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Forord

 Det er nå over 100 år siden Ludvig Daae utgav boka En Krønike om Kvinesdal. Daae kalte ikke sitt bidrag om Kvinesdal en bok, men en krønike for å markere sammenheng og tradisjoner med eldre tider i bygda. Kvinesdal Historielag har i mange år arbeidet med å få utgi denne gamle krøniken på nytt. Hovedgrunnen til at boka nå er utgitt på nytt er at En Krønike om Kvinesdal har stor lokalhistorisk verdi og er godt og levende skrevet av en historisk fagmann. Boka er et pionerarbeid på bygdebøker – både med hensyn til tradisjoner, kultur og historisk sammenheng med fortiden. Det var viktig for Ludvig Daae å få skrevet ned bygdesagn og fortellinger med karakteristiske småtrekk fra Kvinesdal og nabobygdene. Han gikk grundig gjennom kildematerialet, og han lyttet nøye til historiene som ble fortalt i bygda. Selv om hovedvekten av naturlige grunner er lagt på presteomtaler, finnes det mye lokalt historisk stoff basert på disse muntlige overleveringene.
Første utgaven av boka var trykt med gotiske bokstaver, noe de fleste i dag har problemer med å lese. Denne andre utgaven er trykt med våre latinske bokstaver, men skriftnormen med store bokstaver i substantiv og dobbel a istedenfor å er beholdt. I tillegg har Kvinesdal Historielag valgt å ta med noen bilder og tegninger som gjør boka mer interessant og informativ. De fleste illustrasjonene er tegnet av Jørgen Brochmann som var halvbror til Ludvig Daae.
	Foruten selve krøniken har Ludvig Daae tatt med et bilag som inneholder beretninger innrapportert av fogder og prester til amt og biskop. I tillegg har han bedt Olaf Rygh gi en forklaring på mange lokale navn både i Feda, Fjotland og Kvinesdal. Historielaget har valgt i denne utgaven å ta med seks lokale bygdesagn hentet fra hans bok Norske Bygdesagn. AlvjulyEgeland har skrevet en kortfattet biografi om Ludvig Daae som følger rett etter forordet.
Styret i Kvinesdal Historielag vil rette en takk til alle som har vært med å få gjenutgitt denne andre utgaven av boka.

Kvinesdal august 1998 Kvinesdal Historielag

Ludvig Ludvigsen Daae (1834-1910)

Ludvig Daae som Universitetsbibliotekar ca. 1875.

Kvinesdal prestegaard tegnet av prestesønnen Jørgen Brochmann 2 juli 1869. Eldre kvindøler bruker enda navnet «Mæ Gamle Prestegaren» om området. Rundt 1896 ble disse bygningene revet og ny prestebolig oppført der prestegarden ligger idag.

	Ludvig Daae ble født den 7. desember 1834 på Aremark Prestegård i Østfold. Han døde den 19. februar 1910 i sitt hjem Elvestrøm i Oslo (oppkalt etter barndomshjemmet i Kvinesdal). Foreldrene var presten Ludvig Daae (1806-1835) (som døde før sønnen ble ett år) og Sara Jessine Lousie (1811-1891). Moren giftet seg igjen i 1839 med Diderik Hegermann Brochmann som ble sogneprest i Kvinesdal i 1841. Familiene Daae og Brochmann er noen av Norges mest kjente presteslekter. For å skille seg fra sine mange navnefettere, brukte Ludvig mellomnavnet Ludvigsen. Men etter at han i 1879 ble dr. L. Daae, sluttet han å bruke mellomnavnet Ludvigsen.
	Ludvig Daae ble en berømt professor, historiker og politiker som er omtalt i de aller fleste leksika. I Norsk Biografisk Leksikon står det 2.5 sider om ham, og i Årli’s bygdebok, bind III har også Per Seland en kort omtale av professor Daae. I denne omtalen har jeg lagt hovedvekten på Ludvig Daae’s tilknytning til Kvinesdal, men en kort omtale av hans utdannelse og livsløp er nødvendig for å forstå personen. For de som er interessert i en mer detaliert omtale av dr. Daae’s vitenskapelige produksjon og hans politiske aktivitet, er det tatt med en fyldig litteraturliste til slutt i denne artikkelen.
	Ludvig Daae begynte sine studier ved Kristiania Universitet i 1852 i klassisk filologi, men han følte seg etter «nogle Aars Forløb Kaldet til at blive Historiker». Han ble «Filologisk kandidat» i 1859 og begynte som lærer i Drammen. Kort tid etter fikk Daae stipend og oppholdt seg to år ved Universitetet i København. I 1876 ble han utnevnt til professor i historie. Han hadde flere lengre studieopphold i både Danmark og Tyskland, og i 1879 ble han utnevnt til æresdoktor ved Københavns Universitet. Daae har som vitenskapsmann satt varige spor etter seg; spesielt ved studier av Norges historie mellom årene 1400 og 1600. Med stor kjærlighet har han også omtalt vår kirke- og kulturhistorie.		Ludvig glemte aldri den maikvelden i 1841 da de kom roende inn Fedafjorden og holdt sitt inntog på Elvestrøm prestegård. Barneårene i Kvinesdal fra 1841 til 1856 fikk utrolig stor betydning for ham: Dette har han omtalt i flere av sine senere verker og snakket om til sine studenter og venner. W. Munthe (1944) forteller i sin biografi om Daae at han følte seg sikker på at hele den vakre Kvinesdal ville stå for hans tanke i hans siste øyeblikk.
	Moren var et rikt utstyrt menneske på det intellektuelle planet. Hun var ansvarlig for Ludvigs undervisning til han ble 10 år. Hans stefar – presten Brochmann – må ha vært en personlighet. Ludvig fikk en latinsk grammatikk til 8-ars dagen som han lærte seg utenat. Alt som 12-årig skolegutt hadde Ludvig planer om å utarbeide en Kvinesdalsk historie på latin. Tittelen var klar: Vitae Excellentium Quinesdalensium. Ludvig var klar over at alle viktige avhandlinger før ca. 1850 måtte skrives på latin. I dag er vi glad for at Krøniken ble skrevet på norsk. I årene 1844-46 gikk han på skole i Flekkefjord, mens han var elev ved Kristiania Katedralskole fra 1846-52. I Munthe’s biografi står det at Ludvig ikke hadde megen respekt for Flekkefjord i motsetning til Kvinesdal som han beundret.
	Det er ikke helt lett å forstå hvorfor Ludvig Daae ble så betatt av Kvinesdal. I morens lille bok «Tilbageblikk på mit Liv», som ble skrevet i 1882, går det tydelig frem at prestegården Elvestrøm utmerket seg aldeles ikke. De var vant til mye større og bedre utstyrte prestegårder på fastlandet. I tillegg var Kvinesdal prestegjeld da meget stort (fra Feda til Knaben) med lange og besværlige reiser; spesielt vinterstid. Foreldrene var meget aktive i det sosiale liv og arbeidet hardt for å forbedre skolene i bygda. Sogneprest Brochmann slet nesten helsen av seg i løpet av de 15 årene de bodde i Kvinesdal. Ludvig var ofte med stefaren på reiser rundt i bygda.
	Daaes kjærlighet til Kvinesdal og hans Iykkelige barndom der går tydelig frem av forordet i Krøniken hvor han skriver Om denne dal kunne jeg ei la være at skrive. Boka viser tydelig at han hadde en grundig og detaljert viten om bygda. Mye av denne fikk han gjennom samtaler med bygdefolket. Med Krøniken markerte han også sine varme følelser for tradisjon og sammenheng fra middelalderen til hans samtid. I hht. mine kilder besøkte Daae Kvinesdal bare tre ganger etter at foreldrene flyttet derfra i 1856. Det historiske stoffet om bygda fant han i originalkildene og han var litt av en kunstner til å skrive og fortelle en historie.
	Prestegården Elvestrøm – som også ble skrevet Elgjestraum og/eller Eljestraum – er en av de eldste gårdene i bygda. Den ligger på østsiden av elva mellom Farbrauna og Kløster. Til gården hørte laksefiske i Kvina, som var av stor verdi på denne tiden. Hovedhuset, som familien Brochmann flyttet inn i, ble bygget i 1799/1800. Til gården hørte det flere husmanns plasser. En tegning av prestegården fra 1869 – utført av halvbroren til Ludvig, Jørgen æer vist i boken. Som det fremgår av denne var det flere småhus i tillegg til fjøset rundt gårdsplassen.
	Hovedbygningen Elvestrøm lå ved elvesiden på høydedraget hvor skolehuset i dag står rett før man svinger ned til Fidjan. Selv om huset bare var ca. 40 år da Brochmannfamilien flyttet inn, var det ikke mye å skryte av, skriver moren. Av Ludvig får vi vite mer om prestegården. I første etasje var det to stuer, to kammers og kjøkken med flere «bequæmmeligheder». I armen etasje – som var meget lav – skulle det være fire soverom. Disse ble visstnok ikke brukt. Videre skriver Daae det var et maadeligt Huus af kløvet Tømmer og med små og lave værelser. Dette huset ble brukt som prestebolig fram til 1896 da den nåværende prestegården ble bygd. L. Daae likte meget dårlig at den nye prestegården ikke ble bygd opp på den gamle, flotte tomta ved elva.
	Både flyttelasset og spesielt pianoet til Brochmann-familien imponerte bygdefolket. Det fortelles at Brochmann hadde en mengde bøker, mens Ludvig skriver at utvalget av bøker i prestegården var meget begrenset.
	I tillegg til Krøniken har Daae hentet stoff fra Kvinesdal til to andre hovedverk, nemlig: Norske Bygdesagne i 2 volumer som ble utgitt i 1871, samt «Utvandringen til Holland». Han skriver at Kvinesdal-oppholdet var helt avgjørende for begge disse bøkene.
	I Daaes fortreffelige samling av bygdesagn er hele 5 sagn av i alt 86 hentet fra Kvinesdal. Dette illustrerer at hans barndom- og ungdomsinntrykk fra Kvinesdal har hatt stor betydning i hans senere arbeider.
	I Munthes Daae-biografi finnes det en liste over bøkene i prestegården. Bortsett fra litt Norgeshistorie og Snorre, var utvalget meget begrenset. Historiebøkene kunne Ludvig fra perm til perm. I tillegg bladde han flittig i Kvinesdals Kirkebok. Det ble fortalt at han visste om alle kjentfolk i bygda som hadde uekte barn og også deres konfirmasjonskarakter.
	Omkring 1875, da både familien (han hadde 5 barn) og boksamlingen krevet større plass, fikk Daae bygget en ny villa lengst ute på Drammensveien på vestsiden av Frognerelven. Dette var før elva ble lagt i rør. Daae oppkalte villaen etter barndomshjemmet, prestegården i Kvinesdal. Huset Elvestrøm ligger på Skøyen ved Madserud alle. Den gang var dette langt fra byens sentrum. Her bodde Daae i 35 år og her døde han. Kr. Sinding-Larsens maleri fra 1903 er utført i biblioteket på Elvestrøm. Legg merke til Daae’s øyne på dette maleriet, de er spill levende.

Elvestrøm i Oslo i professor Daaes tid. Tegning av Kr. Sinding-Larsen.

Mennesket Ludvig Daae

	Vi har utrolig mange eksempler på at Daae var en meget særpreget person i norsk kulturliv omkring århundreskiftet. Han er sannsynligvis en av de største professororiginaler vårt Universitet i Oslo har fostret. Daae er også blitt kalt vårt lands siste store humanist. Jo mer jeg har lest om ham, desto større interesse har jeg fått for dette originale mennesket. Jeg skal forsøke å summere hva jeg mener var hans mest særpregede trekk.
	L. Daae var en Brand-natur, slik Ibsen beskriver ham. Han kunne ikke gå på akkord. Det var umulig for ham å bare være en passiv tilskuer når meget av det som for Daae var hellig og dyrebart ble angrepet. Han talte med en kraftig, dyp bass og han var som en gammel malmfuru. Han ble en markant og produktiv vitenskapsmann i vårt lands åndshistorie –  en ener på mange områder.
	På det mer praktiske området er det interessant å legge merke til at han var meget hjelpeløs. Han var særegen og original som menneske.
	Daaes kjærlighet til historie og latin ble vakt da han som gutt, på preste-gården Elvestrøm leste de nordiske sagaene og gresk mytologi. For Daae var latinen en hjertesak. Han elsket latin og skrev man blir ikke menneske uten å kunne latin. For oss er dette vanskelig å forstå. Men vi må huske at i forrige århundre var latinen hva det engelske språk er i dag. Latin var da det felles europeiske skrivespråket. Alt av kulturell- og historisk betydning var skrevet på latin. Daae forteller at han leste latin når han trengte Trøst i tunge Stunder. Han var meget bitter mot sin egen samtid, både politikerne og kultureliten. De la alt for liten vekt på tradisjoner og historie, og fremfor alt neglisjerte de latinundervisningen. Fra 1869 kunne man bli akademisk borger uten å kunne latin. Da konkluderte Daae: Jeg har tapt mitt fedreland. Han påsto at latin er som det nødvendige daglige brød.
	Det fortelles at han hatet å bruke fyrstikker og derfor tente han sin pipe med et brennglass (forstørrelsesglass) så snart det fantes en solstråle. I tillegg foretrakk han å skrive med fjærpenn.
	Historien om kvinesdølen som kom på besøk og utbrøt da han så Daaes bibliotek: «Det var kallig mange bøker – dei må ha kosta himlande mange penger» er jo artig, men om den er sann er vanskelig å avgjøre.
	L. Daae mislikte vår berømte dikter B. Bjørnson – «en ytterst ubehagelig person som leflet med de sletteste instinkter i vårt folk». Han skrev videre: «hadde B. Bjørnson levd i det 12. århundre, ville han sikkert utgitt seg for kongesønn». (Bjørnson og Daae tak begge studenteksamen i 1852). Det var ikke dikteren Bjørnson Daae angrep, men politikeren Bjørnson «som annammet seg en autoritet i alle saker han ikke forstod og tro at han vet alt som er best». Det sies at Bjørnson bruke Daae som modell for Piene i «Paul Lange og Tora Parsberg». Professor F. Bull skriver i «Tradisjoner og Minner» fra 1945 at Bjørnson og Daae ble forlikt til slutt. L. Daae skal også ha vært modell for rektor Kroll i Ibsens Rosmerholm. Ludvig Holberg var Daaes yndlingsforfatter.
	L. Daae hadde vidd og humor. Han var vennlig og omgjengelig. Et slikt moderne påfunn som bukseseler var ham helt fremmed. Han brukte skaftestøvler og klaffebukser med splitt på siden og knappet fast på et liv under vesten. Om en knapp røk, fait buksa ned. Det hendte en gang mens han foreleste. Da måtte han ha hjelp av en student for å få buksa på plass igjen. For oss i dag høres jo dette håpløst gammeldags ut. Med sitt store, hvit skjegg (se bildet av L. Daae) og hele sitt gammeldagse preg måtte alle legge merke til ham. Han gikk ofte med en sort, bredbremmet bulehatt og nektet å bruke ferdigsydde slips, men hadde halsbind slynget to ganger om en bløt halskrave». Selv ante han neppe den oppsikt han vakte fordi han stadig gikk i sine egne tanker.

Oppsummering

	Det er ingen tvil hos Daae når han omtaler den vakre Kvinesdal. Barndomsårene her var gode og spennende. Til sin innerste marg var Daae en konservativ natur. Han var boklærd og bokkjær. Han skal ha sagt: Det er smukt vær i dag, trærne grønnes og fuglene synger –  jeg vil gå hjem å ta en bak.
	Professor Daae levde på mange måter i fortiden og hadde nesten bare forakt til overs for samtiden. Han var en tøff debattant, med meget bestemte meninger og skarpe replikker og kunne være nådeløs mot personer han mislikte. Han hadde et voldsomt temperament. Det ble sagt om ham at han «kunne vare vennlig og slå ihjel med en varm sjel».
	Perioden 1880 til år 1900 var dramatisk i norsk historie med sterke motsetninger innen det politiske og kulturelle liv. Politisk var landet todelt, med en radikal venstrefløy, som for mange representerte farlige nye ideer og strømninger som førte med seg ateisme og umoral, og en borgerlig høyrefront som stod for det gamle samfunnet, bygget på lange tradisjoner. Professor Daae var aktiv på høyresiden i både skrift og tale. Avstanden mellom fløyene var mye større enn i dag – nesten uoverstigelig. Daae fikk selv oppleve hva det vil si å stå i Venstre’s gapestokk. Han hadde både i tale og skrift uttrykt at venstremenn er kjeltringer. På grunn av hans berserkgang som konservativ politiker spesielt under riksrettstriden i 1884 – ble meget av hans store vitenskapelige innsats oversett.
	Daae skrev meget godt, var arbeidssom og produktiv og en ypperlig foreleser og folketaler. Takket være hans store sans for sagn og folketradisjoner, gjorde han Kvinesdal godt kjent over hele landet. I både politiske- og kulturelle diskusjoner deltok han med stor iver både som taler og spesielt i skrift. Han var litt av en kunstner til å skrive.
	Eksemplene som er nevnt her illustrerer tydelig en aktiv og engasjert person, men med sterke subjektive meninger i alt han gjorde.
	Til hans 75-års dag (for Daae gjaldt ingen 70 års aldersgrense) ble det samlet inn penger til et FOND som bærer hans navn. Det skulle brukes til å understøtte hans kjælebarn, Historisk Tidsskrift.
	Alt i levende liv, var han blitt en legende. Anekdoter grodde frodig i hans spor. Sett med våre øyne var han uten tvil en forbenet reaksjonær, men også en meget lærd humanist og en interessant – om enn merkelig – renessanse-skikkelse; – en personlighet jeg gjerne skulle ha kjent.
September 1998 
Alv Egeland
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Forord

	Det foreliggende Arbeide er fremkaldt af rent personlige Bevæggrunde og ved særegne Forhold. Det kunde neppe falde mig ind at skrive en Bog om nogen anden enkelt Landsbygd, end netop om Kvinesdal. Om den Dal derimod kunde jeg ikke lade være at skrive. Læseren bør have en Forklaring heraf, ifald han skal kunne bedømme den fordringsløse Bog retfærdigt, og jeg vil ikke tilbageholde den, skjønt jeg derved nødes til at fortælle et Stykke af mit eget Levnetsløb.
	Den 19. Mai 1841 kom jeg (i det syvende Aar) fra Østlandet til Elvestrøm Præstegaard i Kvinesdal med min Stiffader og Moder. Jeg havde ikke jevnaldrende Sødskende og ikke en eneste Legekamerat, men en meget stærk Videbegjærlighed bevirkede, at jeg ikke længtes efter Omgang med andre Børn. Min kjære og trofaste Fader blev min Lærer, saavidt hans mange Embedsforretninger tillode det. Paa min ottende Fødselsdag fik jeg bl. A. Bugges mindre latinske Grammatik som Gave, og øieblikkelig begyndte jeg saa at lære dette Sprog, til hvilket min Kjærlighed har holdt sig uformindsket fra den første Stund af og indtil nu. Min Moder, der kunde lidt af Elementerne i Latinen, øvede mig i at declinere og conjugere, forat jeg kunde bestaa mig desto bedre, naar min Fader skulde examinere mig. Med Bibelhistorien, Psalmeversene, Lassens Historie og Platous Geographi gik det af sig selv; kun Regningen voldte en Smule Plage. Men den største Deel af Dagen havde jeg fri, og den anvendte jeg dels til Streiftog paa den vidtløftige Præstegaard, dels og især til med Griskhed at læse, hvad jeg kunde overkomme, helst af historisk Indhold. De Bøger, som stade til min Raadighed, vare gode, men heldigviis ikke altfor mange: Øhlenschlägers «Nordens Guder», Mallings «store og gode Handlinger», Aalls Snorre, Falkens Norges Historie, Krafts Topographi, nogle Bind af Skillingsmagasinet samt – Statskalenderen. I dette lille Haandbibliotek læste jeg sent og tidligt. Ved et Besøg paa Hegebostad Prestegaard fik jeg fat i Fayes Folkesagn, som jeg strax slugte. Citaterne i den Bog gav mig en Anelse om adskillige andre Bøgers Tilværelse, navnlig husker jeg, hvor jeg sukkede efter at faa «Budstikken» at see, et Ønske, som først flere Aar senere opfyldtes. Men, hvor henrykt var jeg ikke over de Par Sider hos Kraft, der handlede om Kvinesdal! Der kunde altsaa ogsaa skrives Noget om vor Prestegaard og dens Nabogaarde!
	Jeg var vist ikke over 8 Aar gammel, før jeg allerede havde faaet Smag paa Ministerialbøgerne, de første «utrykte Kilder», jeg lærte at kjende. Her kunde jeg da for det første hente Oplysninger om alle Nabofolks Alder, om deres Characterer ved Confirmationen, ja ganske undtagelsesviis endog om deres Feiltrin. Længe varede det da heller ikke, før jeg paa barnlig Maade forsøgte at bruge Pennen især til at optegne de Sagn, jeg hørte om gamle Præster og fordums Hændelser i Bygden. Naturligviis tilegnede jeg mig ogsaa Egnens Dialect, men med fuldt bevidst Reflexion holdt jeg denne, som jeg talte i Drengestuen, ligesom den vestlandske Accent overhovedet, bestemt ud fra min egen naturlige østlandske Tale inde i Huset hos mine Forældre. Et kvinesdalsk Lexicon hørte til de literære Opgaver, som min Phantasi dengang stillede mig. Ved Siden af min Frihaandslæsning indsamlede jeg adskillig Kundskab ved opmærksomt at lytte til mine Forældres og Andres Samtaler, og især var jeg sjæleglad, naar den ensomme Præstegaards største Festlighed, Provste- eller Bispevisitatsen, indtraf, eller naar en Nabopræst kom paa Besøg. Ikke et Ord af Visitatsmødernes Forhandlinger undgik mit Øre, ligesaa lidt som den Conversation, der fandt Sted mellem Præsteskabet. Hvor morede det mig ikke at høre Fortællinger om Professorerne Hersleb, Stenersen, Sverdrup, Hansteen, Steenbloch, om Bispene Bech, Sørensen og Munch, Rectorerne Rosted og Amberg! Paa denne Maade indvandt jeg efterhaanden foruden det, jeg lærte lectieviis, en liden Skat af Viden, som havde den herlige Egenskab, at den var fuldkommen selverhvervet. Dens Tilværelse blev naturligviis ganske ubekjendt for senere Lærere og Meddisciple, og den gjorde mig aldrig til noget Skolelys, men som et gavnligt Frøkorn bevaredes den i min Sjel, og den kom siden til at bestemme mit Valg af Studium, min Aandsretning og min Løbebane i Verden. Derfor takker jeg Gud, for at jeg i disse Barneaar fik Lov til at boltre mig frit istedetfor allerede da at gaa i en Skole hvor – om end ikke i den Grad, som nu, i de «offentlige Almenskoler» med deres spidsborgerlige Middelskoleexamen – Individualitetens Udvikling snarere vilde være bleven hemmet, end befordret.
	Allerede før det fyldte tiende Aar, maatte jeg dog ud fra det kjære Elvestrøm, men fjernedes dog foreløbig ikke længere derfra, end til den nærmeste lille By, Flekkefjord, hvis Borgerskole dengang i H. G. D. Barth (siden Catechet i Kragerø) havde en talentfuld Bestyrer. Jeg boede i hans Huus, og da Fruen var en dannet Kjøbenhavnerinde, vaktes her hos mig den første Dragelse og Kjærlighed til vort gamle Broderland. I de Par Aar, som jeg tilbragte i Flekkefjord var jeg altsaa ofte hjemme og hang fremdeles fast ved Kvinesdal. Engang holdt jeg saaledes paa med Noget, som jeg – naturligviis med Cornelius Nepos’s «Feltherrer» som mønster – havde kaldt «Vitæ excellentium Qvinisdalensium», men af dette første Forsøg paa selvstændig Benyttelse af Romersproget blev rigtignok ikke meget mere end Titelbladet færdigt.
	I 1846 kom jeg imidlertid længere bort, nemlig til Christiania Cathedralskole. Fra den Tid af indtil 1856, da mine Forældre forflyttedes til Næs paa Romerike, besøgte jeg kun Dalen i Sommerferierne (jeg confirmeredes der 1850) og efter 1856 har jeg kun to gange (1872 og 1891) flygtigt og ikke uden Vemod gjenseet de gamle Tomter, mine Studiers kjære og uforglemmelige Vugge.
	Erindringen om disse faa, men lykkelige og indholdsrige Barneaar har nemlig altid fulgt mig. Et Par af mine Bøger, «Norske Bygdesagn» og «Nordmændenes Udvandringer til Holland» havde neppe nogensinde været skrevne, om de ei havde havt sin Rod i mine Barndomsminder. Ofte har jeg tænkt paa, at det dog egentlig var en Pietetspligt at skrive en liden Bog, der udelukkende skulde handle om Kvinesdal. Dette er det, jeg nu i denne Sommerferie har udført. Til en «Beskrivelse» af Bygden af topografisk, statistisk og økonomisk Indhold savnede jeg imidlertid baade Betingelserne og Lysten. Hvad jeg havde at give, kunde alene blive en Krønike. Stoffet til en saadan var dog ei synderlig rigt, og det Meste af den maatte blive en Præstehistorie. Men Kvinesdals Præstegaard har aldrig havt berømte Beboere, der hører ikke til de classiske norske Præstegaarde, hvortil der knytter sig Minder f. Ex. om en Hans Egede eller Thomas v. Westen, om en Kjeld Stub, om en Peder Claussøn, Hans Strøm eller Johan Fritzner, om en Peder Dass, Claus Frimann eller Jørgen Moe. Det har været jevne, om end af og til meget hæderlige Provster, der have levet paa Elvestrøm. For mig staa disse saa at sige som kjære og velkjendte Barndomsvenner, men jeg kan naturligviis – bortseet fra de Folk i Dalen selv, hvem Bogen kommer ihænde – ikke paaregne megen Interesse for hvem hos Almenheden. Og dog tør der maaskee være en og anden sympathetisk Læser, som f. Ex. i Beretningen om den theologiske Bygdestrid i Mag. Peder Godtzens Dage vil erkjende et ikke ganske uinteressant Interieur, og for hvem den i sig selv saa ubetydelige Mads Horsens’s Gjenvordigheder og Familiesorger ville forekomme at være et characteristisk Tidsbillede, der uvilkaarlig former sig som en liden Bygdenovelle. Hvad Kilderne angaar, ville Kyndige let see, at den i Rigsarchivet bevarede ældre Deel af det Christiansandske Bispearchiv har ydet de vigtigste Bidrag. De trykte Kilder ere omhyggelig eftersøgte, men have ikke kunnet være mange, da Dalen var lidet paaagtet og sjelden besøgtes af Fremmede. Den eneste Reisebeskrivelse, der berører den (P.P. Flors 1810) var uden Nytte for mit Øiemed.
	En Samling, som jeg tror, af ret gode Actstykker er medgiven, blandt hvilke min Faders Fremstilling af Almueskolevæsenet vil indtage en smuk Plads. Men det Bedste i den lille Bog er den Tilgift, den har faaet fra min Collegas Professor Dr. O. Ryghs Haand. Hans Forklaring af Dalens Stedsnavne, et Emne, der er ligesaa interressant som vanskeligt, vil sikkert være Alle Velkommen.
	Det er nu ikke længer ret mange Folk i Dalen, som personlig kjende mig. Men jeg tør dog sende enhver Kvinesdøl, som faar Bogen at see, en venlig hilsen og et oprigtigt Ønske om Lykke og Velsignelse fra
Ludvig Daae.
Elevestrøm i Vestre Aker, 8 August 1894

I.

Langfjeldenes sydligste Hovedparti kaldes Hekfjeld1 og strækker sig gjennem en Afløber, Kvinesheien, ned mod Havet. Paa Hekfjeld, hvis Fjeldmark naar en Høide af 3000 Fod, udspringer en Flerhed af Elve, hvis Dalfører udgjøre den væsentlige Deel af Lister og Mandals Amt, fordum «Agdesidens» to vestligste Sysler eller Len. Disse Elve, efter norske Forhold Vasdrag af anden Rang, ere de sidste betydeligere i det søndenfjeldske Norge. Den vestligste af dem, Sireaaen, dannede i Fortiden Grændsen mellem det søndenfjeldske og det «nordenfjeldske» Norge. Vor Tids Adskillelse mellem Østland og Vestland er nemlig først af langt nyere Oprindelse, og man lod gjennem hele Middelalderen og endnu meget senere det Nordenfjeldske begynde ved Sireaaens Udløb.
Hekfjeld, hvor Rensdyr i Fortiden fandtes i betydelig Mængde, og hvor endnu i forrige Aarhundrede hollandske Falkefængere aarlig indfandt sig, var længe saa lidet undersøgt og kjendt, at de feilagtigste Forestillinger kunde raade om dets Elves Udspring. Saaledes fortæller Peder Claussøn2 ved Aar 1600, at Kvinelven og Mandalselven skulde udspringe af en fælles Kildesø, «Tuve», hvilket ogsaa en Menneskealder senere findes angivet paa Hollænderen Blauews Kart over Norge. Der gaves Fjeldbønder, der paa sin Viis forsøgte sig som geografiske Opdagere i hine Egne, men uden Held. Foged Tostrup, der i 1743 forfattede en (utrykt) Beskrivelse over Amtet, beretter: «En nysgjerrig Bonde Thrond Hoskoldssøn3 for omtrent 70 Aar siden har været begjærlig ef-ter at vide dette Fjelds Længde og derfor taget en Mand med sig samt en Hest, hvorpaa førtes Proviant; dermed gik de paa Fjeldet, reiste saa mod Nord i 6 Dages Tid og passerede adskillige underlige Veie, men tilsidst fandt de Sneen stor – og maatte med uforrettet Sag vende tilbage.» En Mand, Christopher paa Aadneram øverst i Siredalen, «ved 100 Aars Alder,» har, siger Tostrup, «kjendt En, som har søgt efter Sireaaens Udspring, men efter lang Vandring i Fjeldet kom tilbage uden Kundskab af det Eftersøgte.»
Kvinelven, (Hvin), efter hvilken Dalen, hvorom vi her skulle tale, har sit Navn, har en Længde af 132 Kilometer og er en ganske liden Smule kortere end Sireaaen og Mandalselven, lidt længere end Gaulelven, netop dobbelt saa lang som Lærdalselven og opnaar ikke fuldt det Halve af Dramselvens Længde. I sit øverste Løb4 danner den nogle Søer, (Øiarvand og Kvifjorden), men i den egentlige Dal næsten ingen. Kvinesdal er imidlertid egentlig ikke et, men to Dalfører, («Østre- og Vestre-Dalen»), thi det betydeligste af Hovedelvens Tilløb («Lille-Elven») forener sig først med denne en halv Mil ovenfor Udløbet ved en stor Gaard, som derfor heter Aamot. Det ved Sammenløbet af de to Elve dannede Næs, heder Liknæs eller Leknæs (Leiknes), og her har i umindelig Tid staaet en Kirke af samme Navn.
	Den øverste Bebyggelse ved Kvinelven, Gaarden Haahelleren (658 Meter over Havet) tilhører Hyllestad Annex til Valle i Sætersdalen, og den følgende Strækning sogner til Siredalen; man seer heraf, fra hvilken Kant Bebyggelsen her oprindelig er skeet. Knaben er den første Gaard i det nuværende Fjotlands Sogn5.
	Medens Kvinesdal i egentlig eller geografisk Forstand er Elvens hele Dalføre, forstaaes under dette Navn af Befolkningen selv nu kun den nederste Del deraf, nemlig Liknæs Sogn. Kvinesdals Prestegjeld, der tidligere, som vi skulle see, har havt langt større Udstrækning, og Kvinesdals Herred omfatte foruden dette Sogn ogsaa Annexet Fede. Dette, der ligger udenfor Kvinelvens Munding, er for det meste Søbygd. En Del deraf ligger ved en mindre Elv, der løber ud ved Kirken og kommer fra Gyland, et Dalere, der hører til Bakke Prestegjeld og ligger midt imellem de nedre Dele af Sireaaens og Kvinelvens Dale.
	Allerede Peder Claussøn har havt Øie for, at Agdesiden hører til Norges mindst frugtbare Egne6. Distriktet har heller ikke spillet nogen synderlig Rolle i Norges ældre Historie.
	De Oldsager, som er fundne i Kvinesdal, opregnes og beskrives i N. Nicolaysens Norske Fornlevninger (S.284 fgg.) og paa forskjellige Steder i Aarsberetningerne fra Foreningen til Fortidsmindemærkers Bevaring, hvorfor det er overflødigt nærmere at gaa ind paa dem. En af de mærkeligste var en rund Haug paa Øvre Øie, der endnu var bevaret for et Par Menneskealdre siden; en Sten var opreist i Midten og rundt den 12 andre Stene. Som sædvanlig havde man ogsaa her den urigtige Forestilling, at der havde været et Thingsted, og at Stenene havde varet Sæder for Dommere, hvorfor Haugen hedte «Thinghaugen». I Virkeligheden har det naturligvis været en Begravelsesplads. Den omstreifende Oldgransker M. F. Arendt fra Altona, bekjendt for sin Lærdom og for sine Særheder, besøgte Kvinesdal 1805 og aftegnede bl. A. denne Haug.
	I Kongesagaerne omtales Dalen yderst sjelden. Berømt er Skalden Thjodolf, der angives at have hørt hjemme her. De ham tillagte Kvad ere af megen Betydning og Interesse. Man har hidtil antaget Kvadenes Forfatter for en Samtidig af Harald Haarfagre, men da i Beretningerne om Slaget ved Svolder omtales en «Thorgrim fra Hvin, Thjodolfs Søn», tyder dette paa Muligheden af, at han har levet nogle Menneskealdre senere7. En Dal paa Island har Navnet Hvinverjadalen efter udvandrede Kvinesdøler. Endvidere findes der i Grettes Saga (forfattet, som det maa antages, omtrent Aar 1300) en temmelig udførlig Beretning om en Herse i Hvin, Grim Kolbjørnssøn, og en anden mægtig Mand sammesteds, Øndott Kraaka. Den er i ethvert Fald, selv om der skulde ligge noget til Grund derfor, meget udsmykket, og om her at gjentage den, kan der ei være Tale.
	At Høvdinger eller anseligere Mænd i den følgende egentlig historiske Tid have havt sit Hjem i Kvinesdal, lader sig ikke paavise, men vel, at nogle af Landets store Ætter have besiddet Jordegods der. I 1292 erfare vi, at Gaarden (Ytre) Egeland tilhørte Ridderen Hr. Thorvald Thoressøn, en i Datiden ret fremtrædende Mand, som havde faaet denne Gaard ved Giftermaal med Jomfru (altsaa en høibyrdig Dame) Sigrid Olafsdatter8. Familierne Hardenberg og Rosenkrands sees at have eiet forskjellige Gaarde, f. Ex. Aamot i det sextende Aarhundrede9. Ved Giftermaal gik de Rosenkrandsiske Eiendomme, for hvilke en tid Fede var Hovedgaard (Forvalterens Bolig), over i Rantzauernes og Gyldenskjernernes Besiddelse, men kom vistnok allerede inden det syttende Aarhundredes Udgang igjen i Bønders Eie. Hr. Hartvig Krummedike, der begyndte sin Bane i Norge som Befalingsmand paa Lister, i Christopher af Bayers Tid, og samlede Gods, hvor han kom, har i ethvert Fald eiet Gaarde i Fede Sogn10.

