
BBF00 – Gravdal 
 
I dette fotoalbumet finner du bilder som er samlet 
fra hele Bjerkreim. Alle bilder er sortert etter 
gardsnavn i bygda som kommer alfabetisk. En del 
har ukjent fotograf.  
Bilder som finnes i «Bjerkreimboka band I, II og III» 
samt i «Bjerkreim før i tida band I og II», er ikke 
tatt med her. Og har bare tatt med bilder vi antar 
har almen interesse.  
Nye bilder legges ut fortløpende, så følg med! 
 

 
Gravdal. Dette bildet er tatt etter 1937.  Vi ser 
Møller Gravdals hus t.v., hvor omgangsskole i 
Gravdal i regi av menigheten Det Almindelige 
Samfund ble holdt frem til 1934.  I midten sees 
Peder Gravdals gamle hus hvor omgangsskolen vel 
ble holdt rundt 1935-1937.  I forgrunnen. Peder 
Gravdals nye hus fra 1937, hvor undervisningen 
foregikk frem til 1947. 
 

 
Det gamle ku-fjøset i Gravdal 1967. Dette 
steinfjøset hører til Møllergården "der oppe".   
Foto: John Bergsåker. 
 

 
Her ser vi t.v. Engel Marie Olsdatter Hetland.  Hun 
var ugift datter av Ola Olsen Hetland d.e., som kom 
fra Gravdal og som kjøpte gård i Søre Hetland i 
Ogna.  T.h. sitter ugifte Martha Gravdal, søster til 
Møller Gravdal.  De to damene klipper sauer i 
Gravdal, trolig en gang i 1920-årene. 
 

 

Saueklipping 1964. Petro Gravdal t.v. og søstera 
Konstanse Pauline Gravdal klipper, barna Paul og 
Lise Karin Gravdal ser på. 
 

 
Konstanse Gravdal kjører heim stokker en 
vinterdag i 1940-åre. "Dei der oppe" hadde etter 
utskiftningen tinglyst rett til å hogge skog på en 
teig hos "dei der ude".   Foto: Harald Gravdal. 
 

 
Petro og Konstanse Gravdal kinner smør som 
leveres til Bjerkreim Meieri. 

 
Folk i Gravdal: Foran huset til Møller Gravdal.  9 av 
personene på dette bildet (merket fet skrift) fikk 
sin skolegang i Gravdal. Bak fra v.: Kristine P. 
«Stine» Gravdal, lille Eilert Sleveland i armene til 
mor Lise Theodora Sleveland f. Gravdal, Petro 
Gravdal, Odd Gravdal, Lises mann Per Kristen 
Sleveland og Møller Gravdal som er far til Lise, 
Petro og Odd.  Foran fra v. er: Tonny Gravdal, Per 
Gravdal som var sistemann som fikk hele sin 
skolegang i Gravdal, Malvin Sleveland, Ola 
Tollefsen Gravdal, Magnhild Gravdal som fikk 
halve skolegangen sin i Gravdal, Petter Sleveland 
og Inge Sleveland.  Stine, Tonny, Per og Magnhild 
er søsken.  Foto fra Konstanse og Petro Gravdals 
fotosamling. 
 

 
Ukjente folk og ukjent sted, men lå i fotosamlingen 
til Petro og Konstanse Gravdal, trolig "noen 
skyldfolk" eller andre bekjente.  Hører vel ikke inn 
under Gravdal da? 
 

 
Regina 1902-1993 og Tollef Gravdal 1871-1960. 
 

 
Her ser vi Ola T. Gravdal med trekkspill, til høyre 
for ham står Petro Gravdal med nevøen Malvin 
Sleveland 1936-2012 i armen.  Gutten til venstre i 
bildet er kanskje en av Malvins brødre. 
 

 
På dette bilde ser vi fra v.  søsknene Konstanse 
Pauline Gravdal, Petro Gravdal, Lise Theodora 
Sleveland f. Gravdal samt Odd Gravdal, og helt t.h. 
sitter deres far Møller Gravdal.  De er avfotografert 
i det eldgamle huset til Møller Gravdal "der oppe". 
 



 
Det er antatt at den lave mannen er Møller 
Gravdal.  De to andre personene er ukjente.  Bildet 
tilhørte Petro og Konstanse Gravdal, Møllers døtre. 
 

