
på bruget. Gennem arv fik han hele faderens jord. Han var smed. 8 børn. Han dø-
de 80 år gl. 

 
Ragnhild Olsdatter blev (3) gift med Hans Hansson Nora-Grøtei. Han var født omkring 
1676 og døde omkring 1717. Ved sit giftermål med enken Ragnhild overtog han fæstet på 
Myklestad br 1. Han var lagrettemand og kirkeværge for Uggdalkirken 1711-13. Han var med 
til at udskrive dagsskatten 1714. I 1700 solgte han jord i Hjartåker. Han ejede sildegarn og 
rejste på vintersildefiskeri. Ragnhild blev begravet inde i Uggdalkirken (- så uden midler var 
de vel næppe). Ingen børn. 
 
 

Ola Andersson Økland 454 = 384 
 
Gift med 
 
Anna Larsdatter Færavåg 455 = 385 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 384 og 385). 
 
 
Jon Olson på Håvik 468 
 
Han døde 1657 i Strandvik. Han er nævnt som bruger af Håvik br 3 1648-57. Han havde en 
del af gården, og resten havde hendes søn Anders af første ægteskab. Han ejede al fri jord på 
Håvik. Han blev gift 1648 i Strandvik med 
 
Kari Andersdatter Håvik 469 
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Hun var født 1612 i Håvik, Strandvik, og døde 1691 i Strandvik. Hun sad med halvdelen af 
Håvik som enke 1657-66. Hun havde arvet denne jord efter moderen. Hun blev (1) gift om-
kring 1632 i Strandvik med Stein Lauritson Håvik. Han døde omkring 1648. Sammen fik de 
børnene: 
 

Anders Stenson Håvik, født omkring 1633 i Håvik, Strandvik og død 1711 i Strandvik. 
Han giftede sig 1660/61 med Ingeborg (o.1633-1705). Han var lensmand og brug-
te en del af Håvik br 3 mens moderen levede, senere hele bruget. I hans bo var der 
aktiver for 540 rd. samt fæsteafgifter. I Ingeborgs bo var der løsøre for 628 rd. 
samt odelsgods i Håvik, Vanvik, Baldersheim, Bakka og Frøland i Samnanger – i 
alt 1 134 rd. 

Ingeborg Stensdatter Håvik, født 1635 i Håvik og død 1705 i Fusa. Hun giftede sig 
1654 med Anders Lasseson Berge fra Berge, Fusa, (o.1623-1706) og bosatte sig 
der. 

Brita Stensdatter Håvik (ane 409), død efter 1710. Hun blev gift 1657 med Knud 
Olufson Eikeland. 

Marita Stensdatter Håvik, død 1669. Hun giftede sig 1660 med Oluff Endreson 
Sundvor-Lygre (1621-1702), bosat i Lygre. 

Anna Stensdatter Håvik, død 1714. Hun giftede sig omkring 1665 med Erik Jonson 
Hammarhaug (1620-79) og flyttede til Sundfjord. 

Ingegerd Stensdatter Håvik, død 1669. Hun giftede sig med Steffen Kristofferson 
Lillevik (o.1622-1686) og bosatte sig der. 

 
Kari Andersdatter giftede sig (2) 1648 i Strandvik med Jon Olson Håvik (død 1657 i Strand-
vik). Han er nævnt som bruger af Håvik br 3 1648-57. Han havde en del af gården, og resten 
havde hendes søn Anders af første ægteskab. Han ejede al fri jord på Håvik. Sammen fik de 
børnene 
 

Sten Jonson Håvik, født omkring 1649 og død 1721. Han bosatte sig på Hauge (br 37). 
1672 giftede han sig med Magdalene Heinesdatter fra Kysnes, Strandebarm. 

Ole Jonson Håvik. Han giftede sig med Anna Foer og bosatte sig på Foer. 
Lars Jonson Håvik (ane 234), født 1654 i Håvik, Strandvik, og død 1702 i Strandvik. 

Han blev gift 1679 i Strandvik med Agate Alfsdatter Femanger. 
 
Kari Andersdatter giftede sig (3) 1677 i Strandvik med Arne Bårdson Legland. Han var født 
1652 i Legland, Strandvik, og døde 1687 i Strandvik. 
 
 
Alf Olufson Eikeland, Fusa 470 
 
Han var født 1634 i Eikeland, Fusa, og døde 1725 i Femanger, Strandvik. 1670 købte han og 
Anna Larsdatter, som boede på Toft i Strandvig Lyseklostrets 2 gårde i Femanger, Strandvik. 
1687 overtog han hele Femanger, idet han helst ville "ha det musfritt" omkringring sig. Sene-
re flyttede han til Skår. Han blev gift omkring 1758 i Strandvik med 
 
Anna Mortensdatter Nordtveit 471 
 
Hun var født 1638 i Nordtveit, Strandvik, og døde 1725 i Femanger, Strandvik. De fik børne-
ne: 
 

Ole Alfson Femanger, født omkring 1659 i Femanger og død 1723 i Femanger. Han 
giftede sig med Marta Andersdatter (1677-1723) og overtog Femanger efter for-
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ældrene. Han var bruger her 1695-1723. 1723 fik han skøde på halvdelen af sav-
bruget. 

Haldor Alfson Femanger, født omkring 1667 i Femanger, død 1743. Han giftede sig 
1732 med Mette Steensdatter Lygre (1703-47) og bosatte sig i Sundevik i Luk-
sund og Skår, Strandvik. Barnløse. 

Johannes Alfson Femanger, født 1669 i Femanger. Han blev omkring 1708 gift og 
havde en datter Alis. 

Agate Alfsdatter Femanger (ane 235), født 1659 i Femanger, død 1739 i Strandvik. 
Hun blev (1) gift 1679 med Lars Jonson Håvik (1654-1702). Han bosatte sig på 
Legland i Strandvik sogn, hvor han var selvejer. Hun blev (2) gift 1703 med Mi-
chel Monsson Bjørndal (1678-1760). 1701 var han "Bonde, selveier og lever 
vel". 1733 ejede han noget af jorden på Legland og brugte godt 1 lp smør. Han 
døde i Nerhovda. 

Magdalene Alfsdatter Femanger, født 1663 i Femanger, død 1709 i Strandvik. Hun 
blev 1702 gift med Bagge Pederson Waage (1671-1729) og bosat på Nedre Våge 
i Strandvik sogn. 

Alis Alfsdatter Femanger, født 1673 i Femanger, død eft 1725. Hun giftede sig 1698 
med Kristen Larson Baldersheim. Hun var enke på Hovland 1725. 

Anna Alfsdatter Femanger, født 1676 i Femanger. Hun giftede sig 1713 med Johan-
nes Nilsson Skår og bosatte sig på Grønestølen. 

Ingeborg Alfsdatter Femanger, født 1679 i Femanger, død 1754. Hun giftede sig 1717 
med Hans Hansen Kleppe og bosatte sig på Svinastein (Strandvik). 

 
 

10. generation 
 
Henrik Skjolda 512 
 
Skjolda lå øde hen i senmiddelalderen. I 1590'erne blev den ryddet og beboet igen, selv om 
den blev betegnet øde i 1601. Ola Sjurson Bakka var trolig den som bosatte sig her engang i 
1590'erne. Han flyttede senere til Hodlekje. 
 
Henrik Skjolda er nævnt på gården 1603-18. Han døde omkring 1618. Han var trolig af Bakka 
slægten. Han blev gift med 
 
Brita 513 
 
Hun døde efter 1624. De fik børnene: 
 

Ola Henrikson Skjolda (ane 256), født omkring 1600 og død 1668. Han blev (1) gift 
med Anna Kolbeinsdatter Meland. Han blev (2) gift med Marta Kolbeinsdat-
ter Meland, død efter 1692. 

Rasmus Henrikson Skjolda. Nævnt 1619 og trolig søn af Henrik Skjolda. 
Ørjan Henrikson Skjolda, født omkring 1600 og død efter 1669. De overtog Øvra 

Gjøvåg omkring 1630. En af dem var trolig af Gjøvåg slægt. Ørjan var mellem de 
mest velanskrevne på Reksteren. Han var lagrettemand i 1650 og 60'erne. De lod 
jorden gå fra sig 1665, hvorefter de fik vilkår på gården. Han blev (1) gift med 
Synneva, død efter 1645. Han blev (2) gift med Guri Sebjørnsdatter Stora-
Godøy. 

Guri Henriksdatter Skjolda. Hun blev (1) gift med Ola Skjolda, død efter 1624. Hun 
blev (2) gift med Ådne Skjolda 
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Kolbein Arneson Meland 514 
 
Jon Meland er nævnt i 1591, som den første kendte mand på gården Meland. Han dyrkede 
jorden op og byggede huse. 
 
Kolbein Arneson (muligvis Ådneson Li) overtog derefter gården, som var en selvejergård. 
Han var lensmand 1606-18 for Halsnøy Kloster og velstående. Fra 1624/25 til 1628 drev han 
hele gården, hvorefter den blev delt op i to brug. Han blev tildelt flere bøder, bl.a. måtte han 
betale 5 daler for at have "besovet sin fæstekvinde" før brylluppet. Han døde omkring 1622. 
Navnet på hans første hustru kendes ikke. Sammen med hende fik han børnene: 
 

Anna Kolbeinsdatter Meland. Hun blev gift med Ola Henrikson Skjolda. (Se søste-
ren Marta nedenfor). 

Marta Kolbeinsdatter Meland (ane 257), død eft 1692.  Hun blev gift med Ola Hen-
rikson Skjolda. 

Adelus Kolbeinsdatter Meland. Hun blev gift med Mattis Larsson Myklebust. De 
overtog Myklebust br 1 omkring 1614 og drev den i 50 år. Han arvede jord i Hov-
land, mens hun arvede jord i Ådland, Otteråen og Meland (br 2). Sidstnævnte drev 
de selv. De var velstående. 5 børn. 

Ukendt Kolbeinsdatter Meland, død inden 1645. Hun blev gift med Jon Johannesson 
Tveit. De overtog Tveit br 2 efter hans mor. Hun arvede jord i Haga, Bogstad og 
Otteråen. De var selvejere - men Axel Mowat overtog i deres sidste år. 3 kendte 
børn. 

 
Kolbein Arneson blev (2) gift omkring 1618 med Elisabeth Augustinusdatter. De fik ingen 
børn sammen. 
 
 
Ola Tegland 520 
 
Historien om Tegland br 6 går tilbage til før 1520, hvor 2/3 af gården tilhørte dette brug. 1/4 
blev omkring 1600 skilt fra som br 7 og i 1670 blev br 6a skilt fra. Omkring 1720 blev så br 
6b skiftet ud og senere overført til br 7, så br 6 efterhånden kun omfattede 1/4 af Tegland. 
 
Ole Tegland er nævnt 1597-1618. Han var lensmand i Tysnes sogn omkring 1600-10. Han 
døde inden 1618. Hans enke sad på jorden 1618-25. Hendes navn kendes ikke. Af deres børn 
kendes: 
 

Johannes Olson Tegland (ane 260), født omkring 1600 og død efter 1670. Han blev 
(1) gift med Eli Abelsdatter, død efter 1645. Han blev (2) gift med Marta El-
lingsdatter Uggdal (Midtstov), død 1670 i Tegland. 

 
 
Abel Rasmusson 522 
 
Han var født omkring 1590 og døde omkring 1635. Han kom fra Hamre sogn, og var sogne-
præst på Tysnes fra 1619 til sin død omkring 1635. Han var ikke alene optaget af det åndelige. 
Ved siden af præstegården på Tysnes, havde han en del af Ve som avlsgård fra 1627, og fra 
1634 konge- og kirkegods i Øvre Gjerstad (gl br 1). Han ejede muligvis saven i Flatråker. Han 
blev ordineret i Bergen 25. november 1612 som kapellan for Peter Broch i Hamre. Han blev 
gift med 
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Gjertrud Paulsdatter 523 
 
Hun var muligvis datter af sorenskriveren Mons Knutson på Flatråker. I 1638, hvor sønnen 
Mons sælger hendes jord i Selle, Bremnes til Axel Mowat, bliver hun kaldt Gjertrud Paulsdat-
ter. Sammen fik de børnene: 
 

Karen (Kari) Abelsdatter. Hun blev gift 1642 med Mikkel Andersen. De bosatte sig i 
Indre Ve efter brylluppet, som er omtalt i et brev fra Byrge Juell til Axel Mowat. 
Mikkel var visitør (tolder) og flyttede sandsynligvis fra Ve til Leirvik i 1640'erne. 

Mons Abelson Hammer. Han brugte faderens slægtsnavn Hammer. Nævnt 1638. 
Eli Abelsdatter (ane 261), død efter 1645. Hun blev gift med Johannes Olson Teg-

land. 
NN1 Abelsdatter. Det er usikkert, om det var hende, som var gift med Samson. Hun 

blev gift med Samson Janson. Han kom til Ve i 1649. Han var lagrettemand i 
1650' og 60'erne. Han var sandsynligvis velstående. Hans ophav er ukendt. Måske 
var han af slægten Sle. Måske var han søn af Jan Frantson (Mentz) på Vevatn. Der 
kan også være slægtsskab til "dj Buscher". 7 børn. Hun blev muligvis gift igen 
med en husmand på Ytre Ve. 

NN2 Abelsdatter. Var hun gift med Guttorm Hodlekje 
 
Gjertrud Paulsdatter giftede sig (2) med den næste præst i embedet Abraham Jørgensen, født 
1610, død 1668. Han var præstesøn fra Hjørundfjorden i Sunnmøre. Han blev sognepræst på 
Tysnes 1637 og fra 1641 tillige provst for Sunnhordland. Han havde en del af Nera Gjerstad 
som avlsgård. Præstegården drev han med 4 tilsatte karle og lige så mange piger. Hertil kom 
Kjærafjordssaven. Han havde jord i Gjersvik og en tid hele Leite. Han var særdeles foretag-
som uden om det verdslige. Gjertrud døde omkring 1647. 
 
 
Mons Reidarson Kleppvik, Møkster 524 
 
Reiso var mellem de større gårde i sognet og beboet i hele senmiddelalderen. Der boede da én 
familie her. I sidste halvdel af 1500-tallet blev gården delt første gang. Mons ejede sammen 
med svogeren Anders Torsteinson Reiso fra 1590 til 1616. Han var trolig gift med Anders' 
søster. Han kom formodentligt fra Kleppsvik i Austevoll. Han fik en bøde på 13 daler for i 
nødværge at have slået Knud Olsen ihjel (1606). Af hans børn kendes: 
 

Torstein Monsson Reiso (ane 262), født omkring 1585 og død efter 1645. Han blev (2) 
gift inden 1645 med Marta. 

 
 
Jon Skjepavikjo 528 
 
Navnet Skjepavikjo kommer af at skibe, d.v.s. laste et skib. Navnet går tilbage til skottetiden i 
1500-tallet, hvor der blev udskibet store mængder tømmer herfra. På den tid var der savbrug 
her. Jon Skjepavikjo var måske den første, som boede på dette sted i præstegårdens skove 
(omkring 1640). Han var formentlig op i årene og havde været gårdbruger et andet sted i sog-
net. Han fik børnene: 
 

Jon Jonson Skjepavikjo. Han er nævnt bosat på Nera Dalland 1693 (br 3a). Han var 
muligvis gift med den tidligere ejers enke der. 
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Ola Jonson Skjepavikjo, født omkring 1620, død efter 1693. Han var husmand under 
Heggland i 1666 og boede formentlig i Kjerafjorden. Han kom nok dertil i 
1640'erne. 4 børn. Han blev gift med NN1 Rasmusdatter Heggland. 

Sjur Jonson Skjepavikjo (ane 264), død inden 1693. 
Peder Jonson Skjepavikjo, død omkring 1693. Han var trolig den første, som bosatte 

sig i Vetle Gøyo (i 1650'erne). Ejendommen blev selvstændigt matrikuleret 1665. 
Trolig gift med en datter af Rasmus Heggland. 4 børn, hvoraf en datter må formo-
des at have været gift med efterfølgeren på gården, Lars Vetle Gøyo. Han blev gift 
med NN2 Rasmusdatter Heggland. 

Johannes Jonson Skjepavikjo, død inden 1693. Formentlig bosat som husmand i 
Vågsneset. 1 datter. 

Marta Jonsdatter Skjepavikjo, død ind 1693. Hun blev gift med Rasmus Andersson 
Skår (o.1652-o.1705). Han fæstede Skår på Reksteren (br 1) i 1678. I 1701 blev 
de omtalt som "gemeene Bønder, Betaller dog deiris skatter aarlig". 2 børn.  

Gjertrud Jonsdatter Skjepavikjo, død inden 1693. Nok bosat på Nesse og Kvita-
voldsneset i Onarheim sogn. 