De sju steinan. Da Jørgen Brochmann laget denne tegningen i 1869, sto det bare tre steiner igjen. Sagnet sier at den første kirke i Kvinesdal skulle bygges her, men tømmeret ble flyttet til Liknes. Vi ser oppover dalen og tegneren har skrevet Husefjeld oppe til høyre. Huset vi ser nede ved elva, er antagelig plassen Orensla, der ferjemann Gabriel Hansen bodde. Han levde av å ro varer for folk mellom Liknes og Øye.

	Hartvig Krummedikes Søn, den bekjendte Hr. Henrik, og senere dennes Svigersøn, Hr. Esge Bilde, der begge uden at bo i denne Egn vare forlenede med Lister, havde i mange Aar en Mand i sin Tjeneste som Foged, der selv tilsidst (1536-1542) opnaaede Forleningen og efterlod et langt Minde om sin Virksomhed. Dette var Stig Bagge, en paa Agdesiden hjemmehørende Mand. Hans Fader hed Gasse Thorkelssøn11. Stig Gassessøn omtales i en Mengde Breve og har spillet en, om end underordnet, dog ingenlunde ubetydelig Rolle i sin Tid. Han var aabenbart en særdeles brugbar og forstandig Mand12, men tillige hensynsløs og brutal. Saaledes ihjelslog han endog en Lagmand, men Esge Bilde tog Ansvaret paa sig selv13. Under hans Herre Esges Fangenskab i Throndhjem var Slotsloven paa Bergenhus betroet Thrond Rod og Stig Bagge, og Esge vidste at paaskjønne deres Troskab, idet den første ved hans Anbefaling blev hans Eftermand paa Bergenhus, og den anden forlenedes med Lister. I sin nye selvstændige Stilling søgte Stig efter den Tids Skik at berige sig. Saaledes eiede han Sagbrug i «Flikkefjorden» og besad Gaarde, maaske især i Kvinesdal, hvor han færdedes oftere. Her boede han endog af og til paa Egeland (rimeligvis Ytre E.) og besad tillige Rafos, hvor han skal have opfundet en ny Maade at fange Lax ved denne store Fos, der standser Fiskenes videre Opgang14.
	Paa Egeland var han heldigvis ikke hjemme, da i 1541 en Flok oprørske Bønder fra Robyggelaget, som tilstode, «at det havde været deres Agt og Mening at ihjelslaa alle Fogder og Lensmænd og reise menig Mand og gaa al verden rundt for aa udrydde Fogderne», vilde hjemføge ham der15. Under Christian III’s langvarige Fiendskab og tilsidst aabenbare Krig med Keiser Karl V og Hollænderne blev Stig Bagge benyttet paa et Tog til Nederlandene, men opsnappedes og henrettedes der 1542. Kongen tog sig hans Tab nær og nævner hans Skjebne i Breve til fremmede Fyrster16. Hans Familie fik Kvittans for Lenet 154317, og ved denne Leilighed tilskrev hans gamle Fader fra «sin Gaard Rafos» Kongen et Brev18, hvori han bad om at beholde Sønnens Forleningsbrev «til en Husvalelse, paa det Ingen udi Fremtiden skulde tilsige min Slægt, at min Søn dette Len jo haver havt af en Konge og Herre.» Dette tyder paa, at Familien har været «af Vaaben» og ¿jennem dette Brev vilde hævde sin adelige Stand.
	Peder Claussøn, der havde Leilighed nok til at høre om Stigs Bedrifter, fortæller, at «da Almuen i disse tre len opsatte sig mod Øvrigheden og vilde iave slaget Fogderne ihjel og sammesteds forholdt Kongen sin rettighed udi Vogle Aar, blev Stig Bagge dem for stærk og lod mange gribe og rette af samme oprøriske»". I Kvinesdal har jeg selv hørt bl. A. Følgende om ham. Yaar Nogen opfører sig overmodigt eller taler i en dristig Tone, siger man: «Du e’ vel inkje Sti Bagge?» Paa Heien ved Rafos skal han have nedgravet :n Kjedel fuld af Penge «just der, hvor Solen kommer paa og skinner længst» o.s.v20..
	I 1586 omtales en Anders Gullestad (gaarden er en af de største i Dalen og ligger nær Liknes Kirke) som «Kgl. Majestæts Ombudsmand over Lister Len»21. Hvilken Stilling han har indtaget, er ikke klart.
	Fra 1585 har man bevaret et Document, hvoraf Hovedindholdet meddeles, fordi det kaster Lys over Sæder og Skikke paa den Tid og viser, hvorledes det kunde gaa til i Bøndernes Samkvem. Den 29. Juni i hint Aar optog Fogden paa Liknes Forhør om et Drab. Det første Vidne var Peder Røinesdal. Han provede, at han, Drabsmanden og den Dræbte med Flere vare budne i Gjestebud til Ejulf paa Kvinlog ( i nuværende Fjotlands Sogn). Som de sade i Stuen, kom Talen paa en Ødegaard, kaldet Solberg. Thorsten Olufssøn paa Rafos sagde da, at han havde kjøbt Rafos og en Part i Solberg. Mads Houland svarede: «Mig er sagt, at den Part af Solberg er kommet fra Houland for et Hundebid22.» Thorsten svarede: «Vi skulle forliges derom efter Loven.» Det andet Vidne, Thorgrim Seland, provede, at Thorsten Rafos sagde til Mads Houland: «Hvor var du, før jeg fik det? Nu faar du intet deraf, førend Loven siger dig det til.» Tredje Vidne, Bjørn Haavardssøn, provede at de talte om Solberg, og at han bad dem lade være at tale om sligt, naar de vare i «Drikkesmaal». 4de Vidne, Thore Ungeland, provede, at Mads sagde til Thorsten: «Alt haver jeg hørt, at den Part i Solberg er kommen fra Houland for et Hundebid.» Thorsten svarede: «Det er det, jeg vil høre; der kommer gjerne Blod ud der, som Hunden Bider, alt har det ligget under Rafos i 100 Aar, ja i 200 Aar.» Derefter gik Thorsten og Thore Ungeland i Stegerhuset, da sagde Thorsten: «Nu vil jeg ikke have Flere her ind.» Siden kom Mads i Stegerhuset og sagde: «Er her Fred?» Saa tog Thorsten Bondens Hund og kastede den paa Ilden, men Hunden kom ikke meget til Skade. Da sagde Mads: «Du maatte vel heller taget en Kjep til Haands.» Og derefter faldt Bonden paa Ilden. Da sagde Mads: «Haver du brændt Hunden, brænd ikke Bunden!» Saa gik Mads med det samme ud af Døren. Fremdeles provede Østen Engedal og Gøie Lauritzdatter, at de hørte, at Mads sagde til Thorsten: «Brænder du først Hunden og saa Bunden? Tvi vorde dig, og skamme maa du dig.» Saa spurgte Thorsten, om han var Aarsag deri, at Bonden faldt paa Ilden. «Nei,» svarede Bonden. Da sagde Thorsten: «Da maatte Mads Houland faa Djævle for sit Ord.» Og, som Mads var udenfor Stegerhusdøren, og Thorsten var i Stegerhuset, saa kastede Thorsten en Øxe ud til Mads og rammede ham nedenfor Knæet. Deraf fik han Banesaar og levede i 9 Uger. Thorsten lyste «Viget» (Drabet) den Dag, Manden døde, for Torger Grøteland og Didrik Homme. Og skede dette Drab «uden Gridestad» paa Kvinlog den 10 November (1584). «Thorsten havde leveret og stillet mig (Fogden) Borgen for Thegnkjøb og Fredkjøb, og den Dødes Arvinger for Bøderne.» Disse Omstændigheder indberettedes saa til Kongen (det vil sige til Stadholderen paa Akershus), og ved Landsvistbrev af 11 August 1585 meddelte Statholderen i Kongens Navn Drabsmanden Landsvist, mod at han skulde bøde for Gud almægtigste og den Dødes Arvinger og give Kongen to fulde Thegnkjøb og to fulde Fredkjøb for sit Verk23.
	I det syttende og attende Aarhundrede var det meget almindeligt, at ikke alene unge Gutter, men ogsaa Piger fra dette Amt i talrig mængde droge over til Holland for at gaa tilsøs eller tage Tjeneste. Seer man i Skifteprotokollerne fra den Tid, vil man idelig bemærke, at Børn, udvandrede til Holland, opføres mellem Arvingerne. Men herom har jeg engang skrevet en liden Bog, til hvilken jeg derfor vil henvise24.
	De Uroligheder, som Christian Jensen Lofthus fra Egnen ved Lillesand i 1786 og de nærmest følgende Aar afstedkom blandt Almuen, især i Nedenes Amt, vakte naturligvis Opmærksomhed ogsaa længere vestpaa, uden at dog Bønderne der ligefrem inddrages i Opløbene. Amtmand Peder Holm skal have forstaaet at holde Lister og Mandals Amt roligt. Men ogsaa der betragtede man Lofthuus som en stor Talsmand for Almuens Ret, omtrent som i en senere Tid Jaabæk. Jeg har i sin Tid stødt paa en Henvendelse til ham fra nogle Kvinesdøler, der er saare betegnende, og som derfor her bogstavret meddeles:

Monsieur Monsr.

Hr. Christian Lofthuus !
Vi Herunder Antegnede Bønder, som bor udi Qvindisdahl i Lister Lehn Paa tager og fordrister os Til at Herved at spørge os for Hvorledes vi skal anstille denne vor paastand, som derudi bestaar At efter som vore paa boende gaarder ære saa dan Jordegods som er kjøbt ved allernaadigste Resolution af 15. November Ao. 1723 af Kierckens formænd og siden derfra indløst Og kjøbt for en 58 Aar siden og vi maa aarlig betale stor afgift til Kiercken og Odelskat som vi af Enfoldighed forhaaber om at faa den af men Hvorledes det kunde lade sig gjøre og bør aldeles være ved vi ikke om at sige. Dette forbemeldte Gods er i alt 13 Huder og 7 1/2 Engl. paa feede Vahre beregnet. Her er vor enfoldige og uforskylte begiæring om at faa nogen veyledelse.

Quindisdahl 
d. 6 Februarii
1787
Deres allerunderdanigste 
tjenstskyldige tienere

Ole Tønnessen Egenæs  Reyer Svinland  Haagen Svinland Samuel Svinland Tollach Baskor Sigbjørn Baskor Atlach Dyrstad Ole Rygges Aasen Ole Haddeland Salve Haddeland
Jens Motland Lars Staddeland

1 Vel at adskille fra ”Hekkenfjeld“, hvorved man forstod Hekla paa Island.
2 Peder Claussøn Friis’s samlede Skrifter, udg. af G. Storm, S.453
2 Findes i Afskrift mellem det norske Kildeskriftfonds Manuskripter (No.182)
3 Han boede paa Nedre Kvinlog i det nuværende Fjotlands Sogn, af hvilken Gaard han var Eneeier 1651. Han er en Sagnfigur, om hvem see L. Daae, Norske Bygdesagn II. S. 25-31
4 Se herom B. M. Keilhaus Reise i Lister og Mandals Amt (i nyt Magazin for
Naturvidenskaberne B. II)
5 Tidligere hørte ogsaa Knabenæsset til Fjotland, men nu hører det til Siredalen
6 Saml. Skr. S. 319: ”Dette er en maver Egn imod de andre at regne her i Riget.“
7 Dette er Prof. Sophus Bugges Mening.
8 Dipl. Norv. I S. 74.
9 Se et mellem Bilagene aftrykt Dokument
10 Dipl. Norv. IX S. 269 og I S. 572 (1443-1444). Begge Breve angaa Parter af Birkeland.	
11Boede maaske ved Mandalskanten. Danske Mag. VI. 188
12 Se f.Ex. Dipl. Norv. XI S. 743. Fra 1537 har man (D.N. XI. 745) et egenhændigt Brev fra ham. Det ”Kvale“, hvorfra det er dateret, er aabenbart Valden i Halland.
13 Dipl. Norv. IV. S. 809	
14 Peder Claussøns Skrifter S. 115
15 Allen, De tre nordiske Rigers Historie I. S. 252-253
16 Norsk hist. Tidskr. II. S. 125
17 Dipl. Norv. I. S. 806
18 D.N. XIII. S. 177, hvor Aarstallet er læst 1548, hvilket skal være 1543.
19 Saml. Skr. S. 225.
20 Noget mere om ham og hans Eftermæle i Kvinesdal findes i mine ”Norske Bygdesagn“ I. 2 Udg. S. 88 fgg.
21 Dipl. Norv. XIII. S. 825.
22 Beretninger om, at der for Hundes Bid er bødet med Gaardparter ere ikke sjeldne. I Kvinesdal er der en Gaard Hunsbid i Østre Dalen, en Fjerding fra Hovedkirken, hvis Navn forklares paa denne Maade. I Hallingdal skal en 0 i Flaa Sogn ”være kommen fra Gaarden Stavn for et Hundebid“. (Top. Journ. K. 32, S. 142). Om den Art Sager see forøvrigt Brandts Forelæsninger over den norske Retshistorie II, S. 46.
23 Samll. til. d. n. F. o. Sp. Hist. III. S. 367-369.
24 Nordmænds Udvandringer til Holland og England af Dr. L. Daae. Christiania 1880.


II.

	I Middelalderen og lige til 1670 var Fjotlands Kirke ikke til, og den hele Dal havde kun en eneste Kirke, et talende Vidnesbyrd om svag Bebyggelse og ringe Velstand. De nærliggende Dalfører, Siredalen, Lyngdalen, Undalen o.s.v. vare nemlig allerede da langt rigeligere forsynede med Kirker.
	I den katolske Tid var Regelen oprindelig den, at enhver Kirke havde sin Præst, om end mangesteds de smaa Kirkers Præster betragtedes som underordnede eller Capelaner under en «Hovedpræst»; denne Betegnelse har jeg dog ikke fundet anvendt nogetsteds i det gamle Stavangers Stift, under hvilket Kvinesdal selvfølgelig hørte. Naturligvis fik Præsterne paa denne Maade jevnlig meget smaa Indtækter, og dette bevirkede senere, at flere Kirker kom til at nøie sig med en fælles Præst. Naar denne vigtige Forandring er indtraadt, kan ikke siges, men paa adskillige Steder er den vist foregaaet allerede før Reformationens Indførelse. I det sextende Aarhundrede vare med Liknes som Hovedsogn forbundne følgende Annexkirker:
	1. Fede. Her var tillige Thingsted for flere Bygder, ei alene den hele Kvinesdal med Fjotland, men ogsaa Hiterø, Nes Sogn (med Flekkefjord), Bakke, Gyland og Sirdalen25.
	2. Egen Sogn eller «Eigebygd», der omtales 141726.	
	3. Hegebostad (Helgabolstaðir) Sogn, hvis Kirke omtales 143527. Dette Sogn kaldtes af Almuen indtil henimod vor Tid ofte Skoudherad.
	De to sidstnævnte Sogn udgjøre den øverste Deel af Lyngdalen. Begge Kirker bære Navn af Gaarde, der vare beneficerede, og paa hvilke Præster maa have boet. Hvad Hegebostad angaar, var Mindet herom levende endnu i forrige Aarhundrede, som vi senere skulle høre. Intet Navn paa Nogen Præst i Middelalderen er dog opbevaret for nogen af disse Kirker. At de senere henlagdes under Liknæs i Kvinesdal, med hvilken Forbindelsen over Kvinesheien er meget vanskelig og ofte farlig, var en stor Urimelighed, der maa have havt tilfældige Aarsager. Det naturligste vilde aabenbart have været, at de vare blevne forenede med Lyngdals Præstegjæld28.
	En Fjerdingvei fra Kvinelvens Udløb ligger paa den østlige Side en liden Gaard (før Plads under det paa den anden Side liggende Ytre Egeland), der bærer Navnet Kløstar. Heraf er opstaaet en Beretning, om at der skulde have ligget et Kloster her i Middelalderen. Saavidt jeg har kunnet mærke, kjendes dog intet Sagn herom mellem Dalens egne Folk. I ethvert Fald har Klostret aldrig været til, ja hvad mere er, paa den hele Kyststrækning lige fra Utstein ved Stavanger til Gimsø ved Skien har aldrig existeret noget Kloster29. Man har villet forklare Navnet saaledes, at der dog idetmindste skulde have varet et «Hospitium» med Munke paa dette Sted. Ogsaa herimod maa der gjøres Indsigelse. Thi om end stundom de saakaldte «Saalestuer» eller «Saalehuse» have staaet under geistligt Opsyn, var det ikke Klostergeistligheden, men det sædvanlige (sekulære) Præsteskab, hvorunder de henhørte.
	Præstegaard for Liknæs Kirke har uden Tvivl fra de ældste Tider været Gaarden Elgestraum eller Elgestrøm, hvilket Navn nu er forvandsket til «Elvestrøm»31.
	De første Præster, som kjendes i Egnen, nævnes i et allerede før citeret Diplom af 1292, en Aastedssag mellem Gaardene Gullestad og ydre Egeland i det senere Hovedsogn Liknes. Deres Navne er Sigurd og Jon32. Sandsynligvis er Sigurd den samme, der i 1322 nævnes som Præst paa Liknes og som saadan var tilstede paa Augvaldsnes33. Jon har vel været Prest paa Fede eller i et andet Nabosogn.
	I 1362 omtales en Sira (Hr) Amund paa Fede. Man ser af vedkommende Document34, at han har havt en Datter Valgerd, som han aabent vedkjendte sig og nu bortgiftede til en Thorbjørn Thordssøn. Anden Dag i Brylluppet «i mange gode Mænds Nærværelse» udbetalte han hende fuld Medgift med 30 gamle Mark og 12 Maanedsmadsbol i den lige i Nærheden af Fede Kirke liggende Gaard Birkeland. Dette er det eneste udtrykkelige Vidnesbyrd, som nu kjendes om, at Fede i Middelalderen har havt egen Præst. Endnu i min Barndom paavistes et Hul i Jorden bag Kirken, der skulde være en Levning af den gamle Præsteboligs Kjelder.
	
Kvinesdal kirke tegnet av Jørgen Brochmann 1869.
Kirken her ble bygd i 1837. Den gamle kirken som da ble revet, var vel 200 år og bygd i 1623 av presten Jørgen Thomassen. Huset til høyre er skolehuset. Det lille huset til venstre kan være huset der Willem Reiersen fra Lyngdal drev handel (huset til baker Moland) eller
huset til Madam Stange som også drev handel.

	I Aaret 1373 havde Liknes en Sognepræst ved Navn Alf Throndssøn. Ogsaa hans Navn er bevaret gjennem Dispositioner til Fordel for en Datter, der hed Ambjørg. Man erfarer af vedkommende Diplom35, at Præstens Broder Haaken Throndssøn arveledede Ambjørg og overlod hende og hendes «Bonde» Thorkel Ketilssøn alt det Gods, løst og fast, som han og hans Broder Præsten eiede i Valders. En Chorsbroder eller Kannik fra Stavanger, Sira Sigurd Einarssøn var tilstede, da Brevet udstedtes paa Frøiland (i Fede ?). Man maa altsaa slutte, at Prusten Alf hørte hjemme i Valders. Dette Landskab hørte dengang under Stavanger Stift, og han har da sandsynligvis gaaet i Skole i Stavanger og er herfra sendt til Liknes som Præst.
	I 1446 forekommer som Præst i «Kvinesdal» Paal Magnussøn, der nævnes som tilstedeværende paa Vanse sammen med tre Kanniker fra Stavanger36.
	I 1491 har der været en Præst paa Liknes, der paa latin betegnede sig som «Laurentius Aroldi, presbyter Leignes». Et Document, som er forfattet af ham (paa Norsk) indeholde af sex lagrettemænd fastsat Grændseskjel mellem Gaardene ydre og øvre Øie i Liknes Sogn37. Her betegnes Kvineseleven som en þioðà.

25 Siredal i Fette Skibrede omtales 1537 (Dipl. Norv. VII. S. 759) og ”Nes Kirkesogn i Fedetingstad“ 1547 (sammesteds S. 819)
26 Dipl. Norv. XI S. 141; VI. S. 654
27 Dipl. Norv. VIII S. 293
28 Om Folkelivet i Egen og Hegebostad findes interessante Oplysninger i Eilert Sundts Skrifter, fornemmelig i hans Bog: Om Ædrueligheds-Tilstanden i Norge, Chra. 1859, S.68-70. Se ogsaa Const. Flood: Fra Fjeldet og Skjærgaarden, Chra. 1879 S. 71-83.
29 Peder Claussøn (saml. Skr. S. 319): Paa Agdesiden haver været aldeles ingen Kloster.
30 Chr. Lange, De Norske Klostres Historie i Middelalderen. 2 Udg. S. 392.
31 Gaarden nævnes 1446 Elgestraum, Dipl. Norv. X. S. 192. Navnets Betydning er ubekjendt.Det forekommer ogsaa andensteds, f. Ex. i Soggendals Præstegjeld.
32 Dipl. Norv. I. S. 74.
33 Dipl. Norv. I. S. 145.
34 Dipl. Norv. II. S. 294.
35 Dipl. Norv. II. S. 330.
36 Dipl. Norv. V. S. 53.
37 Dipl. Norv. VII. S. 500.


III.

Om Reformationens Indførelse i Dalen vides aldeles Intet. Den første Præst efter Catholicismens Fald, der kjendes, heder Anders Laurenssøn. Han forekommer i Aarene 1545 og 1549. Af et Document fra det førstnævnte Aar38 erfarer man, at Henning Anderssøn, «Provst over Lister Len» var tilstede paa Fede paa sin Husbonde Christopher Huitfeldts Vegne. Man ser heraf, at han, der ikke benævnes «Hr.» ikke har varet geistlig Mand, men «provst» efter Datidens Udtryksmaade i Betydningen af Bestyrer af geistligt Gods, inddraget ved Reformationen under Kronen39. Som saadan havde han med det Gods at bestille, der i sin Tid havde varet skjænket «til St. Olaf» (til Throndhjems Domkirke). Hertil hørte 4 Kjør paa Gaarden Moi i Liknes. Af disse bortleiede nu «Provsten» de 2 til Hr. Anders Laurenssøn, «Sogneherre» i Kvinesdal og de andre to til en paa Fede boende Person Peder Payssøn, der, af Navnet at slutte, maa have været en der bosat Fremmed. I 1549 mødte Hr. Anders paa Liknes Kirkes Vegne i en Retssag angaaende det Laxefiskeri, der tilhørte den Kirken beneficerede Gaard Egenes, en Sag, hvorom der jevnlig havde været tvistet40.
	Den næste Præst, som kjendes, er: Hr. Anders Einarssøn. Han var tilstede i Stavanger den 8 Juni 157341. I hans Tid anskaffedes nogle Bøger til Liknes Kirke, nemlig 2 danske Bibler, 2 Psalmebøger og 1 Alterbog, siden anskaffedes i 1583 et Messehagel af brunt Skarlagen for 13 Daler og 1592 kjøbtes en forgyldt Kalk og Disk for 26 Daler42.
	Hr. Anders Einarssøn har neppe hørt til de bedste Præster. Han var den 23 Septb. 1594 stevnet for Stavanger Capitel, «for han haver ikke holdet de Artikler, som K. M. haver udgivet om Trolovelse og Ægteskab, thi han haver taget en Kvinde til sig, uanseet der ikke var Trolovelse skeet og ikke var lyst før deres Bryllup; der han nu nogen Tid havde havt hende hos sig, sendte han hende hjem igjen, fordi hun havde ondt paa hendes Been; blev besluttet, at han skal give til de Fattige udi Hospitalet 10 gamle Daler for sin Forseelse. Samme Dag tilspurgtes Hr. Anders og en Sven Guttormssøn, om de vilde lade deres langsommelige Bulder og Trætte fare om noget Jordegods, som dennem mellem var.» Sagen gjaldt en Part i en Gaard «Thue» og blev bilagt.
	Man har et sagn om en Præst, der med Familie er omkommen i stærkt Snefog paa en Reise mellem Liknes og dets daværende Annex Hegebostad. Paa Kvinesheien, der adskiller disse to Sogne eller rettere Kvineselvens og Lyngdalselvens Dalfører, findes endnu i Nærheden af Gaarden Urestad i Hegebostad nogle Stene, opreiste til Minde om den omkomne Præst, hans Hustru, Degnen, Hesten og Hunden; paa Præstens Sten er anbragt en rund Kampesten, der skal forestille Hovedet og om dette en Rakke Smaastene, der forestille Præstekraven. At der ligger en sand Begivenhed til Grund herfor, er vist utvivlsomt. De Ulykkelige skulle være gjenfundne paa det Sted, hvor Stenene ligge; dog heder det ogsaa, at Præstekonen skulde være naaet længere frem og derfor være funden for sig selv paa et andet Sted. Jeg anfører Sagnet paa dette Sted, fordi det ikke kan henføres til nogen af de følgende, mere bekjendte Præster og altsaa maa gjælde en af de ældre. Man har gjettet paa Anders Laurenssøn, men uden Hjemmel.

Prestvarden tegnet av Jørgen Brochmann i 1869. Denne varden sammen med varden Prestefrue og varden Laksen står enda langs presteveien. Vardene Hunden, Deknen og Sleden er satt op på nytt av historielaget.

	I Aaret 1609 har der været Ledighed i Kaldet, men uvist om efter Hr. Anders Einarssøn eller efter en ukjendt Eftermand. En Nils Pederssøn Normand, der allerede i 1603 havde erholdt kongelig Anbefaling til at skulle befordres til et Kald i Stiftet43, men dog, som det synes, i flere Aar ikke havde opnaaet noget saadant, var 1609 idetmindste efter eget Sigende bleven kaldet af Bønderne i Kvinesdal til Sognepræst. Valget var imidlertid ikke lovligt, da Provsten (den bekjendte Hr. Peder Claussøn i Undal) ikke, saaledes som i Ordinantsen foreskrevet, havde varet tilstede. Nils henvendte sig saa til Kongen, der igjen 12 Juli 1609 befalede Lensherren og Biskoppen at tage sig af Sagen44. Virkelig synes nu Nils at være kommen i det mindste i foreløbig Besiddelse af Embedet. Det følgende Aar var han nemlig (17 April 1610) med at udstede en Fuldmagt for Hr. Peder Claussøn og et Par andre Præster til at møde ved den unge Prins Christians Hyldingsfest i Oslo samme Aar45. Men dette hindrede ikke, at han, hvis han ikke netop ved den Tid er død, dog trængtes ud af Embedet. Ved den nysnævnte Hylding i Oslo havde Lensherren paa Lister, Styring v. Bohl, for Kong Christian IV omtalt, at der var «et godt Præstegjeld» ledigt i Lenet. Ved Hjemkomsten til Danmark erindrede Kongen dette, og da der saa var en Mand i hans egen Tjeneste (ved Kongens «Sangeri»), Jørgen Thomassøn, der ønskede Kaldet, gav Kongen ved Brev af 19 August 1610 v. Bohl tilkjende, «at vi ham nu til samme Kald naadigst vil have befordret»46. Ved det ledige «gode Præstegjeld» maa Kvinesdal være ment, thi af dette Embede kom Jørgen Thomassøn i Besiddelse.
	Hr. Nils Normands senere Skjæbne er ubekjendt. Men om hans Fortrængelse og Hr. Jørgens noget uregelmæssige Indgang i Embedet er der bevaret Erindringer i et rigtignok meget udsmykket og forvandsket Sagn, der endnu i min Barndom var vel kjendt i den hele Bygd. Dette Sagn indeholder Følgende: Jørgen Thomassøn var Søn af en Bonde, der eiede Gaardene Rødland og Øvre Egeland (Præstegaarden Elvestrøms Nabogaarde) og havde sendt Sønnen til Danmark for at studere. «Før den Tid fandtes ikke andet end Munkepræster.» Da Jørgen kom hjem efter at have udstaaet sin Præstelære, harmedes han over «Munkens» vrange Lære, og i et helt Aar sad han under Prædikestolen og opskrev «Munkens» Prædikener. Saa reiste han igjen til Kjøbenhavn og blev der af Kongen udnævnt til Sognepræst i Kvinesdal. Med sit Kaldsbrev i Lommen og iført en stor Kappe over sin Præstekjole kom Hr. Jørgen en Søndag Morgen over fra Hegebostad til Moi (under Kvinesheien) og gik i Liknes i Kirke med andre Folk. Da saa «Munken» havde endt sin Prædiken, kastede Hr. Jørgen Kappen af, besteg Prædikestolen og oplæste sit Kaldsbrev, hvorpaa «Munken» flygtede og forsvandt ved den nærliggende Knivsvig, uden at Nogen siden hørte mere til ham. Selvfølgelig er det en Umulighed, at Catholicismen endnu da bestod i nogen norsk Bygd, men forøvrigt kan Sagnet muligvis indeholde nogle Erindringer om virkelige Forholde. I Sagnet heder det videre, at Hr. Jørgens Fader skal have skjænket til Præstegaarden dens Bumark.
	



38 Dipl. Norv. XI. S. 764
39 Se mine Bemærkninger om den Art ”Provster“ i Norsk hist. Tidskr. IV. S. 326.
40 Utrykt Diplom.
41 Stiftsbogen af 1626 («Graagaasen»). Om dette viktige Kildeskrift, der vel i sin Tid bliver fuldstændig trykt, see en Oplysning i Kirkehistoriske Samll. 3 R. II. S. 126.
42 Norske Registr. IV. S. 29.
43 Norske Registr. IV. S. 29.
44 Norske Registr. IV. S. 322.
45 Norsk hist. Tidskrift 3 R. I. S. 241. 
46 Norske Registr. IV. S. 391.

IV.
Hr. Jørgen Thomassøn (1610-1655)

Om Hr. Jørgen virkelig har været en Bondesøn fra Dalen, er uvist, thi paa Sagnet tør man neppe ubetinget stole.
Med Vished vides kun, at han, som ovenfor omtalt, har tjent ved Christian IV.s Hof som Sanger. Han har været en af de saakaldte «Capelknaben» eller «Sangdrenge» og blev ansat mellem disse den 22 Juni 1604 og fik Afsked 18 Febr. 1610. Hans Løn udgjorde 40 Daler om Aaret foruden 5 Daler om Maaneden i Kostpenge, altsaa tilsammen 100 Daler, en ikke saa liden Løn efter Datidens Forhold48. Trods sin underordnede Stilling maa han have nydt Kongens Bevaagenhed, siden denne personlig interesserede sig for hans Befordring til et «godt» Kald, og at han paa en uregelmæssig Maade befordredes til det afsides Kvinesdal, kunde nok tyde paa, at Sagnet har Ret i, at han hørte hjemme der og af den Grund har ønsket særlig det Kald. Skulde han imidlertid have været fra Danmark, kunde man tænke sig, at han var den Georgius Thomæ Danus, der immatrikuleredes i Rostock 159949. I ethvert Fald maa Overgangen fra Hoftjenesten i Kjøbenhavn til Elvestrøms Præstegaard have været stor.
	Denne Præstegaards daværende Udsæd og Besætning angives i den 1626 af Biskop Laurits Skabo indberettede Stiftsbog, der siden benævntes «Graagaasen» og nu findes i Rigsarkivet. Udsæden paa Præstegaarden udgjorde 1 1626 10 Td. Byg og Besætningen 2 Heste og 15 Kreature, 20 Faar og nogle Kalve, item 12 Gjeder. I 1664 var istedenfor Byg kommet det samme Antal Tønder Blandkorn samt dertil 3/4 Td. «Hævertrug». Gaarden Revebaasen (Rebaas), der var lagt til Præstegaarden, opføres særskilt med 3 Td. Korns Udsæd og 40 Læs Hø50.
	Hr. Jørgen var allerede 161951 Provst i Listers Provsti, som dengang omfattede Kvinesdals (nu Kvinesdals, Hegebostads og Fjotlands), Lyngdals, Vanses (nu Vanses og Herods) Bjellands (nu Bjellands og Aaserals) samt Undals (nu Søndre og Nordre Undals) Præstegjelde. Rimeligvis er han allerede bleven Provst 1614, da Peder Claussøn Friis døde.
I 1623 gjenopførtes under hans Bestyrelse Liknes Hovedkirke fra nyt af. I denne Kirkebygning, der stod indtil 1837, var paa en Bjelke anbragt følgende Indskrift: «Gud allermægtigste til Ære og den christne Menighed udi Quinesdal til Lyst og Kjærlighed til Guds Ord er denne Kirke af Øvrigheds Bevilling bleven opbygget udi det Aar 1623. Kirkeværge paa samme Tid H. Jørgen Thomissøn, Sognepræst her samme Sted.» Et Sagn fortalte i min Barndom, at Tømmeret til denne Kirke var hugget paa den nu aldeles træløse Hei ved «Sleti» (ovenfor Præstegaarden i Retningen mod Lyngdal) og flødet ned ad Rødlandsbækken (?). Nogle Aar efter (1629) opførtes ligeledes ny Kirke for Hegebostad. Paa Fede var en ny Kirke opført 160252. Til denne sidste Kirke havde en Jørgen Smit i Bergen i Aaret 1609 skjænket et Alterklede.
I 1629 spillede Hr. Jørgen som Provst en Rolle i en af de mærkeligste Valgkampe, der kjendes fra den Periode, da Menighederne besad Retten til selv at kalde Præster. Den foregik i Undal, hvor Peder Claussøns Søn og Eftermand var død i s. A. Sagen er fortalt andetsteds53 og skal derfor ikke her gjentages. Den fik imidlertid et for Provsten (hvis Stilling noget lignede den, som i vore Dage tilkommer Lagmanden lige overfor Medlemmerne af Juryen) ubehageligt Udfald. Han blev ilagt en Mulkt til Stavanger Hospital af 20 Rdl.; men samtidig udtaltes dog ogsaa af Capitlet, at den i Undal indsatte Præsts «Indgang til Undals Kald ikke var lovlig». Tingen var, at den der endelig seirede, blev indtrængt i Kaldet gjennem Lensherren med Tilsidesættelse baade af Provsts og Bisps Myndighed. Hr. Jørgen, der selv i sin Tid var bleven Sognepræst paa en noget eiendommelig Maade, blev altsaa her den slagne. Den Mand, der nu mod hans Ønske blev Sognepræst til Undal, hed Hans Jørgensen Gotzow og var ikke en ganske almindelig Personlighed. Han var Søn af en dansk Mand, (en Ripenser), men selv Nordmand og dimitteret fra Stavanger Skole 1621. Derpaa var han bleven Capellan i Vanse paa Lister og havde her ægtet en adelig Jomfru, Marina Theiste. Der er bevaret fra hans Haand en Samling latinske (tildeels ogsaa græske) Digte og Breve, der vidne om betydelig Kundskab og literær Interesse, et Haandskrift, paa hvilket jeg ogsaa ved tidligere Leiligheder har henledet Opmærksomheden54. Mellem Hans Gotzow og Jørgen Thomassøn har der allerede, da Valget skete, ikke været det bedste Forhold, og vi skulle af det Følgende see, at de vistnok aldrig kom paa nogen synderlig god Fod sammen.
I Aaret 1648 var Hr. Jørgen tilstede ved Fredrik den tredies Hylding i Christiania, ja havde endog den Ære at anføre Stavangers og Bergens Stifters menige Præsteskab55 Hr. Jørgen har vistnok erindret, at den Konge, som nu hyldedes, var født ganske kort, før han selv forlod sin Tjeneste i hans Faders Sangeri.
Det daværende Kvinesdals Kald havde, som vi have hørt, en saa uhyre stor Udstrækning, at det vistnok altid har været nødvendigt for Sogneprxsterne at have stadige Capellaner. Den første af disse, som kjen-des, er Jørgen Thomassøns Søn Jørgen, der senest 1643 (ifølge et af Gotzows Breve) var i denne Stilling. Den ældre Hr. Jørgen sees i sine sidste Aar at have været saa svag, at han ikke kunde foretage alle de provstelige Visitatsreiser. Biskop Wegner havde da tilladt, at Sønnen, hans Capellan, paa sin Faders Vegne i 1652 skulde visitere, men dog kun i Bjellands Kald, formodentlig fordi dette var det mest afsidesliggende og vanskeligst til-gjængelige. Hr. Jørgen den yngre tillod sig imidlertid ogsaa at optræde som Visitator i de to øverste Sogne (Konnismo og Vigemostad) af Undals Kald. Herover blev Hr. Hans Gotzow meget fornærmet og udtaler sig om Tingen i et Brev til Biskopen af 12 Dec. 1652, hvori han klager over, at han er Gjenstand for Spot og Latter, siden den unge Hr. Jørgen visiterer hans Kirker56. I 1654 havde den gamle Hr. Jørgen – efter Gotzows Fremstilling – handlet egenmægtig og ulydig mod Biskopen ved at lade en Pige fra Bjelland, der skulde staa offentlig Skrifte, komme til sig i Liknes Kirke og der lade hende uden offentlig Absolution komme til Alters.
	Hr. Jørgen Thomassøn døde i Aaret 1655. Hr. Hans Gotzow blev Provst efter ham57.
	Om Hr. Jørgen Thomassøns Giftermaal vides Intet. En Søn af ham, Thomas druknede 1644 i «Kvinesfjorden» ifølge et af Gotzows Breve. Af disse sees ogsaa, at han havde tilbage flere Børn end Eftermanden:

Hr. Jørgen Jørgensen.
	Denne, der som vi have seet var Faderens Capellan, dimitteredes fra Stavanger Skole i 163158. I 1633 var han Respondent ved en Disputats59. Allehelgensdag 1655 blev han ved Provstevisitatsen indsat af den nye Provst Gotzow som Faderens Eftermand i Sognekaldet. Hr. Jørgen, der paa den Tid ikke var frisk, holdt dog et smukt Gjestebud og viste den nye Provst «efter Tidens Leilighed» al Opmærksomhed60. Hr. Jørgen Jørgensen blev (formodentlig ved Gotzows Død, hvis Aar jeg ikke nøiagtig kjender) Provst i Provstiet. Men hans Sygelighed maa, uvist naar, have drevet ham til at resignere Sognekaldet, medens han derimod, hvad der er ret paafaldende, synes at være vedbleven som Provst61. Herom nærmere nedenfor. Hans Dødsaar er ubekjendt; i 1672 levede han som emeritus.
	Om hans Giftemaal vides Intet. Ved Visitatsen 1655 catechiseredes to af hans Sønner, uden Tvivl Isaach og Thomas Jørgenssønner, der siden ville blive nævnte i Anledning aaf Fjotlands Kirke. Af hans Efterkommere have flere kaldt sig Willoch; hans Fader eller han selv har maaskee havt en Hustru med dette Familienavn. Da hr. Jørgens Familie siden blev en af de rigeste i Norge, Hidsættes omstaaende Slaegttavle.
	Hustru med dette Famalienavn. Da hr. Jørgens Familie siden blev en af de rigeste i Norge, Hidsættes omstaaende Slægttavle. 

