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1. utgave 2018 - Bind I 

Skrevet av Ida Paulsen og Kjell C. Weding. Takk til Alf Bekkemellem for opplysninger om slektens historie. 

Det tas forbehold om eventuelle feil i boken. Med årene kan opplysninger ha gått tapt og det kan da ikke med 

sikkerhet påvises at alle grener er korrekte. 
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Kristian Lien-stien går fra 

Brynsås i Romedal til Klevfos 

på Ådalsbruk 

Leif Carlsen 
 

Lien  
 

Lars Larsen Gaustadeie (1799 – ) 

Født 1799 i Romedal på Hedmark. Gift med Helene Andersdatter Schøyeneie, født 

1804 på Løten. De hadde barna: 

(1) Lars Larsen, født 20/12 1828. 

(2) Syverin Larsen, født 7/12 1830. 

(3) Martinius Larsen Gaustadeie, født 24/12 1833, død 4/4 1897. Gift med Maren 

Olsdatter Grønlien. 

(4) Anders Larsen, født 22/12 1835. Angitt som tømmermann i 1865-tellingen for 

Romedal. Anders bodde da fortsatt hos foreldrene på Midtlund. 

(5) Helmer Larsen, født 17/2 1840. 

(6) Helene Larsdatter, født 1847.  

 

Angitt i 1865-tellingen som husmann med jord på Midtlund i Romedal, hvor det ble 

dyrket både havre og poteter. 

 

Martinius Larsen Gaustadeie (1833 – 1897) 

Født 24/12 1833 i Romedal, død 4/4 1897. Gift med Maren Olsdatter Grønlien, født 31/1 

1835, død 15/1 1922. Barn: 

(1) Ole Martiniussen, født 7/11 1859. 

(2) Lars Martiniussen, født 21/9 1861. 

(3) Kristian Martiniussen Graaberghaugen, født 1/5 1863. 

(4) Oline Marie Martiniusdatter, født 31/10 1867. 

(5) Helena Martiniusdatter, født 26/2 1871. 

(6) Anne-Marie Martiniusdatter, født 5/9 1873. 

(7) Olava Martiniusdatter, født 3/12 1876. 

(8) Nikolai Martiniusen, født 27/7 1879. 

 

Oppført i 1865-tellingen for Romedal som logerende på Hvalsbakken. Han var da skomaker.  

 

Kristian Martiniussen Graaberghaugen (1863 – ) 

Født 1/5 1863 på Grønlien i Romedal. Gift med Marte Marie Martinusdatter Bratvoldseie, født 4/7 

1869. De hadde barna: 

(1) Einar Kristian Lien, født 1888, død 1974.  

(2) Marie Mathilde Kristiansdatter Lien, født 25/8 1894, død 17/2 1974. Gift med Olaf Wien. 

(3) Ellevine Olaug Kristiansdatter Lien, født 8/5 1896, død omkring 1925. Gift med Helmer 

Alfred Hermansen, født 26/12 1895. 

(4) Eivind Asbjørn Kristiansen Lien, født 1899, død 1969. Gift med Inga Lien. 

(5) Erling Kvistgaard Kristiansen Lien, født 27/8 1901. 

(6) Ester Josefine Lien, født 19/7 1904. 

 

Folketellingen fra 1875 oppgir Martinus og Maren som oppsittere på 

Gråberghaugen. Kristian bodde på Romedal, og jobbet ved Klevfos 

Papirfabrikk. Han gikk til jobb hver dag 7,5 km fra Romedal til 

Klevfoss, arbeidet i 12 timer og gikk 7,5 km hjem igjen. Strekningen 

har i dag fått navnet Kristian Lien-stien av turistforeningen. Maren 

var nok sterkere enn folk flest, og det var en egenskap som kom godt 

med, langt til skogs som dette var.  

 

 

Lien 

Lars Larsen Gaustadeie 

gm. Helene Andersdatter 

Schøyeneie 

| 

Martinus Larsen 

Gaustadeie 

gm. Maren Olsdatter 

Grønlien 

| 

Kristian Martinussen 

Graaberghaugen 

gm. Marte Marie 

Martinusdatter 

Bratvoldseie 

| 

Eivind Asbjørn Kristiansen 

Lien 

| 

Leif Carlsen 

gm. Astrid Bekkemellem 

(Bekkemellem) 
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Gråberghaugen i Romedal, gnr. 62, bnr. 1. Også kalt 

Skarpnakken.  