Ukendt Jonsdatter Skjepavikjo. 1 datter. Hun blev gift med Lars Håkonson Kirk-
hus, Ølve, Kvinnherad 

 
 
Torstein Rasmussen Heggland 532 
 
Han var født omkring 1615 og døde omkring 1670. Han var husmand i 1638, hvor han arbej-
dede for faderen. De overtog det meste af Heggland omkring 1645 og resten, d.v.s. moderens 
andel omkring 1659. Han var lagrettemand og jævnligt omtalt fra 1648-70. Han fik en påtale 
for ikke at have passet ordentligt på en fængslet tyv i Humlevik i 1658. Han blev gift inden 
1638 med 
 
Ragnhild 533 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Amund Torsteinson Heggland (ane 266), født omkring 1640 i Heggland og død om-
kring 1722 i Heggland. Han blev (1) gift med Kari Mikkelsdatter Stora-
Amland. Han blev (2) gift med Kari Asbjørnsdatter Øvra-Gjøvåg. 

Hans Torsteinson Heggland, født omkring 1647. Hun var enke fra Nortveit i Strand-
vik, hvor de begge havde boet i flere år. De overtog hele Ve i midten af 1680'erne. 
De var selvejere i Ve omkring 1693. Han høstede også en stump jord i Tegland og 
måtte senere betale skat heraf. Måske ejede han en del af Indre Ve i slutningen af 
1600-tallet. Han rejste på vintersildefiskeri og var handelsmand. Han var en anset 
mand i pastoratet: lagrettemand 1694-1717. Han er nævnt som soldat 1666 og 
1670. De skilte ½ af jorden fra omkring 1718 (br 1a) og fortsatte på resten (br 1b). 
De solgte 1725. Han døde 1728 i Ve, begravet 1728 i Tysnes. Ved hans begravel-
se er blot anført, at også han blev begravet i 1728. Han var da 98 år gl. Han blev 
gift 1677 med Magdele Nilsdatter Nes.  

Rasmus Torsteinson Heggland, født omkring 1656. Han var bosat i Ytre Ve i 1683 
(før broderen Hans overtog gården). Hans skæbne er ellers ukendt. 

Kristoffer Torsteinson Heggland. Han var soldat i 1660'erne. Ellers ukendt skæbne. 
 
 
Mikkel Larsson Færavåg 534 
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Han var født omkring 1615, død efter 1674. Kari og Mikkel overtog Stora Amland br 2 om-
kring 1645. Han var trolig i slægt med den tidligere ejer Tolleif Amland. Mikkel er nævnt så 
sent som 1674. Han blev gift med 
 
Kari Larsdatter Engjavikjo, Fitjar 535 
 
Hun var født omkring 1615i Engjavikjo, Fitjar. Sammen fik de børnene: 
 

Johannes Mikkelson Stora-Amland, født omkring 1645. Han var pladsmand i 
Eversvikjo i 1670'erne, man flyttede så til Nera Flygansvær (br 1). I sine 2 ægte-
skaber havde han 4+2 børn. 

Lars Mikkelson Stora-Amland. Bosat på Hovland, Fitjar. 
Kari Mikkelsdatter Stora-Amland (ane 267), Hun blev gift med Amund Torsteinson 

Heggland. 
NN Mikkelsdatter Stora-Amland. Gift med Lars Endreson Flatøy (død inden 1710). 

Flyttede trolig til Strandvik. 
Lars Mikkelson Stora-Amland, født omkring 1663. Gift (1) med enken Brita Salo-

monsdatter Hovland, Fitjar 
 
Mikkel Larsson var (2) gift med Guri Jørgensdatter Hovland. 
 
 
Tjøll (Kjell) Hidlesvikjo 536 
 
Hidlesvikjo lå øde i senmiddelalderen og blev taget i drift igen omkring 1560'erne. Der boede 
en familie på gården frem til 1880. Mons i Hidlesvikjo er den først kendte mand på stedet 
1590-1602. Muligvis ryddede han og tog gården i brug igen. Ådne Hidlesvikjo er nævnt 1603. 
Tjøll drev gården 1605-54. Han klarede sig godt i Hidlesvikjo. 2 sønner: Lars og Størk var 
udskrevne til soldater i 1638. Håkon var trolig hans 3. søn. Han blev gift med 
 
Brita 537 
 
Af deres børn kendes: 
 

Håkon Tjøllson Hidlesvikjo (ane 268), død omkring 1662. Han blev gift med Barbro 
Håkonsdatter Lande. 

 
 
Håkon Larsson 538 
 
Han døde omkring 1638. Han var gårdbruger på Lande og blev gift med 
 
Ingeborg Rasmusdatter Lande 539 
 
Hun var trolig datter af Rasmus. De boede i Håheim fra 1616 og kom til Lande 1635. Efter 
Håkons død drev hun gården til 1642, da bruget blev delt. Hun døde efter 1638. De fik børne-
ne: 
 

Anna Håkonsdatter Lande. Hun blev gift med Anders Tomasson (død 1661). Han 
havde Lande br 1 1628-61. Han fik i 1633 en bøde på 3 daler for uægteskabelig 
omgang med et kvindfolk på en Lyseklostergård. Han blev betegnet "ganske for-
armet" i 1640'erne. Anna var trolig datter af Håkon Lande. 
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Barbro Håkonsdatter Lande (ane 269), død eft 1682. Hun blev (1) gift med Håkon 
Tjøllson Hidlesvikjo. Hun blev (2) gift omkring 1664 med Nils Hansson Bel-
testad-Nera. 

Marta Håkonsdatter Lande. Hun blev gift med Johannes Nilsson Øvra-Humlevik 
(o.1620-92). De overtog Øvre Humlevik br 1 omk 1657 og drev den til hans død 
1692. Han var lagrettemand 1660-80'erne. Han havde del i en jakt. 6 børn. Marta 
var trolig datter af Håkon Lande. 

Rasmus Håkonson Lande, født omkring 1620 og død 1694. Han var trolig søn af Hå-
kon Lande. De fæstede baroniets andel af Økland i Lunde i 1660 og havde det 
frem til hans død. Ved hans død var boet fallit. 1 datter. Han blev gift med Inge-
borg Nilsdatter Sunda-Lukksund. Trolig datter af Nils Sunda. 

 
 
Åmund Sjurson Sandven, Kvam 548 
 
Han arvede jord i Århus og Nedre Folkedal. Han flyttede fra Kvam til Folkedal 1606 og i 
1616 til Hamre, hvor han også havde arvet jord. Her boede han i mange år. 5 børn. Han var 
muligvis gift 1. gang med Kristi NN. Han blev gift med 
 
Ingrid Gunnarsdatter Hakastad, Ulvik 549 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ivar Åmundson Hamre, født omkring 1610 i Folkedal, Granvin, ogød 1683. 
Sjur Åmundson Hamre (ane 274), født 1618 i Hamre og død 1704 i Granvin. Han blev 

gift med Gunnbjørg Nilsdatter Eide. Hun kom fra Midttun på Eide i Granvin 
sogn. 

Jon Åmundson Hamre (ane 276), født 1620 i Hamre og død 1692 i Granvin. Han blev 
gift med Ingeborg Nilsdatter Folkedal. 

Anna Åmundsdatter Hamre. 
Ingeborg Åmundsdatter Hamre. Hun blev gift med Aslak Eirikson Utne. Han boede 

i Århus i Folkedal 1635-50. Han er nævnt som bondelensmand 1647. Han fik 
halvdelen af gården af svigerfaderen. I 1650 overlod han gården til Jon Oddmund-
son og flyttede tilbage til Utne. 3 børn. 

 
 
Nils Hansson Eide 550 
 
Han var lensmand i Granvin 1635-54 og boede i Midttun i Eide. I 1619 svarede han 6 mæler 
(1 mæl = 16,2 l) i korntiende. I 1622 fik han sammen med naboen en bøde på 3 rd for ikke at 
have givet tiende af deres laksefiskeri. På Haukanes findes et krudthorn af ben med hans initi-
aler. 1625 købte han en odelspart i Kjerland for 4 rd. 3 børn. Han døde 1655 i Granvin. Bruget 
overgik efter hans død til Johannes Åmindson Espeland fra Jørdre. Af hans børn kendes: 
 

Gunnbjørg Nilsdatter Eide (ane 275), født 16xx. Hun blev gift med Sjur Åmundson 
Hamre. 

Ragnhild Nilsdatter Eide.  Det er formentlig hende som var gift med Johannes 
Åmundson Espeland på Jørdre. 

NN Nilsdatter Eide. Hun var gift med Ørjans Langaseter. 
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Åmund Sjurson Sandven, Kvam 552 = 548 
 
Gift med 
 
Ingrid Gunnarsdatter Hakastad, Ulvik 553 = 549 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 548 og 549). 
 
 
Nils Nilsson Gjersvik 554 
 
Han var født omkring 1600 i Tysnes, og døde 1660 i Granvin.  Han var trolig født på Nedre 
Humlevik på Tysnes, som han overtog og drev 1622-38. Han havde sav og ejede en del af 
Myrdal. 1615 betalte han en bøde for at have unddraget sig militærtjeneste. 1639 flyttede han 
til Medhus i Folkedal i Granvin sogn. Han arvede denne gård efter Olav Torbjørnsen Sandven 
i Kvam, som døde barnløs. Han ejede også ejendomme på Valland i Kvam og Samdal i Jon-
dal. Han var lagrettemand 1641 og 1648. Hans efterkommere - som hed Nils Nilsen i 7 led 
gennem 200 år - drev savbrug i Folkedal. 9 børn. Han blev (1) gift med 
 
Gurid Samsonsdatter Gjerde, Mauranger 555 
 
Hun døde inden 1654 i Granvin. Sammen fik de børnene: 
 

Ingeborg Nilsdatter Folkedal (ane 277), født omkring 1625 i Granvin. Hun blev gift 
med Jon Åmundson Hamre. 

Kristi Nilsdatter Folkedal født omkring 1630 i Granvin og død efter 1672. Hun blev 
gift med Lars Davidson Storegraven. 

Gunnbjørg Nilsdatter Folkedal (1616-76). Han var søn af sognepræst David Peder-
sen, som var sognepræst i Granvin 1608-42. Man ved ikke, hvornår Lars bosatte 
sig i Kvanndal, men han er opført som selvejer 1654. Fæsteren Bjørn måtte da for-
lade pladsen og bosætte sig på Holven. 9 børn. 

Barbro Nilsdatter Folkedal. Hun blev gift med Ørjans Gulleikson Langaseter, Kin-
sarvik. 

Ragnhild Nilsdatter Folkedal, død inden 1667 i Granvin. Hun blev gift med Johannes 
Åmundson Espeland (1630-70). Han var trolig gift med Ragnhild fra Folkedal. 
Han fæstede lensmandsgården på Eide til 1664, hvor den blev omdannet til kap-
tajnsgård. Derefter boede han på Dale og senere på Jørdre, hvor han var fæster fra 
1668-70. 5 + 1 barn. 

Nils Nilsen Folkedal, født 1637 i Granvin og død 1718 i Granvin. Han overtog Midt-
folkedal br 1 i Folkedal i Granvin sogn. I 1657 betalte han ½ rd i husdyrskat for 2 
heste, 1 okse og 4 køer. 5 + 10 børn. Han blev (1) gift med Guri Nilsdatter Op-
pheim, Ulvik, død efter 1674 i Granvin. Han blev (2) gift med Marita Pålsdatter 
Haugse. 

Hans Nilsen Folkedal, født 1642 i Granvin og død 1721 i Granvin. Han fik halvdelen 
af faderens gård i Midtfolkedal i Granvin sogn (br 3) i 1662. Hans brug blev kaldt 
Storstuen. 6 børn. Han blev gift med Ingeborg Olavsdatter Nesheim. 

Torbjørn Nilsen Folkedal. 
Torgrim Nilsen Folkedal. 

 
Nils Nilsson blev (2) gift efter 1654 med NN. 
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Guttorm Olavson Røynstrand 556 
 
Han var født 15xx i Granvin og døde efter 1657 i Granvin. På hans tid var Røynstrand delt i to 
brug (iflg jordebogen fra 1646), og han fæstede det ene 1629-57. Begge brug var "avlsbrug" 
for fogeden i Hardanger. 1647-51 var Røynstrand embedsgård og fra 1663 kaptajnsgård. Gut-
torm deltog i det offentlige liv - måske var han lensmand? Han var lagrettemand i flere år. 
Han ejede jord i Moe, Selland og Medås. Han blev gift med 
 
NN Snaresdatter Medås 557 
 
Hun døde efter 1635. Hun var søster til Lars Snareson på Medås. Ellers ukendt. Sammen fik 
de børnene: 
 

Olav Guttormson Røynstrand (ane 278), født 1632 i Granvin. Han blev gift med Kri-
sti Jonsdatter Eide. 

Johannes Guttormson Røynstrand født 1635 i Granvin og død 1690 i Granvin. Han 
kom trolig til Holven i Granvin sogn 1653 og var bruger 1655-66. I 1657 havde 
han følgende besætning på gården: 1 hest, 8 køer, 1 kvige, 1 vædder, 4 får. Han 
betalte 3 ort og 14 skilling i husdyrskat. 2 + 1 barn. Han blev (1) gift med Marita 
Brynjulvsdatter Kollanes. Han blev (2) gift med Jorunn Nilsdatter Nesheim, 
død 1708 i Granvin. 

Guri (Kari?) Guttormsdatter Røynstrand.  Hendes navn er usikkert. Blev hun gift til 
Brekke i Granvin sogn? 

 
 
Jon Anvedson Ystås 558 = 378 
 
Gift med 
 
Gerd Ingebrigtsdatter Eide 559 = 379 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 378 og 379). 
 
 
Eirik Åmundsen Øvre-Børve 560 
 
Det er uvist, hvor han boede. Han havde 2 børn. Han blev gift med 
 
Gurid Larsdatter 561 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Nils Eiriksen Øvre-Børve, født 1631 og død 1717. 
Tore Eirikson Øvre-Børve (ane 280). Han blev gift 1671 i Ullensvang med Marita 

Øysteinsdatter Velure. 
 
 
Øystein Asbjørnsen Velure 562 
 
Han døde efter 1667 i Ullensvang. Han har halvdelen af Velure 1647 og findes på skatteli-
sterne fra 1667. 1663 bliver han sammen med Ole Jåstad stævnet efter et ulykkestilfælde un-
der tømmerkøring i Bagnsnes. Drengen fik en tømmerstok over sig og døde af blodtab, da de 
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roede hjemover med ham. Han var kirkeværge 1641 og ofte lagrettemand. Han blev gift med 
(1) NN Arnesdatter. Sammen fik de børnene:  
 

Helge Øystienson Velure, født 1648 i Djønne, Ullensvang, og død 1733 i Ullensvang. 
Han døde på Nedre Børve. 

Anna Øysteinsdatter Velure, født 1649 i Djønne. Hun blev gift 1677 i Ullensvang 
med Nils Eirik Nedre-Børve. Han kom fra Nedre Børve br 4 i Ullensvang sogn. 

Jacob Øystenson Velure, født 1652 i Djønne og død efter 1664. 
Halldor Øysteinson Velure, født 1654 i Djønne og død 1677 i Marstrand. Han blev 

udkommanderet som soldat under Gyldenløvesfejden og faldt trolig ved stormen 
på Marstrand 13/6 1677. 

 
Øystein Asbjørnsen blev (2) gift med Guro Torsteinsdatter Djønne. De fik børnene: 
 

Marita Øysteinsdatter Velure (ane 281). Hun blev gift 1671 i Ullensvang med Tore 
Eirikson Øvre-Børve. 

Synneva Øysteinsdatter Velure, død 1729 i Ullensvang. Hun blev (1) gift 1675 i Ul-
lensvang med Eirik Sjurson Meland. Han kom fra Indre Meland br 1 i Ul-
lensvang. Hun blev (2) gift 1695 i Ullensvang med Per Ivarson Meland. Han 
kom fra Ytre Meland br 1 i Ullensvang sogn. 

Odd Øysteinson Velure, født 1663 i Ullensvang. 
Torstein Øysteinson Velure. De havde to børn. Han blev gift 1689 i Ullensvang med 

Marita Eiriksdatter. 
Asbjørn Øysteinson Velure, født 1666 i Ullensvang og død 1732 i Ullensvang. Han 

bosatte sig på Nedre Børve br 4 i Ullensvang sogn. 
 
 
Peder Lauritsson på Sandven 574 
 
Han er nævnt på Sandven fra 1636. 1647 brugte han hele Neditun (over 2 lp smør) og 1657 
havde han 2 heste, 19 køer, 14 geder og 23 får. Han var velagtet i bygden og ofte lagrette-
mand. Omkring 1640 var han kirkeværge. Han fæstede på Sandven, men ejede over 1 1/2 lp 
smør andre steder. Han blev gift med 
 
Herborg Larsdatter Torsnes 575 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Laurits Person Torsnes, født 1632 og død 1670. Han giftede sig med enken til Mikkel 
Person Bu, Astrid Sjursdatter, i 1654 og bosatte sig på Bu. 