Provst Jørgen Thomassøn d. 1655
|
Thomas d. 1641	Provst Jørgen Jørgenssøn
			|
	Isaach * Abel Danielsdtr.	Thomas
		|                                                             |              . 
		Daniel Isaachsen                         1. Ole Thommessøn Willoch.
			  |                                         2. Hans Jørgen Thommessøn Willoch
Isaach, Smed I Chr.sand.   Anne Danielsdtr Willoch*   	     Disse to ydede en Gave til.            . 
(Lassen, Om Chr.sand,	1733 med Lieutenant	     Christiansands Domkirke               . 
S. 188).	            Samuel Haar paa Fede               (Lassen l.c. S. 219)             .	
|                                          	                                                                           .
Johan Willoch d. 1793.                      Daniel Isaachsen.                                                            .            
resid.Cap. T. OOiestad, Sognep. T.    Grosserer i Chr.sand og                                                 .
Holt                                      Consul, d. 1813. Fra                                     .
|                                         ham nedstammer en                                 . 
Anne Catherine * Kbm. jens            fremdeles i Chr.sand og                                                  .
Kraft i Chr.sand.                         andensteds levende                                          .
|                                         Familie af dette Navn.                                .
Jens Kraft, Sorenskriver.                                                                                                          .
Forf. av Norges Topographi.                                                                                                     .		
     
47 Sammenlign mine Norske Bygdesagn L 2 Utg. S. 29-30. Den i nærværende Skrift meddelte Variant af Sagnet, anseer jeg for bedre end den i ”Bygdesagnene“ optagne.
48 Disse Data findes i det nys udkomne Skrift: Musiken ved Christian IV.s Hof af Angul Hammerich, S. 220.
49 L. Daae, Matrikler over nordiske Studenter ved fremmede Universiteter S. 111.
50 T.H. Aschehoug, Statist. Studier over Folkemængde o.s.v. i Norge, Chra. 1890, S. 18 samt ”Graagaasen“.
51 Personalhist. Tidsskrift II. S. 258.57 
52 Antegnelse i ”Graagaasen“.
53A. Faye, Christiansands Stifts Bispehistorie, S. 232 fgg. og L. Daae, Geistliges Kaldelse i den norske Kirke efter Reformationen, Chra. 1879, S. 28 fgg.
54 Det findes nu i Chra. Univ. Bibi. Mskr. No. 364, 4to. Jeg kan om dets tidligere Skjæbne oplyse, at det omsider var kommet i den christiansandske Klokker T. Arups (Biskop A.s Faders) Eie, og ved hans Auction solgtes til en Student Petersen (Morgenbladets mange-aarige Correcteur), der skjænkede det til Biblioteket. Se ogsaa L. Daae, Johan Lauremberg, S. 61,84.
55J. L. Wolffs Norrigia illustrata 8vo, S. 155. Til saadanne Reiser pleiede Præsterne at faa Reisepenge af Kirkens Kasse. Jeg har fundet Exempler paa, at Præster i Lister Len i saadant Øiemed modtage 25 Daler.
56 Jam lusus debacchantis vulgi sum factus, dicentis: D. Georrgius, junior et comminister, visitat senioris pastoris Joh. Gotzovii ecclesias! Verum est, sed qua autoritate, sum omnino nescius, nisi patris sui. Ipsum prxpositum, insignitum gloriantur cum minoribus majores.
57 Om høsten samme Aar kunde han indberette til Biskopen om sin Visitats, der var foregaaet saaledes: 25 Oktbr. Lyngdal, 27 Spind, 28 Vanse, 29 Herod, 30 ”Fædebygd“, 1 Novbr. Liknes, 3 Hegebostad, 4 Egen, 5 Grinnem, 8 Bjelland, 19 Kvaas, 21 Finsland, kun Aaseral stod tilbage og skulde siden besøges. Man seer altsaa, at ogsaa Annexerne dengang regelmæssig visiteredes.
58 Kbhvns Univ. Matrikel utg. af S.B. Smith I. S.103. Han kaldes her Georgius Georgii
Gynæco-vallensis (fra Kvindernes (!) Dal).
59 Kirkehist. Samll. 3 R. II S.293. A.E. Eriksen, Norske studenter S.37 dengang regemæssig visiteredes.
60 Gotzow skriver herom til den netov ankomne nye Biskop i Stavanger, Marcus Humble: Hospitio et convivio, pro re nata, amico et lauto familiariter me excepit Dom. Georgius, eumque in officio collocavi, edita confessione absolvi eique in omnibns officii partibus in omnibus ecclesiis sibi concreditis ob febrem, qua non tantum lecto paene affixus, sed et nimium qvantum fuit gravatus inservivi.
61 Provsten havde dengang flere Forretninger end nu, navnlig var han lige til 1809 Skifteforvalter i alle geistlige Boer. Derfor har der udentvivl været beskikket en Viceprovst, hvilket oftere sees at have være Tilfældet. At saadanne i Nutiden utænkelige Tilfælde, at en entlediget Sognepræst fungerende som Provst, i hine Dage af og til forekom ogsaa i Danmark, sees af H.F. Rørdams Skrift: Valget af Kirkens Tjenere i Danmark, Kbhvn 1893 S.53-54. Det forekom endog, at en Præst efter at have taget Afsked valgtes til Provst. Hr. Jørgen Jørgensen bliver overhovedet en mærkelig Mand i Provsteembedets Historie, da han, som vi saa, ogsaa havde udført provstelige Funktioner som Capellan.
V
Mag. Peder Sørenssøn Godtzen
	Han var foøt 4 Sept. 1631 og var Søn af en til Stavanger indvandret Jyde, Søren Pedersen G., der kom til Stavanger som Fuldmægtig hos Byens rigeste Købmand, Christen Trane d.Y.62, og siden drev det til at blive Borgemester og Tolder, medens han efter den tids Skik vedblev at vGere Handelsmand (død 1655 i Stavanger, i hvis Domkirkes Sacristi han hænger afbildet med Kone og Børn.) Moderen Elisabeth Trane, Faderens forrige Principals Datter. Af dette Ægtepars mangfoldige Børn er Peder den ældste63. Han blev 3 Nov. 1651 Student fra Stavanger Skole64. Allerede i Mai 1658 var han Capellan i Kvinesdal hos Hr. Jørgen Jørgenssøn, hvilket sees af et Brev til denne fra Provst Gotzow, der omtaler ham med stor Ros.65
	I 1672 var han Sognepræst, men Forgjængeren Hr. Jørgen levede fremdeles paa Elvestrøm, og Hr. Peder Godtzen havde indtil videre taget Bolig paa Øie.66 Som Capellan havde han faaet en Hr. Peder Hieronymussøn Schytte, der skal have boet paa Slimestad, omtrent midtveis mellem Præstegaarden og Elvens Munding. I min Barndom paavistes en gammel Brolægning, der hidrørte fra ham. Han var besvogret med Hr. Peder Godtzens i det Følgende forekommende Broder, og maaskee har dette Forhold bevirket, at han blev Capellan i Dalen. I 1672 paadømtes af Stavangers Domcapitel en Sag, der baade i og for sig er af Interesse og tillige meddeler adskillige Oplysninger om Forholdene i Kvinesdal.
	Paa Øie ved Elvemundingen, en vistnok allerede da velbefolket Gaard, der nu har megen Lighed med de Strandsteder paa andre Kanter af Landet, som benævnes «Ører», havde en Broder af Hr. Peder Godtzen, «ærlige, agtbare og fornemme Mand» Christen Sørensen Godtzen fra Stavanger nedsat sig med Borgerskab til Christiansand og drev Handel.67 Ogsaa en anden Person, ligeledes Borger til Christiansand, Didrik Torkildssøn Meyer, havde slaaet sig ned sammesteds og boede i Huset hos Hr. Peder Godtzen. Denne Didrik Meyer, som var født i Søgne og egentlig hed Erik, havde gjentagne Gange været i Holland, med hvilket Land Agdesiden jo stod i den mest levende Forbindelse. I Amsterdam var han kommen i nær Berøring med en dansk (eller norsk?) Mand Christen Pedersen Abel, der forestod en Menighed af nordiske Udvandrere (oprettet 1663), hvilken dog havde sluttet sig til Calvinismen.68 Ved denne Menighed havde «Didrik» Meyer endog en Tid været Klokker. Til Kvinesdal havde han medbragt Skrifter af Abel, et latinsk af dogmatisk Indhold og dertil en «Psalmebog for den danske Menighed i Amsterdam», hvilken imidlertid ogsaa indeholdt adskillige andre Ting. Mellem de to «Borgere til Christiansand» paa Øie opkom Uvenskab; man seer, at Christen Godtzen skyldte Meyer nogle hundrede Daler, og at de gjentagne Gange havde slaaedes «paa Moen». Christen overfaldt ham nu for hans Religions Skyld og sagde, at han, «havde gjort mod Gud og Kongen som en Skjelm og talt bespotteligen om de hellige Sacramenter m.m.»
	I Decbr. 1671 indfandt Sorenskriveren, Cornelius Hvid, sig paa øvre Egeland til et Extrating, hvor der bl. a. blev oplyst, at Meyer for et Vidne, med hvem han havde været sammen i Holland, havde «bedet Fanden fare i sig den Dag, han skulde gaa til Alters for nogen Præst i Norge», og at han havde «skjeldt den ypperlige Guds Mand, Dr. Hutterus, Prof. til Wittenberg, som en Calumniant og en Blamererer». Videre havde Meyer disputeret med Hr. Peder Hieronomussøn og sagt, at Christus ikke var tilstede i den hellige Nadvere. Og han havde, som anført, været Klokker hos «Sjelemorderen Chr. Abel, der er forbandet af de lutherske Præster i Amsterdam for hans Kjetteri.» Christen Godtzen havde under denne Forhandling kaldt Meyer «en Spjuds Karl», som hverken holder Dug eller Disk, og i sin Procedure citeret Jens Bjelkes «Forklaring over mørke Ord i Loven.»69
	Ved Sagens Behandling for Capitlet i Stavanger vare Provst Jørgen og begge Præster indstevnede. Hr. Jørgen meldte Sygdomsforfald («hans store Svaghed var alle paa Stedet bevidst»), men i sit Brev fra Elvestrøm 11 Marts 1672 oplyste han, at Meyer «temporisserede og anstillede sig luthersk i Norge og Calvinist i Holland, særdeles hvad Alterens Sacramente angaar, at Hr. Peder Godtzen, hos hvem, han en rum Tid har boet, vel bedst kjender hans Religion, at ogsaa Borgemesteren i Christiansand, der har antaget ham til Borger, maa kjende ham», o.s.v. Provst Jørgen havde seet det latinske Skrift af Abel70, hvori findes kjetteriske Meninger, men «da det Skrift er paa Latin, og Meyer er en læg Person, rører det ham ikke an», men det danske Skrift er af saadan Beskaffenhed, «at hvis Meyer bekjender sig til den Troesbekjendelse, som staar udi denne Bog, da behøver man ikke længer at spørge om hans Tro». Hr. Peder Godtzen, Sognepræst til Kvinesdal, var perssonlig tilsede for Capitlet. Han provede, at Meyer havde, efter at være bleven Borger til Christiansand, været til Alters i Liknes Kirke. Af Abels Psalmebog havde Meyer foræret Hr. Peder Godtzens Hustru, Maren Wilhelmsdtr., et Exemplar; hans Broder Christen Godtzen havde faaet se den hos hende og havde saa begjæret den af hende, «da han havde bortsolgt sine Psalmebøger til Fjældmænd»“ og saa bedet Meyer om to dusin af samme Bog for en slet daler Stykket. Hr. Peder Hieronymussøn fremmødte ligeledes personlig for Capitlet og provede saaledes: Under en Samtale med Præsterne havde Meyer sagt, at det ikke stod i Bibelen, at Gud vilde, at alle Mennesker skulde blive salige (1 Tim. 2,4). En tysk og en dansk Bibel vare da blevne fremtagne, og Meyer havde hængt sig fast deri, at der i Resens Bibeloversættelse ikke var brugt Ordet «salige», men frelses»; Hr. Peder Godtzen havde da fremtaget sit græske Nytestamente, «dermed at bevise det Ord saliggjøre». Desforuden havde der i den sidste Juletid været en «Discurs» om Sacramentet, hvori Meyer paaberaabte sig Joh. 6, medens Peder Godtzen erklærede, at dette ikke angik Sacramentets udvortes Brug. Christen Godtzen erklærede, at «det skulde Gud forbyde, at han skulde forsynde sig mod Gud og Kongen ved at tilforhandle sig Abels Bøger». Capitlets Dom faldt den 15 April 1672. Den gik ud paa, at «da Didrik Meyer havde bedet Fanden fare i sig, om han gik til Alters for en luthersk Præst, og i Amsterdam gaaet til Alters hos den «norske» Præst, som befandtes at være Autor til den danske Bog, han mot Recessen havde indført her i Landet, da han havde skjældet den «fornemme Theolog» Dr. Hutter, og da han nægtede Christi Tilværelse i den hellige Nadvere, saa kunne vi ei eragte ham at vare saa sincer i vores Religion, som han selv vil foregive; hvad den anden Post er angaaende om den Psalmebog, han har i Riget indført, dømtes han til ikke alene Materien, mens og alt andet, hvis han paa den Tid haver havt med at fare, at have forbrudt og desforuden at straffes som den de kgl. Mandater ikke tilborlig haver villet holde i Agt, for hvis Aarsag vi D. Meyer udi H.M. Kongens Naade og Unaade allerunderdanigst vil have henfunden.»
	
Fjotland kirke tegnet i 1869 av Jørgen Brochmann.
Kirken er bygd i årene 1835-36. Vi ser den store furua som da sto på utsida av muren.

	Som allerede ovenfor anført, var gjennem den hele Middelalder og langt udover denne Liknes den eneste Kirke for Kvinesdalen eller rettere for de lange Dalfører, der sammenfattes under dette Navn. Først i 1669 bestemtes, at en ny Kirke i Dalen skulde opføres. Almuens Ansøgning herom har ikke været at finde i Rigsarkivet, men af Kongebrevet af 20 Oktbr. 166972 fremgaar dog Ansøgningens væsentligste Indhold. Der paaberaabtes i denne, at Kirkeveien til Liknes fra de øverste Gaarde udgjorde sex Mile, «hvilket faldt Bønderne, deres Hustruer og Børn til ulidelig Besværing og skadelig Forhindring i deres Salighedssag; især kunde frugtsommelige Kvinder, saa og gamle Folk om Høsten, Vinteren eller først udi Vaaren, da Veien er besværligst og tungest, naar de ville gaa til Alters, umuligt komme til Sognekirken, item, at de om Vinteren i Sne og Frost maa omløbe, før de kunne faa deres Børn christnet, og desforuden, at de saa stor Møie og Besværing, synderlig i Pest-Tid, med de Døde at begrave skal have». Der tillades dem derfor ved det nævnte Kongebrev at opføre en ny Kirke paa et bekvemt Sted, hvilken de skulde paa egen Bekostning vedligeholde og forsyne og forsyne med Vin, Brød, og andre Fornødenheder.
	Stedet for den nye Kirke blev Fjotland, en til Liknes Kirke beneficeret Gaard.73 Indvielsens Aar og Dag er ubekjendt. I 1680 var Stiftsskriveren efter Biskop Tausans Foranstaltning tilstede ved Kirken. Sognepræsten, P. Godtzen, tilspurgte Almuen om sit Forhold med Hensyn til Opførelsen og Administrationen og modtog Bevidnelsen af dens Tak, hvorpaa han nedlagde sit Værgemaal, og to Kirkeværger blandt Almuen beskikkedes af Præst og Stiftskriver. Den saa foretagne Besigtigelse, der foretages af sex Bønder af Sognet, Thorgrim, Helge og Thomas Kvinlog, Øiuv Rønnebo, Mourits Eftestøl og Ole Mjaavatn, godtgjorde, at Kirken med Choret og Vaabenhuset var bygt af godt Furutømmer. Noget var endnu ikke færdigt, hvilket paalagdes dem af Almuen, som hidtil Intet havde ydet, at besørge. «En vakker Altertavle, med en silke-baldyret Lærredsdug til at svøbe Kalk og Disk i, tilsammen værd 30 Rdl., havde Sognepræsten Hr. Peder Godtzen og hans dyderige Kjæreste, Maren Villumsdatter, skjænket, Fogden Sr. Anders Tholderup med hans dyderige Kjæreste Catharina havde givet en smuk malet Prædikestol, Christen Sørensen Godtzen med sin Kjæreste Adriane Henriksdtr. har foræret en Lærreds Alterdug med Kniplinger om, sal. Isach Jørgensen med hans Hustru Abel Danielsdtr. en «drefelig» Kalk og Disk af Sølv, vægtig til 16 Rdl. Thomas Jørgensen har foræret Messeserken; paa Vox og Talgelys er temmelig Forraad, Sr. Gabriel Hansøn har foræret et Par vakre Lysestager med et Bæger til Funten, vægtig med Lister Vægt 20 Bismerpund. Den Dannemand Hans Bertelsøn har foræret tvende Vinduer i Choret, Almuen har selv bekostet Døre af Jern med Laas og Nøgel for Kirkedøren.»
	I Aaret 1698 lod Hr. Peder Godtzen sig promovere til Magister philosophiae i Kjøbenhavn“, altsaa i en Alder af 67 Aar. Han er Kvinesdals første og sidste graduerede Præst. Som bekjendt var Magistergraden, til hvilken ingen Disputats fordredes, just intet sikkert Vidnesbyrd om Lærdom, helst naar den tages af gamle Præster. Snarere var den da et Vitnesbyrd om nogenlunde gode Kaar, thi den var forbunden med ikke ganske smaa Udgifter. Stundom fik Biskoperne Anmodning om at udsøge værdige Magisteremner blandt Præsteskabet, og paa den Maade er det sandsynligvis, at Peder Godtzen kom til at faa Graden, hvilken sikkert nok confereredes ham fraværende.
	Den nye Magister var allerede en sygelig Mand. I 1680 nævnes Capellanen, Hr. Peder Hieronymussøn (i Fjotlands kirkestol), som pastor designatus, oh han har altsaa opnaaet Ventebrev paa Kaldet. Man seer ogsaa, at han og ikke Peder Godtzen i de følgende Aar har med Regnskaber at gjøre. Men den designerede Pastor kom aldrig i Besiddelse af Kaldet, thi Peder overlevede sin Capellan. Dennes Enke Anna omtales i 1705, men Dødsfaldet maa være foregaaet flere Aar tidligere, thi 1 Mai 1701 aflægger Anders Arntsen (Andreas Arnoldi) Ed for Biskop Stoud som Capellan i Kvinesdal. Denne Mand var bleven Student fra Christianssands Skole 1692.
Som Provst fungerede Hr. Peder Godtzen til sin Død. Den 19de Marts 1707, da et Par Skifter efter afdøde Geistlige i Provstiet skulde forrettes, og Hr. Peder ikke kunde paatage sig disse, skriver Biskop Bircherod til ham, at der maatte beskikkes en Viceprovst. Det heder i dette Brev: «Eders Velærværdighed bør som en vel meriteret og høialdrende Præpositus efter praxin paa andre Steder i sin Alderdom assisteres af en Viceprxpositus.» Kort efter døde imidlertid Magister Peder, 4 April 1707, i en Alder af 76 Aar. Han efterfulgtes i Provstiet af Hr. Sens Schytte i Lyngdal. 75 Til Fede Kirke havde Mag. Peder Godtzen i sin Tid skjænket 80 Rdlr. som Hjælp til at anskaffe en Klokke.
En samtidig Embedsbroder af Hr. Peder Godtzen var den «vise» Hr. Søren Schive (den ældste af tre af dette Navn) i Bjelland, der er bleven en Sagnfigur i denne Del af Landet.76 Han var gift med en Søster af Mag. Peder og eiede Fede Gaard ved Kirken af samme Navn eller vel snarere en Del deraf og døde her i 1705. Søren Schive, der var en høist eiendommelig Person, synes at have større Interesse for Trælasthandel end for Præstegjerningen og indfandt sig ofte i Kvinesdal som Tømmerfløder. Nogle af de utallige Bygdesagn om ham ere ogsaa henlagte til Dalen.
I Fede Sogn havde noget tidligere ogsaa boet en, maaskee flere Sorenskrivere. I Sognets Kirke findes endnu et stort Skilderi med Portræter af en Mand, hans Hustru, to voxne Piger og en Søn.77 Indskriften fortæller, at Sorenskriver Mikkel Jensen Blok, født i Selling i Jylland, var gift med Anne Henriksdtr. Fede, barnefødt der, og at hun senere blev gift med Paul Hansen Eckelsøe; «actum Sande I Mai 1679»78

Feda kirke i 1869. Kirken er bygd i 1802 etter den gamle ktrken var blitt revet. Tegning: Jørgen Brochmann.

	I den anden Halvdel af det syttende Aarhundrede levede den allerede før nævnte Fjotlænding, Thrond Hoskoldssøn paa Kvinlog, der skal have varet den første Mand, der begraves paa Fjotlands Kirkegaard, og paa hvis Grav der, overensstemmende med hans egen Spaadom, skal have voxet et Bringebærriis. Han skildres i de mange om ham bevarede Sagn, hvilke jeg andensteds har meddelt, som en ivrig Handelsmand, der reiste vidt omkring i Bygderne for at handle med «Spød» (strikkede Trøier og Vanter) og tillige drev meget paa Hestehandel, samt derhos som en voldsom Mand, der tre Gange maatte «løse Freden» for Drab o.s.v. Det siges, at en for sin Fromhed og Hellighed bekjendt mand, ligeledes en Fjotlænding, skal have levet paa samme Tid. Dette var Besse paa Knaben. Han kunde hænge sine Vanter paa Solskinnet, ligesom den danske Helgen St. Anders i Slagelse. Engang slog denne Mirakelgave ham feil, men da erindrede han, at han samme Dag havde glemt at tage op et Bygax af Veien, og da han gjorde dette godt igjen, lykkedes det strax for ham med Vanten. Endnu vises ved hans høit liggende Fjeldgaard en Fordybning i et Berg «Bessestolen», hvor han hver Morgen holdt Bøn, og ved Houland i Liknes Sogn vises «Bessebordet», hvor han holdt Maaltid paa sine Kirkereiser. Hver Julemorgen var han altid trods de sex Miles Kirkevei den første i Liknes Kirke, men endelig kom en Juledag, da man savnede ham. «Han kommer nok, enten død eller levende,» sagde saa Præsten og se, strax begyndte Kirkeklokkerne at ringe af sig selv, thi nu kom hans Lig til Kirken.79
	I den catholske tid havde Biskopen raadet for at indsætte Præster. Da Reformationen indførtes, fik Menigheten selv Ret til at kalde Sognepræster, hvilket skede gjennem syv Valgmænd, for hvem de, der ønskede Valg, holdt Prøveprædiken. Provsten ledede Valget, saaledes som vi have seet, at Hr. Jørgen Thomassøn gjorde i Undal 1629. Var ikke den Valgte Prust før, maatte han examineres af Bispen, og tilsidst fik han Bekræftelse paa Kaldet af Lensherren (Amtmanden) i Kongens Navn. Nogen Tid efterat (1660) Enevoldsmagten var indført i Danmark og Norge, affskaffedes Menighedens Kaldsret, og Kongen besatte derefter de geistlige Embeder. Hr. Peder Godtzen er vistnok den sidste Præst i Kvinesdal, som valgtes af Menigheden.80

62 Christen Trane var Søn af den ældre Christen T., om hvem sees nogle i Mscr. Thott. 1648 4to paa det st. Kg. Bibl. indsatte trykte Efterretninger paa Latin. Manuscriptet er en høist mærkelig Stambog, der i sin Tid tilhørte Paul Trane, Rector i Oslo og tilsidst Sognepraest i Nes p. Rom. (Budstikken III).	
63 Stamtavle over Familien Kielland, Stavanger 1878, S.61.
64 Kbh. Univ. Matrikel I. $.232.
65 Det heder her: Saluta meis verbis rev. Dom. Petrum Gotzonium, comministrum tuum fidelissimum. Die ipsi gratias pro novissima lepidissima conversatione.
66 Endnu i min Barndom gik en Del af denne Gaard under Navnet ”Prestbruget“.
67 I Top. Journal H.13. S.60 fortæller Amtmand Holm at der i Fortiden skal have været et Handelssted paa Gaarden Aamot lige ved Liknes Kirke. Nogen Hjemmel derfor har han ikke anført.
68 Se mit Skrift ”Nordmænds Udvandringer til Holland o.s.v.“ S. 16 fgg. H.F. Rørdam har i sine Brudstykker af et dansk-norsk Forfatterlexikon fra Tiden før 1660 (personalhist. tidsskr. 1 R. V-VI, ogsaa særskilt) opregnet Abels Skrifter.
69 Mellem Vidnerne paa Egeland var ogsaa ”Valborg Jensdatter, Torjus Andersens Kvinde i Faret.“ Dette er uden tvivl den Valborg, om hvem der endnu i Dalen gaar adskillige Sagn (L. Daae, Norske Bygdesagn I. 2 Udg. S. 1 84-185).
70 I Provstens Brev omtales Abel som ”en Præst født her i Norge“, medens han i Lit. Lex. angives at være fra Nibe og andensteds (se mit Skrift om Nordm. Udvandr. 1.c. siges at være fra Aalborg). Hans første Skrift udkom 1658 i Christiania.
71 Saaledes benævntes Bønderne I de overste Dalebygder I Lister og Mandals Amt saasom Fjotland, Konnesmo, Aaseral, Bjelland o.s.v. Man seer altsaa, at Landhandlerne have kunnet faa Afsætning paa Psalmebøger til dem, skjønt Indenadslæsning dengang var sjelden blandt Almuen. De her omtale Bøger havde vistnok været gode lutherske. 
72  Findes i Stavanger Capitelsbog, men ikke i Rescriptsamlingen. Indlæggene ere vistnok ikke bevarede.
73 P.A. Munch opfører i sin Hist.-geogr. Beskrivelse over Norge (1849), S.132, Fjotlands Kirke mellem dem, ”man er omtrent sikker paa“ i Middelalderen, men det er aabenbart urigtigt.
74 Kjøbenhavns Univ. Matrikel, udg. af S. B. Smith, I. S. 234.
75 Bircherods Copibog, der vidner om en meget dygtig Biskop og indeholder flere interessante Breve. I et følgende Brev omtales Hr. Peders 26 aarige Function som Provst.
76 Se herom nærmere L.Daaes Norske Bygdesagn, 2Udg. S.45-49.
77 Smlgn. Aarsb. fra Foren. f. N. Fortidsmind. Bevaring, 1885, $. 108, hvor dog Indskriften ikke havde kunnet meddeles.
78 Af norske Rigsregistranter VII S. 736 sees Sorenskriver Mattis (sic.) Bloch i 1640 at have faaet Livsbrev paa Halvparten af Sande, hvilken Gaard dengang var Krongods.
79 Norges Helgener af L. Daae, S. 199-200.
80 Se herom min Bog: Geistliges Kaldelse i den norske Kirke. Christiania 1879.

VI.