Arbeidere ved Klevfoss Papirfabrikk, Ådalsbruk, 1926. Nr. 4 f.v. 2. rad: Kristian Lien. 

Det fortelles at en gang Martinus og hun bar korn til 

kverna i Dammen (Løten), ville Martinus sette seg ned 

og kvile, men Maren sa de bare skulle gå, og slik ble det 

også. Folkene i Gråberget vestre fortalte at hun kom dit 

og lånte plog, og den slengte hun på aksla og bar til 

Haugen. Det sies at hun også dro både harv og ard i 

åkeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eivind Asbjørn Kristiansen Lien (1899 – 1969) 

Født 30/8 1899, død 14/10 1969. Fikk et barn med Anna Østby: 

(1) Leif Carlsen, f. 16/3 1928. Gift med Astrid Bekkemellem.  

 

Asbjørn overtok i 1937 frisørforretningen etter frisørmester H. Sem i Elverum. Forretningen 

beskjeftiget i 1952 2 personer. 
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Lageråen 
 

Mons Olsen 

Gift første gang med Siri Andersdatter. Andre gang gift med Inge Eriksdatter. Sammen 

med Siri hadde han sønnen: 

(1) Anders Monsen Dalfarmeneie, født 1828, død 1903. 

 

Bruker på Dalfarmeneie i Vang 1827-1829. 

 

Anders Monsen Dalfarmeneie (1828 – 1903) 

Født 4/8 1828 på Dalfarmen i Vang, død 30/3 1903 på Sørli i Vang. Gift med Karen 

Gundersdatter Nord-Balke, født 11/11 1841, død 21/6 1926. De hadde barna: 

(1) Marte Andersdatter Jemnakereie, født 16/12 1859, død 7/3 1910. Gift med 

Andreas Andersen Ingebergeie, født 1851. Marte var 1875 stuejente på Kallerud, 

tjente 1880-1883 på Kjøs og 1891 på Hafsal. 

(2) Gustav Andersen Lageråen, født 25/1 1863, død 25/5 1926. Gift med Lina 

Regine Larsdatter, født 25/12 1863.  

(3) Emma Andersdatter Sørli, født 10/2 1873, død 12/3 1873.  

(4) Even Andersen Sørli, født 28/5 1876, død 2/6 1954. Gift med Oline Olsdatter 

Stangeeie, født 1/7 1871, død 7/2 1956. Even kjøpte Sørli av sin mor for kr. 

1 500,- ved skjøte tinglyst 5. juni 1905. 

(5) Karoline Andersdatter Sørli, født 6/12 1879, død 27/11 1944. Hun tjente i 1900 

som syerske på Spaberg.  

 

Anders bodde 1844 – 1859 som innerst på Øvre Lageråa i Vang på Hedmarken. Karen og Anders 

bodde på Lageråeie til etter 1863. I 1865 finnes familien som husfolk med jord i Høyby under Roko 

i Løten. Sørli ble fradelt Spaberg ved skylddeling tinglyst 11. desember 1869. Plassen var på ialt 14 

mål. Av det var 3 mål åker og 3 mål slåttland. I nord og vest grenset Sørli til Spaberg, mot syk til 

Vindsholbakken og mot øst til Balke i Løten. I Sørli kunne det sås ¾ tønne korn og avles 4 t. korn 

og 4 skippund høy og føs 3 sauer. Samme dag ble det tinglyst skjøte fra Helge Hafsahl til Anders 

Monsen for 160 spd. Kjøpesummen ble gjort opp ved at Anders lånte beløpet av selgeren til 5% 

rente. Anders med familie skal ifølge tradisjonen ha bodd der også før 1869. Sørli fødde i 1875 2 

kuer og 3 sauer. Utsæden var 1/16 tønne rug, 3/8 tønne bygg, ¾ tønne erter, 1 tønne poteter og 4 

skålpund grasfrø. Anders var lagger, stelte redskaper og satte på tregjorder.  