Torbjørn Person Torsnes, født 1634 og død 1690. Han giftede sig med Helga Mik-
kelsdatter fra Bu og bosatte sig her. 

Guro Persdatter Torsnes (ane 287), født 1636 og død 1721. Hun blev gift med Håkon 
Steinson Sandven. 

 
 
Simon Villumson Våge 608 
 
Trolig søn af Villum Våge. De overtog Gripne omkring 1610 og havde gården frem til 1640. 
Han var velanskreven og selvejer i Gripne. Noget af jorden fæstede han dog bort. Han var 
lensmand i Tysnes sogn i begyndelsen af 1620'erne og 1627-40. Desuden var han kirkeværge 
en tid og ofte brugt som lagrettemand Omkring 1640 solgte han jorden og flyttede til Våge, 
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som måske var hans fødested. Der levede han siden som strandsidder. Han var velstående. 3 
børn. Han døde omkring 1662. Han blev gift med 
 
Lucia Tomasdatter 609 
 
Hun døde omkring 1657. De fik børnene: 
 

Johannes Simonsen Gripne (ane 304), født omkring 1616. Han blev (1) gift omkring 
1645 med Agate. Hun døde omkring 1650. Han blev (2) gift med Judita. 

Tomas Simonsson Gripne. Sandsynligvis var det en søn af Simon Villumsen, som i 
1643 tog borgerskab i Bergen med navnet Tommas Simenssen fra Opdal gjeld i 
Sunnhordland. 

Marta Simonsdatter Gripne. Hun blev gift med Johannes Gripne. De var gårdbruge-
re i Gripne br 1 1641-58, idet gården blev delt i to brug i 1640. 2 børn. 

 
 
Ole Willumson Nordtveit 628 
 
Han var født omkring 1585 i Nortveit, Strandvik, og døde efter 1648 i Strandvik. Han er 
nævnt på Nordtveit i Strandvik sogn 1626-48. Han var lensmand i Strandvik skipreid og hav-
de 1636 odel på 1½ lp smør her. Desuden ejede han 1½ lp smør i Bustatun i Odda, samt jord i 
Nedre Bolstad, Berge i Ølve og Haga. Han blev gift med 
 
Agathe Haga 629 
 
Hun kom formentlig fra Haga i Strandvik sogn. De fik børnene: 
 

Morten Olufson Nordtveit, født 1606 i Nortveit, Strandvik og død 1672 i Strandvik. 
Han brugte hele Nordtveit i Strandvik sogn. Bortset fra ½ lp smør som Halsnøy 
kloster ejede, var jorden hans. Han var lensmand. Han blev gift med Alis Johan-
nesdatter Humlevik. 

Willum Olufson Nordtveit (ane 314), født omkring 1620 i Nortveit og død 1676. Han 
blev gift med Magdele Nilsdatter Nes. 

Ole Olufson Nordtveit, født omkring 1610 i Nortveit og død 1714. Han giftede sig 
med Ingeborg Torbjørnsdatter Vindenes (1621-96) og bosatte sig på Tveit i 
Strandvik sogn. 

Guro Olsdatter Nordtveit. Hun giftede sig med Størk Hjertager, og senere Nils 
Sørtveit. Hun bosatte sig på Hjertager og senere Sørtveit. 

Karen Olsdatter Nordtveit. Hun er nævnt 1646. 
Herborg Olsdatter Nordtveit, død 1675. Hun giftede sig med Sjur Nilsson fra Nes på 

Varaldsøy. Han var lensmand og en stor jordbesidder. 
 
 
Nils Brynjulvson Nes 630 
 
Han var født 1608 og døde 1668. Han boede på Nes i Strandebarm sogn og var en stor jord-
ejer i Hardanger og lensmand en periode. Han fik børnene: 
 

Sjur Nilsson Nes, født 1630, død 1709. Han var gift med Herborg Olsdatter 
Nordtveit, død 1675. 

Brynjel Nilsson Nes, født 1655 og død 1676. Han var gift med Ingeborg Mortensdat-
ter Nordtveit og bosat på Nordtveit br 2. 
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Lars Nilsson Nes, født omkring 1635, død 1717. Han bosatte sig på Nernes og Spilde i 
Granvin. 

Magdele Nilsdatter Nes (ane 315), født omkring 1640 i Nes, Strandebarm. Hun døde 
88 år gl. i Ve, Tysnes, og blev begravet 13. april 1727 i Tysnes. Hun blev (1) gift 
med Willum Olufson Nordtveit, født omkring 1620 i Strandvik og død 1676. 
Hun blev (2) gift 1677 med Hans Torsteinson Heggland, født omkring 1647. 
Han døde i Ve og blev begravet 1728 i Tysnes. 

 
 
 
 
 
 
Nils Villumson Økland_S 640 
 
Han døde efter 1638. Han var trolig søn af Villum Økland. Han boede på Tveit 1633 og er 
sidste gang nævnt 1638. Han var måske far til Gabriel. Han var trolig gift med en datter af 
Elling Singelstad. Han blev gift med 
 
Ukendt Ellingsdatter Singelstad 641 
 
Af deres børn kendes: 
 

Gabriel Nilsson Tveit (ane 320), født omkring 1616 og død omkring 1695. 
 
 
Jacob Jørgenson 644 
 
Han var født omkring 1605 og død 1693. Han kommer trolig fra Espevikjo, men måske har de 
også boet på Hodnaneset, før de 1657 kommer til Laukhammar. Han var meget brugt som 
lagrettemand. 1671-86 var han klosterlensmand for Halsnøy klosters jorder på Tysnes. Han 
var også militær lægdsmand. Han blev (1) gift med 
 
Brita Olsdatter Laukhamar 645 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ivar Jacobson Øvra-Laukhamar (ane 322), født omkring 1632 og død inden 1693. 
Endre Jacobson Øvra-Laukhamar, født omkring 1645 og død inden 1693. Han var 

trolig forpagter i Barmen nogle år. Han var soldat omkring 1667. 2 børn. 
Ola Jacobson Øvra-Laukhamar, født omkring 1650 og død inden 1701. De overtog 

Hetlelia omkring 1680. Han var lagrettemand, sidste gang 1694. Død 1694/1701. 
4 børn. Han blev gift med Ingeleiv Ivardatter Flakka 

 
Jacob Jørgenson blev (2) gift omkring 1680 med Malena Andersdatter Nera-Laukhamar. 
Hun var født omkring 1655. Hun døde i Onarheim, Onarheim, og blev begravet 15. april 1731 
i Onarheim. Sammen fik de børnene: 
 

Ola d.y. Jacobson Øvra-Laukhamar, født omkring 1680 og død omkring 1750. Ola 
fæstede Flakka gl. br 2 1711. De havde det småt i de første år, men fik det vel 
bedre efterhånden. Han var lagrettemand. I 1747 opsagde han jorden p.g.a. alder-
dom. 0+5 børn. Han blev (1) gift omkring 1712 med Synneva Johannesdatter 
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Brekke. Hun døde 1733. Han blev (2) gift 28. februar 1734 i Onarheim med In-
geleiv Nilsdatter Hetlelio. Hun døde efter 1758. 

Anna Jacobsdatter Øvra-Laukhamar, født 1683 og død inden 1732. 
Anders Jacobson Øvra-Laukhamar, født omkring 1689 og død inden 1732. 

 
 
Jacob Lauritsson Sle 648 
 
Han var født omkring 1550 og døde omkring 1636. Jacob Sle bosatte sig på Årbakka (Frami-
gar) i Uggdal i 1570'erne. Han havde trolig odel på gården. Han nævnes blandt de mest vel-
stående bønder på Tysnes og har været sagnomspundet siden. Han var lagrettemand, men le-
vede ellers et stille og roligt liv. Han blev (1) gift med NN Larsdatter Hodlekje. Hun var 
født omkring 1550. De fik sønnen: 
 

Lars (Laurits) Jacobsson Uggdal, født omkring 1580 og død omkring 1660. Han var 
som sin far - Jacob Sle - en stor mand og ejede foruden det halve af Færavåg, jord 
i Uggdal, Hodlekje og Kleppa. Han kom let i klammeri med folk, og i løbet af 10 
år måtte han betale op til 31 daler i bøder (sv.t. værdien af 10 køer). Det gik også 
nedad med velstanden. I 1644 måtte han sælge jorden i Færavåg, hvorefter han le-
jede sig ind på gården. Da var alt anden jord også solgt fra. Men nogen fattig 
mand var han trods alt ikke. Han var skaffar (post/færgemand). Sønnerne Sebjørn 
og Lars overtog hver halvdelen af gården. Han blev gift omkring 1610 med Mar-
ta Sebjørnsdatter (o.1590-1669). 

 
Jacob Lauritsson blev (2) gift med 
 
Barbro Rolfsdatter To 649 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Brita Jacobsdatter Uggdal, død omkring 1656. Hun blev gift med Ola Knutson 
Myklastad. Han overtog 1636 2/3 af Myklestad br 1. Han og broderen Johannes 
solgte det gods, som de havde arvet i Agdestein. Han var lagrettemand. På et ting i 
Søreid i 1652 slog han i fuldskab Ola Leite ihjel. Han blev dødsdømt og kongen 
skulle have halvdelen af hans bo. Han forsvandt imidlertid og blev lyst fredløs. I 
1672 skriftede en mand ved navn Ola Knutson ved en bispevisitats i Tysnes, at 
han havde slået en mand ihjel og var bortrømt 24 år tidligere. Han havde i mel-
lemtiden været soldat. Bispen fandt, at han havde udstået sin straf. Han døde efter 
1672. 

Nils Jacobson Uggdal (ane 324), født omkring 1615 og død omkring 1685. Han blev 
gift med Ingeborg Olsdatter Hodlekje. 

Samson Jacobson Uggdal, født omkring 1620 og død eft 1692. De var husmandsfolk 
på Meland i flere år, senere boede de nok på Onarheim (Kvitevollneset). Omkring 
1668 overtog de Midtvåge gl. br 2. I 1675 solgte han odelsjord i Eikeland. Vel-
standen fra Uggdal fulgte dem ikke. Fra 1689 og 30 år frem lå bruget øde som 
følge af, at jordskred havde ødelagt store dele af ejendommen. Han blev gift med 
Brita Olsdatter Meland (død inden 1692). 

Hans Jacobson Uggdal, død omkring 1644. Han var trolig søn af Jacob Sle. Han var 
husmand i To, men ikke uformuende. 

Gjertrud Jacobsdatter Uggdal. Trolig en datter af Jacob Sle. Hun blev gift med Ola 
Olson Hodlekje (o.1600-61). (Se ane 650). 
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Ola Olson Hodlekje 650 
 
Han var født omkring 1600 og døde omkring 1661. Han overtog Hodlekje 1618-23. Han ejede 
jord på Halhjem, Bakka, Dale (Ølve), Nå og Helland (Ullensvang), Bru (Strandebarm) og 
Tveit (ikke Tysnes) m.fl. steder. Ola var den mest velstående bonde på Tysnes i sin tid. Han 
fungerede som leder af bønderne i "oprøret" mod fogeden på fjerdingstinget i Onarheim 1628. 
Bønderne gjorde oprør mod de stigende skatter. Han blev fængslet og indsat på Bergenshus, 
men senere blev han sat på fri fod og fik delvis oprejsning. Han var lagrettemand i Uggdal 
skibsrederi 1640-60. Han blev (1) gift med 
 
Anna Guttormsdatter Berge, Strandebarm 651 
 
Hun døde omkring 1645. Sammen fik de børnene: 
 

Ingeborg Olsdatter Hodlekje (ane 325), født omkring 1617 og død inden 1679. Hun 
blev gift med Nils Jacobson Uggdal. 

NN Olsdatter Hodlekje, død omkring 1661. Hun blev gift med Henrik Olson Meland 
(o.1620-o.1685). Stussvik er den største af gårdene på østsiden af Lukksund (fast-
landet). Den lå trolig øde i senmiddelalderen. Gården var imidlertid ressourcerig 
med skov og kort vej til fiskeri. Savbrug i Stussvikelven. Bønderne var derfor i 
ældre tid velstående. Op til 1844 var der kun en gård. Henrik blev gift med enken 
efter husmanden Amund (Stussvik). De overtog Stussvik efter hendes forældre 
1664. Henrik havde børn med Olsdatter, men de er døde før 1692. 

Guttorm Olson Hodlekje, født omkring 1622 og død omkring 1685. Han overtog 
halvdelen af faderens jord på Hodlekje 1664 og resten omkring 1670. Han ejede 
selv en mindre del af jorden, mens Nils Uggdal ejede resten. Dog ejede han jord 
andre steder (arv). Han var lensmand for Uggdal skibsråd 1671-76. Også kirke-
værge var han en tid. I 1676 flyttede han til Bergenshus som konstabel. Han var 
iøvrigt bådbygger og solgte bl.a. i 1664 3 både til skotterne. 3 børn. 

Mons Olson Hodlekje, født omkring 1624 og død efter 1643. Han mødte ikke på møn-
stringsting 1643 og fik en bøde på 1½ daler. 

Ola Olson Hodlekje, født omkring 1626 og død 1693. Ola og hans første kone flyttede 
ind på Øvra Humlevik (br 5) som selvejere 1648. Gården var vel arv efter faderen, 
måske havde han lavet mageskifter med faderen vedr. jord i Åkre, Ullensvang 
(købt af en moster). Omkring 1657 flyttede han til Berge i Strandebarm. Han var 
trolig gift 3 gange. 4 kendte børn. Han blev gift med Kari. 

Brita Olsdatter Hodlekje, død omkring 1696. Hun blev gift med Guldbrand Bottel-
son Borgjo (o.1636-o.1688). De overtog Berge efter hans bedstemor omkring 
1658. De kom begge fra velstående familier og stod sig godt. Ud over selvejerjord 
i Berge og Vattedal, ejede de jord i Dalland. Han var lagrettemand i 1660'erne og 
postbonde sammen med to andre i Vattedalen. De førte posten nordpå til Våge og 
sydpå til Bjelland (dengang fogedgård). Enken videførte dette job. Lønnen var en 
nedsættelse i skatten. Ved skiftet efter Brita blev ejendomsbesiddelserne delt mel-
lem arvingerne. 7 børn. 

Anna Olsdatter Hodlekje (ane 387), død i Vevatna, Tysnes, og begravet 6. januar 
1724 i Tysnes. Hun blev (1) gift med Johannes Johannesson Vevatna, død om-
kring 1660.  Hun blev (2) gift omkring 1660 med Mads Einarson Øvrevågen, 
Strandvik (o.1635-o.1721). 

Salomon Olson Hodlekje, født omkring 1640 og død omkring 1675. Han overtog 
Myklestad br 1 omkring 1664. Han var militær lægdsmand. De var særdeles vel-
stående. Ved boopgørelsen i 1668 efter Brita, var der værdier for over 200 daler. 
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De havde jord i Hodlekje, Berge og Hovland (Hardanger). Han blev (1) gift om-
kring 1665 med Brita Johannesdatter Håviskeland (død 1668). Han blev (2) 
gift med Kristi Monsdatter Øvra-Bruntveit, død omkring 1693. 

 
Ola Olson blev (2) gift med Gjertrud Jacobsdatter Uggdal. Hun var trolig en datter af Jacob 
Sle. 
 
 
Johannes Ådneson Nese 652 
 
Han døde omkring 1645. De overtog Håland 1601. De var mellem de mest velanskrevne i 
bygden. Han var lagrettemand 1632/33. I 1634 ejede han odelsjord i Støle. Han ejede længe 
jord i Nese (arv). Han blev gift med 
 
Herborg Endresdatter 653 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ola Johannesson Håland. Han var trolig søn af Johannes. Han deltog i driften af Hå-
land fra 1628. I 1646 blev gården, som da var ejet af Kristoffer Orning, udlagt til 
adelig sædegård og dermed skattefri. Kristoffer Orning boede dog næppe på Hå-
land. Han blev gift med Kari. 

Hans Johanneson Håland (ane 326), død 1668. Han blev gift med Randvei Endres-
datter Levåg, Fitjar. 

Ådne Johannesson Håland, død omkring 1642. Han kom trolig til Nera Hope gennem 
sit ægteskab med Brita, som overtog Hope efter sin første mand. Ådne var af vel-
havende slægt. Han er nævnt første gang på Hope 1628. I 1633 overtog hans bror 
Endre halvdelen af jorden. 3 børn. Han blev gift med Brita Nilsdatter Stora-
Gjersvik. 

Endre Johannesson Håland, født omkring 1610 og død efter 1675. Han var først hus-
mand på Nera Hope (1632/33), derefter medbruger ved broderen (1633). Fra 1642 
havde han hele bruget. Han satte sav op i elven sammen med naboer. Han var 
mellem de mest velanskrevne i pastoratet og ofte brugt som lagrettemand. De var 
velhavende. Han var militær lægdsmand (1675). Han blev gift omkring 1657 med 
Anna Jacobsdatter Øvra-Hope. 