Mag. Peder Godtzen Eftermand i Sognekaldet blev Morten Michelsen Handrup, hvis Kaldsbrev er dateret 3 Juni 1707, og han indsattes af Provst Schytte i Sept. f. A. Han er den første Præst i Dalen, om hvem det med Vished kan siges, at han var fra Danmark. Deponerede som Student fra Kjøbenhavns Skole 24 Juli 1694.81 Før sin Ansættelse i Kvinesdal skal han have været Skibspræst. Han har indrettet Kaldets første Ministerialbog (nu i Rigsarkivet) eller i ethvert Fald den ældste, som kjændes, hvilken begynder 1710, men for de første Par Generationer kun indeholder Døbte, Ægteviede og publice absolverede. Hvis jeg ikke tager feil, har han opført en ny Hovedbygning paa Præstegaarden. Hvorledes de ældre Præster havde boet, vides forresten ikke, men det har sikkert været tarveligt. Endnu i det syttende Aarhundrede fandtes der Røgstuer paa vestlandske Præstegaarde.82
	Handrup arvede efter Mag. Peder Godtzen dennes Capellan Anders Arntsen, der døde et Par Aar efter, nemlig i Begyndelsen af 1709. Enken, Kirsten, til hvem Biskopen skrev Condolencebrev 20 Apr. f. A., søgte om at sidde i uskiftet Bo og levede adskillige Aar i Kvinesdal; ved Mandens Død «var Cancelliet en af de største Creditorer», det vil vel sige, at han ikke havde betalt sit Kaldsbrev. Som ny Capellan aflagde saa Mads Andersen Horsens, en Mand, om hvem vi nedenfor ofte nok komme til at tale, sin Ordinationsed i Christiansand 6 Okt. 1709. Denne Mand var født i Horsens 1677, deponerede fra Fødebyens Skole 1698 og var Cand. theol. med non fra 1703.
	Der vides ellers ikke meget om Handrup. Biskop Bircherods Breve til ham angaa især nogle under Kirkens Disciplin forfaldne Personer. f.Ex. en Nils Hugesen Hovland, som for 32 ar siden har begaaet en slem, ikke nærmere betegnet Forbrydelse, uden dog at have overbevist derom. I 12 Aar har han ei været til Alters, hvilket nu (1709) kunde skee efter forudgaaende offentlig Absolution.83
	Handrup var gift med Anne Margrete Crone og havde flere Børn med hende. Han døde 1713. Eftermanden blev:

Samuel Sørensen Friis (1713 - 1742)
Denne Mand var født i Christiansand 21 April 1681 og uden Tvivl Søn af Byens residerende Capellan eller Aftensangspræst Søren Friis, der døde i 1691.84 Han blev Student fra sin Fødebys Skole 1702, dimitteret af den stridbare Rector Tobias Jensen, under hvem denne Skole var i halv Opløsning. Til theol. Attestats fik han haud illaud. Han var derefter i 6 Aar Hører og Cantor ved Latinskolen i Horsens og prædikede til Dimis 27 Mai 1713. Den 18 Oct. 1713 aflagde han Biskopen sin Ed som Sognepræst til Kvinesdal. I 1725 blev han Provst i Listers Provsti.
	«Hr. Samuel» erindredes endnu i min Ungdom af Almuen med stor Hengivenhed og har visselig været en god Præst. Ministerialbogen har han ført med stor Elegants og med en Haandskrift af den Art, som betegnede Datidens velstuderede Mænd.
	I Hr. Samuels Tid foregik en Begivenged, som dengang vakte megen Opsigt og længe senere erindredes. Fredrik den fjerde solgte nemlig de norske Kirker ved Auction.85
	Allerede længe havde disses Gods, tiende m.m. været undergiven den verdslige Magts Raadighed, og en kongelig Stiftsskriver oppebar Kirkernes Indkomster, der, naar de gave Overskud, fik en fra den oprindelige Tanke meget afvigende Anvendelse.86 Idet Kirkerne nu solgtes, blev Kjøberne paa visse Betingelser Eiere af Jordegods, Tiende o.s.v. imod at holde Kirkerne vedlige og i fornødent Fald opføre dem fra nyt, sørge for Brød og Viin o.s.v. Ofte kjøbtes Kirkerne af Privatmænd, men ofte ogsaa af vedkommende Almue. Dette sidste var Tilfælde med en stor Deel af Kirkerne paa Agdesiden. Liknes Kirke var en af dem, hvorfor den opnaaedes høiest Priis, nemlig ikke mindre end 1500 Rdl. i (Datidens) «Kroner» (1725), Fede kjøbtes (1724) for 600 Rdl. Kroner, Hegebostad for 400, Gyland for 110, Hiterø for 600, Kvaas for 500, Konnismo for 100, Spind for 400, alle fire Kirker i Bjellands Kald for 180 o.s.v., samtlige af Almuen.87 Fjotlands kirke blev ikke solgt, fordi den ikke besad Jordegods eller Tiende og altsaa ingen Kjøber kunde finde. Af Kjøbesummen betaltes det Halve contant, for den anden Halvpart gav Almuen Obligation.
	En endnu langt vigtigere Begivenhed i Hr. Samuels Tid var Confirmationens Indførelse og det i Forbindelse hermed staaende første Tilløb til Almueskolers Oprettelse. I 1741 havde Amtmand Resen og Samuel Friis Conferentser paa Thingene under Provstiet om Skolevæsenet.
	I 1738 og i 1741 visiterede den nidkjære Biskop Jacob Kærup i Kvinesdal.
	Første Gang skriver han: «11 Juni, Menigheden havde godt Vidnesbyrd af deres Lærere. Ungdommen er vel oplyst. Provsten Hr. Samuel Friis er en god Prædikant. Hans Capellan Hr. Mads Horsens prædikede over Joh. 17,3 vel. Begge leve vel. Degnen i tilbørlig Leve- og Læremaade.» Anden Gang skriver han: «Menigheden og mange Landsoldater svarede (ved Catechisationen) for største Delen vel Oplyste. Hr. Samuel Friis forklarede med god Lærdom det Sprog: Am. 5, 4. Han er en god Mand. BønderDegne88, en god, en udlevet, ham blev given Substitut.89
	I 1739 ønskede Hr. Samuel, der længe havde været sygelig, at træde tilbage fra Provsteembedet, og nyt Valg var allerede udskrevet,90 men han kom sig dog saavidt, at han fremdeles blev staaende som Provst. Han var forøvrigt den sidste Præst i Kvinesdal, der blev Provst, lige indtil 1877.
	Hr. Samuel var første Gang gift med sin Formands Enke, Anne Margrete Crone, der idelig forekommer i Ministerialbogen som Gudmoder, formodentlig et Tegn paa, at hun har været afholdt af Almuen. Med hende, der døde omtrent 1731, havde han to Døtre, Karen Sophie og Johanne Margrete. Anden Gang blev han gift med Elisabeth Jessen. Hr. Samuel døde 6 Mai 1742, og hans Familie synes derpaa at have forladt Dalen. Da en ny Kirke opførtes 1837, borttoges hans Kiste, der stod i Kjelderen, men Gravpladen, der var af Bly, hang i min Ungdom i Kirken og havde følgende Indskrift:

«Herunder hviler 
den Velærværdige, Hæderlige og Høylærde Mand 
Hr. Samuel Sørensen Friis, 
som er født i Christiansand den 23de April 1681, ordineret som 
Sognepræst for Qvinesdals Sognekald Ao. 1713, beskikket til Proust 
over Lister Prousti Ao. 1725 og død 6 Mai 1742.
	Enn moysom Jammerdal har jeg igjennem vandret, 
I Himlens fryde Sal er nu min stand forandret, 
Ald synd, møie, nød, alt det som lides kand
Er ved en salig Død fuldendt i Himlens land.
Gid trøstens Kilde strøm fra Himlens Gud nedvelle 
Til saaret hjerter øm min kjere Egtefelle
Med Elsked børn som maa mig sagtne klagelig 
Vi samled da skal staa for Lammet glædelig.»

Fra Hr. Samuels Tid af forekomme ned gjennem Aarhundredet forskjellige Familier og personer i Dalen af den Art, der regnede sig og pleiede at betegnes som «udenfor Bondestanden.» Den civile Øvrighed boede udenfor Præstegjældet, og her kom aldrig til at bo Folk af den Dannelse og Anseelse, som f. Ex. i Nabobygden Lyngdal.91 En stor Del af disse mere eller mindre «Conditionerede» tilhørte den lavere Militærstand, af hvilken der i de Dage vrimlede i vore Landsbygder. Nogle Exempler kunne nævnes.
	Paa Slimestad finder man en Familie Kjerulf, af hvilken adskillige Døtre bortgiftedes i Egnen til Bønder, i 1718 nævnes en Monsieur Lund, 1721 en Capt. Dagebold, 1721 en Lieutenant Frentzel, der levede usædelig og skal have hørt drøie Ord derom af den den ovennævnte Bjellandspræst Søren Schive, paa Fede en Samuel Haar, gift med en Willoch (af Hr. Jørgen Thomassøns Æt), 1724 en Sergeant Henning Gjertsen, «hvis Fader skal vare Mag. Gjert (Bonsach), Sognepræst til Domkirken i Throndhjem», 1726 en Rasmus Jensen «Skyt» i Faret og en Capt. des armes Elias Skatsenburg (offentlig absolveret), 1727 en Lieutenant Ole Hammer paa Meland, s. A. en Jens Aastrup og nogle Kvinder af Navnet Bloch, 1728 en «Borger» Nils Jørgensen Moe i Faret, gift med en Præstedatter Margrete Schive, 1729 en Sergeant Tape o.s.v. Samtlige disse Navne ere hentede fra Ministerialbogen. Man kan vistnok med Tryghed antage, at disse Mennesker levede yderst knapt og tarveligt, om de end have villet paa en Maade hæve sig over Almuen.

81 Kjøbenhavns Univ. Matrikel II. S. 195
82 E. Sundt i Folkevennen XIV. (1865), S. 52
83 I 1625 var en Asmund Olsen Fede ”for grov Ulydighed og Forseelse“ nedsendt til Bremerholm. Norske Regissstr. X S. 530
84 See om ham P.B. Lassen, Beretning om Stiftsstaden Christiansand, S. 125
85 De danske kirker vare i stor Udstrækning solgte allerede under Christian den femte. See om det norske Kirkesalg bl. A. Samll. til d. N. F. Hist. VI. S. 171 fgg. og E. Holm, Danmark-Norges Historie fra 1720, I. S. 574
86 Af Liknes Kirkeregnskab 1657-1659: Kirkeværge Iver Nilsen Øiesand. Indtægt 237 Rdl. 10rt 10 Sk., heraf Tiende i 3 Aar 31 Rdl. 3 Ort. Landskyld af 21 Huder og Hudelag, hver Hud 3 Ort. Kirkekjør aarlig 24, Kvægtiende 9 Rdl. 21 Sk. Fisketiende 2 Ort. Leie af et gammelt Hus o.s.v. 1 Rdl. 2 Ort. Udgift: ”Efter hs. Exc. Statholderens Ordre til Militsens Underholdning, som til Fogden er leveret, 116 Rdl. 21 Sk. Gjort en liden Kjælder udi Klokkehuset til at forvare Kirkevin udi, koster sammen med Bjelker, Bord, Spiger og Arbeidsløn 4-1-12. 2000 Spiger 6-2-12, Vin og Brød i 3 aar 39 Rdl. Bispens Salarium i 3 Aar 3 Rdl. Provstens Visitatspenge i 3 Aar 3 Rdl. Cathedraticum i 3 Aar 3 Rdl. Stiftsskriverens Løn i do. 3 Rdl. Kostpenge 1 Rdl.“
87 Efter Protocoller i Rigsarkivet. I Topogr. Journal H. 24 findes en Liste over Kirkernes Kjøbesummer og Eiere i det daværende Christiania Stift. De allerfleste Kirker kjøbtes her af Private.
88 I Modsætning til, at ellers Degnene ved den Tid hyppig vare Studenter, som ikke kunde drive det videre. Af de to Degne har vistnok den ene havt Bolig ved Liknes, den anden ved Hegebostad Kirke.
89 Disse Visitatsberetninger findes i Gen. Kirke inspectionens Archiv (nu i det danske Rigsarkiv, hvor jeg 1861 afskrev dem).
90 Biskop Kærup skrev i den Anledning til ham 2 Mai 1739: ”Dette skal ei betage Dem som en gammel vel meriteret Provst og Herrens Tjener den tilbørlig Ære, at De jo forbliver, elskes og ures som en Præpositus honorarius til Deres Dødsdag.“
91 Se om Lyngdals Familier ”udenfor Bondestanden“ det pudserlige og dog nu interessante, yderst sjeldne Skrift: ”A. Eckstorms sandfærdige Hændelser“, Christiania 1792.


VII.

I hele den lange Tid, hvori Samuel Friis var Sognepræst, havde han havt til Capellan den ovennævnte Mads Horsens, der formodentlig i denne Tid ofte nok har søgt, men ikke opnaaet nogen bedre Stilling. Han havde varet gift første Gang med Lisbet Godtzen, en Datter af den i Capitlet om Broderen Mag. Peder G. omtalte Borger paa Øie, Christen Godtzen. Efter hendes Død havde han ægtet Henriette Handrup, Hr. Samuels Stifdatter. I begge Ægteskaber havde han Børn og maa udentvivl have levet i meget smaa Kaar. Det sidste Ægteskab tyder paa et godt Forhold mellem de to Præster, der havde et Berøringspunkt bl. A. deri, at Hr. Mads havde været Discipel og Hr. Samuel senere Hører i Horsens Skole. Capellanen var den ældste af de to baade af Aar og som Student. Det var ikke at undres paa, at han, da Hr. Samuel, hvem han kaldte sin Svigerfader, døde, gjorde et sidste Forsøg paa at naa en selvstændig Stilling ved at blive hans Eftermand.
	Hr. Samuel havde ogsaa neppe lukket sine Øine, førend den gamle Capellan ilede afsted til Christiansand for at anbefale sig hos Biskop Kærup og at indsende sin Ansøgning om Sognepræstembedet. Denne dateredes fra Stiftsstaden allerede den 11 Mai. Bispens Anbefaling gik egentlig ikke ud paa mere, end at Hr. Mads gik i sit 64de Aar og havde været Capellan i Kvinesdal i 33 Aar, men der var dog alt Haab om en lykkelig Befordring.
	Denne kom ogsaa, men med en Betingelse, som berøvede den en stor Del af dens Behagelighed. For et Par Maaneder tilbage (under 3 Marts 1742) var udkommet en kgl. Rescript, hvorved paabødes at faste («residerende») Capellaner med bestemte Indtægter og Embedsgaarde skulde udnævnes i alle de Kald, hvor der fra Alders Tid af stadig, selv om Sognepræsten var ung og kraftig, havde varet personelle Capellaner. Til disse Kald hørte vistnok Kvinesdal, men det var ikke blevet opført paa Rescriptets Fortegnelse «for den jammerlige Armods Skyld, som Almuen der overalt presseres af». Men nu var der i Lyngdal en personel Capellan Peder Eiberg, som siden 1740 havde tjent Sognepræsten der, Coldberg, men da dennes Helbredstilstand var forbedret, var bleven tilovers der og i den sidste Tid havde vicarieret paa forskjellige Steder. Efterat en Ansøgning om det resid. Capellani i Oddernes var slaaet ham Feil, indfandt Eiberg sig nu hos Biskopen med en Ansøgning om at blive residerende Capellan i Kvinesdal. Han anførte i denne, at Kaldet jo altid havde behøvet to Præster, og at baade Sognepræsten og den personelle Capellan vel «paa nogen Tid» begge havde boet ved Hovedkirken, men at Capellanen i fordums Tid havde boet paa Gaarden Hegebostad ved Annexkirken af samme Navn, «hvilken Gaard af gammel Tid er henlagt til Capellanens Bolig.»92 De tre Kirker, Hegebostad, Egen og Fjotland, «der ligge høit til Fjelds», kunde, om han blev residerende Capellan og fik Bolig paa Hegebostad, oftere faa Prædiken. Han indrømmer, at Kvinesdals Kald «er helt ringe for Almuens slette Tilstands Skyld» og ikke kan bære fast Løn til en residerende Capellan, men erklærer sig tilfreds med 3 Høitids-Offer-dage af Menigheden og saadan Løn af Sognepræsten, som efter Forordning af 9 Januar 1728 skulde tilkomme personelle Capellaner (nemlig en Fjerdedel af de Faste og en Sjettedel af de tilfældige Indtægter) samt Hegebostad Gaard. Biskop Kærup anbefaler Eibergs Ansøgning dog kun saa, at han foreslog ham til personel Capellan, da «Kvinesdal ei taaler at have residerende Capellan ei heller at deles.» Resultatet blev, at under 3 August 1742 udnævntes Hr. Mads Horsens til Sognepræst og Hr. Peder Eiberg til residerende Capellan, dog kun paa de af ham selv i Ansøgningen tilbudte Vilkaar. Hegebostad Mensalgaard, der var af 4 Huders Skyld, sees han at være kommen i Besiddelse af.93 De fire Leilændinger, til hvem den havde været bortbygslet, have altsaa maattet vige; endel Aar efter (1752) havde Eibergs Enke en Proces med en af dem, nemlig Lensmanden der i Bygden, Aanon Torkildssøn, der paa sin Bygselseddel paa sit forrige Brug af Gaarden havde skrevet «en beskjæmmelig og nærgaaende Skrift». Det residerende Capellanis Oprettelse og Capellanens Bosættelse paa hin Side Kvinesheien var Begyndelsen til Kaldets endelige Deling.
	Et Par Aar efter Præsteskiftet kom Biskop Kærup atter (7 Juni 1744) paa Visitats. Han skriver herom: «Hr. Mads Horsens, en gammel og svag, men dog i Sandhed vel lærende og levende Mand, kunde ei selv prædike, men den residerende Capellan, Hr. Peder Eiberg, prædikede og moraliserede over det hele Evangelium. Blev foreholdt alvorligen herefter at skrive og bedre meditere saa og at leve føielig og tilbørlig med sin Sognepræst. Degnene vare ikkun maadelige i Læremaade, levede dog skikkelig. Soldater og ungdom, hvad en stor del angaar, vare dog vel oplyste, Menighed og Præster enige. Lærere nylig antagne.» 
	Eiberg, der af sin Biskop med Føie er bleven kaldet en «trættekjær Mand», levede i smaa Kaar, og i 1745 lagde Fogden Beslag paa hans Capellanløn for resterende Skatter af Hegebostad Gaard og Soldats Udredelse af denne. Biskopen søgte forgjeves at skaffe ham Gaarden skattefri; Regjeringen sagde Nei. Mandens Fattigdom har da vel yderligere ophidset ham. I flere Aar laa han i Proces med sin Sognepræst om Indtægterne, og da han ikke fandt sig tilfreds med Provsteretsdommen, appellerede han til Consistoriet i Christiansand, der ilagde ham en Mulct. Idelig maatte han formanes til at vise sig ærbødig og fordragelig mod den gamle Sognepræst, «at føie den gamle Mand i hans korte Levetid, sig selv i Fremtiden til Bedste», men det hjalp ikke. I 1749 tog han sig endog for ved en verdslig Extraret at ville føre Vidner om den gamle Hr. Mads’s «Misligheder i hans Embede», men fik da en skarp Irettesættelse af Biskopen, som lod ham vide, at saadant stred imod Loven, og at han fik henvende sig til Provst og Biskop, om han havde noget at klage over. Hans eget Embedsforhold var forøvrigt ikke bedre, end at han 1747 fik Paamindelse om flittigere Catechisation i de tre Fjeldannexer, som han især havde med at gjøre, og at han samme Aar ogsaa irettesattes for «under Prædiken» at have «begaaet Vold» paa en Sognemand i Egens Kirke. I Aaret 1751 døde den urolige Mand af en Forkjølelse eller Hjernebetændelse, som han havde paadraget sig paa en Reise over Kvinesheien. Han havde været gift med Anne Sophie Irgens.94 En Datter, Christine Marie (f.1743 og d.1831), blev gift først (1772) med den i sin Tid bekjendte Digter Mag. Hans Bull, der døde som Sognepræst til Klæbo 1783 og derefter med Henrik Eilert Støren, Sognepræst til Bolsø (d.1822).95
	Eibergs Eftermand i det residerende Capellani var en Østlænding, Matthias Garman Bergh fra Strømsø, hvor han var født 1725; Faderen, Gunner Garman B., havde før været Kjøbmand i London, og Moderen var en Englænderinde. Understøttet af den rige Peder Leuch i Christiania var han bleven Student 1743, fik Attestats 1745, havde saa reist til England og udnævntes 18 Juni 1751 til res. Cap. i Kvinesdal, hvortil han ordineredes 3 Nov. Hegebostad blev af ham «indrettet til Præstegaard». Det besværlige Embede tog paa hans Helbred, saa at han, der var vant til rigere Vilkaar, i 1755 forlod Embedet og i 1758 fik Torkildstrup Kald paa Falster, hvilket han i 1774 ombyttede med det store, dengang endnu udelte Thoten paa Oplandene, i hvis Kirke hans Billede hænger. Her døde han 15 Aug. 1782. I 1753 havde han ægtet Elisabeth Faye, Præstedatter fra Holt ved Arendal. En Sønnesøn af dette Ægtepar blev den danske Gesandt i Dresden, der 1824 adledes under Navnet Irgens-Bergh.96
	Mads Horsens havde ikke alene i Eiberg og Bergh, thi ogsaa denne var lidet hensynsfuld mod ham, faaet ubehagelige Colleger, men ogsaa paa en anden Maade faaet Sorger baade i Embedet og Hjemmet. Fra første Færd af var det ham til stor Uleilighed, at den nye Capellan blev «residerende», altsaa ikke kom til at blive hans personlige Medhjælper, ja endog boede hinsides Fjeldet og ikke kunde være ham til stadig Bistand. Til at tage en personel Capellan ved Siden af den residerende havde han naturligvis liden Raad, men da han skjalv paa Haanden og led af Alderdomssvaghed,97 maatte han dog tænke paa en Udvei.
	Der er i Dalen et Sagn om en «Student», der hjalp ham med at præke, og som engang i en Prædiken havde med stærke Udtryk lastet det Fylderi, som fandt Sted i Næset, en Plads lige ved Liknes Kirke. Om Eftermiddagen gik Studenten selv hen til Krohuset for at revse de derværende Svirebrødre, men disse sloge ham i sin Ustyrlighed og Forbitrelse ihjel og kastede hans Legeme i Elven, hvorefter det senere blev gjenfundet, som det hedder, ved Jedderen. Jeg har forgjæves gjennemseet Distriktets Retsprotocoller for at faa Rede paa den Sag. Ikke desto mindre er Sagnet vistnok rigtigt, thi ikke alene vidste man i Dalen endnu i min Tid at angive Navnene paa Gjerningsmændene, «hvem man ikke havde kunnet faa noget paa», (og som man omtalte med stor Forsigtighed af Hensyn til deres Efterkommere), men det kan af Documenter98 godtgjøres, at der virkelig i Hr. Mads Horsens Tid (1751) førtes Klage over Krohuse, og at der var priviligeret, men lidet priselig Kro i Næset og dertil en Smugkro. Den retslige, men mislykkede Undersøgelse er maaskee ført i en anden Protocol, der er bortkommen.99
	I Juni 1747 havde Mads Horsens faaet fat paa en «Studiosus» (med theol. Examen) Ole Vigedal, dimitteret fra Christiansands Skole 1743, der blev forlovet med hans syttenaarige Datter Elisabeth Godtzen, og ansøgte nu om at faa ham, der var fornøiet med yderst liden Løn (40 Rdl.) til personel Capellan. Biskopen gjorde en Del Vanskeligheder og anførte, at der efter Forordningen skulde præsenteres ham 2 eller 3 Candidater af Sognepræsten, og at der i ethvert Fald i Ansøgningen ei maatte nævnes noget om den aftalte Løn, da dennes Ringhed stred mod Forordningen, medens det indrømmedes, at det ei vilde være muligt for Hr. Mads at lønne efter denne, naar han tillige skulde lønne Eiberg. Imidlertid lod Vigedal sig i August 1747 «til god Opbyggelse» høre af Biskopen i Christiansand Domkirke, og i August skulde hans Kaldsbrev sendes Cancelliet til kgl. Bekræftelse, men ikke længe efter (omtrent ved Nytaarstid 1748) maatte Vigedals Bryllup med Mademoiselle Elisabeth af tvingende Grunde paaskyndes. Vigedal og hans Elskede bleve da 24 Jan. 1748 af Provst Tyrholm trolovede, hvorpaa deres Søn Ole døbtes 9 Febr. næstefter. For det første var naturligvis Brudgommen umulig som Præst, men Biskop Kærup, der den 19 Febr. skrev til Provsten om Elisabeths «utidige Ægteskab med den daarlige Vigedal», ynkedes dog over den ulykkelige Familie og udvirkede hos Kongen Opreisning for Vigedal, som, efter først at have gjort Menigheden offentlig Afbigt fra Prædikestolen, i Juni f. A. ordineredes i Christiansand og indsattes af Provsten. Men kort efter blev Mads Horsens rammet af en endnu bitrere Sorg end den, Datterens Feiltrin kan have voldt ham.
	Denne nye Ulykke angik hans Søn af første Ægteskab, Anders Christian, født 1716 og dimitteret fra Christiansand 1734. Han synes at have været en lovende ung Mand, thi ikke alene har han udgivet tre latinske Disputatser og et danskt Opbyggelsesskrift – han er altsaa den første Kvinesdøl, der har ladet noget trykke100 – men i 1741 var han bleven personel Capellan hos en saa anseet Geistlig som Sognepræsten ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Prof. Leth, og derefter 1744 Catechet eller anden res. Capellan ved samme Kirke. I denne Stilling giftede han sig med sin Huusholderske, Esther Johanne Pedersdatter, der imidlertid allerede før var gift med en Rytter. Da Rytteren kom for en Dag og vilde have sin Kone tilbage, «havde Hr. Horsens hende saa kjær, at han ei kunde afstaa hende.» Derpaa blev han da suspenderet og dømt fra Embede og geistlig Habit og endelig «offentlig i vor Frue Kirke i Biskopens og Andres Nærværelse afført sine præstelige Klæder og bragt i Spindehuset.» Siden blev han dog benaadet med en Klokkertjeneste i Helsingør, hvor han døde 17 August 1770.101
	Den Hjælp, som den stakkels haardt hjemsøgte Hr. Mads skulde have af sin Svigersøn Vigedal, blev ei af lang Varighed. Allerede den 22 Marts 1749 omtaler Biskopen i Brev til Provst Tyrholm hans Død (han har altsaa kun været Præst i et halvt Aar)102  og tilføier, at den gamle «gravstigende» Hr. Mads vel vanskelig faar Raad til at tage ny Capellan, men at han enten burde tage sin Afsked og søge Pension eller enes med Eiberg, at de i Forening skulde søge om Kaldets Deling. Hr. Mads tænkte selv paa en Studiosus Ring fra Skien, der levede i Christiansand som Lærer i Claverspil, og som ogsaa gjorde en Reise til Kvinesdal og en Tid syntes villig til at gjøre Accord med den gamle Præst (han har formodentlig skullet ægte Vigedals Enke), men Biskopen holdt paa en ledig Capellan, Fredrik Viborg.103 En Tid haabedes der endog paa kgl. Opreisning og Udfrielse af Spindehuset for den ulykkelige Anders Christian Horsens i Kjøbenhavn, og paa at han kunde komme som Capellan til sin Fader !! Ogsaa en Studiosus Jens Juell, Huslærer i Heirefos hos Foged Cornelius’s Enke, var paatænkt af Biskopen. Hermed gik Tiden hen. Forholdene i Menigheden vare vist ikke de bedste, Præsterne i Armod og indbyrdes Splid og Almuen hengiven til Drik. I Fede havde Almuen negtet Provst Tyrholm Skyds og Underholdning, da han kom til Visitats, og Biskopen henvendte sig derfor til Amtmanden med Anmodning om retslig Tiltale mod de Vrangvillige.
Omsider fik Hr. Mads en ny personel Capellan, der i meget lang Tid blev knyttet til Menigheden og synes at have været en god og afholdt Mand. Dette var Andreas Quale, født 1727 paa Gaarden Kvale i Herods Sogn (da Annex til Vanse) i Bondestand. Forældrene maa imidlertid have været velstaaende og fremadstræbende Folk, da deres tre Sønner, Andreas, Philip og Hans104 alle sattes til Studeringer, hvilket ved Arveskiftet blev anført til Fordel for de fire Søstre, af hvilke en (Rachel) blev gift til Aamot Gaard i Kvinesdal og en anden gift i Bergen. Andreas Quale var sammen med Broderen Philip dimitteret fra Christiansands Skole 1749 og var tidlig bleven theologisk Candidat. I August 1752 skriver Biskopen om ham til Mads Horsens, der havde begjæret ham til Capellan, forat «han maa i mit Sted i Embets Forretninger gjøre den Tjeneste, mig tilkommer», at Quale i Christiansand (altsaa siden sin Skolegang) «har et godt Eftermæle, er forsynet med sin Provsts gode Skudsmaal, har prædiket i Domkirken og foreviist sine Testimonia». Kort efter blev han ordineret, og fra nu af var det ham, som bestyrede Sognekaldet paa den udslidte Hr. Mads’s Vegne.
Allerede inden hans Beskikkelse var der imidlertid taget Skridt til at faa Kvinesdals Kald endelig delt i to. Den 29 Mai 1752 havde Almuen i Liknes og Fede Sogne indgivet underdaningst Ansøgning herom, saaledes at de to nævnte Sogne skulde udgjøre det ene og de tre Fjeldannexer, Hegebostad, Egen og Fjotland, det andet af de to nye Kald. Ansøgningen er undertegnet af Finkel Nilsen, Salve Olsen, Daniel Andersen (alle af Aamot), Jacob Stigersen og Isak Salvesen øvre Egeland, Aasel Anfindsen Egenes, Lars Aaselsen Gullestad, Thomas Tollachsen Rødland, Hans Hansen Hamre, Hans Siversen Svinland, Jens Jensen Røinestad, Tosten Hoskelsen Øie, Mikkel Andersen Egeland, Jørgen Olsen, Bjørn Torjusen, Ole Christophersen (uvist hvorfra), Ole Torjusen Gjemlestad, Torkel Aadnesen Meland, Hans Godschsen Refsti, Reier Larsen Haaland, Jacob Olsen Rørvig, Jens Hansen Gotzen, Hans Jacob Fedde, Ole Thorbjørnsen Fedde, Jacob Staalesen Opofte, Lars Sørensen Dalen, Peder Michelsen Sande, Jacob Nilsen Lindland.
	De andrage for Kongen, «hvorledes med Kirketjenesten her i Kvinesdal forholdes, særdeles siden forrige Capellan Hr. Mads Horsens skulde være Sognepræst og faa Præstegaarden Elvestrøm til Bolig, desligeste nu afdøde sal. Hr. Peder Eiberg allern. er beskikket til residerende Capellan og derhos forundet af Præstebolets beneficerede Gods den Gaard Hegebostad i Hegebostad Sogn til Bopæl, da vi alleneste af Liknes og Fedde Sogne ikke har nydt videre til Prædike Tjenestes Forretning, end som at regne af en Præst» o.s.v. Især paaberaabtes Vanskelighederne ved at passere den to Mile brede Hei mellem Liknes og Hegebostad og en anden, dog kortere Hei mellem Egen og Fjotland.
	Stiftsamtmand Adeler og Biskop Paludan anbefalede Sagen ved Erklæring af 27 November 1752. De anføre, at den res. Capellan Eiberg for 2 Aar siden var død efter enn Reise over «Heden». Stiftsdirectionen fandt imidlertid med Rette en (af Bønderne ganske forbigaaet) Vanskelighed deri, at Sognekaldets ringe Indkomster maatte synes utilstrækkelige, naar det deltes mellom to Sognepræster. Det samlede Sognekald indbringer neppe 300 Rdl. Sognepræsten i «Nedre Kvinesdal» (Liknes og Fede) vil faa et mindre Antal Decimanter end. Sgpr. i «Øvre Kvinesdal», men denne sidste kunne dog ikke taale at give noget fra sig til den første, thi Almuen i de tre øverste Sogne «yder til Prusten, som sædvanligt hidtil har været, kun lidet, ja sine Steder Intet til Offer paa Høitiderne; af Hegebostad bekommes ikke Offer, af Offermæle alene 3 Nottinger eller en Skjeppe Korn af gifte Gaardmænd, af Enkemænd og Enker Halvdelen; af Egens Sogn tages kun Offer engang om Aaret, og istedenfor videre Offer erlægges af hver Gaardmand tvende Kalvskind; i Fjotland ofres ikke, men hæves i Stedet Offermæle, saaledes som i Hegebostad; Liknes Sogn er vel noget folkerigt, men dog saa fattigt, Fedde Sogn kun lidet. Sognepræsten til Nedre Kvinesdal behøvede noget Tillæg, om han skulde have nødtøftig Subsistence.» Derfor foresloges, at naar Delingen fandt Sted, maatte en af de to nye Sognepræster forundes aarlig at hæve af Almuen en liden saakaldet Smør-Rede, et fjerdedels Bismerpund af en Huds Skyld, «som allevegne baade i Lister Len, Mandals Len og Raabygdelaget skal være Skik og Maade undtagen i Kvinesdals Præstegjeld, hvilken liden Udredsel Sognefolkene vel ei vægre sig ved.» Iøvrigt foresloges endel andre Bestemmelser, saaledes Mensalgodsets (11 Huder) Deling mellem begge Sognepræster, og det udtales som ønskeligt, at der maatte gives disse Haab om videre Promotion fra saa ringe Kald. Efterat 	General-Kirke-Inspections-Collegiet ligeledes havde anbefalet Sagen, faldt kgl. Resolution for Delingen den 30. Marts 1753 i Overensstemmelse med Autoriteternes Erklæringer.
	Denne Deling skulde naturligvis først indtræde, naar Kaldet blev ledigt, og foreløpig blev derfor Alt ved det Gamle. Til Hegebostad kom 1755 som midlertidig residerende Capellan, da Bergh forlod Embedet, Hr. Ole Blytt, hvem Biskopen (nu R. Paludan) «kjendte som ulastelig af Lærdom og Levnet», ligesom han haabede, «at Blytt som en from Mand skulde være bedre for Mads Horsens end Bergh.» Da Bergh havde faaet Embede i Danmark, udnævntes Blytt til res. Capellan 1758 med 60 Rdl. aarlig af Sognepræsten samt Offer paa de tre Høitider.105 Samtidig vilde Hr. Mads tage Afsked mod Pension af de to vordende Sognepræster og saa, at Elvestrøm skulde afgives uden Aabod; Præstegaarden har, som man kan formode, sikkert været meget brøstfældig paa Grund af Hr. Mads’s Armod. Han havde for Biskopen anført, at han «af Godhed for Hr. Quale» vilde opgive Embedet, men fik til Svar, at der var lidet Haab for den sidstnævnte, da Blytt var ældre.
	Omsider tog Hr. Mads Afsked som Jubellærer 8. Febr. 1760, men naar han er død, kan ikke siges. Han forekommer 1762 som Fadder og levede endnu 1763. Sine sidste Aar tilbragte han paa Gaarden Aamot, hvor hans Datter, den ovenfor omtalte Elisabeth Godtzen, allerede Aaret efter Vigedals Død var bleven gift med en Bonde, Johannes Edvardsen; hun vedblev dog stedse som Præstedatter og fordums Præstekone at kaldes «Madame E.G.»106 Med denne sin anden Mand skal hun have havt 14 Børn, af hvilke fem eller sex Sønner udvandrede til Holland, hvor det skal have gaaet dem vel. Ogsaa Elisabeths Søn af første Ægteskab, Ole Vigedal, drog til Holland som Sømand, men faldt paa en Reise i tyrkisk Fangenskab. Han fandt Anledning til at skrive til sin Stiffader, hvem han bad om at faa sin (vistnok saare ringe) Fædrenearv til Løsepenge, men Johannes Aamot skjulte brevet, indtil der kom Efterretning om, at Ole var død i Fangenskabet. Moderen, der nu først fik noget at vide, skal have græmmet sig til Døde. En anden Datter af Mads Horsens var gift paa Gaarden Roustad paa Heien mellem Liknes og Fede. Paa sin Reise til dette Annex skal Faderen altid have standset hos Datteren for at spise Grød, hvorfor man kaldte ham «Graudemads». Slige Smaating havde ofte et langt Liv i Almuetraditionen. Overhovedet omtaltes Mads Horsens ikke med synderlig Kjærlighed eller Respect af Eftertiden og har vel været en Mand af ringe Dygtighed, skjønt vi ovenfor gave seet, at han blev velvillig omtalt af sin Biskop. I ethvert Fald har han været haardt prøvet med Armod og Sorger. Han er den sidste Præst i Dalen, som nævntes paa gammel Maade ved sit Fornavn med Tilføielsen af et «Hr.», dengang et Særkjende for Præster, idet oprindelig af verdslige Mænd kun Riddere kaldtes «Hr.»
	