 

  

 

Lageråen 

Mons Olsen 

gm. Siri Andersdatter  

| 

Anders Monsen 

Dalfarmeneie 

gm. Karen Gundersdatter 

Nord-Balke  

| 

Gustav Andreas Lageråen 

gm. Lina Regine Østby 

| 

Anna Østby  

(Lien) 

gm. Karl Karlsen 

 

 
 

Fra Vangsboka; Sørli i Februar 1917. Even med hest og sluffe. En røtin kabbe ligger på 

sagkrakken. Ved Verandaen står Karen, Oline og Emma.  
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3 generasjoner Carlsen; Leif Carlsen, Kjell Arild Carlsen og Karl Karlsen. 

Leif Carlsen: ”Dette må være i 1957. Jeg 

husker at jeg måtte ha bevitnet uttalelse fra 

arbeidsgiver at jeg må ha bil for å utføre 

jobben min. Etter krigen var det streng 

utdeling av kjøpetillatelse på bil til langt ut i 

1960 årene. VW-en kostet den gang 11.500 kr. 

Måtte prøve å overbevise banksjefen i Gjøvik 

Sparebank at jeg ville innfri lånet.”  

Gustav Andersen Lageråen (1863 – 1926) 

Gustav ble født på Spabergseie i Vang 25/1 1863, døde på Bjørnstad i Løten, 25/5 1926. Han var 

gårdbruker fra 1913 til 1926 på Bjørnstad og var gift med Lina Regine Larsdatter Østbye, født 25/12 

1863, Løten. De hadde 10 barn: 

(1) Albert, født 2/7 1887, død 1887. 

(2) Anne, født 11/7 1888. Gift med gårdeier Peder Pedersen, Sorø i Danmark 

(3) Georg, født 13/6 1891. Gårdbruker på Vea, gift med Dagny Helgesdatter Bjerkli fra Vang 

(4) Ludvig, født 13/6 1891. Gift med Marie Jønsrud 

(5) Kristian, født 15/2 1894. Gårdbruker på Roset søndre, gift med Jenny Lindberet fra 

Elverum 

(6) Anna, født 8/8 1896, død 12.05.1981. Gift med Karl Karlsen fra Vang. 

(7) Gudrun, født 15/2 1900, død 1946. 

(8) Oskar, født 2/2 1901. Sagarbeider, gift med Marie Fossen. 

(9) Lovise, født 29/3 1902. Gift med sjåfør Morten Huomsmoen fra Elverum. 

(10) Tina, født 1905. Gift med Kristian Simensen. 

(11) Emma, født 10/9 1910. Gift med kjøpmann Oscar Nybruget. 

 

 

 

 

  

Leif og Kjell Arild Leif Carlsen 
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Sandberg  
 
Jens Halvorsen (ca 1749 – 1823) 

Født omkring 1749, død 24/12 1823. Gift med Cathrine Halvorsdatter, født omkring 

1755, død 11/12 1828. De hadde sønnen: 

(1) Halvor Jensen Sandberg, født 1783, død 1851.  

 

Halvor Jensen Sandberg (1783 – 1851) 

Født 21/8 1783 på Vang, død 7/2 1851 på Løten. Gift med Lisbeth Jørgensdatter, født 

1778, død 14/11 1862. Barn: 

(1) Inge, født 1806, død 1811. 

(2) Jens, født 1808, død 1811. 

(3) Katrine, født 1810, død 1811. Begravet 8. august 1811, samme dag som sine to 

eldre brødre.  

(4) Jens Halvorsen Haugen, født 1812, død 1907. 

 

Lisbeth og Halvor tjente på Gile i 1806. Halvor ble i 1820 nevnt som skredder og i 1821 

som urmaker. Han kjøpte Sandberg som ble fraskilt fra Sande ved skylddeling 27. 

oktober 1827. I skyldsetningsforretningen heter det at arealet er omtrent 7 mål åker og 

3 mæling slåtteland. Avlingen utgjør år om annet omtrent 12 tønner korn og 10-12 

skpd. høy, og det kan føs 3 kyr. Halvor Jensen solgte ved skjøte 14. april 1835 Sandberg 

til kaptein, senere oberst Piro for 300 spd. og flyttet til gården Haugen som han ved 

skjøte kjøpte 29. august 1835. Halvor solgte i 1837 seterløkka på Gitvola til Halvor 

Grimset for 70 spd. Ved skjøte 5. november 1841 solgte han et større jordstykke, 

Haugstykket, til lensmann Næser på Rømmen Østre.  

 

Jens Halvorsen Haugen (1812 – 1907) 

Født 12/9 1812, død 1907. Gift med Siri Olsdatter Roko. De hadde 15 barn sammen:  

(1) Helene, født 12/7 1852. Gift med Roald Grindereng fra Hamar. 