 
 
Endre Levåg, Fitjar 654 
 
Han var født 15xx og døde 1656 i Fitjar. Han kom til Nedre Levåg i Fitjar sogn før 1621. Det 
antages, at han var en dattersøn af Mats Fartegson Skaga. 1638 blev han dømt for lejermål. 
Han var lensmand for Våg skipreid. Han fik meget dårlige hofter og måtte slutte som lens-
mand. Han beskyldte en omrejsende kone for at have forhekset ham. Efter forhør i 1650 blev 
hun dømt skyldig og brændt på bålet. Ved skiftet efter hans kone i 1669 var der kun få værdi-
er i boet. De ejede dog Levåg og jord i Nese på Tysnes. 3 kendte børn. Han blev gift med 
 
Brita Taraldsdatter Levåg 655 
 
Hun var født 15xx i Fitjar og døde 1668 i Fitjar. Sammen fik de børnene: 
 

Randvei Endresdatter Levåg, Fitjar (ane 327). Hun blev gift med Hans Johanneson 
Håland. 
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Tarald Endreson Levåg, født omkring 1629 i Fitjar og død inden 1692. Han giftede 
sig med Guri Bjørnsdatter Gauksheim (død efter 1719). Han var bruger af Ned-
re Levåg sammen med moderen, idet han overtog hele gården efter hende omkring 
1668. Han var velstående og ejede foruden Levåg jord i Hillesvik på Tysnes og 
lidt jord i Tislavoll. Han var muligvis lensmandsvikar 1683. Han var ofte lagret-
temand. 8 børn. 

Anna Endresdatter Levåg. Hun giftede sig til Rimbareid, Fitjar. 
 
 
Johannes Olson Tegland 656 = 260 
 
Gift med 
 
Eli Abelsdatter 657 = 261 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 260 og 261). 
 
 
Peder Torgeirson Mjøvotna 658 
 
Han var født omkring 1605 og døde omkring 1668. De overtog Store Heie br 4 med ødegår-
den Eikås i 1663. Peders bror Jeronimus overtog senere nabojorden (br 1). Peder var lens-
mand for Lysekloster 1643-62 og en velstandsmand. Han ejede selv jord, bl.a. i Folkenes i 
Bremnes og Tveit i Kinsarvik. Han blev gift med 
 
Kari 659 
 
Hun døde efter 1696. Sammen fik de børnene: 
 

Torgeir Pederson Store-Heie, født omkring 1633. Han var bosat i Bringedal i Kvinhe-
rad. Dette var også Lyseklosters jord. 

NN Pedersdatter Store-Heie (ane 329). Hun blev gift omkring 1661med Abel Johan-
nesson Tegland. 

Gjertrud Pedersdatter Store-Heie (ane 435), født omkring 1650 i Heie. Hun døde i 
Dalland og blev begravet 25. august 1727 i Uggdal. Hun blev (1) gift med Aksel 
Samsonson Indra-Ve. Hun blev (2) gift omkring 1682 med Ola Isakson Dal-
land. 

Ola Pederson Store-Heie, født omkring 1659 og død omkring 1692. Han overtog jor-
den i Heie br 4 efter sin mor inden 1680. 

 
 
Kolbein Andersland 664 
 
Andersland lå øde efter sortedøden omkring 1350. Da det er den højst beliggende gård med 
forholdsvis dårlige ressourcer, forblev gården øde til ind i 1600-tallet. Kolbein optog Anders-
land til drift. Han blev beskattet i 1610. Måske boede han i Færavåg 1605. Fra 1625 havde 
han en medbruger Ola. Han var lagrettemand 1619. Han ejede selv en del af jorden. Han døde 
omkring 1632. Han fik børnene: 
 

Ola Kolbeinson Andersland (ane 332), død omkring 1650. 
Johannes Kolbeinson Andersland, født omkring 1605 og død omkring 1694. Han fik 

skøde på Andersland 1651, men overtog først 1654. Han havde da været borte 
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nogle år, og Ola Hodlekje havde sat dyr ind og overtaget driften. Men Johannes 
vandt ved rettens hjælp. Omkring 1654 giftede han sig med enken Haldis på 
Borgjo, og han overtog derved fæstet på Borgjo. Fra 1665-85 boede han på 
Borgjo og stedsønnen Lars Bottelsen drev Andersland. Han var velstående. Få 
børn - ingen livsarvinger derefter. Han blev gift med Haldis Larsdatter Øvravå-
ge. 

Kari Kolbeinsdatter Andersland, død inden 1700. Hun blev gift med Anders Olson 
Uggdal (o.1618-69). De overtog Litlestova i Uggdal (br 9) efter hans stedmor i 
1654. De havde da boet 3 år på Andersland. Hun drev bruget videre efter hans død 
til op mod 1700. 2 børn. 

 
 
Svein Hansson Vattedal 668 
 
Svein var selvejer på en del af Berge. Han er nævnt 1597 og 1603 og fremefter. Han havde 
også odelsjord i Vattedal. Han var lagrettemand 1618. Han døde omkring 1648. Enken Marta 
drev gården videre til 1658. Hun var postbonde. Han blev gift med 
 
Marta Olsdatter Borgjo 669 
 
Hun døde efter 1658. De fik børnene: 
 

Synneva Sveinsdatter Berge. Nævnt 1645 - ellers ukendt. 
Anna Sveinsdatter. Hun blev gift med Ola Seløyo (født o.1610). De overtog Seløyo 

omkring 1640 og havde den ca. 40 år frem. Han var militær lægdsmand 1675. 2 
børn. 

Bottel Sveinson Berge (ane 334), født omkring 1600 og død omkring 1654. Han blev 
gift med Haldis Larsdatter Øvravåge. 

Brita Sveinsdatter Berge. Bosat i Botnen - Uggdal? 
 
 
Lasse (Lars) Guldbranson Øvravåge 670 
 
Han fæstede Øvra Våge af Halsnøy kloster i 1605 og havde den frem til sin død. Hans enke 
fortsatte på gården (nævnt 1643). Han ejede jord i Vermedal og måske på Nordbost og Åse 
(Reksteren). Måske var han gift med en datter af Hans Onarheim. Han døde omkring 1640. 
Han havde børnene: 
 

Haldis Larsdatter Øvravåge (ane 335). Hun blev (1) gift med Bottel Sveinson Berge. 
Hun blev (2) gift med Johannes Kolbeinson Andersland. 

Størk Larsson Øvravåge, død omkring 1667. Størk overtog en del af Øvravåge 1635 
og resten efter moderens død 1643. Han ejede jord i Vermedal, Nordbost og Hol-
ma på Bømlo. Han var lagrettemand i 1660'erne. Enken giftede sig igen. 4 børn. 

NN1 Larsdatter Øvrevåge. Hun blev gift med Henrik Olson Meland (o.1620-
o.1685). Stussvik er den største af gårdene på østsiden af Lukksund (fastlandet). 
Den lå trolig øde i senmiddelalderen. Gården var imidlertid ressourcerig med skov 
og kort vej til fiskeri. Savbrug i Stussvikelven. Bønderne var derfor i ældre tid 
velstående. Op til 1844 var der kun en gård. Henrik blev gift med enken efter 
husmanden Amund (Stussvik). De overtog Stussvik efter hendes forældre 1664. 
Henrik havde børn med Olsdatter, men de er døde før 1692. 

NN2 Larsdatter Øvravåge. Hun blev gift med Lars Mattison Myklebust (o.1625-
e.1680). Lars var trolig gift med en datter af Lars Øvravåge. De havde en del af 
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domkirkens (Bergen) jord fra 1657, siden hele bruget. Lars var en kort tid soldat i 
1654. Økonomisk gik det tilbage for dem og omkring 1680 måtte de opgive bru-
get p.g.a. fattigdom. 

 
 
Berendt Nagel 676 
 
Han var født 1550-70 og døde 16xx. Han fik borgerskab i Bergen 1592. Nævnt i N.M. II 280. 
Trolig af gl vestlandsslægt. Han blev gift med 
 
Anne Dominicusdatter 677 
 
Af deres børn kendes: 
 

Arent Berntson Nagel (ane 338).. 
Bernt Berntsson Nagel, født 1610 i Bergen. Han døde i Bergen og blev begravet 20. 

december 1679 i Mariakirken, Bergen. Han fik borgerskab i Bergen 1636. Året ef-
ter var han flyttet til Indre Kroken i Sogn, hvor han drev en stor gård og havde 
handel ved siden af. 1658-61 var han forvalter af Kaupangergodset. 1663 måtte 
han opgive gården efter en odelssag. 1675 købte han gården Bruvold i Sogndal 
(senere Nagløyri). Han boede sine sidste år i Bergen. Han blev gift med Mette 
Sørensdatter (1607-61). 

 
 
Jens Ibsen 704 
 
Han var foged. Bønderne under Halsnøy kloster skrev i 1632 et brev om ham til Bjelke-
kommissionen. Af hans børn kendes: 
 

Jacob Jensson (ane 352), død omkring 1647. Han blev gift med Lisbet Pedersdatter. 
 
 
Peder Hanson 706 
 
Han var frillesøn af Hans Pederson og borger i Bergen. Af hans børn kendes: 
 

Lisbet Pedersdatter (ane 353), død omkring 1652. Hun blev gift med Jacob Jensson. 
 
 
Erik Bruntveit 708 
 
Han er nævnt på Nera Bruntveit 1621. I 1638 havde han samkvem med en steddatter og de 
rømmede begge bort og viste sig ikke mere i bygden. Hans bo skulle tilfalde kongen - men 
der var ikke meget tilbage, da alt var betalt. Han var skaffar (post/færgemand).  
 
NN Bruntveit 709 
 
Hun døde omkring 1620. Hun blev (1) gift med Nils Bruntveit. Bruntveit blev delt omkring 
1610 og Nils var trolig den første fæster, som kun havde Nera Bruntveit. Han er nævnt 1613-
20. Måske byggede han de første huse på Stovehaugen. Enken blev trolig gift med Erik 
Bruntveit.  
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Hun giftede sig (2) med Erik Bruntveit. Af deres børn kendes: 
 

Kristen Erikson Bruntveit (ane 354), født omkring 1605 og død omkring 1680. Han 
blev gift med Agate Andersdatter. 

 
 
Mikkel Jacobson Søra-Gjøvåg 714 
 
Han var trolig søn af Jacob Gjøvåg. Han fæstede Søra Gjøvåg br 1 1628-36 og hans enke vi-
dere til 1645/46. Af hans børn kendes: 
 

Anna Mikkelsdatter Søra-Gjøvåg. Hun blev gift med Nils A. Gjøvåg. 
 
 
Elling Eilivsen Tjoflot 736 
 
Han var født omkring 1600 og døde efter 1656 i Kinsarvik. Han fæstede Tjoflot br 1 i Kinsar-
vik sogn i 1627 fra Lars Teigland fra Strandebarm, som ejede jorden. Han er nævnt på gården 
1656. Af hans børn kendes: 
 

Eiliv Ellingsen Tjoflot (ane 368), født 1621 i Tjoflot, Kinsarvik, og død inden 1672 i 
Kinsarvik. Han blev gift med Hildegunna Jonsdatter. 

Ingebjørg Ellingsdatter Tjoflot. Hendes mand overtog Tjoflot br 2. Hun blev gift med 
Eirik Larssen (død inden 1692). Han overtog Tjoflot br 2 i Kinsarvik i 1661 som 
selvejer. Han stod på tiendelisten 1687, men ikke 1692.  

 
 
Olver Ivarsen Hauso 740 
 
Han er opført som bruger af Hauso i Kinsarvik sogn 1623. Han blev lensmand her i 1632 (ef-
ter farbroderen?), men havde kun ombudet et års tid. Han kom nemlig på kant med fogeden. 
Han var flere gange lagrettemand og ejede lidt jordegods (ikke i Hauso). Han er anført på 
skattelisten 1654. Han døde efter 1654 i Kinsarvik. Af hans børn kendes: 
 

Lars Olversen Hauso, født 1614 i Kinsarvik. Han fæstede Alsåker br 1 i Kinsarvik. 
Niels Olversen Hauso (ane 370), født 1624 i Kinsarvik og død inden 1692 i Kinsarvik. 

Han blev gift med Brita Persdatter Fresvik. 
Ivar Olversen Hauso, født 1635 i Kinsarvik. Han fæstede Djønne br 1. 

 
 
Per Sjurson Sandven 742 
 
Han var født 1585 i Sandven, Kvam, og døde efter i Kinsarvik. Han arvede det halve af 
Fresvik sammen med konen. Han arvede tillige dele af Storås, Litlås og Ystanes. I 1663 blev 
han stævnet for at have taget en stud fra Jacob Espe. Det viste sig, at han havde taget fejl, for-
di studene, som gik i haven var så ens. Men da Pers stud var et år ældre, led hen ingen skade. 
Han er ikke nævnt efter 1665. Han blev gift omkring 1622 i Kinsarvik med 
 
Torbjørg Torbjørnsdatter Lote 743 
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I 1628 fik hun udlagt det halve af Fresvik ved skiftet efter sin far. Den anden halvdel fik hen-
des bror, Sjur Lote. Hun arvede også 1 laup smør i Velken efter den barnløse farbror Knut 
Varberg. De fik børnene: 
 

Samson Persen Fresvik, født 1624 i Fresvik og død 1677 i Kinsarvik. Han var bosat på 
Svartveit i 1647, hvor han overtog konens fødegård. I 1667 gjorde svogeren Trond 
krav på gården, og Samson flyttede til Fresvik og overtog Fresvik, som broderen 
Ole havde styret nogle år. Der har nok været ufred mellem svogrene, for i 1674 
stævnede Trond Samson for del i et sølvbælte, og for at have taget 10 rd for me-
get, da han afgav Svartveit. 7 børn. Han blev gift med Ranveig Brynjelsdatter 
Svartveit (død efter 1692). Hun kom fra Svartveit br 1 i Kinsarvik sogn. Hun sad 
fremdeles på Fresvik i 1692. 

Ole Fresvik. Efter at have bestyret Fresvik i en periode bosatte han sig på Espe br 1. 
Torbjørn Person Fresvik, født 1630 i Fresvik. Han bosatte sig på Trones br 1 i Kin-

sarvik sogn. 
Brita Persdatter Fresvik (ane 371), død omkring 1704 i Kinsarvik. Hun blev gift med 

Niels Olversen Hauso. 
Ole d.y. Person Fresvik, født 1636 i Fresvik og død 1695 i Kvam. Han bosatte sig på 

Litlås i Kvam sogn (se Æb Kvam II s 330). 
Anna Persdatter Fresvik. Hun bosatte sig med manden på Fresvik br 3 i Kinsarvik 

sogn. Hun blev gift med Sjur Larsson. 
 
 
Ivar Person Hovland 744 
 
Han var født 1624 i Hovland, Ullensvang, og døde sst. omkring 1700. Ved skiftet efter fade-
ren arvede han både Hovland og Øvre Børve. Han boede en tid på Øvre Børve, men flyttede i 
1661 til Hovland. Selv om konen arvede en hel del, gik det dog ned ad bakke for ham. Først 
solgte han hendes odelsjord i Meland i Utne og Tveita i Hålandsdalen, senere meget af fade-
rens arv, og tog til sidst pantelån i Hovland. 4 børn. Han blev gift med 
 
Marita Hansdatter Gjøn 745 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Brita Ivarsdatter Hovland. Hun blev gift med Håkon Knutson Skjelvik, gift 1683 i 
Ullensvang. Han kom fra Skjelvik br 1 i Odda sogn, og de bosatte sig på Brattespe 
br 2 i Ullensvang. 

Johannes Ivarson Hovland.  Han bosatte sig på Hammarsland i Hålandsdalen, som fa-
deren pantsatte Hovland til i 1683 for 50 rd. 

Knut Ivarson Hovland (ane 372), født 1654 i Hovland, Ullensvang, og død 1734 i Ul-
lensvang. Han blev gift 1680 i Ullensvang med Sigrid Askjeldsdatter Mitre-
Sekse. 

Marita Ivarsdatter Hovland, født 1669 i Ullensvang, død 1750 i Ullensvang. Hun 
blev gift 1709 med Torbjørn Johannesson Opedal. Han kom fra Opedal br 14 i 
Ullensvang. 

 
 
Askjel Jonson Sekse 746 
 
Han efterfulgte faderen på Mitre Sekse 1642. Gården var ejet af Lysekloster og på godt 2½ 
lauper smør. 1643 solgte han og Ole Hallsteinson Børve på hustruernes vegne deres odelspar-
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ter i Tyssedalstveit til Jon Ellingsen Jåstad, som sandsynligvis var deres svoger. Han blev gift 
med 
 
NN1 Ellingsdatter Indre-Jåstad 747 
 
Hun var sandsynligvis gift med Askjel. Hun kom fra Indre Jåstad br 1 i Ullensvang sogn. De 
fik børnene: 
 

Jon Askjelson Sekse. Han bosatte sig på Digranes br 2 i Odda sogn. 
Elling Askjelson Sekse, født 1639 i Ullensvang. Han fæstede Mitre Sekse efter sin far. 