92 Dette er neppe rigtigt, medens det derimod er temmelig sikkert, at Hegebostad i en fjern, catolsk Tid har havt sin egen Præst, der har boet paa denne Gaard ved Kirken, og at Mindet herom endnu dunkelt har levet hos Almuen. Herom har da Eiberg som Capellan i Nabosognet Lyngdal havt Anledning til at høre.
93 I Top. Journal H. 13 S. 69 anføres, at dette skede ved Rescript af 22 Febr. 1743.
94 Hun findes ikke i den Hjorts og Krags Efterretninger over Røraas (Chra. 1846) optagne Stamtavle over denne Æt.
95 Erlandsen, T.hjem St. Geistlighed S. 113, 494
96 Udførligere Efterretninger om G.G. Bergh findes i J. Barfods Skrift: Den Falsterske Geistligheds Personalhistorie II. S. 191-192.
97 Tremor manuum aliaeque senectutis infirmitatis, som Biskop Kærup udtrykker sig.
98 Retsprotocol i Rigsarchivet 2321, fol. 179b Fedde Sommerthing 1751: ”Almuen af Liknes Sogn lod indlevere et Skrift med Sognepræsten Hr. M. Horsens’s paategnede Attest og Erklæring, hvori de besvære sig over det utilladelige Krohold, som baade hos Citantinden (Anne, sal. Jørgen Liknes’s) og øvrige Kroholdere rundt om Liknes Kirke paa Søn- og Helligdage holdes, hvilket de bede maatte vorde afskaffet, og som Stedets Amtmand, velb. Hr. Justitsraad Stoud, til Thinget er ankommen og under Retten var nærværende, forhaabede de, at han vilde lade sig dette være angelegen, saasom derved forekommer mangen Synd og Ugudelighed, saavel som Sognets Almues totale Ruin.“ Anne, lørgen Liknes’s Enke, havde indstevnet Salve Olsen Aamodt, Isak Egeland, Gunsten Faret at lide Dom, fordi de mod Amtmandens Ordre havde holdt ”Sal, 01, Brød og Brændevin“ (dvs. gaaet hende i Næringen).
99 Jeg antog tidligere (Norske Bygdesagn 2 Udg. S. 188), at den myrdede ”Student“ var den samme som den nedenfor omtalte Capellan Ole Vigedal, men forstaar nu, at dette er urigtigt.
100 Han anføres i Worms ”Lærde Mænd“, men ikke hos Nyerup.
101 Worm, I. S. 474 og Wibergs danske Præstehistorie, II. S. 138-139. Aaret for Afsættelsen nævnes ikke hos Wiberg og henføres hos Worm til 1750, men af Biskop Kærups Breve sees, at han er suspenderet 1748 og afsat 1749. Worm og Wiberg afvige ogsaa deri, at den sidste angiver, at han havde været Klokker, før han blev Præst.
102 I sin korte Embetstid modtog han fra Biskopen Formaning om at holde Fred med Eiberg.
103 Dimit. fra Chr.sand 1738 og døde siden der ”af Melancholi“ som ledig Capellan. Norsk hist. Tidskr. 2 R. III. S. 78.
104 Philip Quale døde som Student, mens Hans blev Sognepræst til Suldal i Ryfylke og døde der 1788. Hans Personalia findes i Aarsberetn. fra Foren. til Fortidsmindesmærkers Bevaring 1891, S.157.
105 Blytt blev 14 Febr. 1759 i Hegebostad kirke ægteviet med Margrete Nilsdtr. Moe.
106 Denne og andre Forbindelser mellem Præstefamilierne og Aamot foranledigede, at Bønderne fra denne Gaard fik Lov til uden Afgift at opføre Kværnhuse i Rødlandsbækken paa Præstegaardens Grund, hvorved en liden Herlighed blev Elvestrøm berøvet. I det følgende Aarhundrede forsøgte den nidkjære Præst Dahl at paatale dette, men da var det for seent.

VIII.

	Efterat Andreas Quale den 15 Mai 1760 havde holdt sin sidste Prædiken i Hegebostad Kirke, indtraadte den endelige Adskillelse mellem de to nye Præstekald. Liknes og Fede hedte herefter (indtil 1841) «Nedre Kvinesdals Præstegjeld», Hegebostad, Egen og Fjotland «Øvre Kvinesdal», en meningsløs Benævnelse, da jo de to Sogne ligge i Lyngdalselvens Dalføre. Quale blev Sognepræst til Nedre og Ole Blytt til Øvre Kvinesdal. Begge maatte i Forening pensionere Mads Horsens, men kom i alvorlig Trætte herom. Efter Quales Tid har der aldrig været nogen personel Capellan i Kvinesdal.
Den nye Sognepræst passede som hjemmehørende i Egnen vel til de Forhold, under hvilke han skulde virke, og hans Eftermæle i Dalen var endnu i min Ungdom meget gunstigt, men forøvrigt er der ikke ret meget at fortælle om ham. Han giftede sig, da han blev Sognepræst, med en Bondepige, Karen Edvardsdatter Aamot, en Søster af den Johannes Aamot, der ovenfor er nævnt. Et Minde om ham paa Præstegaarden var endnu i min Tid et haveanlæg paa en Holme i Rødlandsbækken, der var omgivet med en Stenmur og beplantet med nogle tarvelige Frugttræer, Humleranker o.s.v. I hans Familie var der siden den Tradition, at han derfor havde faaet en Præmie.
Af hans Børn bleve fire Sønner Provster nemlig 1) Christopher, død 1808 som res. Cap. til Hiteren i Throndhjems Stift. 2) Edvard, der døde 1828 som Provst, Sognepræst til Lyster i Sogn og Danebrogsridder; han var gift med en Søster af Prof. G. Sverdrup. 3) Christian, død 1846 som Sognepræst til Vefsen, var Storthingsmand fra Nordland 1827-1828. 4) Andreas, død 1820 som Sognepræst til Volden paa Søndmør. Naar undtages No.l havde disse Sønner med megen Ære bestaaet sine academiske Prøver. De to første vare dimitterede fra Christiansands, de to sidste fra Throndhjems Skole. Desuden havde A. Quale d. Æ. en Søn Philip, der døde 1820 som Gjestgiver paa Rørøen og to Døtre.107
	
Forøvrigt møder man i Kvinesdal ved denne Tid en Diderik Bøgvad, hvis Efterkommere endnu leve i Dalen; han kom til Egnen som Contorist hos en Sorenskriver og var derefter Lensmand i Kvinesdal med Bolig paa Ytre Øie samt skjænkede ved Gavebrev af 9 Mai 1751 et legat (bestaaende i en Fordring stor 55 Rdl. paa en Mand i Herod Sogn) til Liknes Sogns Skolevæsen. 108 En Broder af Johannes Aamodt og af Madame Quale, Guldsmed Nils Edvardsen bosatte sig paa Øie og var gift med en Præstedatter af en Familie Schanke. Af deres Børn var Christen Thorn Aamodt (f.1770), der sattes til Studeringer og døde 1836 som Provst og Sognepræst til Lyngdal; fra denne Provst nedstammer en talrig Efterslægt, deriblandt Andreas A. siden Sognepræst til Hegebostad og tilsidst Haaland og dennes Sønnesøn, Reservelieutenant W. Coucheron-Aamodt, bekjendt af sine begeistrede Skildringer af China og Chineserne. Paa Ytre Øie boede ogsaa 1779 en Jonas Schanke, samme Aar omtales en «Monsieur» (Skipper og Handelsborger) Christ. Fred. Gullestad, paa Øie boede en Antoni Handrup Edvardsen o.s.v.
Skjønt knyttet til Egnen ved Fødsel, Giftermaal og lang Embeds-viksomhed søgte dog Andreas Quale som aldrende Mand Befordring andensteds og blev ogsaa 5 Oct. 1787, 60 Aar gammel, udnævnt til Sognepræst til Nærøen i Throndhjems Stift, der paa den Tid ogsaa omfattede det nuværende Kolvereid Præstegjæld og var et betydeligt Embede. Her blev han i 1791 Provst i Namdals Provsti og døde som saadan 9 Sept. 1796. Enken overlevede ham til 1818, da hun døde 79 Aar gl. hos sin søn Gjæstgiveren. 109 Quale er den første Sognepræst til Kvinesdal, som er bleven befordret til et andet Sognekald. Senere er derimod dette blevet Tilfælde med næsten alle hans Eftermænd.
Quales Eftermand blev Jacob Christian Finkenhagen. Han tilhørte en Familie, der nedstammede fra en Borger i Christiania, og først senere havde antaget Navnet. Han var født 12 Marts 1756 paa Eidangers Præstegaard i Bratsberg Amt, hvor Faderen Nils F. da var Sognepræst (død 1795 som Sgprst. til Løiten paa Hedemarken). I 1780 blev han pers. Cap. til Løiten og 7 Marts 1788 Sognepræst til Kvinesdal, hvorfra han 1795, uden at have søgt derom, blev kaldet til Sognepræst i Lund, hvormed dengang Flekkefjord var forenet som Annex. Herfra blev han 14 Marts befordret til Sognepræst I Næs paa Romerike, hvor han døde som Jubellærer 22 Febr. 1837. I begge disse sidste Embeder havde han været Provst, og i 1818 nød han den for en Landspræst sjeldne Ære at blive Ridder af Nordstjernen. Henrik Wergeland skrev en smuk Sang til hans Begravelse, og i Næs Kirke hænger hans af Menigheden bekostede Billede. Han var gift med Charlotte Amalie Hassing (død 19 Juni 1834), Enke efter Joh. Joach. Kyhn, Sognepræst til Kvikne. Med hende havde han (foruden en Stifdatter Ane eller Nanna Kyhn, siden gift med Brigadelæge Wolff) flere Børn, deriblandt Søren Hassing Finkenhagen, født paa Elvestrøm, der var Sognepræst til Hjertdal i Thelemarken og døde i Næs som Pensionist efter et lidet lykkeligt Embeds-og Familieliv. Af de øvrige Børn mærkes den yngste Datter Inger Margrete, gift med Kjøbmand Jacob Juul i Christiania. Hun blev Digteren A. Munchs Svigermoder og en rundhaandede Velgjørerinde.
	J.C. Finkenhagen var ingen ganske almindelig Præst. Han var en dygtig og i høi Grad practisk anlagt Mand og meget vel hjemme i Naturhistorien, forøvrigt ikke fri for sin Tids rationalistiske Aandsretning, hvorfor hans nidkjære Virksomhed især gik i Retning af at udbrede «Oplysning». Som Præst i Lund, hvor han stiftede et Almuebibliothek, var han i høi Anseelse hos den daværende Biskop Dr. Peder Hansen, der i sit «Archiv for Skolevæsenets og Oplysnings Udbredelse i Christiansands Stift», I. S. 57, 67, 93 gjentagne Gange roser ham som en af Stiftets ypperste Geistlige. Biskopens og Cancellipræsidenten F. Molthes Yndest skaffede ham det store Næs Kald. Han maatte i Lund friste den Ulykke, at flere af hans Familie angrebes af Radesyge og derfor maatte tilbringe flere Aar i Kjøbenhavn for at cureres. Dette var ham ogsaa et haardt økonomisk Tab, men i Næs vidste han at oprette det, ja endog at samle en Formue paa omtrent 130000 Kroner i Nutidens Penge, og det uagtet han var en meget gjestfri og honnet Mand. Hans Breve til sin Kone, skrevne medens hun var i Kjøbenhavn, ere bevarede og give ypperlige Tidsbilleder fra Vestlandet i Aarene 1798-1800. 110 
Om Finkenhagens Virksomhed særlig i Kvinesdal ved jeg ikke meget at berette. Han var der, som overalt, hvor han kom, en udmærket Jordbruger og vistnok den første, som forsøgte med Kyndighed at forbedre den store, men lidet frugtbare Præstegaard, men hans Eftermænd fulgte ikke altid i hans Spor. Som Prædikant var han rig paa practiske Formaninger og pleiede stun-dom, naar han moraliserede, at tilføie: «Dette taler jeg til Eder i Røinestad-Bygden» eller lignende.

Et Kvinesdalsk Kvernhus har Jørgen Brochmann satt som tittel på denne tegningen.Det var kanskje na r dette at Jørgens halvbror, Ludvig Daae, gikk og fisket i bekken. Ånen Årli for-teller at mens han gikk og fisket, ble stemmen åpnet og Ludvig fikk vass-spruten over seg og ble våt til skinnet. Han ble sinna og sprang til Rødland for å få greie på hvem som hadde gjort det. Han fikk vite at det var Ulrik Tobias Tønnessen, og Ludvig ble da så sint at han holdt på å steine Tobias i hel.

Efter Finkenhagen kom Hans Peter Waarum. Denne Mand var Bondesøn og født 20 August 1751 paa Gaarden Lynum i Sparboen (Nordre Throndhjems Amt) af Forældrene Vagtmester Tørris Eriksen Vaarum og Margrete Jonsdatter. Han sattes i Throndhjems Skole, hvorfra han i 1774 blev Student, fik Ex. philos. 1775 (h. ill.) og 1780 theol. Examen (non. cont.), hvilken Character han ogsaa fik for sin Dimisprædiken. Den 3 Sept. 1783 blev han personel Capellan til Nxrøen, men da Quale, der som vi have seet, kom fra Kvinesdal, did som Sognepræst, drog Vaarum til Kjøbenhavn (1790) for efter Tidens Skik at «sollicitere» eller gjennom personlige Opvartninger at ansøge om Befordring, og her fik han, som mangfoldige Andre i samme Stilling, god Anledning til at prøve sin Taalmodighed. En Stund fungerede han under en Ledighed som Præst paa Møen. Omsider efter fem Aars Solliciteren slog ogsaa hans Time, og han udnævntes 24 Juli 1795 til Sognepræst til Nedre Kvinesdal. Her ægtede han (19 Juli 1796) Rachel Aamodt, født i Herod Sogn 20 Octbr. 1773 af Skipper Nils Finkelsen Aamodt og Elisabeth Cathrine Pristorph. Denne Nils Aamodt var en Brodersøn af Madame Quale og kommen fra Kvinesdal.
I Waarums Tid blev efter Biskop Hansens Foranstaltning den aldeles «faldefærdige» Kirke paa Fede nedreven, og en ny opført 1802 med Bidrag fra andre Kirker i Stiftet. 111
Waarum har bygget den Hovedbygning paa Elvestrøm, som endnu staar der, et maadeligt Huus af kløvet Tømmer og med smaa og lave Værelser. Tidligere var der, saavidt jeg ved, flere mindre «Stuer» til Beboelse, saale-des som ofte i gamle Dage paa Præstegaarde; en saadan Stue stod nederst i Haven ved Elvebakken og solgtes saa af Waarum til en Herodsogning. Hans Huusliv var yderst tarveligt og smaat, og man skyede Omgang med Egnens mere dannede Familier. Imidlertid skal han en Tid have været ret velhaven-de og have havt adskillige Penge ude paa Rente, hvilke skulle være tabte ved Pengeforandringen af 5 Januar 1813, der reduserede Papirpenges Værdi næsten til Intet. Hans Børn bleve alle gifte i Dalen og gik over i Bondestand. I sin sidste Embedstid forlod Waarum Elvestrøm og byggede sig et andet Hus paa Præstegaardens Grund i Nærheden af Kirken («Hagen») og tog, da han var bleven næsten blind, omsider (18 Octbr. 1823) Afsked med 300 Spd. aarlig Pension, hvilket blev en uhyre Byrde for Eftermændene i det lille Embede, men dog efter nogle Aars Forløb lettedes derved, at Oplysningsvæsenets Fond i 1836 overtog det ene Hundrede. Desuden beholdt han Hagen for sin og Kones Livstid samt Halvparten af Enkesædet Jerdal i Austre Dalen, hvilken Gaard aldrig nogensinde er bleven beboet af nogen Præsteenke og nu forlængst er solgt. Som Pensionist levede han til 10 August 1842, da han døde omtrent 91 Aar gammel. Før sin Død fik han Synet igjen, ja endog nogle nye Tænder. Jeg erindrer levende hans Begravelse og ligeledes Auctionen over hans Bøger, den første Bogauction, ved hvilken jeg har været tilstede. Der var ikke saa faa Bøger endda, og nogle af dem (Fallesens Magazin og Biskop Hansens Archiv) staae nu i mine Hylder. Min Fader kjøbte en stor Mængde af dem, deriblandt adskillige rationalistiske Prædikener o.s.v., som han nødig vilde vide i Bøndernes Hxnder. En Bonde kjøbte en Hoben tydske Bøger, som han siden udhøkrede for 8 Sk. Stykket. Enken, der var saa meget yngre end Præsten, overlevede denne indtil 1855.
Da Waarum for at opnaa saa god Pension som muligt havde opgivet Kaldsindtægterne meget for høit, 112 søgtes Embedet bl. A. af en Sognepræst til Bø i Vesteraalen, Nicolai Wilse, en Søn af den bekjendte Forfatter Prof. J. N. Wilse i Eidsberg, som ogsaa erholdt det 24 Febr. 1824. Men da Wilse, som aldrig tiltraadte Embedet, fik det virkelige Forhold at vide, søgte og fik han (18 Juli 1825) Tilladelse til at blive i Bø, hvor han døde i 1845. 113 Det drog saaledes længe hen, inden Dalen fik en ny Sognepræst, og i den lange Ledighed besørgede Sognepræsten i Flekkefjord, Johannes Emilius Rosenqvist (tilsidst Sognepræst til Volden paa Søndmør) og tildels ogsaa Præsten i Hegebostad, Peder Diirborg, 114 Kaldets Forretninger.

107 Biskop Pavels, der gik i Skole i Chr.sand med de to ældste Brødre, roser Edvard (der ogsaa omtales i hans Dagbøger 1815-1816, S. 47), men siger om Christopher, ”at han formedelst sit bondeagtige Væsen var en stadig Skive for Rector Monrads Vittighedspile“. Pavels’s Autobiogr. S. 29. Medens jeg var Student, blev jeg engang spurgt af en gammel Mand, der, ligesom alle andre, gik ud fra, at jeg skulde blive Præst, om jeg snart vilde prædike. Han fortalte da, at en Søn af Quale som Student havde prædiket i Liknes Kirke og derpaa stillet sig i Chordøren med en Hat i Haanden, hvori der saa blev ydet ham Offer, og tilføiede, at han sikkert troede, at man, om jeg vilde prædike, @jerne vilde ofre til mig paa samme Maade.
108 Norske Stiftelser I. S. 487 og III. S. 540.
109 Om Familien og Børnene findes Efterretninger i A. Erlandsens Verk om Throndhjems og Tromsø Stifters Geistlighed.
110  De interessanteste af dem ere meddelte af mig i Personalhistorisk Tidsskrift I R. VI.
111 P. Hansens Archiv II. S. 218.
112 Nemlig til 800 Spd. I 1802 havde han derimod opgivet dem til 343 Rdlr. (Hansens Archiv
II. S. 207).
113 Erlandsen, Efterr. om Tromsø Stifts Geistlighed, S. 193
114 Diirborg (af Almuen kaldet ”Dyrenborg“) var en saare uheldig Person. Han gik I Christiansands Skole og nød Understøttelse af Provst Jens Saxe i Undal, den senere Kvinesdalspræsts Fader, og blev 1798 theologisk Candidat. Efter at have været pers. Capellan i Suldal var han 1808-1821 res. Cap. til Vanse med Bolig i Herod og blev saa Sognepræst til Hegebostad. Her blev han for sin ryggesløse og usædelige Vandel sat under Tiltale og omsider dømt fra Embedet og ”fra geistlig Habit“ ved Provste- og Consistorialret, hvilken Dom stadfæstedes af Høiesteret 1828. Derefter levede han til sin Død 184* i Lyngdal, understøttet ved Almisser af det hele Stifts Geistlighed og forøvrigt af, hvad der kunde falde. At gaa nærmere ind paa hans Liv og Levnet kan der ei vare Tale om; kun skal det anføres, at det neppe er sikkert, hvad Const. F]ood (Listerlandet 2 Udg. S. 191) mener, at det er ham, til hvem der sigtes i en Beretning om en  uværdig Præst i A. Fayes Afholdsskrift ”Landets Ulykke“. Det er nok derimod en tidligere Capellan i Holt, om hvis Bedrifter kan henvises til Pavels’s Dagbøger 1812-1813 udg. af L. Daae, S. 45-46, i hvilken Dagbog (S. 40-41) man forøvrigt ogsaa finder Oplysninger om Durborg. Da han var dømt fra Embedet, fik han ved Løfte om store Eftergivelser af de  præstelige Rettigheder, istand en Art Menigheds-Ansøgning af uforstandige Mennesker, om at han maatte blive benaadet og beholde Embedet, men det lykkedes dog de Forstandigere i Menigheden at hindre, at denne prostituerede øsøgning blev indleveret.

IX.

	Omsider kom i 1826 som Sognepræst til Dalen Jens Jacob Dahl. Han er født i Eidsberg i Smaalenene 16 April 1796 af Forældre Proprietær Lars D. og Maren, født Hjort, gik en Tid i Christiania Skole, men maatte formedelst smaa Kaar forlade den og blev 1816 Student ved Christiania Universitet som Privatist. 1823 blev han Cand. theol. med Laud og derefter personel Capellan i Raade ved Moss, fra hvilken Stilling han 4 Febr. 1826 befordredes til Kvinesdal. Her forblev han kun ganske kort, idet han 2 Juli 1828 blev residerende Capellan til Asker mellem Christiania og Drammen, hvor han allerede døde 16 Juni 1833. Han var gift med Henriette f. Strømsø, der overlevede ham og nu ligger begraven ved hans Side paa Tanum Kirkegaard. De havde to Børn, Laura og Ole Peter Theodor.
Dahl forefandt en længe forsømt Menighed, men greb Arbeidet an med ufortrøden Flid og vistnok ogsaa med stor Moderation og Klogskab. Skjønt han som Østlænding i Begyndelsen var fremmed for Egnens Forholde, udrettede han alligevel meget godt i sin korte Embetstid, blev almindelig afholdt og længe kjærlig erindret.
Dahls Eftermand blev Jens Saxe. Han tilhørte en Præsteslægt, der nedstammer fra en i Begyndelsen af det syttende Aarhundrede til Stavangeregnen indvandret Jyde. En Sønnesøn af denne Jens S. (død 1721) var Sognepræst til Haaland, dennes Søn Jens (død 1763) til Augvaldsnæs, dennes Søn Jens (død 1812) til Undal og Provst til Listers Provsti.115 Søn af ham igjen var den Mand, hvorom her er Tale. Han var født paa Valle Præstegaard i Undal 23 Novbr. 1802, indsattes 1817 i Christiansands Skole og blev derfra Student 1823, theologisk Candidat 1828 (h. ill. til samtlige Examina) og 9 Febr. 1829 Sognepræst til Nedre Kvinesdal, hvilket Embede han tiltraadte 24 Juni s. Aar. Den 22 Febr. 1840 udnævntes han til Sognepræst i Flekkefjord og forlod Kvinesdal 4 Dec. s. Aar. I 1848 blev han Provst i Listers Provsti og døde efter nogle Aars Svagelighed 1862.
I Saxes Tid i Kvinesdal blev den gamle i Jørgen Thomassøns Dage byggede Kirke paa Liknes nedreven, og en meget rummelig Korskirke, der indviedes 1837, opført i dens Sted. Denne følelige Udgift for Menigheden lettedes meget derved, at der i hine Aar herskede en usædvanlig, om end kort Velstand i Dalen, fremkaldt ved det rigelige Sildbfiskeri, som i hine Aar gik til i Nærheden af Flekkefjord og beredede denne By en stakket Blomstringstid.

Interiør fra Kvinesdal kirke i 1869 tegnet av Jørgen Brochmann. Det var slik Ludvig Daae mintes kirken. Tegningen er laget tjue år før det kom ovner i kirken.

Saxe var en sand Hædersmand og i personlig Omgang jovial og behagelig. Han hørte ret egentlig hjemme i Lister og Mandals Amt og Christiansands Stift, udenfor hvis Grændser han aldrig kom efter sine Studentaar. Som Contormand var han fortrinlig og som Følge heraf særlig velskikket til Provst. Af Egnens Embetsmandstraditioner var han en Bærer, og jeg mindes ofte med stor Interesse at have hørt ham fortælle om den nærmest foregaaende Generations Mænd. Ved et trykt Afholdstale har han faaet Plads i Forfatterlexiconnet.
Han var to Gange gift, først 1829 med Louise Fogh, f. 1799 i Christiansand og død 1850, derpaa (1851) med Nicoline Hansen, Præstedatter fra Øiestad, der siden er død som hans Enke. Børnene af første Ægteskab, der alle fødtes paa Elvestrøm, vare to som ugifte afdøde Døtre samt tre Sønner. Den ældste af disse, Jens, blev Student 1854 og døde et Par Aar efter. Den anden, Ludvig Julius, f. 1836, er nu Forstmester ved Røros Værks alkove og har bl. A. der skabt sig et Minde ved sine energiske Bestræbelser for at beplante Bergstadens goldne Omegn med Furuskov. Den tredie Broder, Oluf Andreas Laurentius (f. 1838) var i en Aarrække Seminariebestyrer paa Hamar og som saadan i Aarene 1879-1888 en udmærket Repræsentant paa Storthinget for Mjøsbyerrne. Han døde 1889 efter kort i Forveien at være bleven Stiftsprovst i Hamar og Sognepræst til Vang, efterladende sig et anseet Navn. Af Provst J. Saxes andet Ægteskab lever det eneste Barn, en Datter.
Ved Saxes Fratræden udnævntes Didrik Hegermann Brochmann til Sognepræst til Nedre Kvinesdal. Han var født 12 Juni 1808 paa Kirkerud i Nordby Annex til Aas af Forældrene Lieutenant Jørgen B. (der eiede og fra nyt af gjenopførte Nordby Kirke) og Elisabeth Thorne. Han dimitteredes fra Christiania Skole 1827 og blev efter et høist samvittighedsfuldt Studium Theologisk Candidat 1833 med bedste Character til samtlige Examina. I 1835-1840 var han personel Capellan til søndre Odalen, tiltraadte første Pintsedag Nedre Kvinesdals Kald, udnævntes i Januar 1856 til Sognepræst til Næs paa Romerike og døde der 17 Febr. 1875.
Ved kgl. Resol. af 29 Octbr. 1836 var det bestemt, at ved indtrxffende Ledighed skulde Fjotlands Annex fra «Øvre Kvinesdal», hvorunder det siden Delingen i 1760 havde hørt, atter henlægges under «Nedre Kvinesdal». Dette iværksattes kort efter Brochmanns Tiltrædelse (i Slutningen af 1841) og samtidig afskaffedes de unaturlige og forvildende Betegnelser «Øvre og Nedre Kvinesdal». Førstnævnte Kald har herefter hedt Hegebostad Sognekald, det andet «Kvinesdal».116
Det tilkommer ikke mig at give en Skildring af min Stiffader og Velgjører. Jeg kan alene sige, at han har været afholdt af alle de Menigheder, for hvilke han har virket som Sjelesørger. Af disse Menigheder var Kvinesdal ham den kjæreste, han glemte den aldrig, efterat han hadde forladt den, og han omtalte den med inderlig Kjærlighed paa Dødsleiet. Intet Menneske kunde vare mere nøisom, afholdende og ugennyttig, end han. Først og fremst virkede han for det ene fornødne, dernæst interesserede han sig varmt for alt andet godt. Et Bilag til dette Skrift vil give en Forestilling om hans ivrige Bestræbelser for Skolevæsenets Fremme i Kvinesdal og tillige meddele flere gode kulturhisto-riske Oplysninger. Præstegaarden søgte han af al Magt at forbedre og forskjønne. Hans Billede (desværre ikke heldigt) hænger i Liknes Kirke.

Ludvig Daae med sine halvsøsken:
Elisabet f. l842 d. 1860, Margrete f. 1843, Jørgen f. 1850, Johannes f. 1852, alle med etter-navn Brochmann. Det er Jørgen som laget de fleste tegningene her i boka.

Han blev 2 April 1841 i Nordby Kirke ægteviet med min Moder, Enkefru Sara Jessine Louise Daae, født Brock, der paa den Dag fyldte 30te Aar. Hun levede efter for anden Gang at være blevet Enke til 6 Marts 1891, da hun døde i Christiania. I dette Ægteskab fødtes 6 Børn, hvoraf 2 døde som spæde. De øvrige vare Elisabeth (f. 1842 d. 1860), Margrete (f. 1843), Jørgen (f. 1850), Johannes (f. 1852). Den første af disse Sønner er nylig bleven reside-rende Capellan til Christiansands Domkirke, den anden lever som Cand. theol. i Ullensvang i Hardanger. Begge ville findes anførte i Forfatterlexiconnet.
Den 25 August 1856 udnævntes Tollef Martin Bang til Sognepræst til Kvinesdal. Han var født i Risør, hvor Faderen var Kjøbmand, 1816, blev 1833 Student fra Drammens Skole og i Febr. 1837 Cand. theol. (Laud). Efter en Tid at have været Privatlærer i Throndhjem, blev han 22 Dec. 1846 udnævnt til Sognepræst i Kvædfjord i Senjen og kom derfra til Kvinesdal, hvilket han forlod 1875 som udnævnt til Sognepræst til Vestre Moland ved Lillesand. Han var gift med Elen Evjesgaard, en Kjøbmandsdatter fra Risør,
født 1818. Sønnen Lauritz B., født 1849, Student fra Christiansands Skole og Cand. theol. 1872, er for Tiden Provst og Sognepræst til Molde By.
Efter Sognepræst Brochmanns indstændige Forestilling, der støttedes af den for Delingen af Præ,stekald altid meget ivrige Biskop v.d. Lippe, var det bestemt, at Fjotlands Sogn skulde overgaa til at blive eget Sognekald. Da Storthinget i 1857 bevilgede 300 Spd. af Oplysningsvæsenets Fond som en høist fornøden Understøttelse for en eventuelle Sognepræst til Fjotland, fandt Delingen kort efter Sted. Senere har Fjotland Sognekald faaet et Capel længere oppe i Dalen ved Netlandsnes.
	Bangs Efterfølger blev Jens Stub Irgens, Søn af den senere Lensmand paa Voss, Ole I., og født i Tysnes i Bergens Stift den 26 April 1836, Student fra Bergens Skole 1854 og Cand. theol. i Dec. 1861 med bedste Character til alle Examina. Han var senere Lærer i Bergen, pers. Capellan paa Voss og i Ullensvang, 1869 Sognepræst til Herlø (alle i Bergens Stift) og udnævntes til Kvinesdal den 9 Octbr. 1875. I 1877 blev han Provst, den første i Kvinesdal siden Samuel Friis’s Tid. Den 3 Marts 1883 udnævntes han til Sognepræst til Øier i Gudbrandsdalen, hvorpaa han 25 Mai 1889 befordre-des til Fane ved Bergen. Han har bearbeidet til Trykken en større Del af Gerlachs Bibelfortolkning. Gift 31 mai 1870 med Sophie Cathinka Altschwager fra Christiania. 117
Provst Irgens har nylig i et Brev til mig udtalt sig om de mange gode Indtryk, han medbragte fra Kvinesdal, og som ere blevne bestyrkede hos ham ved senere Besøg der. Han fremhæver at Velstanden er langt større og Forholdene i det hele lykkeligere i Fede Sogn end i Hovedsognet, hvor Fattigdommen i saa mange Henseender satte sine Mærker, og hvor Eiendommene ere i altfor høi Grad udstykkede. Dog varede det paafaldende længe, inden Udvandringen til Amerika begyndte at gaa for sig i større Udstrækning. Kraftigere Vilje til at bryde nye Baner til Erhverv syntes at mangle. I begge Sogne herskede megen Religiøsitet, men særlig i Hovedsognet var den tidt forenet med pietistisk Sneverhed. Ikke faa Tilfælde af Sindssygdom forekom, men naar Nogle mente at kunne forklare dette af Drukkenskab, toge de vistnok feil. Denne Last, over hvilken tidligere hyppig har været klaget, har i den senere Tid heldigvis ikke forekommet i saa stor Udstrækning.

Dette hildet av Didrik Hegermann Brochmann henger i Kvinesdal kirke. Ludvig Daae beskriver det «desværre ikke heldigt».

Jeg vil supplere dette Uddrag af Provst Ingens’s Brev med nogle Stykker af et andet Brev, som en tænkende og grundhæderlig Mand i Dalen skrev mig til for 10 Aar siden: 
« – I Pastor Bangs Tid blev Læsebogen (P.A. Jensens) indført, men da kan De tro, at Menigheden blev opbragt. Det var, som man vilde inføre en vrang og gal Lærdom i Skolen, og formedelst de faa Eventyr og Digte, som den indeholdt, kaldte Mange Læsebogen «Ljugarboga». Børnene skulde ikke faa nogen Oplysning hverken om Landenes eller Naturens Indretning. Folket vilde, at Børnene bare skulde læse i Nytestamentet. Det blev ikke bedre, da den retsindige Provst Irgens kom, for da var de første Bøger udslidte, og der maatte kjøbes nye, og da sagde Folket: nu kan vi see, hvad Præsten duer til,
han vil have Ljugarboga paa Skolen. De vilde ikke forstaa, at  Regjeringen havde foranstaltet det saa, at der skulde udbredes nyttige Kundskaber blandt den opvoxende Slægt. Nei, bare Religion skulde der bruges i Skolen, og Folket holdt hverken af Præst eller Regjering. – Hvem skulde have troet at for et Snees Aar siden, at der skulde blive en saa forfærdelig Splittelse blandt det norske Folk. Hos os har Venstre taget Overhaand formedelst, at En, som er anseet for at være dyktig klog, reiser om og holder Opbyggelser, og ved disse Leiligheder tænker jeg nok, at han udbreder Venstrepolitiken saa godt, han kan, da han paa en fin Maade indbilder Folk, hvor meget Godt og hvor mange store Goder, den alt har udført, da alle Udgifter herefter skal blive saa meget mindre. Han foregiver, at han forstaar Grundloven saa godt, som jeg forstaar ABC-Bogen. Vi Høiremænd har Ingen til at forsvare os. Det Meste, som gjør, at saa Mange holder sig til Venstre, er, at Lars Oftedals Blad, som man tror fremfor alle andre, er saa udbredt, thi man tror om L. Oftedal, som Katholikerne tror om Paven, nemlig, at han er ufeilbar. Herren alene veed, hvilke Følger der vil blive efter denne Forvirring. Det er jo sørgeligt at tænke paa, at der er saa stor Splid blandt vort kjære Lands Indbyggere.»
Derefter kom Olmar Ambrosio Nicolai Brager, født i Lenvig i Tromsø Stift 27 Juni 1834 og Søn af daværende Sognepræst der (siden i Øiestad) Peter Munch Brager. Han blev Student med Laud 1853 og, efter fra først at have begyndt paa at studere Philologi, Cand. theol. med H. ill. i Decbr. 1860. Efter at have indehavt Lærerposter i Arendal og Grimstad blev han 1868 Capellan hos sin Fader i Øiestad, 1870 Sognepræst til Aaseral, i 1873 til Skonevig i Bergens Stift, 1878 til Froland og 1884 til Kvinesdal, hvor han døde 1891. Han har oversat Speners Fortolkning af Romerbrevet. Var gift med Gundine Emilie Sundsdal. Brager var en from og elskværdig Geistlig. 118
Den nuværende Sognepræst er Marcus Jacob Monrad Bie, født i Grimstad 1 August 1850 og Søn af daværende Skolebestyrer sammesteds, nu Sognepræst til Østre Thoten, Emil Bie. Blev Student fra Drammens Skole og i 1873 Cand. theol. med H. ill. Efter forskjellige kortere Ansættelser som Lærer blev han 1880 Kaldscapellan i Østre Thoten og i 1891 Bragers Eftermand i Kvinesdal. Har udgivet «Geistlig Stat og Kalender» (1879). Gift med Vilhelmine Hedvig Solberg.