(2) Ole, født 8/9 1853. Lærer og klokker i Herland, Østfold. 

(3) Lisabet, født 16/1 1855. Gift med gyllsmed S. Olsen, USA. 

(4) Jørgen, født 14/1 1856, kjøpmann i Oslo. Gift med Charlotte Kopstad. 

(5) Johan, født 11/11 1857. Gårdbruker på Haugen. 

(6) Anne, født 26/3. 859, USA. 

(7) Eline, født 24/1 1861. Gift med skogeier Bremer Ilsås. 

(9) Selma, født 3/1 1862. Gift med Michaelson, USA. 

(10) Inger, født 4/9 1863, USA. 

(11) Halvor, født 19/10 1864, kjøpmann i Oslo. Gift med Olea Monsen. 

(12) Jens, født 8/8 1866, død 26/6 1870. 

(13) Laura, født 1/7 1868, USA. 

(14) Paul, født 22/3 1870, urmaker og gullsmed i USA. 

(15) Julie, født 24/9 1871. Gift med Ole Simensen Rogstad. 

(16) Kjersti, født 3/3 1873, USA. 

 

Fikk med Randi Olsdatter Sande, født 30/4 1812, død 24/3 1888, sønnen:  

(5) Lars Jensen Sandberg, født 1835, død 1927. 

 

Jens overtok gården Haugen etter faren i 1851. Han må ha brukt gården lenge uten skjøte, for på 

tinget 15. desember 1855 ville fogden ha rede på eiendomsforholdene på Haugen. Tingalmuen 

erklærte at Halvor Jensen for lengst var død, og at sønnen Jens brukte gården, men om han hadde 

hjemmel på gården kunne de ikke si. Jens Haugen var en god sanger, i mange år ledet han 

kirkesangen.  

 

Sandberg 

Halvor Staff 

| 

Jens Halvorsen 

gm. Cathrine 

Halvorsdatter 

| 

Halvor Jensen Sandberg  

gm. Lisbeth 

Jørgensdatter 

| 

Jens Halvorsen Haugen 

gm. Randi Olsdatter 

Sande (Sande) 

| 

Lars Jensen Sandberg 

gm. Anna Lovise 

Withammer 

(Withammer) 

| 

Lina Regine Larsdatter 

Østby 

gm. Gustav Andreas 

Lageråen (Lageråen) 
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Lars Jensen Sandberg (1835 – 1927) 

Født 29/5 1835, død 21/8 1927. Gift med enken etter glassmester Jon Knudsen Vestby, født i 

Gjerpen i 1811, Anna Lovise Withammer, født i Trondheim 15/2 1823. Lars og Anna hadde fire barn:  

(1) Otte Fredrik Larsen, født 11/6 1857. Sersjant og gårdbruker i Sverige. 

(2) Peder Bartholt Larsen, født 15/11 1861. 

(3) Lina Regine Larsdatter, født 25/2 1863. Gift med gårdbruker på Nordvi, Gustav Andersen 

Lageråen fra Løten. 

(4) Thorvald Andreas Larsen, født 14/4 1866. 

 

Lars Jensen kjøpte i 1859 gården Østby på Løten, og i 1865 nabobruket Høiby av Ole Johansen 

Butterud, som året før hadde kjøpt den fra Seglenødegård. Lars brukte begge eiendommene under 

ett og solgte dem i 1919 til Kasper Martinsen. Han var i sin tid medlem av herredsstyret.  

 

Lars Jensen Sandberg var født utenom ekteskap, men må ha hatt et godt forhold til sin far, Jens 

Halvorsen Haugen, da han står oppført som Lars sin forlover i bryllupet med Anna den 13/12 1855. 

Anna begynte på jordmorskolen i Kristiania i 1842, 19 år gammel (se Jordmor Anna Lovise 

Withammer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Løtenboka: Østby  

Jens Haugen Haugen i Løten. I 1578: Hogenn, i 1723: Hougen. Navnet kommer sikkert av 

at garden ligger på en høyde i terrenget.  
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Withammer 
 

Ole Pedersen Withammer (ca 1671 – ca 1755) 

Født omkring 1671 på Kvithamar i Stjørdal, død ca 1755 i Trondheim. Barn: 

(1) Peder Olsen Withammer, født 1702, død 1763. Gift med Anna Hofnagel, født 

1710, død 1789. 