Han levede i 1701. Han solgte gedebukke og vædere til Ole klokker 1679-98. 8 
børn. Han blev gift 1699 i Ullensvang med Brita Vigleiksdatter Reiseter. Hun 
kom fra Reiseter br 1 i Ullensvang sogn. 

Sigrid Askjeldsdatter Mitre-Sekse (ane 373), født 1649 i Sekse, Ullensvang, og død 
1738 i Ullensvang. Hun blev gift 1680 i Ullensvang med Knut Ivarson Hovland. 

Jorond Askjelsdatter Sekse. Hun blev gift med Torkjell Person Hovland (1638-67). 
Han bosatte sig på Hovland br 6 i Ullensvang. 

Guro Askjelsdatter Sekse. Hun blev (1) gift 1672 med Gunnar Hallvardson Hjøllo. 
Han boede på Hjøllo br 3 i Odda sogn. Hun blev (2) gift 1684 med Aslak Bård-
son Hjøllo. Han boede på Hjøllo br 3 i Odda sogn. 

 
 
Ola Jonsen Jåstad 748 
 
Han var født 1621 i Jåstad, Ullensvang, døde sst. 1694. Han overtog Utitun i Jåstad efter sin 
far før 1647, hvor bruget er på 3 lauper smør og 1½ hud. I 1649 lå han i strid med præsten 
Løgit om fæsteretten til Ragde i Ullensvang sogn. De blev forligt om at dele ligt. I 1671 ind-
løste han 4 lauper smør i Indre Jåstad og blev selvejer. Ole, som gik under navnet "Ole med 
hatten", var lensmand 1655-67, og var en mand der stod respekt om. Han har lavet den første 
hardingfele, hvor der står fuldt navn i 1651. Han var særdeles velstående, og ejede jord rundt 
omkring. Skifte efter ham 21/4 1694. Han blev gift omkring 1647 med 
 
Gyrid Anvedsdatter Ljono, Ulvik 749 
 
Hun var født omkring 1610 i Ljono, Ulvik. Hun var datter af lensmand Anved Ljono i Ulvik. 
Hun var faster til Svein Magnusson Ljono på Velure br 1 i Ullensvang. De fik børnene: 
 

Helge Olson Indre-Jåstad (ane 374), født 1646 i Jåstad, Ullensvang, og død 1733 i Ul-
lensvang. Han blev gift 1675 i Ullensvang med Anna Pedersdatter Løgit. 

Ola Olsen Jåstad, født 1658 i Ullensvang, død 1707 i Ullensvang. I 1681 havde brode-
ren Helge fået skøde på br 6 i Jåstad, men i 1690 overlod han retten til de to andre 
brødre, som herefter delte gården. I 1704 købte de noget jord af Johan Frimann. 
Ole var en stor handelsmand, og han druknede i Tuevannet ved Lågen, da han var 
på rejse til Kongsberg sommeren 1707. Skiftet efter ham blev afholdt 28/9 1707, 
og det var et rigt bo. Ud over gården ejede han jord i Ytre Jåstad, Helleland og 
Ragde, og han efterlod sig meget sølv, bl.a. en sølvkande. Han blev gift 1683 i Ul-
lensvang med Kari Pedersdatter Løgit. 

Svein Olsen Jåstad. Han delte Jåstad med broderen efter at broderen Helge overlod 
dem gården. Han etablerede Jåstad br 5 i Ullensvang. 

Sigrid Olsdatter Jåstad. Hun blev gift med Lars Torgilson Aga. Han kom fra Aga br 
4 i Ullensvang sogn. 
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Dordi Olsdatter Jåstad. Hun blev gift med Torbjørn Jonson Øvre-Børve. Han kom 
fra Øvre Børve br 1 i Ullensvang sogn. 

 
 
Peder Rasmussen Løgit 750 
 
Han var født 6. februar 1606 i Slagelse og død 26. december 1666 i Ullensvang. Hans far dø-
de, da han var 3 år gl, og han blev opdraget af morbroderen, som sendte ham på latinskole i 
Odense. 1627 blev han optaget på Københavns Universitet. Teolog 1635. Forinden havde han 
været huslærer i fem år. Efter moderens død i 1635, rejste han til Norge, hvor han blev kapel-
lan hos provst Miltzow på Voss. 1637 blev han sognepræst i Fjellberg. I dette embede begik 
han 1. søndag i advent 1640 den uagtsomhed at uddele vinen før brødet, og året efter suspen-
derede domkapitlet ham indtil kongens kendelse i sagen var indhentet. Han måtte i den for-
bindelse bytte embedet i Fjelberg med Anders Jensen Brose i Kinsarvik, der ikke kunne 
komme overens med sin menighed. 1641-66 var han derfor sognepræst til Kinsarvik og Ul-
lensvang. Fra 1656 tillige provst. I de første år boede han på gården Brovold tæt ved Kinsar-
vik kirke, men flyttede senere til Ullensvang. Han blev betegnet som en from og fredelig 
mand, havde en fin sangrøst og var god til at messe. Epitafium i Ullensvang kirke. 
 
Han blev begravet under kirkegulvet i Kinsarvik kirke. Under en restaurering af kirken i 1960 
blev gravkælderen åbnet og undersøgt. Der stod 6 kister, to voksne og 4 barnekister, alle til-
hørende Løgit-familien. Voksenkisterne var af eg. På den ene stod der (med messingsøm) 
H.P.S. 1669 (Hr. Peder Rasmussen), på den anden A.A.D. (Anna Andersdatter). På barneki-
sterne stod der: K.P.D. 1645 (trolig Karen Pedersdatter), ?.P.S.L. (første bogstav forsvundet, 
resten må være Pedersen Løgit), B.P.D. (trolig Birgit Pedersdatter) og den fjerde kiste uden 
navn. Af skeletterne kunne man se, at hr. Peder må have været en velvoksen mand med høj, 
bred pande.  
 
Han blev (1) gift 1639 med Anna Andersdatter, Skånevik. Hun døde 1653 i Ullensvang. 
Blandt deres børn var:  
 

Anders Kintzervig. Det siges, at han var så stor og stærk, at han blev kaldt "Den norske 
Bjørn". Han blev student fra Bergen Skole 1665. Han skulle være død ung, som 
præst på Østlandet. 

NN Pedersdatter Løgit. Hun blev gift i Bergen. 
 
Peder Løgit blev (2) gift 1654 med 
 
Margreta d.e. Tollaksdatter 751 
 
Hun var født 1635 i Vikøy og døde 1692. Sammen fik de børnene: 
 

Anna Pedersdatter Løgit (ane 375), død 1745. Hun blev gift 1675 i Ullensvang med 
Helge Olson Indre-Jåstad. 

Ole Pedersen Løgit, født 1662 i Ullensvang og død 1717 i Ullensvang. Han bosatte sig 
på Helleland br 1 i Ullensvang sogn. Han var klokker 1687-1717. Han overtok 
heile Ystatun (br 1), Helleland i 1684, og var frå 1687 også klokkar. Fyrst og 
fremst var han ein driftig jordbrukar og forretningsmann, og vart med kvart ein 
velhalden mann, som forutan garden på Helleland åtte 2 lp.smør i N. Børve og 
dessutan Stana.  

Skiftet etter han er halde 13/9 1717. Buet er på 841 rdl. netto. Der var sølvsaker for 67 
rdl., m.a. ei sølvkanne verdsatt til 25 rdl., sølvbelte, sølvskeier, staup osv. Mykje 
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av dette bar initialane åt prestane Henrik Dosen og Tallak Olufsen (morfaren). Av 
bøker var det derimot berre nokre få etter han. Han blev gift 1684 i Ullensvang 
med Marita Iversdatter Reiseter. 

Kari Pedersdatter Løgit, født 1664 i Ullensvang og død 1733 i Ullensvang. Hun blev 
(1) gift 1683 med Ole Olsen Jåstad og (2) gift 1710 med Johannes Olsen Reise-
ter. 

Johanna Pedersdatter Løgit, født 1666 i Ullensvang og død 1737 i Kvam. Hun blev 
gift 1688 med Arnfinn Arneson Bjørke. Han var bosat på Bjørke i Kvam. Se Æb 
Kvam II, s 53. 

Margreta Pedersdatter.  Hun blev 1670 gift med Jon Larsson Aga. Han boede på 
Aga br 1 i Ullensvang sogn. 

 
Margreta Tollaksdatter blev (2) gift med Henrik Tobiasson Dosen. Han efterfulgte Peder 
Løgit som sognepræst i Ullensvang. Han var ofte syg og fik tidligt antaget en personlig kapel-
lan. 
 
 
Lars Erikson Klyve 752 
 
Han døde efter 1637. Han var fæster på Klyve i Kvam sogn. I 1628 var han bruger af 3½ lp. 
1615 ejede han mindre jordstykker i Brekke og Folkedal i Granvin sogn. Med konen fik han 2 
mrk smør i Jordal i Odda sogn. Han var mellem de fremmeste i bygden og skrev sammen med 
lensmanden under på de urimelige skatter. Han var kirkeværge for Øystese kirke og betalte 
ofte reparationer af egne midler. Han var lagrettemand. Han blev gift med 
 
NN Pålsdatter Ytre Ålvik 753 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Sjur Larsson Klyve (ane 376), død 1665. Han blev gift med Marita. 
Sigrid Larsdatter Klyve. Hun giftede sig og bosatte sig på Soldal i Kvam. 
Kari Larsdatter Klyve. Hun giftede sig og bosatte sig i Rykkje i Kvam. 
Håvard Larson Klyve, født 1608 i Kvam og død 1667. Han bosatte sig i Valland i 

Kvam. 
Åse Larsdatter Klyve, død 1657. Hun giftede sig og bosatte sig i Torpe i Kvam. 

 
 
Anved Kristoffersen Kinsarvik 756 
 
Han var født 15xx i Kinsarvik og døde efter 1629 i Granvin. Han er nævnt på Åse (Ystås) i 
Granvin sogn 1614-29, idet han overtog gården ved sit ægteskab med Marita. I 1619 betalte 
han 4 mæler (bøtter korn) i kornskat. Han overtog broderen Sakarias' brug i Eide efter dennes 
død i 1628. 2 børn + stedbørn.  
 
Marita 757 
 
Hun var født 15xx og døde 16xx. Hun havde givet børn i sit første ægteskab med Jon. Hun 
blev gift med (1) Jon Åse, død omkring 1613 i Granvin. Han er nævnt på Åse (Ystås) i Gran-
vin sogn 1603-13.  
 
Marita blev (2) gift omkring 1614 med Anved Kristoffersen. De fik børnene: 
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Åmund Anvedson Ystås, født 1604 i Granvin. Han var bruger på Eide 1639-67, dels 
sammen med faderen, en tid alene og senere sammen med broderen. I 1657 betalte 
han 3½ ort og 6 sk i husdyrskat af 1 hest, 5 køer, 1 kvie, 4 geder, 1 væder, 6 får og 
3 lam. Ved fæstetakseringen i 1633 er det anført, at begge brug i Eide har lakse-
gård i elven og garn i søen. Han flyttede til Norheim i Kvam 1667 og blev hus-
mand. Eide var kaptajnsgård. 1648 var han kommet bagefter med skattebetalingen 
- og fogeden pantede ham for 26 rd. 1 søn. 

Jon Anvedson Ystås (ane 378), født 1616 i Ystås, Granvin, og død 1668 i Granvin. 
Han blev gift med Gerd Ingebrigtsdatter Eide 

 
 
Eirik Larsson Medås 764 
 
Han var født 1594 i Medås, Granvin, og døde 1668 i Granvin. Bilde i Granvin sogn var ejet af 
Laurits på Torsnes. Erik var bruger af hele gården 1624-56, derefter halvdelen 1656-68. I 
1664 og 1665 blev gården udlagt til kaptajnsgård. 1633 var et katastrofeår, og der blev næsten 
intet høstet på gården. I 1657 betalte Eirik 2 rd, 1 ort og 5 sk for husdyrholdet på 1 hest, 2 
okser, 9 køer, 2 kvier, 1 ged, 2 vædere, 8 får og 2 lam. Enken drev gården videre 1668-72. 2 
børn. Han blev gift med 
 
Marta Rikollsdatter 765 
 
Det er hendes sandsynlige navn. Af deres børn kendes: 
 

Rikoll Eirikson Bilde (ane 382), født 1622 i Medås, Granvin, ogdød 1692 i Granvin. 
Olav Eirikson Bilde, født 1640 i Granvin. 

 
 
Anders Sebjørnsson Stora-Godøy 768 
 
Han var født omkring 1600 og døde efter 1684. Han overtog en del af Økland (Sørbygdo) i 
1624 og resten i 1631, trolig i forbindelse med ægteskab med en datter af Villum Økland. Han 
havde skovdrift og var velhavende. Han var lagrettemand og militær lægdsmand (1675). Han 
blev (1) gift med 
 
NN Villumsdatter Økland 769 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ola Andersson Økland (ane 384), født omkring 1625 og død 1691. Han blev gift med 
Anna Larsdatter Færavåg. 

Knut Andersson Økland, født omkring 1625 og død efter 1652. Han var husmand i 
Lunde i midten af 1660'erne. 

Nils Andersson Økland, født omkring 1638 og død omkring 1712. De overtog halvde-
len af faderens jord omkring 1670. I 1696 flyttede de til Mehammar på Stord. 3 
børn. Han blev gift med Gjertrud Olsdatter (død o.1708). 

Peder Andersson Økland, født omkring 1643, død omkring 1670. De var trolig de før-
ste, som bosatte sig på Årvikjo på Økland i Sørbygdo omkring 1666, efter at ste-
det havde ligget øde i hele senmiddelalderen. Han blev gift omkring 1665 med Si-
ri Torkelsdatter Lille-Kongsvik (i.1650-1728). 

Ukendt Andersdatter Økland. Hun var gift med enten Ola eller Anders Bartveit. Hun 
blev gift med Ola Bartveit, Stord. 
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Brita Andersdatter Økland, død efter 1735. Hun blev gift med Knut Andersson Ne-
ra-Holma. (o.1664-1701). Han er nævnt første gang på Leite 1683 og var trolig 
gift med enken efter den tidligere bruger. Han købte Leite af apoteker Ernst Ruus i 
Bergen i 1692. Han var lagrettemand i 1690'erne og var kirkeværge for Uggdal-
kirken i slutningen af 1680'erne. Hans 2. kone var trolig Brita fra Økland. 3 børn.  

 
Anders Sebjørnsson blev (2) gift med Alis. De fik børnene: 
 

Tomas Andersson Økland, født omkring 1653 og død 1696. De overtog omkring 1684 
den anden halvdel af Økland i Sørbygdo. Hun flyttede fra gården, da han døde. 3 
børn. Han blev gift med Ingeborg Larsdatter. 

Samson Andersson Økland, født omkring 1656. 
Sebjørn Andersson Økland, født omkring 1658. Trolig død ung. 

 
 
Lars (Laurits) Jacobsson Uggdal 770 
 
Han var født omkring 1580, og døde omkring 1660. Han var som sin far - Jacob Sle - en stor 
mand og ejede foruden det halve af Færavåg, jord i Uggdal, Hodlekje og Kleppa. Han kom let 
i klammeri med folk, og i løbet af 10 år måtte han betale op til 31 daler i bøder (sv.t. værdien 
af 10 køer). Det gik også nedad med velstanden. I 1644 måtte han sælge jorden i Færavåg, 
hvorefter han lejede sig ind på gården. Da var alt anden jord også solgt fra. Men nogen fattig 
mand var han trods alt ikke. Han var skaffar (post/færgemand). Sønnerne Sebjørn og Lars 
overtog hver halvdelen af gården. Han blev gift omkring 1610 med 
 
Marta Sebjørnsdatter 771 
 
Hun var født omkring 1590 og døde 1669. Sammen fik de børnene: 
 

Mikkel Larsson Færavåg (ane 534), født omkring 1615 og død efter 1674. Han blev 
gift med Kari Larsdatter Engjavikjo, Fitjar. 

Sebjørn Larsson Færavåg, født omkring 1624 og død omkring 1696. Rakel og 
Sebjørn fæstede halvdelen af Færavåg 1643 (br 1), idet forældrene havde solgt 
jorden. 1648-52 synes broderen Eivind dog at have haft jorden. Efter en odelssag i 
1651 overtog han imidlertid ejendomsretten til jorden. I 1669 købte han yderligere 
jord på Færavåg af farbroderen Nils Uggdal. Han stod sig godt. Han var lagrette-
mand og kirkeværge for Uggdal kirken 1671-72. Endvidere lensmand 1644 og 
1681-86 i Uggdal (Tysnes herad). Omkring 1695 delte han jorden mellem sine 2 
sønner. Død 1696/1701. Han blev (1) gift med Rakel Andersdatter, død inden 
1685. Han blev (2) gift med Margrete, død efter 1708. 