 
Her ser vi fra v. NN, Odd Gravdal, NN og Konstanse 
Pauline Gravdal, vel ved ei av utløene i 
Gravdalsmarka, visstnok Låneløa. 
 

 
Dette er trolig Konstanse Pauline Gravdal som 
henter heim sekker med torv fra ei torvløe i 
Gravdals utmark, visstnok Låneløa. 
 

 
Usikkert men det skal være "der ude" i Gravdal vi 
ser i det fjerne.  I så fall skulle hesjene i forgrunnen 
tilhøre "dei der inne" i Gravdal.  Men her råder en 
viss usikkerhet. 
 

 
Ved ei kvern i Gravdal, fra v.:  Gravdalsøsknene 
Herborg Othea 1908-1941, Odd 1912-1990 og 

Petro Gravdal 1918-2012 m.fl., kanskje Lise 
Theodora 1910-2001 eller Konstanse Pauline 1912-
2000, visstnok fra tiden rundt Odd sin 
konfirmasjon, sist i 1920-årene.  
 

 
Søstrene Martha (1884-1980) t.v. og Hanne (1879-
1985) Gravdal. Hanne sto bl.a. på et ullvareutsalg. 
Hun ble 105, nær 106 år gammel. 
De bodde i flere år hos Kristofer Paul og Karoline 
Petrea Endresen i Duganeveien i Egersund.  
Karoline var fra Bjerkreim og var "god med de 
gamle".  Martha kunne være slagferdig.  Hun ble 
spurt om hvor gammel hun var, etter at hun ble 
pasient på sykeheimen.  "Eg e fem-å-nitti, 
 

 
Yngste datteren til Peder og Martha Gravdal, 
nemlig Magnhild 1937-2003 som ble gift Lindø. 
Hun står og holder nevøen Sverre f. 1944 i hånden.  
Han er sønn til Gudrun Alfrida Gravdal 1922-1981 
gift Grude.  Sjekk de flotte spytte sokkene og 
treskoene til Magnhild. 
 

 

Peder Olsen Gravdal 1842-1909, her trolig 
fotografert rundt 1895 da han ble valgt til assistent 
for Samfundets forstander "gamle Lomeland". Han 
kjøpte gård i Nodland i heia i Eigersund rundt 
1890.  Derav tok han navnet P. O. Nodland.  "Han 
Per" var menighetsforstander i «Det Almindelige 
Samfund» i Egersund og Helleland fra 1901 til sin 
død i 1909. 
 

 
Her er Møller Gravdal 1877-1975 (i midten) og 
sjåførlærer Karl Peder Endresen 1910-1977 t.h. 
foreviget utenfor kirken på Krossmoen rundt 1970, 
muligens i forbindelse med et bryllup. 
 

 
Klaus Sagland f. Bjerkreim 1889-1981 med hesten 
sin, rundt 1970.  Hesten står klar utenfor "stadlan".  
Klaus har vært til gudstjeneste i kirken på 
Krossmoen og er her på vei hjem.  På kjøretøyet 
skal storfolk kjennes.  Han og konen Amanda 
ankom kirken med hest og kjerre lenge etter at alla 
andre brukte bil.  Sønnen "Kabben på Sagland" 
ankom pr. moped. 

 
Ola "Jonsen" Gravdal 1902-1988 på jakttur ca. 
1970. 
 



 
Jonas «Vene-Jonas» Olsen Gravdal på besøk, og 
Petro Gravdal utenfor huset til Møller Gravdal. 
Jonas ugift f. 1877 d. 1977 (100 år gammel) bodde 
lenge i Åsane Ogna. 
 

 
Gunhild Olina Tollevdatter, født i Bjerkreim 
24.12.1836. Død 1912. Datter av Tolleiv Pedersson 
og Torgjerd Pedersdatter. Gift 05.11.1857 med 
Hans Hanson (f 24.12.1836) og bosatt på Ualand i 
Ogna.  
 

 
Gamle Ola Olsen Hetland f. Gravdal 1844-1943 
som bosatte seg på Hetland Søre i Ogna rundt 
1895, med konen Elen Margrethe Gabrielsdatter f. 
Homse 1855-1944. Her er de fotografert rundt 
1938 hos sønnen, privatskolelærer Ola Olsen 
Hetland d.y. utenfor sistnevntes hus på Birkeland i 
Helleland, hvor de gamle bodde på et kammers på 
loftet omkring 20 år fra ca. 1925. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