 

Ole tjente i sin ungdom ved Holmen i København noen år. Da han kom tilbake reiste 
han til Trondhjem. Ole ble 84 år gammel, like gammel som kona som døde en måned 
før eller etter Ole. 
 
Peder Olsen Withammer (1702 – 1763) 

Født i desember 1702 i Kvithamar i Stjørdal, død 14/5 1763. Gift med Anna Margrete 
Jørgensdatter Hofnagel, født 1710, død 1789. Sammen med Anna Falch fikk han 3 
sønner og 1 datter. Med Anna Hofnagel fikk han også 3 sønner og 1 datter, hvorav den 
ene sønnen døde ett år gammel og den andre 3 år gammel. De to barna som døde var 
de yngste av barna: 

(1) Ole Withammer, født 1745, død 1812. Gift med Guri Johansadatter, født 1767, 

død 1832. 

 

Anna Margrete ble født i Trondheim. Hun er datter til Jørgen Hofnagel fra Bergen, 
som ble etter brannen i Trondheim 1708 kalt til byen fra Bergen for å istandsette 
messingpillarene og lysekronene i domkirken. Jørgen bosatte seg deretter i 
Trondheim. 
Peder bodde 1745 i Kongens gate 247 i Trondhjem. Peder lærte stolmakerfaget av en 
stolmaker fra Bergen, og gikk i lære i Bergen, Kjøbenhavn, Hamburg og Lübeck. Da 
han i 1728 dro på besøk til sine foreldre i Trondhjem og så at det ikke fantes noen 
stolmaker i byen, etablerte han seg i byen.  
 
Olaus (Ole) Withammer (1745 – 1812) 

Født 24/3 1745, død 28/1 1812. Gift med Guri Johansdatter, født 1767, død 1832. Olaus og Gurru fikk 

10 barn sammen, hvorav 2 var dødfødte og 3 sønner og 2 døtre døde i barndommen: 

(1) Petter Johan Withammer, født 1796, døde omkring 1860.  

 

Som barn fikk Olaus og søsteren undervisning hjemme i noen år før Olaus begynte på privatskole 

i byen. 12 år gammel måtte han motvillig slutte da faren trengte hjelp med forretningen. Ole gikk 

3 ganger til presten før han ble konfirmert 17 år gammel. Bodde iflg. folketellingen 1801 i 

Trondhjem by, 3. rode, 3. hus, Branhaug Lykken. Han var ansatt som Sætter ved det herværende 

Bogtrykkeri og var som faren en stor original. Antagelig var Olaus døpt Ole, men i de dager syntes 

man Olaus klang fingere. Ole Pedersen Withammer må være sønn av Peder Withammer, som tok 

borgerskap som stolmaker 21.12.1736.  

Olaus er omtalt i boka "Adresseavisen 200 år" som en byorginal av de sjeldne. Han arbeidet som 

bud for adressekontoret til avisen, og i 1796 skrev han selv i avisen at han "er avanceret til at være 

de Trondhjemske Tidenders Ombærer og Uddel er i Trondhjems By og Forstæderne, hvor jeg nu 

befinder mig i mit rette Element...". I tiden 1798-1808 utga han "Trondhiems Budstik" som bilag til 

Adresseavisen, først som måneds-, senere som ukeblad. Bilaget var til dels svært frittalende i sine 

uttalelser, og muligens sto Adresseavisens redaktør M.C.Peterson bak Olaus Withammer. Olaus 

var iflg. Trondhjems byleksikon (1996) sterkt funksjonshemmet som følge av poliomylitt eller 

Cerebral Parese.  

 

 

Withammer 

Lars Johnsen 

| 

Peder Larsen 

Kvithammer 

| 

Ole Pedersen 

Withammer 

| 

Peder Olsen Withammer 

gm. Anna Hofnagel 

| 

Olaus Withammer 

gm. Guri Johansdatter 

| 

Petter Johan 

Withammer 

gm. Ingeborg Knudsen 

| 

Anna Lovise Withammer 

gm. Lars Jensen 

Sandberg (Sandberg) 

| 

Lina Regine Østbye 

(Lageråen) 

gm. Gustav Andersen 

Lageråeie 
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Artikkel av Olaus Withammer 