Lars Larsson Færavåg, født omkring 1636 og død 1693. Lars fæstede halvdelen af 
Færavåg (br 3) efter faderen i slutningen af 1650'erne. Han indløste jorden dels 
ved odel 1652/53 og til farbroderen Nils Uggdal i 1669. Han var velanskreven: 
lagrettemand, kirkeombudsmand og militær lægdsmand. Ved hans død blev bru-
get delt på hans 2 sønner. 1+6 børn. Han blev (1) gift med Siri Olsdatter Nera-
Gjelland, død inden 1666. Han blev (2) gift med Marta Ådnesdatter Nera-
Hope, død omkring 1715. 

Kristi Larsdatter Færavåg, død efter 1680. Hun blev gift med Lars Andersson Nese. 
(o.1610-e.1680). De overtog Nese br 1 efter hans mor i 1638 og havde bruget til 
1680'erne. Han var militær lægdsmand og lagrettemand. 3 børn. 

Anna Larsdatter Færavåg (ane 385), død 1717. Hun blev (1) gift med Ola Andersson 
Økland. Hun blev (2) gift med Ola Monsson Bruntveit. 
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Kari Larsdatter Færavåg. Hun blev gift med Bjødne Larson Gaukheim, Fitjar. 
 
 
Einar Johannesson Sørtveit, Strandvik 772 
 
Han var født 1600 i Sørtveit, Strandvik, og død 1669 i Strandvik. I 1626 var han i Austefjord i 
Strandvik hos svigerfaderen, senere bosat på Øvrevågen (Langeneset) i Sørtveit. 3 børn. Han 
blev gift med 
 
Dordi Paulsdatter 773 
 
De fik børnene: 
 

Mads Einarson Øvrevågen, Strandvik (ane 386), født omkring 1635 og død omkring 
1721. Han blev gift omkring 1660 med Anna Olsdatter Hodlekje. 

Samson Einarson Øvrevågen, Strandvik, født 1639 og død 1683. Han blev gift med 
Brita Johannesdatter St. Linga i Strandebarm 1666. Han blev henrettet efter en 
mordbrand. 

Johanne Einarsdatter Øvrevågen, Strandvik. Hun blev gift med Isak Sundvor og 
døde på Hjartåker. 

 
 
Ola Olson Hodlekje 774 = 650 
 
Gift med 
 
Anna Guttormsdatter Berge, Strandebarm 775 = 651 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 650 og 651). 
 
 
Samson Janson 776 
 
Han var født omkring 1620 og døde omkring 1675. Han kom til Ve i 1649. Han var lagrette-
mand i 1650' og 60'erne. Han var sandsynligvis velstående. Hans ophav er ukendt. Måske var 
han af slægten Sle. Måske var han søn af Jan Frantson (Mentz) på Vevatn. Der kan også være 
slægtsskab til "dj Buscher". 7 børn. Han blev gift med 
 
NN1 Abelsdatter 777 
 
Det er usikkert, om det var hende, som var gift med Samson. Hun blev muligvis gift igen med 
en husmand på Ytre Ve. Sammen fik de børnene: 
 

Marta Samsonsdatter Indra-Ve født omkring 1650. Hun døde 88 år gl. i Belt og blev 
begravet 31. oktober 1728 i Tysnes. Hun blev (1) gift med Rasmus Isakson Vet-
le-Gjersvik, født omkring 1651 og død omkring 1697. De overtog Belt br 3 i be-
gyndelsen af 1670'erne. Fra 1675 var han næsten årligt lagrettemand og militær 
lægdsmand. Han rejste på vintersildefiskeri. 
 
Hun blev (2) gift med Mikkel Gunnarson Stora-Gjersvik, født omkring 1672, 
død i Belt, begravet 25. juli 1734 i Tysnes. Samtidig med, at Mikkel giftede sig 
med enken Marta, overtog han Belt br 3. De klarede sig ikke så godt som forgæn-
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geren: "Svarer sin skatt, er dog fattig" hed det i 1701. Fra 1723 havde de kun 
halvdelen af jorden. Efter hans død giftede enken (Marta Rasmusdatter) sig igen. 
2 børn i 2. ægteskab, begge uden livsarvinger. 

Aksel Samsonson Indra-Ve, født omkring 1656 og død 1678. De boede som hus-
mandsfolk på Heie. Han blev skudt som soldat under belejringen af Båhus fæst-
ning i Sverige 1678. Han blev gift med Gjertrud Pedersdatter Store-Heie 
(o.1650-1727). 

Elisabet Samsonsdatter Indra-Ve, født omkring 1660 i Ve. Hun døde 65 år gl. i Kje-
rafjorden, Tysnes, og blev begravet 16. december 1725 i Tysnes. Hun blev gift 
med Johannes Olson Kjerafjorden (o.1650-1729). De overtog Kjerafjorden om-
kring 1690 og havde den til ud i 1720'erne. 2 børn. Han døde 85 år gl. 

Jan Samsonson Indra-Ve (ane 388), født omkring 1662 i Ve. Han døde 19. december 
1728 i Ve, begravet 19. december 1728 i Tysnes. Han blev (1) gift med Kari Ols-
datter. Han blev (2) gift omkring 1700 med Ragna Larsdatter Søreid. 

Eli Samsonsdatter Indra-Ve, født omkring 1665 i Ve. Hun døde 74 år gl. i Ve og blev 
begravet 5. juli 1739 i Tysnes. Hun blev gift med Nils Larsson Tegland (død in-
den 1702). De havde formentlig halvdelen af Tegland br 6a en kort tid før 1700. 1 
søn. 

Kari Samsonsdatter Indra-Ve, død 1737. 
Ukendt Samsonsdatter Indra-Ve. Trolig mor til Aksel Sjurson Bakke født omkring 

1690, soldat 1720. 
 
 
Anders Tomasson 784 
 
Han havde Lande br 1 1628-61. Han fik i 1633 en bøde på 3 daler for uægteskabelig omgang 
med et kvindfolk på en Lyseklostergård. Han blev betegnet "ganske forarmet" i 1640'erne. 
Han døde omkring 1661. Med sin første kone (navn ukendt) fik han børnene: 
 

Johannes Andersson Lande, død inden 1717 uden livsarvinger. Nævnt 1645.  
Ingebrigt Andersson Lande (ane 392), født omkring 1635. 

 
blev (2) gift med Anna Håkonsdatter Lande. Anna var trolig datter af Håkon Lande. Sam-
men fik de sønnen: 
 

Håkon Andersson Lande, født omkring 1648 i Lande og død sst. omkring 1717. Han 
overtog Lande br 2 efter moderen i 1670'erne. Han var lagrettemand i 1690'erne 
og den på Lande, som klarede sig bedst omkring 1700. Han byggede færinger og 
solgte til skotterne. Han havde smedje. Ved hans død var der netop balance i boet. 
Ingen børn. Han blev gift med Alis Torsteinsdatter Reiso. 

 
 
Isak Rasmusson Lande 792 
 
Han var født omkring 1614 og døde omkring 1690. Trolig søn af Rasmus. Han var måske 
forpagter af Vetle Gjersvik før han overtog jorden. Han havde jorden i Vetle Gjersvik 1661-
1688. Han var lagrettemand. I 1681 købte han gården Myrdal af Ingeborg Mentz på Bakka. 
Han blev gift med 
 
Brita 793 
 
Sammen fik de børnene: 
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Rasmus Isakson Vetle-Gjersvik, født omkring 1651 og død omkring 1697. De overtog 

Belt br 3 i begyndelsen af 1670'erne. Fra 1675 var han næsten årligt lagrettemand 
og militær lægdsmand. Han rejste på vintersildefiskeri. Han blev gift med Marta 
Samsonsdatter Indra-Ve (o.1650-1728). 

Anna Isaksdatter Vetle-Gjersvik, død omkring 1717. Hun blev gift med (1) Anders 
Gjerstad, død omkring 1680. De fæstede formentlig Øvre Gjerstad gl. br 1 efter 
præsteenken Anna Pedersdatter.  
 
Hun blev (2) gift omkring 1680 med Sebjørn Olson Stora-Godøy. Han var født 
omkring 1660 i Godøy. Han døde i Gjerstad og blev begravet 17. oktober 1733 i 
Tysnes. Han fæstede Øvra Gjerstad br 1 omk 1680 ved sit giftermål med enken 
Anna Isaksdatter. Han købte gården 1693 fra kongen og Fitjarkirkens gods. Han 
var velanskreven og en fremstående mand: lagrettemand 1684-1722 og kirkevær-
ge 1687-89. Han havde smedje. 3+2 børn. Han døde 79 år gl. 

NN Isaksdatter Vetle-Gjersvik, død i Bruntveit og begravet 1. juni 1733 i Tysnes. 
Hun blev (1) gift med Johannes Jørgenson Øvra-Hope, født omkring 1661, død 
omkring 1691. De overtog Øvre Hope i slutningen af 1680'erne. 2 børn.  
 
Hun blev (2) gift omkring 1691 med Jørgen Endreson Nera-Hope. Han var født 
omkring 1663. Han døde i Vernøy og blev begravet 31. maj 1733 i Tysnes. Han 
overtog Nera Hope ved sit ægteskab med enken NN. I 1702 flyttede de til Verno. 
Han var lagrettemand. Ægteparret døde begge i 1733, måske af pesten, som hær-
gede det år. 4 børn. 

Nils Isakson Vetle-Gjersvik (ane 396), født omkring 1660 og død omkring 1709. Han 
blev gift omkring 1680 med Ragna Sebjørnsdatter Færavåg. 

Vermund Isakson Vetle-Gjersvik, født omkring 1663 i Gjersvik. Han døde 88 år gl. i 
Belt og blev begravet 26. august 1725 i Tysnes. De overtog Belt br 1 i slutningen 
af 1680'erne. Han rejste på vintersildefiskeri. Efter at være blevet enkemand for 
anden gang, gik det tilbage for ham, og i 1712 måtte han forlade gården. Siden 
boede han som husmand på Gjerstad. 3+2 børn. Han blev (1) gift med Kari Ols-
datter Omvik, Kvinnherad, død 1695. Han blev gift (2) med Guro Danielsdat-
ter Vadla, død omkring 1708. 

Eli Isaksdatter Vetle-Gjersvik. Hun blev gift med Lars Olson Stora-Godøy (o.1666-
o.1703). De overtog Vetle Gjersvik omk 1690. Han blev i 1690 anklaget for at 
have hentet tømmer i Tysnesskoven - men han forsvarede sig med, at han havde 
fået tømmeret af Lars Skepavikjo. Han var lagrettemand i 1695. Siden gik det til-
bage for ham og omk 1704 flyttede familien til Bergen. 3 børn. 

Helga Isaksdatter Vetle-Gjersvik, født i Gjersvik og død sst. 1696. Hun blev gift med 
Peder Nilsson Stora-Gjersvik (o.1671-e.1709). De overtog St Gjersvik br 4 i be-
gyndelsen af 1690'erne, men klarede sig dårligt. Efter hendes død gav han op og i 
1701 var han husmand under gården, men flyttede senere til Lande, hvor han boe-
de hos moderen og sidst var inderst. 1 søn. 

Marta Isaksdatter Vetle-Gjersvik. Hun blev gift med Ola Nilsson. De boede en kort 
tid i Gjersvik omk 1700. Ellers ukendt - måske bosat på Kåste. 

 
 
Sebjørn Larsson Færavåg 794 
 
Han var født omkring 1624 og døde omkring 1696. Rakel og Sebjørn fæstede halvdelen af 
Færavåg 1643 (br 1), idet forældrene havde solgt jorden. 1648-52 synes broderen Eivind dog 
at have haft jorden. Efter en odelssag i 1651 overtog han imidlertid ejendomsretten til jorden. 
I 1669 købte han yderligere jord på Færavåg af farbroderen Nils Uggdal. Han stod sig godt. 



70 

Han var lagrettemand og kirkeværge for Uggdal kirken 1671-72. Endvidere lensmand 1644 
og 1681-86 i Uggdal (Tysnes herad). Omkring 1695 delte han jorden mellem sine 2 sønner. 
Død 1696/1701. Han blev (1) gift ind 1685 med 
 
Rakel Andersdatter 795 
 
Hun døde inden 1685. Hendes herkomst er usikker. Måske fra Flatråker. Sammen fik de bør-
nene: 
 

Ragna Sebjørnsdatter Færavåg (ane 397), født omkring 1644, død omkring 1717.  
Hun blev gift med (1) Gunnar Olson, gift omkring 1664, født omkring 1634, død 
omkring 1680.  Hun blev gift med (2) Nils Isakson Vetle-Gjersvik, gift omkring 
1680, født omkring 1660, død omkring 1709. 

Siri Sebjørnsdatter Færavåg død omkring 1724. Hun blev gift (1) med Ola Anders-
son Øvra-Støle (o.1635-o.1690). De overtog en del af Øvre Støle 1661 og resten i 
1670'erne. Efter hans død løste Siri arvingerne ud. 5 børn. 
 
Hun giftede sig (2) med Hans Andersson Nore-Holma (o.1663-e.1737). Han og 
Siri drev formentlig Øvre Støle videre i nogle år. De ejede en del af gården til 
1724, hvor andelene blev solgt til arvingerne. De må have været vilkårsfolk på 
gården med eget hus uden jord. 1. barn. 

Anders Sebjørnsson, født omkring 1651. Han blev lægdssoldat 1670. Måske far til Ivar 
Vodlen (S Heie)? 

Ivar Sebjørnsson, født omkring 1656. Han levede 1666. Måske gift med en datter af 
Knut Myklestad. 

Jakob Sebjørnsson Færavåg. Han var født omkring 1660 i Færavåg. Han døde 75 år 
gl. i slutningen af 1729 og blev gravfæstet 20. februar 1730 i Uggdal. Han fik 
skøde på halvdelen af faderens jord - Færavåg br 2 omkring 1695. Han havde da 
boet nogle år i St. Kongsvik. Han var ofte brugt som lagrettemand og han var kir-
keværge for Uggdalskirken 1699-1701. 3 børn. Han blev gift med Synneva 
Kristoffersdatter (o.1658-1729). 

Lars Sebjørnsson. Han var født omkring 1662 og døde omkring 1713. De overtog 
halvdelen af faderens jord i Færavåg ved skøde 1695. Han fiskede en del, men 
skoven gav også indkomst til familien. Da han døde havde han andel i fiskenot og 
en jekt. Han var ofte brugt som lagrettemand og kirkeværge. I hans bo var der sølv 
for 14 dlr. 6 børn. Han blev gift med Anna Tomasdatter Håheim (død omkring 
1717). 

 
Sebjørn Larsson blev (2) gift med Margrete, død efter 1708. Ingen børn. 
 
 
Mons Olson Bruntveit 796 
 
Han døde omkring 1663. Han var trolig søn af Ola Bruntveit. De fæstede Øvre Bruntveit fra 
1637/38. Han var lagrettemand. Efter hans død drev hun jorden videre. Sønnen Johannes 
overtog halvdelen af jorden omkring 1670 og resten afgav hun til den anden søn Ola i 1676. 
Han blev gift med 
 
Brita 797 
 
De fik børnene: 
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Johannes Monson Øvra-Bruntveit, født omkring 1643 og død omkring 1700. Han 
overtog halvdelen af faderens jord i slutningen af 1660'erne. Broderen overtog 
jorden efter ham omkring 1700. 

Kristi Monsdatter Øvra-Bruntveit, død omkring 1693. Hun blev (1) gift med Salo-
mon Olson Hodlekje, født omkring 1640, død omkring 1675. Han overtog 
Myklestad br 1 omkring 1664. Han var militær lægdsmand. De var særdeles vel-
stående. Ved boopgørelsen i 1668 efter Brita, var der værdier for over 200 daler. 
De havde jord i Hodlekje, Berge og Hovland (Hardanger). 
 
Hun blev (2) gift omkring 1675 med Anders Olson Hjartåker, Strandvik født 
omkring 1654 og død 1696. Anders overtog Myklestad br 1 ved sit giftermål med 
enken Kristi omkring 1675. Han ejede ellers odeljord m.m. i Hjartåker, samt et 
savbrug. Han var lensmand i Uggdal skibsrederi 1683/84 og 1688 og ofte lagret-
temand. De var velstående. Han havde fiskegarn og ejede en jakt. Anders kunne 
læse og skrive og kendte fødselsdatoerne på alle sine børn. 

Ola Monsson Bruntveit (ane 398), født omkring 1650 og død 1717. Han blev (2) gift 
med Anna Larsdatter Færavåg, død 1717. 

 
 
Oluf Haldorson Eikeland 816 
 
Han var født omkring 1590 i Eikeland, Fusa, og døde sst. 1671. Han ejede og havde odel til 
1½ lp smør og 1½ hud på Eikeland i Fusa sogn og var bruger her 1636-66. Han havde også 
ejendom i Tveita og Hatletveit. Han blev gift 1615 med 
 
Anna Clementsdatter 817 
 
Hun var født 1593 og døde 1692 i Fusa. Hun kom måske fra Opsal. Sammen fik de børnene: 
 

Haldor Olufson Eikeland, født 1616 i Eikeland og død 1688. Han blev gift med In-
gegjerd Ellingsdatter Gjøn (-1672) og bosat på Tveita. 