115 Se om disse Slægtsforholde Stamtavle over Familien Kielland, S. 61 fgg. og Erlandsen, Efterr. om T.hjems St. Geist. S. 88 samt Personalh. Tidskr. 3 R. II. S. 257-258. Saxe nedstammede ogsaa fra en Søster af sin Forgjænger i Kvinesdal, Mag. Peder Godtzen.
116 Ved samme Resolution var ogsaa bestemt, at Kvaas Sogn fra Lyngdal skulde henlægges under Hegebostad, hvilket imidlertid aldrig er skeet og vel heller ikke vilde have stemmet med Befolkningens Ønsker.
117 Af hans 9 Børn leve de 8 yngste, af hvile No. 4-6 ere fødte paa Elvestrøm: Kirstine (f.29 Oct. 72), Ole Stub, stud. philol. (9 Mai 74), Harald Mathias, Techniker (24 Marts 76), Marie (5 Dec. 77), Kjeld (23 Mai 79), Alf Johannes (15 Juli 82), Haakon (13 Juni 84), Jenny Cathinca (12 Nov 89).
118 I ledigheden efter Brager forrettede Præsten L. D. Zwilgmeyer.

X.

Folketællinger kjendes ikke i gamle Dage. Det første Tilløb til en saadan i Norge fandt Sted i Aarene 1664-1666, da der forlangtes en Opgave over Mandkjøn over 12 Aar og over Kvinder, der brugte Jord. Provst Jørgen Jørgensen i Kvinesdal opgav da Antallet i det daværende Præstegjeld (nu Kvinesdal, Fjotlands og Hegebostads prestegjelde) saaledes: 727 Opsiddere, 280 Sønner og Tjenere, 50 Husmænd, tilsammen 1057 Mandkjøn over 12 Aar, dertil 4 kvindelige Opsiddere. 119
	I 1769 (første Folketælling) talte Liknes 1430, Fede 540, tils. «Nedre Kvinesdal» 1970 Mennesker. Ved Folketellingen i 1801 havde Liknes Sogn 1460 og Fede 548 Indbyggere, altsaa «Nedre Kvinesdals» Præstegjeld tilsammen 2008.
I 1815 havde Liknes 1873, Fede 627, tils. Nedre Kvinesdal 2500 Mennesker. I 1825 havde Liknes 2083, Fede 692 tils. 2775. I 1835 havde Liknes 2351, Fede 875 tils. 3226.
I 1845 var Fjotland lagt til, og hele det daværende «Kvinesdals» præstegjeld havde tilsammen 4485 Indbyggere.

Senere Folketællinger:
		Liknes	Fede	Fjotland
1845	2531	910	1044
1855	2630	936	1089
1865	2847	1080	1072
1875	3011	1146	1096
1890	2937	1090	1063

	I 1886 udgjorde Kvinesdals Herreds samlede reviderede  Matrikulskyld 863 Mark, 20 Øre (urevideret 611 Daler 13 4/7 Skilling). Heraf kom paa Fede Sogn 246 Mark og 10 øre (174 Daler, 91 Skilling), Resten paa Liknes.
	Fra det nuværende Kvinesdals Præstegjeld have følgende Mænd været Medlemmer af Storthinget:
1. Peder Jacobsen Bøgvald fra Sande i Fede Sogn. Han havde i sin Ungdom faret til Søs fra Holland, hvorfra man længe ikke hørte noget om ham, indtil han omsider kom seilende ind ad Fedefjorden med sit eget Skib. Han var Medlem af det overordentlige Storthing 1814 og af det første ordentlige Storthing 1815-1816. Ved det førstnæ,vnte var han for at bruge Pavels’s Ord.120 «som Thott, der hverken gjorde ondt eller godt», vet det andet gjorde han sig mere bemærket og omtaltes da som et Sidestykke til Theis Lundegaard fra Lyngdal. Han fremsatte bl. A. et Forslag til en ny Lønningsmaade for Geistligheden, hvis Principer senere tildels have trængt igjennem. 121 Døde 1829.
2. Samuel Simonsen Fedde var Repræsentant 1818. Han var allerede da Postaabner paa Fede, en Bestilling, der i de Dage havde større Betydning end siden, da Flekkefjord intet Postcontor havde ligetil omtrent 1839, da Postveien kom istand, men Stedets Indbyggere maatte hente sin Post paa Fede. Samuel døde i sin Bestilling 1856. Han nedstammede fra Provst Jørgen Thomassøn.
3. Michael Seval Aamodt paa Ytre Øie, en Broder af den ovenfor omtalte Provst A. i Lyngdal, var Repræsentant 1824. Ligesom sin Fader var han Guldsmed og derhos Vaccinator. Medens han var Storthingsmand, skal han i Christiania have vakt nogen Opsigt som Tandlæge. Døde 1859. En af hans Døtre var gift med den hæderlige og afholdte Lensmand Hans Hansen (den yngre) paa Øvre Egeland i Liknes.
4. Diderik Bøgvad, i sin Tid Skipperborger, en Sønnesøn af den ovenfor nævnte Lensmand og Legatstifter. Han boede paa Ytre Øie, og var paa Thinget 1842. At han ikke gjenvalgtes, havde sin Grund deri, at han arbeidede for en høist fornøden og betimelig Forandring i Lovgivningen om Laxefiskeriet, hvilken Almuen ikke vilde vide noget af. Han døde 1857.
	Det kan bemærkes at Biskop Chr. Sørensens Fader, Smedemester i Christiansand (se om ham Stiftsprovst Lassens Skrift om denne By, S. 117) var kommen fra Øvre Egeland i Kvinesdal. Fra Teistedal i Fede Sogn kom (ligeledes til Christiansand) en Skolelærer, hvis Søn var den bekjendte lærde Theolog Christian Thistedahl.
	Af Veie gaves der i lang Tid kun Rideveie. Da Postvei anlagdes langs Kysten i Trediveaarene, kom denne til at gaa gjennem Fede Sogn, men Hovedsognet var afskaaret fra Forbindelse med Postveien ved Raustadheien. I Firtiaarene blev denne dog oparbeidet. Senere har man gjort store Fremskridt i Veivæsenet. Omsider er ogsaa en smuk Bro bleven opført over Kvineselven mellem Kirken og Præstegaarden.
	Fra gammel Tid af er Kvineselven bekjendt for godt og rigt Laxefiskeri. Herom skriver Amtmand Peder Holm i Slutningen af forrige Aarhundrede: «Det første Laxefiskeri kaldes Vaarskreien. Derefter kommer den sidst i Juni og først i Juli, hvilken Fiskerne kalde Jønsok-Skreien. Al denne Fisk bliver staaende under en Fos, en halv Mil fra Søen, og kan ikke komme længere, førend Snevandet er udløbet af Hekfjeld, som nogle Aar skeer saa sent, at nogle Gaarde ikke komme til at fiske før i August og September. Den tredie Skrei, som kommer paa Elven, kalddes Olsok-Skreien i August, og endelig kommer den sidste Skrei, som kaldes af gammelt BaadelmesSkreien, saa at her fiskes til over Mikkelsdag. Efter den Tid i October skyder Laxen sin Rogn og gaar til Søs. 122 
I de sidste Aar har hele Elvens Fiskeri været bortforpagtet til Fremmede for, saavidt vides, 16 000 Kroner om Aaret, og Dalens Folk havde saa at sige ikke maattet røre ved sin Elv.
Omtrent 1832 kjøbte den virksomme Handelsmand, Viceconsul J. H. Beer i Flekkefjord (Storthingsmand 1836) en dengang lyngbevoxet Strækning, Øisandsodden, ved Mundingen af Kvineselven, omtrent 400 Maal Jord. Denne udyrkede og i sig selv lidet frugtbare Eiendom lod han nu omhygge-lig opdyrke og smukt bebygge og anlagde der et stort Brændevinsbrænderi med en kostbar Vandledning tilligemed Benmølle og en Tærskemaskine, dengang et Særsyn i Egnen. Først senere bosatte han sig selv paa Gaarden. Beer vandt et Navn som Landmand og erholdt Præmie af Selskabet for Norges Vel for en landøkonomisk Afhandling, men Anlæggene havde vistnok varet for kostbare,. til at han selv kunde faa sine Opofrelser og Anstrengelser godtgjorte. Almuen, der misbilligede det efter et halvt Snes Aars Drift nedlagde Brænderi, havde liden Sands for den Fortjeneste, Beer unegtelig har indlagt sig ved sit Anlæg. Gaarden tilhører nu hans Søn, Wollert Konow Beer. 123
I den allersidste Tid er foregaaet en Handel, der maaskee vil frembringe en hel Revolution i Kvinesdal. Den store og mægtige Rafos, om hvem Folkesagnet fortalte, at dens Brusen kunde høres paa Groheien ved Christiansand (!) og som Peder Claussøn ogsaa omtaler, besidder en vældig Drivekraft, der anslaaes til 15 000 Hestekræfter. Fossen blev for nogle Aar siden afkjøbt Opsidderne af Rolf Andvord i Christiania, men sees nu at være gaaet over til et udenlandsk Interessentskab der vil benytte den til at udvinde Aluminium m.m. og dertil anvende en uhyre Stok af Arbeidere. En betydelig Forøgelse af Befolkningen kan altsaa imødesees. Maatte den forestaaende Forandring kun ogsaa i enhver Henseende være til Held for Bygden og dens Folk!

119 T.H. Aschehoug i Norsk Tidsskrift, udg. af Chr. Lange II. 1848, S. 342. Hele Norge havde da 450 000 Indb.
121 Biographi og Dagbøger, Bergen 1869, S. 356
122 Pavels’s Dagbøger 1815-1816, S. 122-193 og paa flere Steder.
123 Top. Journal H. 13, S. 61-62. ”Baadelsmes“ er vistnok St. Bartholomæi Dag (24 August). 
123 Beers Landbrug omtales udførlig i Johan Lindeqvists Optegnelser under en agronomisk Reise i Lister og Mandals Amt 1856, S. 32-34.

Bilag

I

(Et Bygselsbrev paa Aamot m.m. af 1587)
Jeg Helvig Hardenberg til Arreschouff salige Erik Rosennkrantzes Efterleffuersche kiendes udi dette mitt obne Breff ath jeg haffuer wundt og tilladt og wunder og tillader Lauritz Hannsenn og Villem Hansen och iit aff begge theris børn schal nyde haffue bruge og beholde en af mine gorde som heder Aamoth med de tre Hegorde, som hedder Fyrreland ytre og Fyrreland øffre og Hellelandt som de nu paa sidde udi theris Liffstid med sodanne forord ath di schulle aarligen udgiffue tree thønner Lax och tre Huder udi Landschyld og holde Gaarden med Magt i alle Maade og forbedre Husene og Jorden ath ther inted aff formindsches eller forringes aff thed, som nu tilligger och af Arilds tid tilliget haffuer med hvad som helst Naffn thed neffnis eller findes kand fra fjeldtz och indtil fierre, intet undtagenn i nogen Maade och aarligen udi rette tid betale och giffue theris aarlige Landschyld oc aarlige Rettighed som de plightig er udi alle Maade og saa udi alle Maade holdes schal som forschreffuet staaer, tha haffuer jeg hengt mit Signet her nedenfor og underschreffuet med egenn Hannd. Giffuet og schreffuet paa Arreschouff then 2 Septbr. anno domini 1587

Helvig Hardenberg 
med egen Haand. 1
	
1 Dette Bygselbrev har Interesse bl. A. derved, at det viiser at ”Heiegaarde“, der nu have endog flere fastboende Opsiddere, den gang kun været Sæterbrug under Gaarde i Dalen. Om Heiegaardene i denne Deel af Norge har Eilert Sundt fremsat nogle Bemærkninger i ”Folkevennen“ 1 R. XIII. S. 524 fgg.

II

Oplysninger om Lister og Mandals Amt 1735 af Amtmand Resen
	Paa forestaaende 8 Poster følger min allerunderdaniigste Forklaring saaledes: Dette mit allernaadigst anfortroede Ampt befattis udi 2de Lehn, kaldet Lister og Mandal, hvoraf ethvert haver 3de Slags Folk, Det første kaldes Fiælle Bøygden eller høyt oppe til fields, hvor Tilstanden ikkuns maadelig, der er just ikke megen Skov, og det lidet her og der findes, er udaf ringe Furretræ, som kan bruges til deres egne Huse og noget at sælge til andre Huses Bygninger og til Borgerskabet for at skjære til Bord paa de her i Lehnet bevilgede Sager. Disse Fjeldfolk have her og der oppe i Heierne god Grusning, haver og liden Korn Avling, hvoraf de føde deres Creaturer, at de deraf om Efterhøsten kan smige Smør, Talg, Skind og røget Kjød, som de føre til Christiansand og længer østerpaa, hvormed de betaler deres Skatter og Udgifter og kan undertiden faa lidt tilovers, men naar Vexten af Kornet saavelsom og af Grus slaar feil, maa de paa 8 Miles Vei ved nærmeste Ladeplads kjøbe og handle deres Kornvare med stor Bekostning for dermed dem selv og deres Creature om Vinteren at føde.
Det andet Slags Folk ere de, som boer ved Søsiden, deraf de flestes Tilstand temmelig god, fordi de nære sig ved Lodsning, Fiskeri, nemlig Lax, Makrel, Hummer, Sei etc., ihvorvel nu ikke falder i saa stor Mængde, som i forrige Tider, haver og en stor Fordeel af de mange Skibe, som med Storm og Modvind paa Udhavnene idelig indkommer, til hvem de sælger, hvad de haver at afhænde. Saa haver de og Udøer, hvor de græsse eller Føde deres Creature samt nogen liden Avling af Korn, dog ikke af nogen synderlig Betydende.
Det tredie Slags Folk ere dem som boer midt imellem Fjeldbygden og Søsiden. Med disse Folk er det slet bestilt, thi naar Gud giver Misvæxt af Korn og Græs, som ofte skeer, saa maa de i Udhavnene og, hvor de kan, kjøbe Føde for dem selv og deres Creature, mens naar der indfalder gode Aaringer, hjelpe de sig. Dog maa de alle Tider kjøbe noget, hvorudover disse ere i Gjeld og Armod, og deres Gaarde udsat, saa at Fogden lider Nød at faa Hans Majs. Skatter inddreven hos dem, Vel kan Endel af dennem, hvor Elvene løber gjennem Bygden, undertiden faa en eller nogle Lax, men ikke af nogen Værdi. De Fleste maa med Sult og Nød sælge af deres Creature til Skatter, og dersom Fogden ikke kom dem til Hjelp med at creditere dem til langt ud paa det andet Aar, da kunde de ikke bestaa.Hermed er nu de to første Poster besvaret.

Angaaende den 3die Post
Da haver jeg i 17 Aar været dette Amt betroet og kan ikke see, at Indbyggerne eller Undersaatterne haver sig forbedret, men snarere aftaget. Aarsagen synes for endel at være denne: at hvor tilforn paa en Hud Gods ikkun en Mand eller en Familie boede, der er deres Børn i Mængde tilvoxne og mere tiltagne, saa at samme Brug nu af 3 til 4 Partier beboes eller bruges. De gifter sig her tidlig og saaledes samler mere Folk af deres Børn, saa at de sig ikke alle her kan ernære, men maa begive sig endel til Holland, andre øster paa Landet at tjene, hvorifra de, som ere forsigtige, iblandt hjemkomme med saa mange Penge, særdeles fra Holland, at de kan indløse deres Forfædres udsatte eller pantsatte Gods. For det andet gives og denne Aarsage, at de af Land Lægderne, som ere fattige Folk, maa dog, saa snart de ere udskrevne, forsyne sig med Vadmels Vester og Buxer, med Sko og Strømper, med Klude, Halskrager, Spænder, Knæ Remmer, Handsker, Gramascher (!). betale deres Gifte Sedler og deres Passer, hvert Aar udrede sig selv til General Munstring eller Session, maa løbe med Breve og Budskab, arbeide for Officererne, samt skydse dem, alt foruden Betaling eller Vederlag, hvor udover de, som ere fattige, maa sætte sig udi Gjeld, foruden det, at de forsømmer deres Hjemmearbeide derved, naar Veiret er bekvemt, at de commanderes,derfra.

Angaaende den 4de Post
Udi dette Amt er liden Skibsfart. Fra Lister farer et lidet Skib 2de Gange om Aaret med Bark og Bukkeskind til Kjøbenhavn. Ligeledes er her nogle faa Hummer Bysser, som farer aarlig en eller to Gange til England eller Holland, men fører intet tilbage uden de rede Penge, som de der bekommer for deres Hummer. Fra Mandal farer et lidet Skiberom og to Smakker til Engeland, Skotland eller Holland med den smaa Last, som der falder, men kommer mesten baglastet tilbage. Ellers findes her og der nogle smaa Jagter, deraf deels farer til Throndhjem efter Kværnstene, dels til Bergen og Stavanger efter Fiske Vare, som de alt afsætter øster paa Landet, og derfra tilbagefører Kornvarer, som Malt og deslige, som de igjen afhænder iblandt Bønderne. Andre af de, som vil kalde sig enroullerede, kjøbe Lax af Bønderne, hvormed de, foruden at angive sig Toldboden, istor Mængde sni
ger sig over til Holland, derfra atter tilbagekomme med en og anden smaa Kornvare, som de igjen udpranger blandt Bønderne, hvorved H. M. Interesse, saavelsom og det her boende Borgerskab, der maa svare store Skatter, for slig Næring lide meget.
Korn Vare, hvortil dette Amt, særdeles i slette Aaringer meget trænger, bliver tilført med smaa Fartøier fra Jylland og Beltet. Det skeer vel og undertiden, at fremmede udi Udhavnene for Storm og Modvind inkommende Skibe, som trænger til Lods Penge og at kjøbe fersk Mad for, maa afsætte lidt Rug og Malt, som er en stor Hjelp for Undersaatterne iblandt.

5te 6te og 7de Poster angaaende
Da er her i Amtet ingen Slags Fabriker, Manufacturer, Societeter eller Laug, som alene vedkommer Byerne og Kjøbstæderne, hvortil og her paa Landet ingen Leilighed findes.

8de Post
	Her i Amtet er Indbyggerne nok til at dyrke Jorden, hvorom jeg udi foregaaende 3die Post forklaret haver, i min Tid og endnu daglig skeer det, hvor Muligheden tillader, at der bliver optaget Jord til Beboelse, saasom Ungdommen opvoxer og tager daglig til, nødes de til at tage sig noget for. Til Slutning at melde, hvorledes jeg uforgribelig formener, at det fattige Amts Indbyggere og Undersaatter paa nogen Maade skulde kunde hjelpes.
1. Haver Endel af dem, som boer til Fjelds og langt her inde i landet altfor lange og besværlige Veie til Kjøbstederne, saasom 8 a 10 Mile og længer for at hente deres Kornvarer og hvad de elles behøve, hvorimod det var bekvemmere og til stor Soulagement for endel af dem, om midt i Amtet saasom udi Rosfjord eller Qvavigfjorden maatte tillades, at de fra Jylland og Beltet med Kornvare maatte indkomme, losse og sælge til de Trængende, som da havde ikkun 3 a 4 Mile deres Korn Vare at hente, naar samme Fartøier sig først hos nærmeste Tolder have angivet.
2. For det andet var det meget tjenligt, om det efter Christiansands Byes Privilegier maatte vorde foranstaltet, at i Stedet for de mange Høkere og smaa Borgere, som Udhavnerne og Landet er opfyldt med, 1 a 2 Udliggere paa hver Udhavn og ikke flere blev ordinerede, som da maatte være forsynede med alt, hvad Bønder kunde behøve og igjen at modtage alt, hvad Bønder kunde have at afhænde, paa det Bonden ikke skulde behøve at reise og gjøre Bekostninger paa saa lange Veie til Kjøbstaden.
3. Som her i Amtet findes i Mængde af de Enroullerede og andre Bønder Drenger og Piger, der snige sig ud til Holland med Lax i stor Mængde foruden at angive paa Toldstæderne og komme tilbage igjen paa samme Maade med adskillige smaa Kjøbmandskaber, dem de høkre ud iblandt Bønderne, hvor ved. H. M. Interesse, saavelsom Borgerne, der give store Skatter, ikke lidet tager Skade. Thi var det i mine Tanker nyttigt, at ved en kgl. allernaadigst Befaling blev kundgjort, at Ingen uden Tilladelse af Stedets Øvrighed maatte udgaa af Riget under tilstrækkelig Straf, thi saa kunde man altid vide, hvor Endel, som siger sig at reise efter Arv, haver været, samt have Tilsyn, at H. M. Interesse, saavelsom Borgerskabet ikke noget vil ved deres Forprang og unyttige Kjøbmandskaber skulle lide.
4. Som den gemene Mand er meget hengiven til Drik, hvorved de kommer i Klammeri og Trætte og saaledes udarmer sig selv, saa haver jeg vel ofte ladet forbyde de her og der i Amtet befindende smaa Kipper og Kroer, som og nogle Gange kaldet dem til Thinget, mens fordi den kgl. allern. Forordning om Kroholds Afskaffelse ikke indbefatter Norge tillige, saa har jeg ikke opnaaet mit Øiemerke, thi var det nødvendigt, at samme, ja endog meget skarpere her i Norge blev gjentaget. Naar saaledes skede, og paa de behøvende alfare Veie og Steder, for de Reisende visse Gastgivere bleve ordinerede, tænker jeg sikkerlig, megen Fylderi og Klammeri derved kunde hindres.
5. Hvad Bonden, som allerunderdanigst er forpligtet at tjene som Soldat, i den Tid lider, er noksom bekjendt udaf de Examinationer, som efter allerunderdanigst indgivne Klager ere forefaldne og formodentlig ved den forventede nye Land Militis Forordning vil vorde observeret. Thi skulde Bonden, i den Tid han er Soldat, fremdeles udstaa alle de forhen anførte Tyngsler, bliver han ikke aleneste derved fattig, mens endog gives liden Lyst til at tjene.
6. Som Bønderne her vesterpaa gifte sig tidlig, hvorudover dette Amt er opfyldt med mere Mandskab end sig her ernære kan, saa maa de søge Udveie andre Steder hen, paa det da de bedste og dueligste til Soldat ikke skulle bortgaa og de sletteste blive igjen, er min uforgribelige Tanke, at naar en Mand haver flere Børn, end han kan føde og klæde, han da sig hos Obristen og Amtmanden kunde anmeldes, for 1 eller 2 af de bedste at udvælge, og resten at forsyne med Tilladelse at gaa udenlands. Thi det er i min Tid forefaldet, at endel, som uden Forlov haver været borte, og igjen paa Pardon Patentum indkommer, haver med sig bragt 1 a 200 Rdl., hvormed de haver indfriet deres Forfædres udsatte eller pantsatte Gods, hvormed Landet er bleven forbedret.
7. Er en meget fri Skydsing en Del af de Bønder, som boer i alfare eller
Landeveiene til megen Tyngsel og Skade, thi efterdi baade Lodser saa og de Enroullerede, ligesom og Soldater ere frie for Skydsing, og de som boer en Mil Veis udenfor Landeveien kan ikke saa snart vorde tilsagt, som den Reisende behøver, for ikke at blive opholdet, saa maa de faa Bønder, som boer just i Veien, idelig skydse, ja og ofte ligge udi 24 Timer for at bie efter de Reisende, som undertiden lader advare for sig. Det skeer og, at naar Skydsen formedelst onde Veier eller og, at de som reise udi H. M. Forretninger, kan nogetsteds vorde opholdet, haver staaet 24 Timer, gaar de hjem, og Andre igjen maa vorde tilsagt, hvorved Bonden særdeles udi Høstog Pløie-Tiden lider stor Skade, idet de forsømme Tiden, som ellers er meget kostbar her vestenpaa Landet at beobagte. Det var derfor udi mine Tanker bedre, at al fri Skyds blev ophævet og i den Sted Alle og Enhver uden Forskjel, langt fra og nær ved Landeveiene betalte 4 Skilling aarlig udi Skyds Penge, dem Fogden ligesom andre Skatter maatte oppeberge og deraf betale dem, som boer midt udi Landeveien for hver Gang de bevisede nogen skydset haver (sic) enten efter Statholders, Stiftamtmands eller Amtmands Passer, de maatte da med 2de af de mange næringsboende Mænd sidst om Aaret gjøre Forklaring, hvad Tid og hvem samt hvor langt de havde skydset og derefter af Fogden udi Amtmandens eller hans Fuldmægtigs Overværelse nyde Betaling. Blev da nogen af de indcasserede Skydspenge tilovers, kunde de med Amtmandens Attest H. M. Casse tilføres. Ligeledes, om Intet var tilovers, for hvilken Regning og Umage, Fogden, som desuden haver mange andre Forretninger, burde nyde af hver, som betalte 2 Skilling. Paa denne Maade vare de, som boede midt i Veien, ligesaa vel som de udenfor Veiene velholdne, saa bleve og ikke de Reisende nogen Tid opholdte.
Videre veed jeg ikke om disse 8 Poster i dette mig allern. anfortroede Amt at svare og forstaa eller indberette, end hvad som herudinden allerund. anført.

Testeris af
Eders Kgl. May.tts
allerunderdanigste med Liv og Blod
forbundne tro Tjener
W.Resen.
Nygaard i Lyngdal
d. 23 August 1735.

III

Af Foged Tostrups utrykte Beskrivelse over Lister og Mandals Amt (1743).

Bønder ved Søhanten
ere meget tilbøielige til Søfart med Skibe og særdeles til den hollandske Nations Levemaader, der medfører et meget frit Levnet og Magelighed. De elske Fiskeri og derved søge sit meste Brød. Søen er deres virkelige Inclination, saa at, om de end kunde fortjene mere ved Landarbeide, udvælger de dog heller til Søs, om det end skulde være med større Møie og Fare. Disse ere stærk hengivne til Tobak, men ikke almindelig til umaadelig Drik, temmelig koldsindige, og efter det, jeg har læst og hørt om Nordmænds gamle Bedrifter og hidsige Sind, synes mig, vore Tiders Søfolk ganske derfra ere afslægtede, thi det kan nu fastsættes, at de alle elske Fred og et roligt Levnet, saa at ligesom de Gamles største Lyst bestod i Sverd at bruge og Blod at udgyde, nu er det vore Folk den største Afsky, og undflyr det med Flid, saalænge muligt, undtagen i den Post af Rolighedens Frelse og Fædrenelanddets Forsvar, der skulde jeg ikke haabe, enten Liv eller Gods blev sparet.

Fjeld-Bønder
som bor i Oplandet. Disse Folk ere meget arbeidssomme paa Jord og Skov, lette og dispose til sin Gjerning, som vindes ved den jevne travallie. Deres Inclination staar til Odels- og Arve-Jord, saa at hvor tungt end Brødet derved vindes, og hvor ubehagelige Stederne ere, hvor de bo, blandt Fjeld og Klipper i Kulde og Snee, er det dog disse Bønder saa herligt at eie og empfindtligt at gaa fra sine Fædres sted, at naar de ikkun kan blive Besiddere af den Gaard, hvortil de ere arveberettiget, saa vil de gjerne arve sin Faders Fattigdom, uagtet de kunde søge Brødet med mere Fordel paa andet Sted, ja det gjelder dem saa høit, at de heller koster 100 Daler paa en Proces gjennem mange Retter, end misse 10 Rdl. Værd af sit Jordegods, og endda synes de at have vunden. Disse Folk ere temmelig gode og velvillige, men, saavidt jeg har syntes at mærke, arter de sig bedst under maadelig Frihed og ikke for megen Gemenskab eller Selskabelighed, thi saalænge de ikke tracteris enten med Uret eller Ubillighed, taale de gjerne at lade sig befale, og er derunder temmelig troe, meget samholdig mod udvortes Ting, der indløber mod deres egen Fordel, men indbyrdes taaler lidt af hinanden, noget hengivne ere de fleste Oplændinge til stxrk Drik og gjerne ved Ruus vil yppe Klammeri, saa at, hvis ikke Frygt for Øvrigheds Straf fraholdt dem, vilde der neppe afgaa nogen Samkvem eller Drikkegilde uden Disputer og Klammerier, ligesom den gamle norske Art endnu har levnet disse noget. De ere og lystigere, end de ved Søsiden med Leg og Instrument Spil, saasom Langeleg, Lurhorn, Tromme og Fiol. Jeg har selv seet endog i sidste brødtrængende Aaringer2 hvor Bønderne paa Thingstederne om Aftenstund efter Forretningernes Ophævelse har samlet sig glædelig og fornøiede, skikkelige og ædru mange tilsammen og holdet indbyrdes lystige Exercitier med Hoppen og Springen, Dandsen og Latter, da jeg dog har vidst med mange, de haver ikke andet Brød at æde end det, som er med Bark beblandet, ja dem, som i Enrum maatte klage, at være hungrig og have slet intet og det med grædende Taare, allermest naar det repeterede sin Tilstand hjemme, og havd Kvinder med Børn maatte lide og udstaa. Alligevel har de fattige Mennesker dølget sine Vilkaar saameget muligt for sine Ligemænd og holdt sig lystig, men efterat Dandsen var tilende, gaaet stiltiende til Vandbækken og slukket sin Tørst, dog hemmelig for at skjule Fattigdommen, saa at, hvor fattige de ere, udspirer der dog en liden Ambition, som jeg henfører til Folkets Naturel.
Fede Sogn Skylder 66 3/4 huder. Af Frugtbarhed omtrent som Gylands Sogn eller noget ringere, besynderlig med Tørke-Aaringer, er bjergagtigt og ujevnt, mere Ager- end Eng-land, kan intet forbedres ved Rødning. Her udløber en liden Elv, i samme ligger en liden Sag paa 6000 Bord og nok en ude i Fjorden paa 4000. I Fjorden falder nogen Lax, men sjelden saa meget, som Fiskeriernes Omkostninger udkræve. Ude i denne Fjord 1/2 Mil fra Havet paa den østre Side i Fjeldet er ved Søen en Aabning, kaldet Hundehullet, hvilket tegner sig at have et langt Indløb i Fjeldet. Der har og Folk været inde med Lygter, som fortæller, at Hullet er jevnt et Stykke ind og høiere end en Mand, men længere ind bliver ujevnere af Steen. Der skal og findes de saakaldte Bjergdraaber. – Skov findes her ikke uden lidt til Brænde.
Liknes Sogn. Skylder 239 Huder. Temmelig slet og jevnt Land og dyb Jord, er meget folkerigt og stærkt bebygget, men af fattige Folk, mer Ager end Eng efter Lighed med andre. Her er slet ingen Næring uden Jordebrug, og det er saa smaat delet blandt Bønderne, at der ikke kan avles Ophold. Ved et Par Gaarder et godt Laxefiskeri. Qvines-Elven har paa et Sted, Rafos kaldet, et stort Fald eller Foss, som er den største her i Amtet. Under dette Sogn er et priviligeret Ladeplads Leervig3  kaldet, som er en god Skibshavn 1 1/2 Miil op fra Havet, og ellers intet mærkværdigt.
Fjotlands Sogn. Bjergagtigt og ujevnt, mere Eng end Agerland, dog bestod det meget af Heieslaatter, hvilket ikke uden paa Vinterføret kan hjemkomme. Her er endeel Furu Skov baade til Bjelker og Sagtømmer, saasom paa Fjotland, Quindeloug, Galdal, Egeland, Knaben, Narvestad, Moland og Stokkeland. Gjennom dette Sogn nedløber Qvinnes-Elv, hvor Tømmeret med Vandet uddrives, som indfalder størst af Flom med høieste Sommer i største Tørke og Varme, thi da smelter Sneen i Fjeldet, og deraf voxer Vandet, hvilket beviser, Elven høit til Fjelds har sin Oprindelse, men hvor, det veed jeg ikke tilvisse, som det er udenfor dette Amt. Her falder noget Skov Vildt af Harer, Ryber, Ohrfugl etc. Ellers er dette Sogn det fattigste i hele Amtet, thi, som det ligger 5 Mile op i Landet mesten paa Hederne, saa er Kornet undergiven stor Fare af Kulden, og neppe kan modne, før Høstregnet falder paa, ja det hænder og, at en Nats Frost kan være Aarsag til den hele Gaards-Avlings Bortvisnelse.

2 Aarene 1741-43 vare som bekjendt over hele Norge Misvæxt og Hungersaar. Se herom min Afhandling i Norske Bygdesagn I. S. 231 fgg. samt E. Holm, Danm.-Norges Hist. II. S. 418 fgg.
3 At Leervig (lige udenfor Øie) har været Ladested i forrige Aarhundrede, har jeg ikke fundet omtalt af nogen anden, og jeg vilde derfor være fristet til at betvivle Rigtigheden af denne Beretning, dersom den ikke hidrørte fra Distriktets Foged.