Desember 1799 

Både i folketellingen 1801 og i kirkeboken ved sine barns dåp 

står han oppført som stolmaker, noe som tyder på at det neppe  

kan ha vært noen medfødt plage han har hatt. I sin selvbiografi 

nevner han også en alvorlig sykdom 1772-73 uten å komme 

nærmere inn på hva det var, annet enn at moren havnet på 

fattighuset, og Olaus måtte gå fra bygården han skyldte 200 rd l 

på. Olaus nektet først å forlate huset, men det endte med at 

han ble hentet av politiet og plassert på tukthuset. 14. mars 1782 

kjøpte han et nytt hus på auksjon for 70 rdl, som han betalte 52 

rdl kontant for etter å ha solgt litt av sin omfattende 

boksamling. Olaus hadde på det meste omkring 2000 bøker. I 

1798 utga han boken "Trondhjems Beskrivelse", som inneholder 

en mengde opplysninger om byen på den tiden, samt en 

selvbiografi i 1809. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petter Johan Withammer (1796 – 1869) 

Født 10/9 1796 i Trondheim. Død 31/5 1869. Han var gift med Ingeborg Knudsen, født 1796, død 

4/5 1895. De hadde barna:  

(1) Anna Lovise Withammer, født 15/2 1823. Jordmor. Føste gang gift med glassmester Jon 

Knudsen Vestby, andre gang med Lars Jensen Sandberg. 

(2) Olaus Gunerius Withammer, født 1825. Jurist 

(3) Thora Augusta Withammer, født 1831. 

(4) Sophie Margarethe Withammer, født 1834. I folketellingen i 1885 er hun oppført som 

sinnsyk på byens anstalt for sådanne.  

 

Bodde 1823 i Prindsensgade i Trondhjem. Ved dåpen 9. oktober 1796 kalt Petter Johan, mens 

Johan Peter er navnet i 1823. 

 

Peder Knudsen (ca 1749 – ) 

Født omkring 1749, gift med Giertru Pedersdatter. Barn: 

(1) Ane Margreta Pedersdatter, født omkring 1789. 

(2) Ingeborg Pedersdatter Knudsen, født 1796, død 4/5 1895. Gift med Petter Johan 

Withammer, født 10/9 1796, død 31/5 1869. 

 

I folketellingen for 1801 finnes kun en Peder Knudsen med en datter Ingeborg i 4-5 års alderen i 

Sør-Trøndelag og de nærmeste fylker. Det må da regnes som svært sannsynlig at denne Peder, 

som står oppført i Strindens Prestegjeld, Trondhjems amt, må være Johan Peter Withammers 

svigerfar. Peder står der oppført som husbonde på den nyryddete plassen Lilleqvamme under 

gården Leeren neder i Bratsberg sogn, Strindens prestegjeld, Trondhjems amt. 
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Trondheim sentrum ca år 1800. Bildet viser krysset Munkegaten/Erling Skakkes 

gate med Domkirken i bakgrunnen. 

 

Ryslæders lenestol levert av 

Ole Pedersen Withammer 

Prinsens Gade, Trondheim. 

 

Domkirken i Trondheim 

 

I domkirkens inventarliste nevnes aldri stoler før i 1770-årene.  

I 1771 ble det innkjøpt en «ryslæders» lenestol til prostens skriftekapell i 

nordre oktogonkapell i Trondhjem domkirke, som erstatning for en 

middelalderstol som hadde stått der før. Lenestolen ble levert av 

stolmaker Ole Pedersen Wthammer, og sadelmaker Peder Thorstensen 

utførte stoppingen i rygg og sete. Denne stolen kan med temmelig stor 

visshet identifiseres som den kraftige, høyryggede barokkstolen som i 

dag benyttes av kongen når han er på besøk i domkirken.  
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Lærebog i Fødselsvitenskaben av Frans Faye med illustrasjonsbilde. 

Jordmor Anna Lovise Withammer 
 

Fra Lautin 2016: Anna Lovise Withammer ble ansatt som jordmor i Løiten Prestegjeld i 1847 og 

arbeidet der i ca. 47 år. I klokkerboka, som registrerer innflyttning til og utflyttning fra en 

kommue, står det følgende under innflyttet i september 1847: Anna Lovise Withammer ansatt 

jordemoder, fra Trondheim hvor hun ble født. På forsommeren 1847 må det ha vært annonsert en 

ledig stilling som jordmor i Løiten Prestegjeld. Til møtet 10. juli har formannskapet fra 

Hedmarkens Amt fått oversendt fire søknader med bilag til rangering. Anna Lovise fikk åtte 

stemmer, mens Amborg Knudsdatter Imsetbakken fra Løten fikk de resterende sju stemmene. 