Knud Olufson Eikeland (ane 408), født 1628 i Eikeland og død 1710 i Fusa. Han blev 
gift 1657 med Brita Stensdatter Håvik. 

Alf Olufson Eikeland, Fusa (ane 470), født 1634 i Eikeland og død 1725 i Strandvik. 
Han blev gift omkring 1758 i Strandvik med Anna Mortensdatter Nordtveit. 

Wincent Olufson Eikeland, født 1626 i Eikeland og død 1696. Han giftede sig med 
Synneve Torbjørnsdatter Vindenes (1629-1717) og bosatte sig på Vindenes. 

Sjur Olufson Eikeland, født 1630 i Eikeland, død 1709 i Strandvik. Han giftede sig 
med Guro Olsdatter og bosatte sig på Sørtveit i Strandvik sogn. 

Magdele Olufsdatter Eikeland, død 1673. Hun giftede sig 1644 med Torkel Janson 
Bolstad og bosatte sig på Bolstad Nedre i Hålandsdal sogn. 

Lars Olufson Eikeland, født 1646 i Eikeland. 
 
 
Stein Lauritson Håvik 818 
 
Han var lensmand og boede på Håvik br 3. Han døde omkring 1648. Han blev gift omkring 
1632 i Strandvik med 
 
Kari Andersdatter Håvik 819 = 469 
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Hun var født 1612 i Håvik, Strandvik, og døde 1691 i Strandvik. Hun sad med halvdelen af 
Håvik som enke 1657-66. Hun havde arvet denne jord efter moderen. Sammen fik de børne-
ne: 
 

Anders Stenson Håvik, født omkring 1633 i Håvik, Strandvik og død 1711 i Strandvik. 
Han giftede sig 1660/61 med Ingeborg (o.1633-1705). Han var lensmand og brug-
te en del af Håvik br 3 mens moderen levede, senere hele bruget. I hans bo var der 
aktiver for 540 rd. samt fæsteafgifter. I Ingeborgs bo var der løsøre for 628 rd. 
samt odelsgods i Håvik, Vanvik, Baldersheim, Bakka og Frøland i Samnanger – i 
alt 1 134 rd. 

Ingeborg Stensdatter Håvik, født 1635 i Håvik og død 1705 i Fusa. Hun giftede sig 
1654 med Anders Lasseson Berge fra Berge, Fusa, (o.1623-1706) og bosatte sig 
der. 

Brita Stensdatter Håvik (ane 409), død efter 1710. Hun blev gift 1657 med Knud 
Olufson Eikeland. 

Marita Stensdatter Håvik, død 1669. Hun giftede sig 1660 med Oluff Endreson 
Sundvor-Lygre (1621-1702), bosat i Lygre. 

Anna Stensdatter Håvik, død 1714. Hun giftede sig omkring 1665 med Erik Jonson 
Hammarhaug (1620-79) og flyttede til Sundfjord. 

Ingegerd Stensdatter Håvik, død 1669. Hun giftede sig med Steffen Kristofferson 
Lillevik (o.1622-1686) og bosatte sig der. 

 
Kari Andersdatter giftede sig (2) 1648 i Strandvik med Jon Olson Håvik (død 1657 i Strand-
vik). Han er nævnt som bruger af Håvik br 3 1648-57. Han havde en del af gården, og resten 
havde hendes søn Anders af første ægteskab. Han ejede al fri jord på Håvik. Sammen fik de 
børnene 
 

Sten Jonson Håvik, født omkring 1649 og død 1721. Han bosatte sig på Hauge (br 37). 
1672 giftede han sig med Magdalene Heinesdatter fra Kysnes, Strandebarm. 

Ole Jonson Håvik. Han giftede sig med Anna Foer og bosatte sig på Foer. 
Lars Jonson Håvik (ane 234), født 1654 i Håvik, Strandvik, og død 1702 i Strandvik. 

Han blev gift 1679 i Strandvik med Agate Alfsdatter Femanger. 
 
Kari Andersdatter giftede sig (3) 1677 i Strandvik med Arne Bårdson Legland. Han var født 
1652 i Legland, Strandvik, og døde 1687 i Strandvik. 
 
 
Lars Bergesen 820 
 
Han var født i Jondal og døde 1659 i Jondal. Han ejede i Brattabø, Røsseland og Tørvik i 
1624. På fjordingstinget i Kinsarvik 1630 agiterede han for skattestrejke, men bønderne gik 
ikke med ham, og han fik en bøde på 9 rd. Han blev gift med 
 
Gurid Larsdatter 821 
 
Man kender ikke hendes ophav, men deres efterkommere brugte Losna-slægtens våben som 
segl og bomærke, så man antager, at hun var af denne slægt. Hun var i live 1661. Af deres 
børn kendes: 
 

Berge Larsson Brattebø (ane 410), født omkring 1636 i Brattebø, Jondal, og død 1713 
i Jondal. Han blev (1) gift med Brita Didriksdatter Handagard, død omkring 
1690. Han blev (2) gift med Ellen Johannesdatter. 
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Didrik Ivarson Litlelinga, Oma 822 
 
Han var født 1607 i Oma, Strandebarm, og døde 1687 i Jondal. Han var af den gamle Slede-
Dal-slægt fra Oma (se tidskriftet: "Hardanger" 1945). Han overtog Handagard i Jondal efter 
svogeren 1643 og beholdt den til sin død 1687. Han var lagrettemand og meget selvstændig. 
Han er flere gange nævnt i trættesager. Han blev gift med 
 
Magdela Heinesdatter Øyre 823 
 
De fik børnene: 
 

Torbjørn Didrikson Handagard. Han bosatte sig på Bakke br 3 i Jondal. 
Ivar Didrikson Handagard, født 1652 i Jondal. 
Heine Didrikson Handagard. 
Sjur Didrikson Handagard, født 1664. Han overtog brugen af gården efter faderen 

1687, men måtte vige 1691. Han giftede sig 1689 med Bol Sjursdatter Hauka-
nes på Varaldsøy. 

Brynjel Didrikson Handagard, født 1672 i Jondal, død 1747. Han bosatte sig på Oma, 
hvor faderen havde odelsjord. 

Brita Didriksdatter Handagard (ane 411), død omkring 1690. Hun blev gift med 
Berge Larsson Brattebø. 

Gyrid Didriksdatter Handagard, død 1697. Hun giftede sig med Odd Larsson Alså-
ker. 

 
 
Knut Pederson Uggdal 824 
 
Han var født omkring 1627 og døde inden 1693. Knut fik halvdelen af Mittstov (Uggdal) i 
1648 og mere i 1658. Det gamle brug blev derved delt i to lige store brug (br 4 og 11). De 
høstede også en tid på Øyjor'o, som ellers lå øde hen. Med sit ægteskab (nr 2?) med Barbro 
arvede han en andel af Håland, som deres børn solgte 1706. Han var lagrettemand. Han blev 
gift omkring 1657 med 
 
Barbro Nilsdatter Uggdal 825 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Anna Knutsdatter Uggdal, født omkring 1660, død 1733. Hun blev gift omkring 1683 
med Johannes Endreson Nera-Hope (o.1658-1729). De boede en kort tid på 
Hope før de kom til Uggdal i slutningen af 1680'erne, trolig i forbindelse med 
hendes fars død. Han var ofte lagrettemand. 6 børn. Han døde 73 år gl. 

Inger Knutsdatter Uggdal. Hun blev gift med Nils Monson Eie, Fjelberg. Hans mor 
kom fra Mjøvotna og de havde trolig sønnen Mons, bosat på Myklestad br 6. 

Peder Knutson Uggdal (ane 412), født omkring 1663, død 1714. Han blev gift om-
kring 1685 med Marta Andersdatter Nera-Laukhamar. 

Mikkel Knutson Uggdal, født omkring 1667. Han døde 85 år gl. i Opdal og blev be-
gravet 14. november 1751 i Uggdal. De overtog Uggdal br 11 kort før 1700. Han 
fik skøde 1703. Han var mellem de mest velanskrevne i bygden. Han var lagret-
temand og militær lægdsmand og var med til at udskrive dagsskatten i 1714. 
Samme år var han en af syv, som gav 2 daler til krigsudstyr. Han havde bådehus 
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og båd i Eie. I hans bo var der sølv for omkring 50 daler, bl.a. to sølvkander. Guri 
drev ulovlig handel med tobak. Hun flyttede til Gjersvik efter hans død. 6+0 børn. 
Han døde 85 år gl. Han blev (1) gift med Marta Ellingsdatter Nera-
Laukhamar, død i Opdal, begravet 13. september 1733 i Uggdal. Han blev (2) 
gift 30. maj 1734 i Uggdal med Guri Olsdatter Øvra-Bruntveit. Hun var født 
omkring 1685. Hun døde i Gjersvik og blev begravet 5. september 1768 i Tysnes. 

Ola Knutson Uggdal, født omkring 1670. Han er nævnt i et skøde på Håland 1706, 
som umyndig. Måske var han ufør. Var han far til Gyri Færavåg (br 2)? 

 
 
Anders Olson Nera-Laukhamar 826 
 
Han var født omkring 1620 og døde efter 1690. Han var trolig søn af Ola Olson på Nera 
Laukhamar. Han er nævnt alene på gården fra 1637 og fremefter. Han var ofte lagrettemand 
1650-80. 1662-64 og 1669-70 var han kirkeværge. Han blev gift med 
 
Malena 827 
 
Sammen fik de børnene: 
 

Ola Anderson Nera-Laukhamar, født omkring 1645. Han var soldat 1665, nævnt 
1670 og muligvis identisk med Ola Anderson Sæbø, bror til Malena Øvra 
Laukhamar. 

Nils Anderson Nera-Laukhamar (ane 432), født omkring 1646 og død omkring 1710. 
Han blev gift med Mari Andersdatter. 

Marta Andersdatter Nera-Laukhamar (ane 413), født omkring 1652. Hun døde i 
Laukhamar, Tysnes, og blev begravet 17. juni 1731 i Onarheim. Hun blev (1) gift 
med Elling Nilsson, død omkring 1684. Hun blev (2) gift omkring 1685 med Pe-
der Knutson Uggdal, født omkring 1663 og død 1714. 

Malena Andersdatter Nera-Laukhamar, født omkring 1655. Hun døde 77 år gl. i 
Onarheim, Onarheim, og blev begravet 15. april 1731 i Onarheim. Hun blev (1) 
gift med Jacob Jørgenson, gift omkring 1680, født omkring 1605, død 1693. Han 
kommer trolig fra Espevikjo, men måske har de også boet på Hodnaneset, før de 
1657 kommer til Laukhammar. Han var meget brugt som lagrettemand. 1671-86 
var han klosterlensmand for Halsnøy klosters jorder på Tysnes. Han var også mili-
tær lægdsmand.  

 
Hun blev gift med (2) Jacob Andersson, født omkring 1666, død omkring 1740. De 

flyttede fra Laukhamar til Onarheim omkring 1695 og ejede 1/4 af Onarheim (gl 
br 1). De stod sig godt. Han var ofte lagrettemand og militær lægdsmand. Ud på 
årene gik det dog tilbage for dem. I 1723 havde han en sag, hvor han i fuldskab 
havde været i slgsmål på bededagen året forud. Han giftede sig igen. 

 
 
Ola Jørgenson Landrøyo 828 
 
Han døde omkring 1665. De overtog Landrøyo efter hans far 1656. Efter Olas død opgav 
drengen Endre Larsson, at man havde hugget skov for 2 daler det sidste år (til beskatning). 
Han blev gift med 
 
Brita Andersdatter Øvra-Støle 829 
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Sammen fik de børnene: 
 

Mikkel Olson Landrøyo, født omkring 1653 og død efter 1666. Han er nævnt som 
dreng på Landrøyo 1666 og kan have været en søn af Ola Landrøyo. Død ung. 

Anders Olson Landrøyo (ane 414), født omkring 1658. Død i Landrøien, Tysnes, og 
begravet 8. april 1742 i Uggdal. Han blev gift med Ildri Ingebrigtsdatter Leite. 

Mons Olson Landrøyo, født omkring 1662 og død omkring 1694. Han levede 1694 - 
ellers ukendt. 

Jørgen Olson Landrøyo, født omkring 1664 i Landrøien, Tysnes, og død omkring 
1738 i Landrøien, Tysnes. Randvei og Jørgen overtog halvdelen af Landrøyo (nyt 
br 3) efter hans stedfar i 1694. 3+4 børn. Han blev (1) gift med Randvei Ja-
cobsdatter Uggdal, født i Opdal og død omkring 1717 i Landrøyo, Tysnes. Han 
blev (2) gift med Brita Pedersdatter Sunda. Hun kom fra Sunde i Bårsund og 
døde i midten af 1700-tallet. 

 
Brita Andersdatter giftede sig (2) med Peder Olson Rimbareid, Fitjar. Han var født omkring 
1636 i Fitjar og døde 1694 i Tysnes. Han giftede sig med enken på Landrøyo, og de drev går-
den videre. Ved hans død i 1694 kom hun på vilkår hos de to sønner, som overtog hver sin del 
af gården. Sammen fik de børnene: 
 

Marta Pedersdatter Landrøyo, født omkring 1674. Hun var vanfør i 1694. Måske var 
det hende, som døde i Neshamn 90 år gl. i 1759. 

Ola Pederson Landrøyo, født omkring 1678 i Landrøien, Tysnes. De overtog 
Eversvikjo omkring 1710. Ved siden af gård og fiskeri, gik han muligvis ud på 
dagsarbejde. Efter hans død drev hun gården videre. I 1735 var hun "forarmet". I 
1739 nedbrændte gården. Hun reddede sig ud med to børn, men blev stærkt for-
brændt. Hun fik skattefrihed nogle år for at komme til fode igen. 4 børn. Han døde 
57 år gl. i Landrøien, Tysnes, og blev begravet 11. oktober 1733 i Uggdal. Han 
blev gift med Kristi Jacobsdatter (død efter 1739). 

Målfrid Pedersdatter Landrøyo, født omkring 1683 og død efter 1694. Hun levede 
1694. Siden ukendt skæbne. 

 
 
Ingebrigt Gullikson Epland 830 
 
Han var født omkring 1602 og døde inden 1690. Med sin første kone, hvis navn er ukendt, fik 
han børnene: 
 

Hans Ingebrigtson Leite, født omkring 1638 og død efter 1711. Han var husmand un-
der Litle Kongsvik 1701. Muligvis har de boet i Kristofferneset eller Krekjen før 
dette tidspunkt. 3 børn. 

Gullik Ingebrigtson Leite, født omkring 1640. Han var dreng på Nese 1665 og måske 
gift med en datter af Lars Nese. Han fæstede åbenbart Klubben (br 1) omkring 
1694 til engang i 1700-tallet. I 1701 blev gården ført i mandtal som "Nes øde 
gaard". Han havde muligvis 3 børn. 

Ola Ingebrigtson Leite, født omkring 1645. Han er nævnt som medbruger på Leite 
1665/66 og havde måske bruget en tid fremover. Ellers ukendt. 

 
Ingebrigt Gullikson blev (2) gift med Synneva Andersdatter Øvra-Støle. Hun døde efter 
1690. De fik datteren: 
 

Ildri Ingebrigtsdatter Leite (ane 415), død omkring 1733. Hun blev gift med Anders 
Olson Landrøyo. 
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Nils Monson Solheim 832 
 
Han var født omkring 1600 og døde omkring 1670. De fæstede halvdelen af Solheim omkring 
1642 af Axel Mowat. Men de ejede jord andre steder. Han var lagrettemand i 1650'erne. Han 
blev gift med 
 
Anna Knutsdatter Vattedal 833 
 
Af deres børn kendes: 
 

Gjertrud Nilsdatter Solheim. Nævnt 1645. 
Mons Nilsson Solheim (ane 416), født omkring 1630 og død 1692. Han blev gift med 

Mari Nilsdatter Dalen. 
Guri Nilsdatter Solheim. Hun blev (1) gift med Ola Johannesson Neravåge, født 

omkring 1625, død omkring 1674. Han overtog Neravåge efter sin far omkring 
1655. Han blev lagrettemand 1668. 1+2 børn.   
 
Hun blev (2) gift med Samson Torbjørnson Midtvåge, født omkring 1653, død 
omkring 1746. Han fæstede Neravåge 1676. Han var lagrettemand, militær 
lægdsmand og kirkeværge for Onarheimskirken 1690-98. I 1714 var han med til 
at ligne dagsskatten. Han var således mellem de mest velanskrevne i sognet. Han 
havde andel i en jakt. Kari var jordemor i Liabygdo. De sagde det meste af jorden 
op i 1730 til sønnen Torbjørn og beholdt 1/3 så længe hun levede. 2+5 børn. 