IV

Af Sognepræst Brochmanns Indberetning til Kirhedepartementet om Kvinesdals Skolevæsen

	Før 1827 fandtes ikke her i Præstegjeldet noget ordnet Skolevæsen eller nogen tvungen Skole, men alligevel fandtes her enkelte saakaldte Omgangsskoleholdere, som gik, naar og hvorhen de forlangtes. For deres Undervisning betaltes der dem af Forældrene 1 Skilling pr. Dag for hvert Barn, som lærte at læse og 2 Skilling, naar Barnet tillige lærte at skrive. Disse Skoleholdere benyttedes imidlertid langtfra af alle Forældre. De Fleste lode det nok blive med at undervise sine Børn selv i Lxsning, og christelig Børnelærdom, saa godt de kunde. Den første, jeg har hørt omtale som fungerende Privatlærer hos enkelte Bønder, og som oplærte nogle af de ældste Skoleholdere, idet mindste i Fjotland Sogn, skal have været en svensk Mand, som kaldte sig simpelthen Anders, men som antoges at have være opdraget i bedre Livsvilkaar og at have flygtet fra sit Fædreland af en eller anden ukjendt Grund. At han har været en Mand af Kundskaber, finder jeg ialfald bestyrket derved, at jeg har seet fra hans Haand en temmelig rigtig Oversættelse af et Oldbrev af 1292, 4 hvilken Oversættelse han havde forsynet med Anmærkninger om Ordenes Betydning, oplyst ved Citater af de gamle norske Love. Dette har jeg fundet interressant i historisk Interesse at bemærke. Som charracteriserende for den Tids Underviisningsmethode og Skoledisciplin tør maaskee ogsaa efterfølgende lille Træk tilføies. Den omtalte Anders brugte at skrive en Kridtstreg paa Bordet for hver Feil, Eleverne begik ved Oplæsningen af sin Lectie, og derpaa tildelte han Synderen med Risets tykke Ende et Slag i Haanden for hver Streg. Forbitrede herover, styrtede engang paa Gaarden Rafos samtlige Elever sig som en Bisværm over ham og prylede ham op, saa han siden ikke mere vilde have med disse Elever at bestille.
De af ham oplærte Skoleholdere synes dog ikke at have bragt det meget vidt, thi Sønner af dem, som efter sine Fædre bleve Skoleholdere og som endnu leve i Fjotlands Sogn, skrive saadanne Kraagetæer, at de selv maa ty til den yngre Slægt om hjelp. Det kan synes af de hosfølgende Schemata, at Faa endnu lære at skrive, men Mange indhente dette efter sin Confirmation, saa de fleste Mænd i Fjotlands Sogn nu kunne skrive nogenledes. Sognets mangeaarige og sjelden dygtige Kirkesanger Bernt Atlaksen5 har hertil bidraget meget. Forøvrigt skyldes Skolevæsenets Udvikling siden 1827 dels Præsternes Bestræbelser for at faa dannet Skoleholdere, dels den i senere Aar skjærpede og opmuntrende Control af de overordnede Geistlige, dels den i mange Aar nydte Understøttelse til Løn for 1 Skoleholder i Liknes og 1 i Fjotlands Sogn. Staar der end meget tilbage, førend Lovens Fordringer kunne siges fyldestgjorte i alle Retninger, saa har man dog gjort store fremskridt mod dette Maal. Et Blik tilbage paa Fortiden og paa de store Vanskeligheder, som locale Forholde, Fattigdom og Fordomme have lagt i Veien, viser dette tydeligt.
Blandt Naturhindringer maa Veirliget om Vinteren ansees som en af de største. En ualmindelig bidende Snefog finder meget hyppig Sted her, og i saadant Veir er det livsfarligt endog for voxne Mennesker at være ude især paa Heiene. Som Bevis herfor vil jeg anføre, at 4 voxne Mænd ere omkomne paa Kvinesheien i min Embedstid og blandt dem en gammel Mand, som i Skumringen vilde gaa hen til sin Nabo, der paa samme Gaard, vist ikke 200 Skridt fra hans eget Huus. Han forsvandt sporløst, inden Børnene kom til at søge efter ham. Retsforhør optoges, og selv dette gav Anledning til et Menneskes Død, da et av Vidnerne paa Hjemveien begroves under et Sneskred, men den savnede gamle Mand fandt man ikke, før Foraaret kom, da han stod i en Snefond bag sin egen Lade. I stærkt Snefog vover man altsaa ikke lettelig at sende Børnene i Skole, og dog risikerer man altid, at et saadant kan opstaa, medens Børnene ere i Skolen, og da gives intet andet Raad, end at Børnene maa blive paa Stedet, hvor Skolen holdes, men naar dette er paa en Gaard, hvor der bor 1 eller 2 fattige Opsiddere, som har et usselt Huus, ingen Sengklæder og lidet Mad, er det intet Under, at Forældrene frygte for at sende dem til Skolen, og saaledes gaa mange Dage unyttede hen. Denne Naturhindring kan ikke overvindes ved Ansættelse af flere Skoleholdere, thi man kan dog ikke gjøre en Rode af hver Gaard. Omgangsskolerne virke imidlertid alligevel, ikke saameget ved Skoledagenes Antal, som derved, at den giver Forældrene selv Anvisning til at undervise sine Børn, og Skolelæreren derfor fastsætter Børnenes Lectier, som høres til uvisse Tider.
I Fjotlands Sogn, hvor man som Skoveiere almindeligviis har større og bedre Huse, og hvor desuden Gjestfriheden er større, er det almindelig Skik, at Børnene hele Ugen igjennem forblive paa den Gaard, hvor Skolen holdes, og da ligge de om Natten som oftest paa Straa paa Gulvet. Suppemad erholde de paa Gaarden ved gjensidig Gjestfrihed, og tør Mad medbringe de som Niste. Uden saadan Fremgangsmaade vilde al Skole saa godt som blive umulig i dette Sogn, hvor Gaardene i Regelen ligge 1/4 Mil fra hverandre.
Om Sommeren indtræde imidlertid endnu større Hindringer for Skolen, da alle Børn fra 11-12 Aars Alderen maa ud at gjete. Her findes nemlig ikke Hegn for Markerne, og Forældrene have ikke Leilighed til at holde Børnene hjemme, disse maa ud paa Gjetetjeneste, ofte til fremmede Sogne, og erholde de foruden Føden 3-5 Spd. for Sommeren. De største af de hjemmeværende Børn maa hjelpe til at vugge og passe de mindste, naar Forældrene ere ude paa Arbeide. Hertil kommer, at man i Fjotlands Sogn ligger i Stølerne, saa man i den senere Tid har fundet det hensigtsmæssigt blot at anvende Vinterskole i dette Sogn.
Under saadanne Hindringer indsees det, at det her maa være vanskeligt at anvende Mulkter for Skoleforsømmelser, og dette vanskeliggjøres end mere ved følgende Omstændigheder. Ilægger man en Mand Mulkt, som underholder sin Familie ved Dagarbeide eller sin personlige Virksomhed for Dagen, saa maa Fattigvæsenet underholde Familien, medens Huusfaderen sættes paa Vand og Brød, hvis han ikke ved andet Snit med at skaffe Mulkten tilveie saaledes, at Fattigvæsenet tilsidst faar Byrden. Understøtter man Fattiges Børn med Kost, Kinder og Bøger, forsømme de selv snart Børnene med alle disse Ting, ja ophøre at undervise dem, og Exemplet smitter alt Flere og Flere, saa man ikke uden yderste Nød anvender saadan Understøttelse. Mulkterer man Mænd, som have fattige Børn i sin Tjeneste, for disses Skoleforsømmelser, saa vil Ingen antage uconfirmerede Børn i sin Tjeneste, og Fattigcommissionen faar endog ondt ved at faa dem bortsatte til rimelig Betaling.__
Den faste Skole ved Hovedkirken har ikke kunnet virke som Normalskole eller til Omgangsskolelæreres Dannelse.– For at hjælpe noget herpaa tog jeg en Vinter en Seminarist i mit Huus og tillod, at han maatte undervise i den faste Skole om Eftermiddagen ved Siden af Kirkesangeren og derhos danne 3 Skoleholdersubjecter, mod at Skolecommissionen indrømmede ham 5 Spd. i Honorar for hvert af disse Subjecter. Men ved samme Anledning aabenbarede sig ogsaa flere Fordomme mod en udvidet under visning især i Forstandsøvelser og Sang. Ja, da jeg for at ophjælpe den slette Kirkesang, fik Seminaristen tilligemed Skoleholdersubjecterne til at synge i Kirken, og det forsøgtes trestemmigt, hvad Svarene til Præsten angaar, saa forargede dette Mange, som mente, at naar man lagde saa meget an paa Klangen, maatte man glemme Indholdet, og da Nogle af Menigheden i den Tid havde gaaet over til Kvækerne, der, som bekjendt, søge at nedsætte hele Kirketjenesten og navnlig Kirkesangen, saa gav dette Sangforsøg deres Tale Vægt til at forurolige enkelte Gemytter, saa jeg maatte afstaa fra Forsøget. Da jeg selv underviste Skoleholderne i Geographi, bekjendtgjorde jeg, at enhver af de Omboende kunde have Adgang til at høre Foredragene, men Ingen benyttede den. Sandsen for saadan Lærdom mangler, ja Mange have imod Læren om Jordens Bevægelse om Solen, hvilken de betragte som Daarskab. 6 Skolen ansees kun som Middel til at lære Børnene at læse og den christelige Børnelærdom og til Nødtørst Skrivning og Regning. Det er ikke engang frit for, at Enkelte endnu tro at gjøre sine Børn en Tjeneste ved ikke at lade dem lære for meget af det, som gjør skikket til communale Ombud, da disse medføre stor Byrde for Mange. Dog gives ogsaa enkelte Exempler paa Mænd, som Intet have sparet paa at skaffe sine Børn flere Kundskaber og større Dannelse i det Hele, og som derfor have sendt sine Sønner til Stavanger eller andet Steds hen i Skole, og hele Fedde Sogn kan gjerne siges at nære saadanne Anskuelser om større Oplysnings Værd, naar den blot var billig tilgjængelig. Man har der næret Haab og Ønske, om at den høiere Almueskole for Amtet snart skulde blive flytted did.
Skolelocalerne indesluttes almindelig af den samme Stue, som Bønderne boe i, og hvor de drive sin daglige Syssel, og da disse Stuer almindelig kun 12-14 fot i Areal, insees let, at Rummet for Skolen bliver trangt, saa Læsetabeller ikke godt kunne anvendes i Omgangsskolen.
Da har hidtil ikke været vanskeligt at erholde nogenlunde duelige Omgangsskoleholdere, men de ville ikke danne sig dertil, førend der er Udsigt til at en Post kan blive ledig eller erholdelig. Bønderne ville ikke gjerne have andre til Skoleholdere, end saadanne, som ere fødte og opdragne i Sognet, ja endog helst i Skoledistrictet, og Skoleholderne ansees i Almindelighed at have god Løn for deres, som man mener, magelige og lette Arbeide.7 Ingen Skole skylder privat Godgjørenhed sin Oprindelse, men i den Tid, da Skolen var kun frivillig, og Underviisningen betaltes med 1 eller 2 Skill. daglig, gave et Par Mænd Legater til Skolevæsenet,8  hvis Renter skulde anvendes til fattige Børns Underviisning.
Skoleholderne ere forsynede med et eget Slags af mig construerede Skolekister, hvormed er forbundet Psalmodicon m.m., og heri medbringes de nødvendigste Skolebøger. Som Læsebøger brugtes hidtil mest nye Testamenter og Bibelhistorier, som Børnene selv bringe med. Grøgaards Læsebog fandt i sin oprindelige Skikkelse ikke Bifald.
Naar Confirmanderne begynde at gaa hos Præsten, ophøre de at gaa i Skole, fordi Forældrene ikke kunde undvære deres Hjælp. Man trænger der-hos stærkt paa med at faa Børnene confirmerede, som det efter Loven kan gaa an, forat de kunne komme ud paa Tjeneste.

Elvestrøm Præstegaard 10 Marts 1854.

Ærbødigst
Brochmann.

4 Det interessante Diplom, der af min Stiffader indsendtes til Rigsarkivet og er trykt i Dipl. Norv. I. No. 81. Rigsarkivar Lange sendte tilbake en Oversættelse, med hvilken min Fader vistnok har sammenlignet Anders’s Forsøg (L.D.)
5 En Hædersmand, der 1850 valgtes til første Storthingsuppleant for Amtet. Se om ham B. M. Keilhaus Reise i Lister og Mandals Amt Sommeren 1839 (Nyt Mag. for Naturvidsensk. II). Bernt var Keilhaus Ledsager og Veiviser i Fjeldene (L.D.)
6 “Eg syde me aa tru de“ hørte jeg Nogle sige om Jordens Bevægelse om Solen. (L.D.)
7 Lønnen beløb sig i den Tid til 20 Spd. aarlig samt Kosten i den Del af Aaret, hvori der holdtes Skole. I Sommertiden toge Skoleholderne som oftest Tjeneste som Slaattekarle eller Lignende. (L.D.)
8 Nemlig foruden den ovenfor omtalte D. Bøgvad ogsaa en Hans Andersen Berg, boende paa Barbo ved Arendal, der 1806 i samme Øiemed skjænkede 100 Rdl. (Norske Stiftelser III. S. 541. (L.D.)

Tilling om Stedsnavne i KvinesdaI
(Af O. Rygh)

Efter Anmodning af dette Skrifts Forfatter skal jeg her meddele nogle Oplysninger om Stedsnavne i det gamle Kvinesdals Præstegjeld, eller de nuværende Præstegjelde Kvinesdal og Fjotland. Jeg er dog derved nødt til saagodtsom udelukkende at holde mig til Gaardnavnene, da jeg kun for disse har Oplysninger om, hvorledes Navnene nu lyde i Bygdens daglige Udtale. Uden Oplysning derom er det en mislig Sag at indlade sig paa Forklaring af Stedsnavne, da de Former, hvori disse almindelig skrives, kun altfor ofte ere feilagtige og vildledende.
Hvad første selve Navnet Kvinesdal angaar (i oldnorsk Form Hvinisdalr), er det selvsagt, at det stammer fra Elvens Navn Kvina (oldn. * Hvin1). Det er, tænker jeg, gaaet for sig paa den Maade, at af Elvenavnet først er dannet Hvinir (Hankjønsord) som Navn paa den Fjord, hvori Elven har sit Udløb. Dette Fjordnavn har i den ældste Tid ogsaa været brugt om Bygden, som laa omkring Fjorden og i den derfra opgaaende Dal; det er Kvinesdals ældste Navn. Derfor udtrykkes «i Kvinesdal» ved «i Hvini»; Hvini er der den regelmæssige oldnorske Dativform af Hvinir. Navnet maatte, om det endnu havde været i Brug, have lydt Kvinen (med samme Slags Betoning paa første Stavelse som f.Ex. i Gaardnavnet Lone). Vi have fremdeles hist og her i Landet saadanne Fjordnavne, som ere gaaede over i Bygdenavne, f.Ex. Aalfoten, Olden og Loen i Nordfjord, Vefsen, Ranen og Ofoten i Nordland. Af Hvinir dannedes senere, dog allerede i Middelalderen, de sammensatte Former for Fjordens og Dalens Navne, Hvinisfjör<3r og Hvinisdalr, af hvilke det sidste er Bygdens nuværende Navn, medens det første igjen siden er gaaet af Brug og ombyttet med Fedefjorden.
Hvin betyder sikkert: den hvinende. Ogsaa mange andre Elve i Landet have jo Navn efter det Slags Lyd, man har troet at høre i Elveduren (Gaula, den brølende, Skrikja, den skrigende, Skravla, den snakkende o.s.v.).
	Ved Omtalen af Gaardnavnene vil det falde bekvemmest at følge Bogstavordenen, dog saaledes, at de af to Ord sammensatte Navne for det meste anføres under det sidste Ord i Sammensætningen (Dal, Land, Nes o.s.v).
Af de Gaardnavne som have Dal til sidste Sammensætningsled, er der flere, som sikkert til første Led have den Elvs eller den Bæks Navn, som løber gjennem Dalen. Elvenavnene høre overhovedet for en stor Del til de ældste Stedsnavne i Landet og ligge til Grund for en Mængde Bygde- og Gaardnavne, men i den største Del af Landet, og saaledes ogsaa i denne Egn, ere de allerfleste af de gamle oprindelige Elvenavne nu glemte, saa at man blot hist og her kan gjette sig til dem efter de andre Stedsnavne, som i sin Tid ere dannede af dem.
I Gaardnavnet Teistedal skjuler sig saaledes sandsynlig det samme Elvenavn, som vi have i Tistedalselven ved Fredrikshald (i gammel form peista). Gauksdal findes ved 1600 skrevet Gausdal, og det er nok saa rimeligt, at dette er den oprindelige Form, da k ofte bliver indskudt i Udtalen foran s, naar denne Lyd har en anden Konsonant efter sig; er dette saa, kommer navnet vistnok af Elvenavnet Gausa, bekjendt bl.a. fra Gausdal i Gudbrandsdalen. Vordalen kan tankes dannet af et gammelt Elvenavn Vala, som har været brugt paa adskillige Steder i Landet; Navnet maatte da tidligere have lydt Voldalen (Völudalr), og det første 1 i Udtalen være forandret til r, for ikke at faa 1 to gange tæt efter hinanden. Fondal kan komme af Elvenavnet Fund eller Funda, som endnu bruges om en Elv i Meraker i Trondhjems Stift og har været brugt i Nes paa Romerike, hvor Gaardnavnet Fundi (Funden), i gammel Form Funduei6, er at forklare deraf. Galdal kunde mulig tidligere have hedet Galtedal og ligeledes have et Elvenavn til 1ste Led. Dette Navn haves paa en anden Elv i Nærheden, i Eiken Sogn, Galtelven. Af de øvrige med Dal sammensatte Navne har Aagedal vistnok, ligesom en Gaard af samme Navn i Bjelland, hedet Akradalr (Agerdalen). Røinesdal er sammensat med Trænavnet reynir (Rogn); i Udtalen lyder det nu Røinesta og skrives derfor oftest Røinestad, men -dal er det rette efter Oprindelsen. Om Møgedal kan blot siges, at Navnet findes paa flere Steder (i Søndre Undal samt i Helleland og Høiland i Stavanger Amt), og at det efter Lyden godt kunne være det samme som Mykidalr, nu Møkjedal i Nes paa Romerike, der synes at komme af mykr, Gjødsel, og maaske betyder: den frodige Dal.
Dugen (eller Duken) findes oftere som Stedsnavn. Naar det, som her, betegner beboede Steder, er det vel snarest en Sammenligning af Jordveien med en udbredt Dug, som har givet Anledning til navnet. Brugt om Fjelde, som oftest er Tilfældet, kan det sigte til Fjeldets Snedække.
Præstegaardens Navn har i senere Tid været skrevet Elvestrøm, men dette er en forvansket Form. Navnet lyder Eljestrøm og finnes i Middelalderen skrevet Elgjarstraumr eller Elgjastraumr. Der findes mange andre Navne, som i sin oprindelige Form have begyndt med Elgjar-, Elgja-, Elgi-, som det paa Østlandet hyppige Eltun og Elsæter (Elgisetr), Navn bl.a. paa den Gaard, hvorefter Elgesæter Kloster ved Trondhjem kaldtes. Forklaringen af disse Navne er usikker; formodentlig er Betydningen ikke den samme i dem alle. Af Dyrenavnet Elg kunne antagelig ialfald blot faa af dem komme; ved enkelte af dem synes det sikkert, at første Led er et Elvenavn Elgja (en Elv af dette Navn findes endnu i Enningdalen ved Fredrikshald).
Engleaasen og Englemoen ere vistnok at forklare af det i Middelalderen ikke sjelden brugte mandsnavn Engle (Engli).
Fede skrives paa det sted, hvor det tidligst findes nævnt, i et brev fra 1362, Fetta. Dette maa sikkert være feilskrevet for Feta; ellers kunde Navnet ikke, som Tilfældet er, nu udtales Feda med enkelt d. Navnet tilhører antagelig ikke fra først af Gaarden, men den Elv, som her falder ud i Fjorden, og det er vel beslægtet med det gamle Ord fit, som endnu i flere Bygdemaal bruges om lavtliggende Land med frodig Græsvækst, og hvoraf mange Stedsnavne have sit udspring (Fit, Fitje, Feden, Fedje o. fl.).
Gjeidebuen maa oprindelig have lydt * Geitabuð (Gjedeboden); det findes som Gaardnavn ogsaa i Lyngdal, i Hollen i Nedre Telemarken og i Orkedalen nordenfjelds.
Gløvre er udentvivl dannet af det gammelnorske Ord, gljufr, dyb Kløft i Fjeld; det bruges fremdeles i lignende Betydning i enkelte Bygdemaal i Formen Glyvra.
Harbakken (*Harðbakki) er almindeligt Stedsnavn rundtom i Landet; det betegner haard (fast, tør) Jordbund.
Helle forekommer ogsaa ofte og er vel her, som i de fleste Tilfælde, det gamle hella, som betyder en flad Sten, men ogsaa fladt Fjeld. Undertiden svarer dog dette Navn til det oldnorske hellir, en Bjerghule eller et Skjul under Bjerg.
Hitra (alm. skrevet Hitterø), udtales Hidra, ligesom Navnet paa den store 0 Hitterø udenfor Flekkefjord, hvis gamle Navneform er Hitr, eller i Flertalsform Hitrar. Samme Navn have vi ogsaa i Hitteren, den bekjendte 0 udenfor Trondhjemsfjorden. Navnets Brug som Gaardnavn her i Kvinesdal, hvor der ikke kan være Tale om nogen 0, er vel snarest at forklare saaledes, at Gaarden er opkaldet efter Øen ved Flekkefjord. Det maa dog mærkes, at der er Spor til, at Hitr har været brugt ogsaa som Elvenavn; der er en Elv Hitteraaen ved Røros.
Kloster har man ogsaa paa et andet Sted som Gaardnavn, i Hevne nordenfjelds, og i en gammel Jordebog findes det som Navn paa en Sæter under Andebu Prestegaard i Jarlsberg. Paa intet af disse Steder kan der have været noget Kloster i den katolske Tid. Navnet kan forklares af, at Eiendommen engang har varet Klostergods, men det kunde ogsaa have sin Grund i, at man har fundet Stedet afsides beliggende, eller at det engang har havt et ensomt levende, uselskabeligt Menneske til Beboer.
Knaben er sikkert kaldet efter det Fjeld af samme Navn, hvorunder Gaarden staar, ikke omvendt Fjeldet efter Gaarden. Dette Fjeldnavn findes ogsaa ellers her i Egnen, ved Flekkefjord har man saaledes Fjelde af Navn Kvideknaben og Middagsknaben. Det er vel intet andet end Ordet knapi, der i Middelalderen betegnede Herremandstjenere, som her er anvendt som Fjeldnavn.
I Kvinlog er første Led naturlig Elvens Navn og sidste Led lögr, der bl. a. brugtes i Betydning af «Elv» og «Indsø», og som endnu, i den bestemte Form Laagen, findes som Egennavn paa enkelte Elve og Indsøer, f.Ex. Laagen i Gudbrandsdalen og ved Larvik og ved Normands-Laagen paa Hardangerfjeldet. Hvad der her i Kvinlog er kaldet Log, er de to smaa Søer, som dannes ved Udvidelser af Elven ved Øvre og Nedre Kvinlog. Af Navnets Oprindelse fremlyser Urigtigheden af den vanlige Skrivemaade Kvindelaug; man kunde ligesaa godt skrive Kvindesdal istedetfor Kvinesdal.
Land er det Ord, som her i Bygden oftest findes anvendt som sidste Led i sammensatte Gaardnavne, noget som forresten gjelder om den største Del af Kristiansands Stift. Ved nøiere Undersøgelse af disse Navne viser det sig, at det er mange forskjellige Forestillinger, man i dem har knyttet til «Land».
a) I et Par Tilfælde synes første Led at maatte være et hedensk gudenavn: Frøitland (*Freysland) og Ulleland (*Ullarland). Gaardene have maaske i sin Tid tilhørt et Tempel for den Gud, efter hvem de ere kaldte.
b) Flere navne paa -land maa komme af Personsnavne. Eiaasland (mindre rigtigt skrevet Eiesland) er ganske sikkert sammensat med et af Mandsnavnene Eyjulfr eller Eyjarr (*Eyjulfsland eller *Eyjarsland), snarest det sidste, og Steintland (i ældre Form Steinsland) med Mandsnavnet Stein, eller mulig Steinar eller Steinulv. Aaseland kan komme af Kvindenavnet Aasa, og har isaafald hedet *Áasuland, men det kan ogsaa have været *Áasaland, af áss, en Aas; forøvrigt bruges dette Gaardnavn jo ikke længere nu, da Gaarden kaldes Baastøl, og man kan saaledes ikke gjennem Udtalen forvisse sig om, hvorvidt Aaseland er rigtigt skrevet. Gaaseland er vistnok snarere at forklare af det i Fortiden oftere forekommende Mandsnavn Gaase (Gasi) end af Fuglenavnet Gaas. Nekland kan være dannet af Mandsnavnet Nøkkvi, som findes brugt, om end sjelden, i Middelalderen, og Senland enten af Kvindenavnet Signy eller af Mandsnavnet Sindri (*Signyjarland eller *Sindraland); dog kunde ved dette Navn ogsaa tænkes paa det ikke sjeldne Elvenavn Senda (Sandelven; isaafald i gammel Form *Senduland). Titland, der i denne Form ogsaa findes i Lyngdal, maa tidligere have lydt Tisland, som en Gaard i Øislebø Sogn i Mandalsdalen endnu kaldes; det kunde gjettes at være *Teitsland, af Mandsnavnet Teit. Versland kunde forklares af forskjellige Mandsnavne, som Vegeir og Vidrik, men ogsaa af dvergr (Dværg), brugt som Tilnavn til en Mand (altsaa oprindelig *Dvergsland).
c) Ofte er Trænavne eller Ord, dannede af Trænavne, sammensatte med Land. Aamland maa saaledes oprindelig have lydt *Almland, og Birkeland, Eigeland, Espeland, Førland, og Lindeland2 *Birkiland, Eikiland, *Espiland, *Fyriland og *Lindiland. Forledene i de sidste Navne ere birki, eiki, espi, fyri, lindi, afledede af Trænavnene Bjørk, Eik, Asp, Fura og Lind og betegnede et med vedkommende Træsort bevoxet Sted.
d) Ogsaa nogle af Navnene af denne Klasse skyldes maaske Elvenavne sit første led. Kraageland er saaledes sandsynlig sammensat med elvenavnet Kraaka, der kjendes som saadant fra andre Steder. Spikkeland tør have lignende Udspring, da et Elvenavn Spikk eller Spikka synes at ligge til Grund for forskjellige andre Gaardnavne (som Spikset i Odalen). Røiland, ligesom ogsaa Røines, minder om Røia, der er Navn paa Elve i Ringebu i Gudbrandsdalen og i Tydalen i Trondhjems Stift. Endelig er Handeland, en Gaard, der for lange siden er gaaet ind under Haaland i Fede Sogn, vistnok 
kaldet efter en Elv. (Handadalen kaldes en Dal i Sogn og Handaaen en Elv 
paa Nordre Helgeland).
e) Alleroftest have Navnene paa -land til første Led et Ord, som betegner 
Gaardens Beliggenhed i Forhold til de naturlige Omgivelser eller til de andre Gaarde, Jordveiens Naturbeskaffenhed, eller endelig noget, som findes paa Gaardens Grund, og som man har fundet mærkeligt nok til at kalde den derefter. Det sidste er Tilfældet med Haugland, Haugeland og Røiseland, der aabenbart ere dannede af Haug og Røis; om det har været naturlige Hauger og Røser eller kunstige, af Mennesker oplagte (gamle Grave), som i sin Tid have fremkaldt Navnene, vil man naturligvis nu ikke kunne afgjøre. Løland, et Navn, der findes meget hyppig i den sydvestlige Del af Landet op til Sogn, kan meget vel have hedet Löðuland, af laða, en Lade, og have sin Forklaring deri, at der paa Stedet fra først af kun har været en Udslaatt med en Lade paa. Stakkeland kan rimeligvis forklares af Stak i Betydning «Kornstak», «Høstak» o.s.v. Haaland betegner Gaarden som høitliggende (af hár, høi), og Halleland (her udtalt og mest ogsaa skrevet Haddeland) betegner den som liggende i en Heldning (af hallr, skraanende); nogle af de mange Gaarde, som bære det sidste Navn, kunne forresten godt komme af et af de to Mandsnavne Halli og Hallaðr. Hangeland kan betyde: hængende Land, og have Hensyn til Gaardens Beliggenhed paa en Hvide, som falder brat ned i Fjorden. Vatland (Vasland) hentyder naturligvis til Gaardens Beliggenhed ved et Vand; Netland (Nesland) kaldes saa, fordi det ligger paa et Nes, Fosseland, fordi det ligger ved Fosser og Moland, fordi det ligger paa en Mo. Det sidste Navn er dog paa sine Steder af anden Oprindelse; Vestre Moland Præstegaard i Nedenes sees saaledes at have hedet Moðguland, der er at forklare af et Elvenavn Moðga c denhidsige, den voldsomme). Lieland maa, hvis det er riktigt, at Navnet udtales i tre Stavelser, havet hedet Li6aland (sammensat med Flertallsformen af Lid, Lið. Braudeland maa komme af braut (der i Egnens Udtale nu maa lyde braud) i Betydningen: Brink, Bakke, og Stalleland (eller Staddeland, som det nu udtales) af ordet Stall i den paa enkelte Steder endnu kjendte betydning: en ovenpaa flad Høide. Veggeland maa oprindelig have heder Veggjarland og have sit Navn efter Beliggenheden nær en Fjeldvæg (saaledes ser Gaarden ialfald ud til at ligge efter Kartet). Vaaskeland, hvis Oprindelse man ellers ikke let skulde have gjettet, nævnes heldigvis i et Brev fra 1292 og skrives der Valskardaland; Navnets første Led er altsaa et Flertalsord Valskörð, som maa betyde: Falkeskarene (Skar, hvori Falke holde til). Hompland forekommer foruden her ogsaa i Lyngdal, i Siredalen og i Gjesdal i Stavanger Amt, hvor en nu indgaaet Gaard af dette Navn i Middelalderen findes skrevet Holmsland, hvilket altsaa er Navnets oprindelige Form. Holm maa i denne Sammenhæng vel forstaaes i den Betydning, det endnu har i mange Bygdemaal «en Plet, som adskiller sig fra den omliggende Jord, saasom en Jordplet paa en Klippe, en Græsplet i en Ager, et Stykke uslaaet Eng og desl.» (Aasens Ordbog). Røidland skrives i det nysnævnte Brev fra 1292 Ræyland; men denne Form kan ikke være fuldt rigtig, eftersom den nuværende Udtaleform Røiddan ikke kunde fremkomme deraf. Denne Udtale vilde derimod passe godt til en oprindelig Form *Reyrland, af reyrr, Rør; men om den deri liggende Mening kan forliges med Stedets Beliggenhed, ved jeg ikke. Meland i Fede Sogn har vel hedet Meðalland (den midterste Gaard, som alle de mange Gaarde, der nu skrives Meland eller Mæland); hvorledes
Benævnelsen i dette Tilfælde skal forklares, synes rigtignok uklart.
f) Af de øvrige med -land dannede Navne har Fjotland sandsynligvis oprindelig lydt *Fjosland eller *Fjosaland af fjas, Fjøs, En Gaard med dette navn vilde ikke være mere paafaldende end de Gaarde af Navn Fjøs og Fjøser som findes paa flere steder paa Østlandet. Der skal ogsaa virkelig findes en ødegaard Fjosland i Morgedal i Telemarken. Forresten var det nok muligt at forklare Fjotland af et Elvenavn Fljota (den hurtige), som virkelig findes i Brug endnu ialfald paa et sted (i Eidfjord i Hardanger). –Mygland (Mykland) er antagelig forkortet Form af *Myklaland (d.e. Storland). – Høiland kommer af hey, Hø, og maa vel nærmest betyde: Slaatteland. Det  er meget almindeligt Gaardnavn i det sydvestlige Norge og forekommer desuden paa nogle Steder som Bygdenavn (Høland paa Romerike, Hølandet  i Guldalen og i Namdalen). Gaardnavnet Høidalen i Fjotland er vel at  forklare paa samme Maade. -Træland findes ogsaa paa andre Steder, i Lyngdal og i Lindaas nordenfor Bergen. Den sidste Gaard findes omtalt i  Middelalderen og sees da at have vxret skrevet prælaland; altsaa maa  Navnet komme af præll, en Træl. Det samme er vel Tilfeldet med Navnet  Trælskaar. Gaardene kunne have faaet sit Navn af, at de i sin Tid have varet Underbrug, som dreves av Træle, eller at de ere opryddede af Træle. -Linland, der forekommer baade i Fede Sogn og i Kvinesdal Hovedsogn,  udtales ialfald tildels Leinland og maa derfor fra først af have havt langt i i  første Stavelse, hvoraf følger, at Navnets første Led ikke godt kan være andet end lin, Lin. Det slutter sig saaledes til de ret mange Gaardnavne, som vidne om Lindyrkning her i Landet allerede i meget gammel Tid (Linakr,  Linekra, Lingerði, Linto, Lintjørn), – Svinland har uden - tvivl oprindelig   lydt Svinaland, og kan da have faaet Navn f.Ex. af, at her har været holdt  Svin paa en Tid, da dette endnu var mindre sædvanligt i Bygden. -Navnet  Motland have ogsaa Gaarde i Haa og Høgsfjord i Stavanger Amt, og i den  oprindeligere Form Mosland findes Navnet i Holme og i Nordre Undal.  	Første Led kunde være mós, Genitiv af mór, Mo. Her i Kvinesdal kunde det dog nok tænkes, at Gaarden havde faaet sit Navn deraf, at den engang havde hørt som Underbrug til Moí (se nedenfor om dette Navn), - Af Skjekkeland og Seland ved jeg ikke at give nogen Forklaring, som kunde agtes for mere end et løst Indfald. Seland kunde efter Formen nok være *Sæland, af sær (Sø), men flere af de ikke faa Gaarde, som have dette Navn, ligge ikke i Nærheden af noget Vand.
Af de Navne, som ere sammensatte med Li eller Lien, ere flere let forstaaelige. Aarlien er udentvivl sammensat med ár, Genitiv af á, en Aa. Dyrli, ligesom ogsaa det ikke langt derfra liggende Dyrstøl (nu efter Udtalen ofte skrevet Dyrstad) kan forklares baade af dyr, Dyr, og af det især før meget brugte Mandsnavn Dyre. I Geiskeli findes et Ord Geisk-, som danner det første Led i ikke faa Stedsnavne, især i de nordlige Landsdele, men hvis Betydning hidtil ikke er sikkert oplyst. Paa flere Steder er der Omstændigheder, som tale for, at det har været Elvenavn; det kunde isaafald mulig vare ligebetydende med et paa enkelte Steder sikkert forekommende Elvenavn Geis eller Geisa, hvis Betydning synes at være: den voldsomme.
Lone (*Lonar) er Flertalsformen af et endnu tildels i beslægtet Form brukt Ord 1ón, et strømløst sted i en Elv. Gaarden ligger mellom to ved Udvidelse af Elven dannede Smaasøer. Lunkenskaar kaldes nu Lien. Da det første Navn altsaa ikke længere er i Brug, kan Rigtigheden af dets Form ikke kontrolleres gjennem Udtalen; det klinger besynderligt og er sandsynligvis forvansket.
Moi, der udtales med Tvelyd, altsaa som en Stavelse, er visselig intet andet end Dativformen i Ental (mói) af mór, Mo. Navnet træffes flere Gange paa Strækningen fra Vestre Nedenes til Dalene sydligst i Stavanger Amt. At Dativformen af de oprindelige Gaardnavne nu er blevet Hovedformen, eller Navnets eneste Form, forekommer nok saa almindeligt, og er naturligt af den Grund, at Navnet oftest hørtes i denne Form (med Tilføielse af «paa» eller «i»). Adskillige andre Exempler herpaa findes her i Bygden; Sande, Lande, Aase, Hamre ere saaledes alle oprindelig Dativformer.
Af de med Nes sammensatte Navne maa særlig mærkes Liknes, hvorefter Hovedkirken har Navn. Den gamle Form er Leiknes. Første Led i Navnet er udentvivl leikr, Leg, og Navnet er rimelig at forklare deraf, at her i gamle Dage har været Samlingssted for Egnens Befolkning til Lege og lignende selskabelige Fornøielser. Det er ikke faa Gaarde i Landet, hvis Navne have sit Udspring deraf; Navne som Leikvang, Leikvold og det endnu ældre Leikvin (Leykin), nu skrevet i forskjellige Former, som Løken, Løge, Lekven, Lekve. – Sveigenes og andre Stedsnavne af denne Stamme maa have Sammenhæng med det endnu brugte Ord sveigja, at bøie, krumme.
Ved Oppofte er at mærke, at Gaarden ligger ved det samme Vasdrag, ved hvis Udløb i Fjorden man har Gaarden Ofte i Herred Sogn. Deraf følger, at Navnet oprindelig tilhører Elven og fra denne er overført paa Gaardene. Ved Sammenligning med andre Steder, hvor dette Navn findes, og hvor dets gamle Form kjendes, viser det sig, at Stamordet er alpt, ogsaa brugt i Formen elptr, en Svane. Dette Ord findes i en Mængde norske Stedsnavne, men har i Nutidens Udtale antaget mange afvigende Former (Alt-, Elt-, Eft-, Ept-, Ekt-, Ett-, Ert-, Oft-, Opt-, Olt-, Økt-, Øft-, Ørt-). Ialfald i de allerfleste Tilfælde ere disse Navne, ligesom her, ikke at forklare direkte af Fuglens Navn, men af Fuglenavnets engang vidt udbredte Brug som Elvenavn. Kun meget faa af de saaledes benævnte Elve have forøvrigt bevaret Navnet til vore Dage.
Rafoss nævnes i flere gamle Breve, og man ser af dem, at Navnets gamle Form er Ra<larfoss. Første Led er Genitiven af det gamle Ord röð, der findes i Betydning dels af «Rad, Række», dels af «Grusvold» (Ra er saaledes paa Østlandet det almindelige Navn paa de i Istiden dannede Grusbanker, som strække sig langs begge Sider af Kristianiafjorden i nogen Afstand fra Søen.) Med nøie Kjendskab til Stedforholdene vil det maaske være muligt nærmere at bestemme, hvilken Tanke man kan have havt med at give Fossen dette Navn. Det findes paa flere Steder; en Gaardpart i Nissedal i Telemarken heder ogsaa Rafoss, og i Hornes i Raabyggelaget er der en Rafosshei. Rudlend (*Ruðlendi) betyder: opryddet Jord og bruges endnu i denne Mening i Sætersdalen og i Telemarken. Røinebuen kan forklares af det foran i Anledning af Røinesdal omtalte reynir, Rognetræ.
Skranefjeld kommer vel af skran, der endnu paa nogle Steder bruges i samme betydning som skrinn, mager, ufrugtbar.
I Solbarm maa det sidste Led være det endnu meget brugte Ord barm, Kant, Rand. Den vanlige Skrivemaade Solbarum har formodentlig sit Udspring af en Skrivfeil, som engang langt tilbage i tiden er indløbet i en Jordebog.
Solbjør er efter Udtalen den rigtige Form, ikke Solberg, som man nu almindelig skriver. Solberg og Solbjør (i gammel Form Sólberg og Só1bjørg) ere to sproglig forskjellige Navne, om end med samme Betydning, I aldfald i Regelen synes Gaarde med disse Navne at ligge paa Østsiden af en Høide; det lader til, at de ere kaldte saa, fordi man ser Solen gaa ned bag dem.
Solbjørum hører til de oftere ovenfor omtalte Navne, hvis Rigtighed bli-ver tvivlsom, fordi man ikke kjender dem gjennem Udtalen (Stedet kaldes nu Rudlend).
Med Spillebrok er det samme Tilfældet, da det nu brugelige Navn er Øigaren (Ødegaarden). Det er mulig et af de mange Stedsnavne, som have sin Oprindelse af, at Bygdens Spillemand engang har boet paa Stedet.
De med -stad (i gammel form -staðir) sammensatte Navne ere ikke saa mange i Kvinesdal, som de gjennemsnitlig ere i Landets Bygder. Røinestad og Dyrstad, der ialfald tildels skrives saa nu, gaa fra, da de, som foran bemærket, oprindelig have hedet Røinesdal og Dyrstøl. Tilbage blive da Raustad, Jerstad, Slimestad, Gullestad, Gjemlestad og Narvestad. Det viser sig ved nærmere Undersøgelse af Navnene paa -stad, at de i Regelen, om ikke altid, ere dannede ved Sammensætning enten med Personnavne eller Personers Tilnavne, eller ogsaa med Elvenavne. Dette bekræfter sig ogsaa her. Raustad forklares naturlig af Mandsnavnet Rauðr (*Rauðsstaðir), Jerstad af Jarpr (*Jarpsstaðir), Narvestad af Narfi (*Narfastaðir) og Gullestad af Gulli (*Gullastaðir). Ogsaa Gjemlestad har sandsynligvis saa-dan Oprindelse. Navnet findes paa to Steder til, i Bjelland og i Gloppen i Nordfjord. Den sidste Gaard (nu udtalt Gjemmestad og oftest skrevet Gimmestad) nævnes i mange gamle Breve og skrives i de ældste af disse Gemlistaðir, hvilket vist er Navnets gamle Form ogsaa paa de to andre Steder. Til Forklaring af det kunde man tænke sig, at der engang har varet et Mandsnavn Gemlir (vilde betyde «Gamlingen»), afledet af Gamall, der be-viselig har været brugt som Navn paa Mænd. Ellers findes gemlir i de gam-le Skaldes Sprog som Navn paa Ørnen og Høgen; dette kunde nok have gi-vet Anledning til, at det blev brugt som Tilnavn til Mænd, og Gaardnavnet kunde have sin Oprindelse deraf.3 Af Elvenavn kommer ganske vist Slimestad. Til et Elvenavn, svarede til dette Navns første Led, er der flere Spor; en Elv i Aamot i Østerdalen heder Slemma, og i Røken ved Kristianiafjorden findes der en Gaard, liggende ved Udløbet af en Elv, af Navn Slemmestad (i Middelalderen skrevet Slimastaðir). Af et nar beslæg-tet Elvenavn er bl. a. Bygdenavnet Slemdal (Sleimdalr) østenfor Skien at forklare.
De mange med Støl sammensatte Navne her i Bygden maa vistnok have sin Oprindelse deraf, at der paa Stedet først kun har været, hvad der endnu tildels kaldes «en Støl», d.v.s. en Malkeplads paa en langt fra Gaarden liggende Græsgang (forskjellig fra «Sæter» og «Sæl» derved, at der ikke findes nogen Bebyggelse eller ialfald kun en meget tarvelig). De i denne Egn talrige Navne paa -støl tilhøre nok ogsaa stadigt Heiegaarde, der kunne antages at være af forholdsvis sen Oprindelse. Af de herhen hørende Navne er Eftestøl dannet af det foran, ved Oppofte, omtalte gamle Elvenavn Elpt.
Hetlestøl maa have hedet *Heslistöðull, sammensat med hesli, der er dannet
af Trænavnet hasl paa samme Maade som birki af bjørk o. lign. (se ovenfor
ved de med Land sammensatte Navne). Knarvestøl er maaske at udlede af
knarva, der egentlig betyder: gnave, tygge paa, men paa sine Steder ogsaa
har den afledede Betydning: arbeide sent og smaat. Knibestøl kommer for-
modentlig af Fjeldnavnet Kniben (Knipen), som forekommer hist og her
omkring i Landet (f. Ex. Hornskniben i Lyngdal, Onsøknipen østenfor
Kristianiafjorden). Østestøl kan enten være en Udtaleforandring af Øfftestøl
(øverste Støl) eller ogsaa være sammensat med Mannsnavnet Eysteinn, som
den vanlige Skrivemaade Østenstøl forudsætter.
Valdro, som Navnet er skrevet i den nye Matrikel efter Udtalen, eller Valdrio, som der sædvanlig har været skrevet siden 17de Aarhundrede, da Gaarden først kom ind i Jordebøgerne, er vanskeligt at forklare. Man kunde gjette paa, at der virkelig, som den sidst anførte Skrivemaade antyder, har været et j i Navnet etter r, og at det er sammensat med det gamle Ord rjoðr, aaben (ryddet) Plads i Skov (endnu brugt i Telemarken i Formen Rjo).  Isaafald kunde den gamle Form have varet Vallarjodr, af völlr, Vold, at j  var faldt bort i Udtalen, lod sig nok forklare.
Vindskei er sikkert intet andet end det gamle vindskei6, Kantfjxl paa Gavlen af et Hus (endnu brugt, tildels i Formen Vindski). Der har formodentlig været noget i Stedets Situation, som den, der fandt paa Navnet, synes sig at kunne sammenligne med en Vindski.
Øie har oprindelig lydt Eyjar, Flertal af ey, det samme Ord som Skriftsprogets «0», men i det gamle Sprog ogsaa brugt i Betydningen: lavtliggende Strækning ved Vand. I denne Betydning ligger det til Grund for en Mængde Stedsnavne, af hvilke Solør (s61eyjar) og Øier i Gudbrandsdalen (Eyjabu) kunne nævnes som de mest bekjendte.
Øirutle er et Navn, som sees at have voldet de Folk, som have havt med Jordebøgerne at gjøre i senere Tider, meget Bryderi; det skrives i flere forskjellige urigtige Former (som Øirottel, Øirotel, Øiratel). Øirutle bør skrives efter Udtalen, som er det eneste sikre, man her har at holde sig til. Hvad Forklaringen angaar, turde det være muligt, at Ordet er at dele Øi-Rutle, og at sidste Led er det Rutl- eller Rusl-, som forekommer i adskillige Stedsnavne, især i Bergens Stift, men ogsaa ialfald paa eet Sted her i Nærheden (Rutlevandet og Rutlebxkken i Herred Sogn, nær Ofte). Ordet kan hænge sammen med rusla (rutla), der nu findes i Bygdemaal i Betydning af «larme, rasle, drønne», en Betydning, som særlig passer til Elvenavne. Det første Led Øi- kunde tænkes at have sin Oprindelse deraf, at Gaarden engang havde ligget under Øie som Underbrug.
Det vil sees, at temmelig mange af Bygdens Gaardnavne ere forbigaaede i de ovenfor meddelte Oplysninger. Jeg har ikke medtaget dem, hvis Forklaring maatte antages selvforstaaelig, ialfald for enhver, som kjender Egnens Maal, og jeg har maattet lade adskillige ligge, fordi jeg ikke kunde give noget sikkert Bidrag til at oplyse dem. Ogsaa blandt dem, jeg har beandlet, er det jo mange, ved hvilke der blot er givet halv eller tvivlsom Forklaring; i flere Tilfælde har jeg f. Ex. nok kunnet paavise, at Gaardens Navn skrev sig fra et Elvenavn, men ikke kunnet angive dette Navns betydning, og i andre Tilfalde har jeg maattet lade mig nøie med en Gisning, eller med at pege paa forskjellige mulige Forklaringer. Videre er det ikke let at naa for Tiden; man er endnu ikke kommen stort længere end til Begyndelsen med at granske vore Stedsnavne, og dette Arbeide, saa interessant som det er, og saa meget Udbytte, som det kan ventes at ville komme til at give til Oplysning om Landets Forhold i Fortiden i forskjellige Retninger, er baade vidløftigt og vanskeligt. En af de største Vanskeligheder er, at Stedsnavnene i sin Oprindelse for en stor Del gaa saa langt tilbage i Tiden, at de tilhøre et ældre Trin i Sprogets Udvikling, end hvad vi ellers kjende af gammelnorsk Sprog. En anden Vanskelighed ligger deri, at de allerfleste Navne nu kun kjendes i skriftlig Form fra de 2-3 sidste Aarhundreder, saa at man savner den Hjælp, man vilde have havt ved at se dem skrevne i ældre og mere oprindelig Form. Dette gjælder særlig i disse Egne, hvorfra man kun har bevaret meget faa Breve fra Tiden før 1500 og ingen Jordebøger, aldre end den Tid.
Stedsnavnene her i Kvinesdal gjøre i det hele ikke Indtryk af gjennemsnitlig at høre til de ældste. Af sammensatte Gaardnavne, hvis Ælde forholdsvis bedst kan bedømmes med det Kjendskab, vi for Tiden have til Sagen, savner man her ganske de paa -vin og -heim, som ere de utvivlsomt ældste, og som overhovedet kun forekomme meget sparsomt i Lister og Mandal Amt. Af andre sammensatte Navne, hvis Alder nogenlunde kan bestemmes, har man her i Mængde de paa -land og adskillige af dem paa -stad. Begge disse Klasser af Navne, især den sidste, har man mange af paa Island, der som be-kjendt bebyggedes, hovedsagelig af Nordmænd, i Tiden nærmest før og efter 900 e. Kr. Ved den Tid maa altsaa i Norge have været almindelig brugt at danne nye Gaardnavne med disse Sammensætningsled, og det vil neppe være for dristigt deraf at slutte, at saadanne Navne i Norge neppe kunne an-tages at være mere end høist 1-200 Aar ældre.
Selvfølgelig kunne mange af de sammensatte Navne (saadanne f. Ex. som Fede, Øie) have adskillig høiere Ælde. Her, som andensteds, ere vist ogsaa adskillige af de ældste Navne i Tidens Løb forsvundne ved Deling af Gaardene og paa anden Maade. Oldsagerne viser allerede efter det ufuldkomne Kjendskab, vi nu have til deres Forekomst her, at der maa havt været adskillig Bebyggelse i Dalen i den senere Del af den ældre Jernalder, 500-800 e. Kr.; man kjender ikke faa Gravfund fra den Tid, som ere fremkomne i de sidste 100 Aar (deriblandt eet saa høit oppe i Bygden som paa Øvre Røinesdal). Oldsager fra tidligere Aarhundreder ere endnu ikke fundne, men der er vist al Grund til at tro, at der har boet Mennesker her adskillige Aarhundreder før 500. Især efter Stedsnavnene maa det dog antages, at Bebyggelsen længe har været meget sparsom og først i de sidste Aarhundreder af den hedenske Tid har faaet videre Udbredelse.