Grunnen til at Anna Lovise ble foretrukket framfor søkeren fra Løten, var muligens karakterer, og 

at hun hadde noen års praksis. Bakgrunnen for ansettelsen var at bygdas jordmor Elen Agnete 

Halvorsen var avgått med døden den 3. mai.  

 De første norske jordmødrene ble utdannet ved Fødselsstiftelsen i København, der 

undervisningen kom i gang i 1787. Det ser ut som 65 norske kvinner ble utdannet her i årene fram 

til 1814, og åtte av disse var fra Hedmark. Christiania Fødselsstiftelse ble opprettet i 1818. Etter å ha 

benyttet midlertidige lokaler i mange år, flyttet stiftelsen inn i en nybygd sidebygning på 

Rikshospitalet våren 1837. Rikshospitalet lå den gang i området Akersgata-Grubbegata, omtrent 

der regjeringskvartalet ligger i dag. På fødselsstiftelsen var det ansatt en overjordmor samt en 

pleiekone som også hadde jordmorutdanning. Disse hadde ansvaret for å gi elevene praktisk 

undervisning, samt administrere avdelingen. Det var jordmorelevene, som ble kalt pleiedøtre, 

som sto for alt det praktiske arbeidet. De var privat innkvartert, utenom en periode på 2-3 

måneder, da de bodde på fødselsstiftelsen. I hele skoleåret arbeidet de enten dag- eller nattskift. 

Hoveddelen av utdanningen var praktisk, supplert med litt teoretisk undervisning gitt av lege. 

Noe fast timetall og læreplan eksisterte imidlertid ikke. Lærerboken var den samme som ble 

benyttet i København, og første utgave av denne kom i 1755. En norsk lærebok kom først i 1844. 

Den var skrevet av professor Frans Kristian Faye, som dette året tok over som bestyrer for 

fødselsstiftelsen.  
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Jordmorelevene ble først og fremst opplært til å bistå ved normale fødsler, men de lærte også 

vending og uttrekning. Utdanningen varte ett år, og ble avsluttet med en muntlig eksamen. 

Denne ble avholdt av bestyrerern samt to leger oppnevnt av departementet. For å få vitnemål 

måtte elevene vise at de var i besittelse av følgende utstyr: 

1. En årelatingsneppert (til årelating). 

2. Et fruentimmercathet i sølv (til å tømme urinblæra). 

3. En modersprøyte (til å føre medikament inn i livmorhula). 

Jordmødrene måtte etter eksamen avlegge et løfte om at hun som jordmor alltid ville utføre sitt 

arbeid som hun kan forsvare det for Gud og sin samvittighet, og at hun etter beste evne vil forsøke å 

vedlikeholde sine kunnskaper.  

Christiania fødselsstiftelse var den eneste offentlige fødeinstitusjon i Norge fram til 1866, 

og den hadde tre hovedformlål: 

1. Å skaffe ugifte og fattige gravide fødselshjelp, pleie og tilsyn 

2. Å gi de studerende praktisk veiledning i fødselsvitenskapen 

3. Å utdanne jordmødre 

Fattige hadde rett på plass framfor privat betalende, og ugifte framfor gifte. De som ønsket å føde 

på fødselsstiftelsen måtte stille sikkerhet for kostnadene, eller gå til fattigforstanderen for å be om 

anbefaling til friplass. Statskassen, Christiania fattigvesen, samt et par legater betalte for 

friplassene. En barselkvinne som ble innlagt mot betaling, behøvde bare å oppgi sitt samt barnets 

fars navn til stiftelsens reservelege. I praksis ble de med friplass fra fattigkassen plassert på fem-

sengsrom i første eta sje. I andre etasje var det to-sengsrom som hovedsakelig ble benyttet av 

kvinner fra håndverkerstanden, mens de fra embets- og handelsstanden gjerne ville ha enerom. 

Stiftelsen hadde også egne rom for fødende med fruentimmersygdomme (kjønnsykdommer). 

Barselkvinnene på Fødselsstiftelsen ble benyttet som undervisningsmateriell for elevene, og dette 

gjalt nok særlig de med friplass.  