 
 
Nils Ørjonson Dalen 834 
 
Han døde omkring 1663. Han blev gift med 
 
NN1 Dalen 835 
 
De fik børnene: 
 

Mari Nilsdatter Dalen (ane 417). Hun blev gift med Mons Nilsson Solheim. 
Ola Nilsson Dalen, født omkring 1631 og død omkring 1717. De fæstede Skjolda fra 

1675 til omkring 1696, da de flyttede til hendes odelsjord i Berge. Ola havde tid-
ligere købt sig ret til at rydde i Borgjo. De blev delvist selvejere ved skiftet efter 
hendes mor 1698. I begyndelsen af 1660'erne havde han i 3 år tjent hos sorenskri-
veren på Langeland. Han var ofte lagrettemand. 7 børn. Han blev gift omkring 
1678 med Marta Guldbrandsdatter Berge. 

Ørjon Nilsson Dalen, født omkring 1635 og død omkring 1698. De fæstede Skato i 
1668. Han havde smedje. Han var mellem de mest velanskrevne i sognet på den 
tid. Kirkeværge 1675-81, lagrettemand og militær lægdsmand. 4 børn. Han blev 
gift med Kari Olsdatter Meland. 

 
Nils Ørjonson giftede sig (2) med NN2 Dalen (se ane 427). Hendes navn kendes ikke. Hun 
overlevede Nils og giftede sig med eftermanden. De fik børnene: 
 

Aksel Nilsson Dalen, født omkring 1650 og død omkring 1712. Ved sit ægteskab med 
den næsten 20 år ældre enke Rosmunda overtog han Elsåker. Hun var et godt gif-
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termål. De udløste andre arvinger og ejede det meste af Elsåker ved hendes død 
(omkring 1709). En tid drev de også jord på Langeland. I 1680'erne lod de en af 
hendes sønner overtage halvdelen af gården (nyt br 2). Han havde en jakt og fi-
skegarn. Efter Annas død giftede han sig igen med Anna Paulsdatter - som også 
var velhavende. Foruden Elsåker ejede de jord i Li (Skånevik) og Nesse (Brem-
nes). Han var lagrettemand. 1+1 barn. Han blev (1) gift omkring 1670 med 
Rosmunda Andersdatter Elsåker. Hun født omkring 1630 og døde omkring 
1709. Han blev (2) gift med Anna Kristina Raseno Paulsdatter, født omkring 
1690 i Handeland, Fjelberg. Hun døde i Heggland og blev begravet 6. juni 1762 i 
Tysnes. 

Johannes Nilsson Dalen, født omkring 1651 i Dalen. Han døde 82 år gl. i Beltestad og 
blev begravet 19. maj 1726 i Uggdal. Han var mellem de førende i sognet, bl.a. 
var han medhjælper for præsten. Han overtog Øvre Beltestad br 1 ved sit ægte-
skab med enken Mari. 0+5 børn. Han blev (1) gift omkring 1673 med Mari Ja-
cobsdatter Myklestad. Hun var født omkring 1620 og døde omkring 1710. Han 
blev (2) gift omkring 1710 med Gjertrud Hansdatter Vattedal. Hun var født 
omkring 1681 i Vattedal, Tysnes. Hun døde i Beltestad og blev begravet 24. no-
vember 1754 i Uggdal. 

Lars Nilsson Dalen, født omkring 1662 og død efter 1666. 
Ola Nilsson Dalen, født omkring 1664 og død efter 1666. 

 
 
Peder Jonson Skjepavikjo 850 
 
Han var trolig den første, som bosatte sig i Vetle Gøyo (i 1650'erne). Ejendommen blev selv-
stændigt matrikuleret 1665. Trolig gift med en datter af Rasmus Heggland. 4 børn, hvoraf en 
datter må formodes at have været gift med efterfølgeren på gården, Lars Vetle Gøyo. Han 
døde omkring 1693. Han blev gift med 
 
NN2 Rasmusdatter Heggland 851 
 
Af deres børn kendes: 
 

NN Pedersdatter Vetle-Gøyo (ane 425). Hun blev gift med Lars Jacobson. 
 
 
Kristen Erikson Bruntveit 852 = 354 
 
Gift med 
 
Agate Andersdatter 853 = 355 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 354 og 355). 
 
 
Anders Olson Nera-Laukhamar 864 = 826 
 
Gift med 
 
Malena 865 = 827 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 826 og 827). 
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Isak Olson Øvra-Dalland 868 
 
Han var født omkring 1620 og døde 1695. De overtog det meste af hans fars jord i Dalland 
(nyt br 1) i 1645. Han løste andre arvinger ud. 1683 pantsatte han jorden til Gudbrand Berge, 
som de ved Isaks død skyldte 10 daler i renter. Han var ofte lagrettemand og byggede både, 
som han bl.a. solgte til skotterne. I 1664 solgte han en båd for 2½ daler. 5 børn. Han blev gift 
med 
 
Sygni Pedersdatter Uggdal 869 
 
Hun døde efter 1704. Sammen fik de børnene: 
 

Kari Isaksdatter Øvra-Dalland. Hun døde 94 år gl. i Bruntveit og blev begravet 5. ja-
nuar 1733 i Uggdal. Hun blev gift omkring 1680 med Anders Kristenson 
Bruntveit (o.1650-o.1706). Han fæstede en del af Nera Bruntveit 1670 og resten 
1682. De var velhavende. Han var mellem de førende i bygden, lagrettemand 
1683-1705 og kirkeværge 1696-1701. Han havde interesser i laksefiskeriet ved 
Bruntveit. Hun fortsatte driften som enke i mange år. Ejeren af jorden ville selv bo 
på stedet før Anders's død - men han havde ikke odel og måtte opgive sit foreha-
vende. I 1722 fik en datter og svigersøn halvdelen af bruget. 6 børn. 

Ola Isakson Dalland, (ane 434), født 1653. Han døde i Dalland og blev begravet 3. juni 
1725 i Uggdal. Han blev gift omkring 1682 med Gjertrud Pedersdatter Store-
Heie. 

Lars Isakson Øvra-Dalland, født omkring 1668. De fæstede Singelseter br 2 før 1700. 
Han var militær lægdsmand. Hun var enke efter en Morten (uvist om han har boet 
på Singelseter). Efter hendes død forlod han gården, som derefter lå øde i flere år. 
1 barn. 

Peder Isaksen Øvra-Dalland, født omkring 1670 og død efter 1713. Han var husmand 
på faderens jord. 1713 fik han et barn med et "løst Qvindfolk" Kari Monsdatter. 
Begge var fattige og måtte tigge for føden. Han kom i fængsel på vand og brød. 
Kvinden døde i barselsseng i Vetle Gjersvik. Ellers ukendt. 

Marta Isaksdatter Øvra-Dalland, født omkring 1672 og død efter 1704. Hun var ugift 
i 1704 - siden ukendt. 

 
 
Peder Torgeirson Mjøvotna 870 = 658 
 
Gift med 
 
Kari 871 = 659 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 658 og 659). 
 
 
Jon Torgeirson Mjøvotna 872 
 
Ukendt bosted. Muligvis boede han på Reiso. Han var far til Torgeir Reiso. Han fik sønnen: 
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Torgeir Jonson Mjøvotna (ane 436), født omkring 1640. Han døde i Reiso og blev be-
gravet 15. oktober 1724 i Uggdal. Han blev gift med Ingeborg Torsteinsdatter 
Reiso. 

 
 
Torstein Monsson Reiso 874 = 262 
 
Gift med 
 
Marta 875 = 263 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 262 og 263). 
 
 
Kristoffer Hermansson Brekke 876 
 
Han var født omkring 1613 og døde efter 1683. Han var rådmand for Axel Mowat i 1660'erne. 
Han drev halvdelen af herregården Onarheim (setegård) så sent som 1683 som forpagter. Han 
var militær lægdsmand. Han blev gift med 
 
Kari 877 
 
Af deres børn kendes: 
 

Ola Kristoffersson Onarheim (ane 438), født omkring 1650. Han blev gift med Marta 
Olsdatter Håheim. 

Kristoffer Kristofferson Onarheim, født omkring 1658 i Onarheim. Brita og Kristof-
fer overtog Vattedal br 3 omkring 1690. Han fik skøde på gården af baroniet 
1727. Han var militær lægdsmand og kirkeværge 1699-1701. Med Brita arvede 
han jord i Vermedal og Øvre Dalland. 5+2 børn. Han døde 76 år gl. i Vattedal, 
Tysnes, og blev begravet 6. marts 1729 i Onarheim. Han blev (1) gift med Brita 
Guldbrandsdatter Berge, død omkring 1712. Han blev (2) gift med Anna Jons-
datter Ballesheim, Strandvik, født omkring 1681 i Ballesheim, Strandvik, død 
1760. 

Hermann Kristofferson Onarheim, født omkring 1660. Han var måske far til Kristof-
fer Hermanson, gift 1745 med Ragnhild Gabrielsdatter. 

Kristoffer d.y. Kristofferson Onarheim, født omkring 1661 og død 1735. Han døde 
formentlig 1735 som ungkarl på Onarheim. 

Nils Kristofferson Onarheim, født omkring 1665 og død omkring 1705. De fæstede 
Singelseter br 1 i begyndelsen af 1690'erne 2+2 børn. Han blev gift med (1) Anna 
Hansdatter Vattedal, død inden 1701. Han blev gift omkring 1701 med (2) An-
na Torgeirsdatter Reiso. Hun var født omkring 1675. Hun døde i Singelstad og 
blev begravet 25. september 1740 i Uggdal. 

 
 
Ola Håheim 878 = 344 
 
Gift med 
 
Guri Håheim 879 = 345 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 344 og 345). 
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Mons Nilsson Solheim 880 = 416 
 
Gift med 
 
Mari Nilsdatter Dalen 881 = 417 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 416 og 417). 
 
 
Mons Nilsson Sjo 882 
 
Han var født 1640. Han var enebruger på Søre Sjo i Fjelberg 1665. Han blev gift med 
 
Guro Olsdatter Mevatne 883 
 
Hun var født omkring 1640. Af deres børn kendes: 
 

Guro Monsdatter Sjo, Fjelberg (ane 441), død omkring 1717. Hun blev gift 1693 med 
Ørjon Monsson Solheim. 

Anna Monsdatter Sjo. Hun blev gift med Søren Fjelland, Fjelberg. 
 
 
Nils Jacobson Uggdal 892 = 324 
 
Gift med 
 
Ingeborg Olsdatter Hodlekje 893 = 325 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 324 og 325). 
 
 
Ola Anderson 894 
 
Han var født omkring 1629. De fæstede halvdelen af Åse br 1 i 1657 og resten 1660. De drev 
bruget til efter 1700. Han var lagrettemand omkring 1680. Han blev gift med 
 
Helga Olsdatter Nera-Gjelland 895 
 
De fik børnene: 
 

NN1 Olsdatter Åse. Gift med Mons Mortenson Birkeland, Austevoll. 
NN2 Olsdatter Åse. Gift med Størk Endreson Haukanes i Austevoll. 
Ragnhild Olsdatter Åse (ane 447), født omkring 1660 og død 1718. Hun blev (1) gift 

med Ola Nilsson Uggdal, født omkring 1654 og død omkring 1694. Hun blev (2) 
gift med Anders Olson Hjartåker, Strandvik, født omkring 1654 og død 1696. 
Hun blev (3) gift med Hans Hansson Nora-Grøtei, født omkring 1676 og død 
omkring 1717.  

Ørjon Olson Åse, født omkring 1663 i Åse, Tysnes. Han døde 67 år gl. som ungkarl på 
Ersvær, Tysnes, og blev begravet 11. august 1726 i Uggdal.  
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Siri Olsdatter Åse. Gift (1) med Ola Nilsson Gauksheim, Austevoll. Gift (2) med 
Jørgen Johannesson Økland fra Økland v. Heie, bosat i Gauksheim. 

Peder Olson Åse, født omkring 1668. Han døde 89 år gl. i Økland, begravet 3. novem-
ber 1754 i Uggdal. De overtog halvdelen af hendes fars jord på Økland Heie om-
kring 1700. Han var militær lægdsmand. De opsagde bruget 1739 og fik vilkår 
hos sønnen. 5 børn. Han blev gift med Ukendt Johannesdatter Økland. 

Ola Olson Åse, født omkring 1670. De fæstede Tveit (Hålandsneset) 1705 af forvalter 
Peder J. Smith. I 1701 boede han hjemme på Åse og blev kaldt "svag". Derfor 
slap han for soldatertjeneste. I 1712 var husene på bruget forfaldne og de skyldte 
penge bort. Hun døde som enke på Tveit. Ingen børn. Han blev gift med Ragn-
hild Amundsdatter Nera-Helland (o.1673-1753). 

Anna Olsdatter Åse død omkring 1733. Hun blev gift med Peder Endreson Nera-
Hope (o.1663-1731). De overtog Ersvær br 6 omk 1690 og fik fæstebrev omk 
1700. Han var ofte lagrettemand. Han var med til at ligne dagsskatten 1714 og var 
kirkeværge for Uggdalkirken 1717-19. Han var mellem de førende i bygden, som 
forfædrene havde været det. Han var trolig bådebygger. 4 børn. 

Anders Olson Åse, død eft 1731. Han fæstede St Kongsvik br 2 ved sit ægteskab med 
enken Mari. I løbet af få år fik han en stor gæld til ejeren, hr. Abel (præsten på 
Tysnes). De måtte flytte fra gården 1705. Ind imellem var han soldat og omkring 
1720 kom de til Øvre Beltestad, hvor han var husmand. I 1728 blev de stævnet, 
fordi de nægtede at udføre dagsværk på præstegården forår og efterår. De blev 
dømt til 2 dages arbejde årligt. Nævnt 1731. 1 barn. Han blev gift omkring 1702 
med Mari Tollefsdatter. 

 
 
Anders Engelson Håvik 938 
 
Han overtog Håvik i Strandvig sogn. Han døde 1622 i Strandvik.  
 
Gunnhild Olsdatter 939 
 
Nogle tror, at hun kom fra Skòte, d.v.s. hun var datter af velstandsmanden Ole på Skòte. Hun 
blev (1) gift med Christen Matsen. Af Bergens domkapitels forhandlingsprotokol af 2. okto-
ber 1611 fremgår, at hun blev skilt fra Christen Matzen, som var rømt fra hende. Hun kunne 
herefter gifte sig igen. 1611 boede hun på Balderheim, senere på Håvik. Hun døde 1651 i Hå-
vik. Hun blev gift omkring 1611 i Strandvik med Anders Engelson. Af deres børn kendes: 
 

Kari Andersdatter Håvik (ane 819), født 1612 i Strandvik, død 1691 i Strandvik. Hun 
blev (1) gift omkring 1632 i Strandvik med Stein Lauritson Håvik, død omkring 
1648. Han var lensmand og boede på Håvik br 3.  
 
Hun blev (2) gift 1648 i Strandvik med Jon Olson på Håvik, død 1657 i Strand-
vik. Han er nævnt som bruger af Håvik br 3 1648-57. Han havde en del af gården, 
og resten havde hendes søn Anders af første ægteskab. Han ejede al fri jord på 
Håvik.  
 
Hun blev (3) gift 1677 i Strandvik med Arne Bårdson Legland, født 1652 i 
Strandvik, død 1687 i Strandvik. 

Guro Andersdatter Håvik, født omkring 1613 i Strandvik og død 1691. Hun blev gift 
med Peder Sjurson Øyerhamn. Hun arvede 1 lp smør i Åse i Hålandsdalen og 1 
lp smør i Moen i Hardanger og lidt jord i Sørstrønen efter moderens tredie mand. 
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Oluf Haldorson Eikeland 940 = 816 
 
Gift med 
 
Anna Clementsdatter 941 = 817 
 
(Se samme personer ovenfor: anerne 816 og 817). 
 
 
Morten Olufson Nordtveit 942 
 
Han var født 1606 i Nordtveit, Strandvik, og døde sst. 1672. Han brugte hele Nordtveit i 
Strandvik sogn. Bortset fra ½ lp smør som Halsnøy kloster ejede, var jorden hans. Han var 
lensmand. Han blev gift med 
 
Alis Johannesdatter Humlevik 943 
 
Hun var født 1612 og døde 1689. Hun var trolig datter af Johannes Knutson Humlevik, 
Tysnes, som havde interesser i Femanger. Af deres børn kendes: 
 

Ingeborg Mortensdatter Nordtveit, født 1636 i Nordtveit, Strandvik, og død 1688 i 
Strandvik. Hun giftede sig med Brynjel Nilssen Nes (1635-76) og de overtog en 
del af Nordtveit. 

Anna Mortensdatter Nordtveit (ane 471), født 1638 i Nordtveit, Strandvik, og død 
1725 i Strandvik. Hun blev gift omkring 1758 i Strandvik med Alf Olufson Eike-
land, Fusa. 

 