1 Jeg sætter en Stjerne foran de oldnorske Former, naar jeg ikke har disse fra gamle Breve eller andre gamle Skrifter, men blot har sluttet mig til, hvorledes de have lydt.
2 Forekommer i et gammelt Brev.
3 Skrivemaaden Hjemlestad, som tildel s har været brugt, er et nyt Paafund fra det 18de eller 19de Aarhundrede.

Uddrag af Norske Bygdesagn samlede af Dr. Ludvig Daae

Tolvhjørhelleren i Siredalen
Høit oppe i Siredalen «paa det vilde og øde Fjeld og Udørken» skal engang have været fem Bondegaarde. De havde ikke Raad til at holde Præst og heller ikke til at bygge Kirke, fordi der ikke var Tømmer. De valgte da en stor Hule eller Heller, der kan rumme hundrede Mennesker, til Kirke og kom der sammen for at bede. Udenfor begravede de sine Døde. Biskoppen af Stavanger fik tolv Kjør for at indvie Helleren, og deraf fik den sit Navn. Alle Bønderne paa disse fem Gaarde døde ud i den store Mandedød. Ogsaa denne Hule maa have staaet i Ry for sin Hellighed i de omliggende Bygder, thi i Sætersdalen gaar det Sagn, at to ældgamle Dørplanker med høist mærkelige Udskjæringer fra Valle Kirke oprindelig skulle have været «kraatede» til Prydelse for Tolvkjørhelleren af to Piger, og at de engang skulle have staaet i Helleren.

Hr. Jørgen Thomassøn i Kvinesdal
En rig Bonde i Kvinesdal, Thomas, som eiede de to store Gaarde Øvre-Egeland og Rødland, og maa have levet i Slutningen af det 16de Aarhundrede, havde tre Sønner. Engang saa han de tre Smaagutter beskjæftigede med at bygge for Moro Skyld. Han spurgte dem da alle tre efter hverandre, hva de byggede paa. Den ældste svarede: «paa en Flor» (Fjøs), den anden sagde, at han byggede paa en Stue, men den yngste, Jørgen, at han vilde bygge en Kirke. Thomas tog da dette som varsel om, at Jørgen var bestemt til at blive Prust, og sendte ham til Danmark for at studere. Da Jørgen endelig kom præstelært hjem igjen, forstod han, at «Munken» hjemme i Kvinesdal prækede falsk Lære. Et helt Aar igjennem satte han sig nu hver Søndag lige under Prækestolen, hvor Munkepræsten ikke kunde se ham, og skrev op, hvad denne sagde. Saa reiste han til Kjøbenhavn igjen, anklagede Munken for Kongen og fik selv Kongebrev paa Kaldet. Hemmelig vendte han hjem og kom ukjendt tilbage over Fjeldene en Søndag Morgen. Indhyllet i en lang Kappe gik han ind i Kirken, holdt sig stille, indtil Munken var færdig med sin Præken, og gik saa selv op paa Prækestolen, fortalte, hvem han var, og oplæste sit Kaldsbrev. Nu rømte Munken, forfulgt af Almuen, og forsvandt paa en Hei. Hr. Jørgen levede i mange Aar som Præst i Kvinesdal, og hans Søn, Jørgen Jørgenssøn, fik Kaldet efter ham. Han fik ogsaa opført en ny Kirke i Dalen, der stod lige til 1837. Den gamle Thomas skjænkede i sin Glæde over at se Sønnen som Præst et stort Stykke af sine eiendomme til Præstegaarden, hvis Udmark det endnu udgjør.

Den vise Hr. Søren Schive
I Bjellands Præstegjeld i Mandalen har der været tre Præster efter hinanden, som alle hed Søren Schive, Fader, Søn og Sønnesøn. De havde Kaldet i over hundrede Aar (1670 - 1782). Den ældste af dem lever endnu i Almuens Erindring, ikke alene i Bjelland, men rundt omkring i en vid Omkrets som en «vis» Mand, der stod i umiddelbar Forbindelse med Aanderne og kunde forudsige tilkommende Ting. Han skal ikke alene have været en nidkjær Præst, men ogsaa en vældig Jæger og drev ivrig paa Tømmerhugst og Trælasthandel i flere Bygder. Før han kom til Bjelland, skal han have oplevet mange eventyrlige Hændelser, og man mener, at han har været Skibspræst paa en Ostindiefarer, og at han har døiet meget ondt i tyrkisk Fangenskab. Han døde i 1705 paa sin Eiendomsgaard Fede i Kvinesdals Præstegjeld, hvorfra hans Lig førtes til Bjellands Kirke. Han skildres som en sværlemmet og stærk Mand med uhyre Skjæg, der i Et og Alt levede paa Bondevis og gik til sine Annexer om Vinteren paa Skier.
Af de Fortællinger, man har om gamle Hr. Søren, er den udførligste nedskreven af en af hans egne Sønnesønner i Søgne Kaldsbog. Hvor selsom den end er, maa der dog vel altsaa være et og andet sandt Træk deri.
Hans Fader var (siger Sønnesønnen) Thorn Schive, kongelig Foged i Stavanger. Denne sendte ham til sin Broder, en meget rig Kjøbmand i Throndhjem, hvor han kom i Latinskolen. Det hændte sig, at Kongen kom til Byen og boede hos Kjøbmand Schive en Uges Tid. Ved Afreisen lod han ved en af sine Herrer tilbyde sin Vert en Naade. Denne svarede, at det var ham Naade nok, at Hans Majestæt havde boet i hans Hus, men han havde en Brodersøn, som han vilde bede Kongen at tænke paa. Søren fik da Lov at kysse Kongens Haand og fik Løfte om Befordring i sin Tid. Nogen Tid efter reiste Søren til Kjøbenhavn for at blive Student. Farbroderen forærede ham nogle tusinde Daler, og Kongen gav ham siden ogsaa Penge til at reise udenlands for. Han kom til Wittenberg og «de fleste europæiske Akademier» og var borte i syv Aar. Da han kom tilbage, var han en Tid «den da levende Prindses Informator», men blev snart «atter befalet at udreise og gjøre sig bekjendt med kongelige Hoffer». «Thi reiste han atter udenlands i fjorten Aar, ei alene i Europa, men og i Asia.» Han steg til Ritmester i Italien, Juris consultus i Frankrige og Løitnant i Rom under Paven, men maatte skjule sig paa Inkvisitionsdagen. I Persien blev han overfalden af Røvere. Dog reddede han en Vexel paa femhundrede Daler paa Ispahan, som han lagde ind i en Bog, mellem Truet og Læderet. Da nu røverne saa Bogen, kastede de den i Ansigtet paa ham, skjeldte ham ud, og lade ham beholde den. Da han kom tilbage til Kjøbenhavn, var Kongen, hvis Naadeløfte han havde modtaget, død. Endelig paatog han sig en Løitnantsplads i Kjøbenhavns Beleiring og modtog desangaaende en Attest af Oberst Krag, dateret 1659, 18de April. Tilsidst, kjed af sin slette Skjebne, nedlagde han sin Pomp og antog Studenterhabitten, søgende et Præstekald, som ham og blev forundt. Men, bedragen af et Rygte, søgte han det farlige og vanskelige Bjellands Kald, da der sagdes hannem, det var et Jagtkald, ja efter Bjørne, Ulve og Røvere. Nu kom ham nogle Penge, han havde staaende i Hamborgs Bank, vel tilpas til at opbygge og forbedre Præstegaarden, bestride Processer med Kjemper og Hedninger i sit Kald og oplære sine Børn. Han var den første Præst i det Kald, som fik sine Børn oplærte og de fleste i honnet Stand. Det er i Særdeleshed at mærke, at han bar alle Ting med Taalmodighed, ja lod sig skjære en sort Kappe af Vadmel, sigende: En Hyrde maa klæde sig i Faare-Habit for derved endog at vise sin Kjærlighed.» Saavidt Sønnesønnen.
Da Hr. Søren engang var ude paa Tømmerflødning i Kvinesdal og med sin Baadshage gik langs med Elven, mødte han en Løitnant Frønsel med et Fruentimmer. «Kommer du der, du gamle skjæggede Præst med din Baadshage ?» sagde Løitnanten. «Kommer du der med din H... ?» svarede Hr. Søren. Løitnanten trak sin Sabel og vilde gjennembore Præsten, men denne «satte ham ved sine Trolddomskunster fast» med de Ord: «Nu skal du staa der, til jeg løslader dig.» Og Løitnanten maatte staa der i atten Timer.
Et lignende Sagn om Hr. Søren er henlagt til Ørevandet i Aaseral.. Da den vise Hr. Søren Schive engang roede paa dette Vand, mødte han, heder det, en Kaptein med nogle liderlige Fruentimmer. Han begyndte at skjende paa Kapteinen, og denne gav ondt fra sig igjen. Da standsede Hr. Søren hans Baad, saa at Rorsfolkene, hvormeget de end anstrengte sig, ikke kunde faa den af Stedet. Efterat nu Kapteinen i lang Tid havde skjeldt Hr. Søren ud, maatte han endelig frie Rorsfolkene i at bede Præsten om Forladelse, og om at slippe løs. Da øste Hr. Søren et Par Gange Vand op med sin Haand bag Baaden, og strax blev Kapteinen løst.
Næsten ved alle Vasdrag i Lister og Mandals Amt fortælles Sagn om, at Hr. Søren Schive, hvergang Tømmer havde samlet sig i smale Strømme og Fosser, og ingen Anden formaaede at løse det, blot behøvede at kaste sin Snusdaase ud i Fossen for at faa det klart.
	Paa sine Reiser til Annexerne blev Hr. Søren ofte buden ind til Bønderne for at tømme en Bolle 01. Sommetider hændte det da, at han sendte Bud til den forsamlede Kirkealmue med den Hilsen: «Idag kan I have Lov, mine Børn.»
Hr. Sørens Søn og Kapellan, Hr. Søren den anden, var hjemme i Bjelland, da der kom Budskab om Faderens Død i Kvinesdal. Han reiste da øieblikkelig til Kjøbenhavn for at søge Kaldet og skaffede sig Reisepenge ved at pantsatte en Sølvkande til Knut Finsland. «Paa hans Reise stimlede Folk sammen overalt, ikke alene i Norge, men langt ind i Sverige, saasnart det rygtedes, at det var en Søn af Bjellandspræsten, der kom, og gave ham fri Skyds og alt, hvad han forlangte.» Søren den andens Søn, Hr. Søren den tredje, søgte og fik Kaldet 1737, anbefalet af Biskop Kærup «som den, der fremfor andre kunde prædike det af Almuen i Bjelland bedst forstaaelige gamle norske Fjeldmaal.» Hans Død skal være fremkaldt ved et Slagsmaal ved Hordnes Kirke i Evje, hvor «en Embedsmand, Vahr i Faret», kastede Præsten ud af Vinduet.

Stig Bagge
	I vor Historie forekommer paa Reformationstiden ikke saa sjelden en Mand ved Navn Stig Bagge, der lunge var i Henrik Krummedikes og Eske Bildes Tjeneste paa Bergenhus, senere (1536) ved den sidste af sine indflydelsesrige Herrers Hjælp selv opnaaede at forlenes med Lister Len, men omsider fik en brat Død i Nederlandene, hvorhen Christian III havde sendt ham som Speider. Han blev nemlig her fangen under Kysten af Zeeland og lagt paa fire Steiler, hvorover Kong Christian i Skrivelser til flere fremmede Fyrster meget beklagede sig. Stigs Fader var en af og til i Diplomer forekommende Mand fra Vestlandet, Gasse Thorkelssøn, der omtrent 1530 holdt til i Mandal, men synes at have havt sit egentlige Hjem i Kvinesdal. Da sønnen var død, skrev Gasse 1543 til Eske Bilde fra sin Gaard Radefos (Rafos i Kvinesdal) et endnu bevaret Brev, hvori han ved Siden af sin Sorg ogsaa udtaler sin Stolthed over, at Sønnen havde indehavt en kongelig Forlening, og indstændig bad om at faa Lov til at beholde Lensbrevet «til en Husvalelse, paa det Ingen udi Fremtiden skulde tilsige min Slægt, at min Søn dette Len jo haver havt af en Konge og Herre.» Høist sandsynlig har Gasse hørt til den synkende norske Adel og derfor ment i Lensbrevet at have et Vidnesbyrd, hvorved Slægten kunde godtgjøre sin Stand.
Som Lensmand i sin Hjemstavn paa Agdesiden var Stig Bagge en streng Herre, hvilket forresten nok kunde tiltrænges, da Almuen var meget urolig og, som stedse har været Tilfældet paa den Kant, uvillig til at betale Skatter og Ydelser. I et Nabolen, Robyggelaget, udbrød endog et Slags Opstand, der ogsaa forplantede sig ind i Stigs Len. Atten Bønder droge under Anførsel af en saakaldet «Hune» til Kongsgaarden Nedenes, traf der Fogden paa Sengen og dræbte ham ved atten Saar, og droge saa mange Miles Vei til Gaarden Egeland, udentvivl Ytre Egeland i Kvinesdal, hvor Stig boede, for og saa at dræbe ham. Stig Bagge var heldigvis ikke hjemme, men samlede siden Folk og tog Anføreren for Oprøret selv fjerde til fange. De Fangne tilstode, «at det havde været deres Agt og Mening at ihjelslaa alle Fogder og Lensmænd og siden reise menig Mand og gaa al Verden rundt for at udrydde Fogderne.» I det hele blev Stig Bagge, som Peder Claussøn bemerker, «Bønderne for stiv og lod mange oprøriske gribe og rette.»
Denne Mand, at hvis virkelige Historie her er fortalt det vigtigste, lever endnu i Sagnet i Kvinesdal. Naar man paa en Vei møder en Mand, der rider eller kjører hurtigt og kjækt, heder det: «De’ e’æ kje Stig Bagge, sem kjeme ?» Paa heien ved Rafos skal Stig have nedgravet en kjedel Penge, «just der, hvor Solen kommer først paa og skinner længst» o.s.v. Men foruden disse Smaastubber fortælles der ogsaa følgende Sagn, i hvilke Stigs Navn er faldet ud, men som dog aabenbart staa i Forbindelse med ham.
Et Stykke ovenfor Liknes Hovedkirke i Kvinesdal er der en rund Aas, som heder Engelaasen, og hvorfra der er en smuk Udsigt over Dalen. Bag Aasen strækker sig en Mo, Englemoen. Her skal «paa den Tid, den gamle Kirke blev bygget», have staaet et Slag med «Engelskmanden», som havde gjort Indfald og brændt Skovene paa flere Heier i Omegnen. Nogle sige, at en Mand fra Gaarden Egeland anførte Kvinesdølerne og jagede Engelskmanden paa Flugt ved sammen med sine Sønner at skyde paa dem, idet de idelig red rundt en Haug «Endeløshaugen», og derved indbildte Fienden, at de vare stærkere i Antal, end de virkelig vare. Andre paastaa, at det vare Manden paa Rafos, som var Høvding. Han var, heder det, allerede i Forveien en rig Mand og fik nu ved denne Leilighed et saa stort Bytte, at han besluttede at foretage noget Stort.
Gaarden Rafos har navn efter Kvineselvens største Fos, Rafossen, der er vidt bekjendt i det hele Amt. Her skyder Vandet ud gjennem Klipperne, ligesom af en Rende, saa at man stundom har ligget under Fossen mellem Klippen og Vandstraalen med en Pram; naar nu Laxen sprang op i Fossen, hændte det, at den faldt i Prammen, «men det er et farligt og voveligt Fiskeri». Det fortælles ogsaa, at en Mand forfulgte sin Broders Banemand til Rafossen, og da Banemanden ikke kunde undkomme paa anden Maade, vovede han at springe over «Struben paa Fossen, henved 12 Alne,» og kom lykkelig over. Forfølgeren sprang efter og faldt i Vandet, men den Anden trak ham op og reddede hans Liv, hvorfor han da strax tilgav ham Broderens Drab.
Fiskeriet i Rafossen vilde nu Seierherren fra Englemoen gjøre sig rigtig fordelagtigt. Han besluttede at bruge sit Bytte til at kjøbe en uhyre Blyplade for med den at beklæde Elvebunden under Fossen og saaledes at kunne se enhver Fisk, som kom op i Hølen. For at kjøbe Blyet gjorde han en Reise til England, men da han kom did, blev han gjenkjendt af nogle af dem, han havde overvundet paa Moen, og derfor tagen tilfange og dræbt i en Spigertønde.
Paa Englemoen opgraves endnu af og til gamle Vaaben. Muligens kan der i sin Tid have fundet Sted en Kamp mellem Bønderne og en engelsk eller skotsk Sørøverbande, thi saadanne Fribyttere gjorde stundom virkelig Landgang paa Vestlandet i sextende Aarhundrede; enkelte Gange greb ogsaa Almuen til Modverge, f.Ex. i 1557 ved Egersund, hvor endel franske Sørøvere bleve dræbte.

Valborg i Faret
Paa en sort, forøvrigt aldeles skaldet Fjeldvæg bag Liknes Hovedkirke i Kvinesdal er der en Plet, som er bevoxet med hvid Mose og ligner en Kvinde med et Barn paa Armen. Hertil knytter sig følgende Sagn. Tvers overfor Kirken boede en rig Kone Valborg, som eiede de to store Gaarde Aamot og Gullestad. Hendes Levetid falder rimeligvis i det sextende Aarhundredes anden Halvdel og det syttende Aarhundrede, og hun siges at have været en meget anseet Kone, saa at Folk brugte at true hverandre med at klage til «Mor i Faret», dersom nogen fandt sig fornærmet. Hun skal ogsaa have «forpagtet Tobakshandelen i hele Lister Len». Valborgs Hus paavises endnu ved Sundstedet Faret, som oprindelig var en Del af Gullestad. Men ikke fornøiet med sine store Eiendomme, vilde hun ogsaa «for at kun-ne gaa til Kirke paa sin egen Jord» tilegne sig Pladsen Liknes. Ved en Markegangsforretning der leiede hun to Mand til at lægge Muld fra Faret i sine Trætøfler for at kunne sværge paa, at de «stod» paa hendes Jord. Til Straf for denne Ugudelighed blev hun efter Døden flyttet op i Fjeldet, og hendes Barn maatte følge hende, fordi det «havde givet Moderen Hug». Om en af de to Menedere fortælles, at da hans Lig skulde begraves og derfor før tes ned ad en brat Li (Aasekleven), satte der sig en Ravn paa Kisten, der dog strax fløi bort, men derefter var den hidtil tunge Kiste bleven meget lettere at bære.

Liknes med kirken tegnet av Jørgen Brochmann i 1869. Vi ser tydelig husene på Gullestad bak til høyre. Lenger framme Åmot og til venstre for kirken Faret.

Skraas overfor hint Fjeld paa samme Side som Kirken, men høiere op i Dalen, sees paa en brat Klippevæg (som almindelig kaldes «Helvede») en Figur, dannet af sort Mose, der har slaaende Lighed med en Mand. Det er Valborgs Mand, som, fordi han ikke lod sig afskrække ved sin Hustrues Skjebne, har faaet Plads her for en lignende Brøde. Han var stevnet til Things og for en Dommer, der var kjendt som en streng Mand og havde for Skik at stevne Folk til at møde, førend Solen randt. Valborgs Mand kjendte vel denne Dommerens Sædvane, men mødte alligevel først langt ud paa Formiddagen og svor endog paa, at han ikke var kommen forsent, fordi han den Dag ikke havde seet Solen rinde. Det var nemlig den Dag Graaveir. Han blev da sat i Fjeldet, saa at han og hans Hustru bestandig skulde kunne se over til hinanden. Det heder ogsaa, at Valborg havde taget til sig en Pige, der kaldte hende Moster. Mange friede til hende, men Alle fik Nei, indtil omsider en Østmand, der klædte sig af ved Nesset og svømmede over Elven til Faret, blev den lykkelige. Efter sin Død gik Valborg igjen for denne Søsterdatter.

Ole Vigedal
	I Midten af det attende Aarhundrede var der en Præst i Kvinesdal, Mads Andersen Horsens, en født Jyde. Han er den sidste, hvem Bygdetraditionen benævner ved Døbenavn «Hr. Mads». Han havde adskillige Børn, som alle gik over i Bondestanden. En af dem, Lisbeth Godtzen, var dog første gang gift med en «Student» (egentlig nok Kapellan hos Faderen) Ole Vigedal.
En Søndag havde denne Ole Vigedal præket i Hovedkirken og ved samme Leilighed ivret stærkt mod den Drik og Usædelighed, som gik for sig paa Pladsen Nesset lige ved Kirken, og nævnt endel af de værste Svirebrødre ved Navn. Om Eftermiddagen samme Søndag gik han ogsaa selv hen til Nesset for at tale for Drikkebrødrene. Men disse, der allerede havde faaet sig et godt Rus, bleve saa rasende, da de saa ham, at de stak ham ihjel og kastede Liget ud i en Bugt af Elven, der heder Knivsviken, som det fortælles, til Minde om denne Begivenhed. Liget drev ud i Søen og blev fundet igjen langt ude i Fjorden. En Retssag reistes, men Gjerningsmændene bleve ikke opdagede. Ikke desto fnindre er der endnu, efter mere end hundrede Aars Forløb, Folk i Dalen, der vide at nævne Hovedmanden for Forbrydelsen.
Vigedals Enke, Lisbeth, giftede sig, inden Aar var omme, med en Bonde paa Aamot og fik med ham flere Sønner. Alle disse, saavelsom ogsaa Moderens Søn af første Ægteskab, der hed Ole Vigedal ligesom Faderen, udvandrede til Holland, hvor det skal have gaaet flere af dem ret godt. Men den unge Ole Vigedal, der for tilsøs med en hollandsk Skib, faldt i Barbareskers Hænder og førtes som Fange til Tunis. Herfra fik han Anledning til at skrive hjem til sin Stiffader paa Aamot og bad ham om at faa udbetalt sin Fædrenearv for at kunne faa Løsepænge. Men denne havde ingen Lyst til at rykke ud med Arven, skjulte Brevet og svarede ikke. Ole døde i Fangenskab, og da Moderen endelig fik Sammenhængen at vide, sørgede hun sig tildøde.