 I kirkeboka for Rikshospitalet er det oppført ca. 90 dåper i undervisningsåret 1842-43. På 

mange av disse er det jordmorelevene som er oppført som faddere, og Anna Lovises navn finner 

en ni ganger. Dette sier litt om de kvinner som fødte her. Mange kom nok fra svært fattige kår, 

andre ble sendt dit for å føde i hemmelighet. 

 I desember 1845 fødte kvinnesakskvinnen Camilla Collett sitt tredje barn på 

Fødselsstiftelsen. Enda hun som betalende overklassekvinne var av dem som fikk best rom og 

forpleining, beskriver hun forholdene som elendige. Det var svært lytt, og en kunne høre hele 

natten skrik og jamring fra de fødende. Legene oppfattet hun som svært arrogante, og hun 

oppsymmerer inntrykket av Fødselsstiftelsen som ”af gjennomført forakt for kvinde og 

kvindelidelse”. 

 

Den 2. Juni 1848 giftet Anna Lovise seg i Løten kirke med snekkermester John Knudsen fra 

Gjerpen. Hun var da 25 og han 37 år. I Klokkerboka er John oppført under innflyttet med 

anmerkningen tilflyttende til sin forlovede. Anna Lovise må ha truffet John mens hun var i 

Christiania, eller der hun oppholdt seg før hun kom til Løten. Det har ikke vært mulig å finne ut 

av hva hun gjorde etter at hun var ferdig utdannet på Fødselsstiftelsen sommeren 1843, og fram til 

hun dukket opp i Løten i 1847. Anna Lovises datter Lina Regine har fortalt at moren ble gjort 

arveløs da hun giftet seg med John Knudsen. En snekkermester var ikke god nok for faren Johan 

Petter. Han skal imidlertid ha vært en meget spesiell person. I personalhistorie for Trondheim By 

og omegn, utgitt 1919, er han kort beskrevet: Var ligesom Faderen en stor Original.  

I følge reglementet hadde jordmødrene rett til fri bolig og litt jord. I Løten ble dette 

klokkerenkestedet Nøisomhed. Eiendommen, som må regnes som et lite småbruk, lå rett øst for 

gamle Lund skole. Nøisomhed besto av et lite våningshus, samt tre uthus, og arealet var stort nok 

til å fø en ku. Lund var rundt 1850 sentrum i bygda. Her var det både skole, kommunelokale, 

likningsvesen, landhandel og lensmann. Våren 1849 fødte Anna Lovise sitt første barn, en sønn 

som ble døpt Karl Johan Ludvig Knudsen. Han ble døpt 15. juli, og faddere var moren Ingeborg, 

søsknene Olaug Gunnerius og Sophie Margrethe, samt Hedevard Christophersen Norderhoug. 

Moren og søsknene hadde altså tatt turen fra Trondheim for å delta i barnedåpen. At faren ikke 
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var til stede kan ha sammenheng med hans syn på Anna Lovises lite standsmessige giftermål. I 

1849 var Trondheim-Løten en lang reise. Familien kan ha kommet med hesteskyss over Dovrefjell, 

og kjørt ned til Lillehammer. Derfra gikk det den gang dampskip til Hamar. Reisetiden har 

antakelig vært fire til fem dager en vei.  

I Juli 1851 fødte Anna Lovise sitt andre barn, en pike som ble døpt Ingeborg Kjerstine 

Marie. To år senere ble Anna Lovise enke, da John Knudsen døde 43 år gammel. Jordmora satt nå 

igjen med to små barn, og hun må ha hatt hjelp i huset da hun var avhengig av å rykke ut på kort 

varsel. I desember 1855 giftet Anna Lovise seg med Lars Jensen Sande. Han var ansatt som 

børsemaker på verkstedet til Jørgen Olsen Grindereng på naboeiendommen Valby. Det må derfor 

ganske fort ha oppstått romantikk mellom den unge enka og børsemakeren som var 12 år yngre 

enn henne. Valby er nå borte, men denne eiendommen lå på jordet rett utenfor den østre 

parkeringsplassen til dagens kirkegård.   

I 1859 kjøpte Lars Jensen Sande en parsell på åtte mælinger havning av Snegleødegården, 

og seks år senere nabobruket Høiby. Begge disse eiendommene ble slått sammen til noe som må 

regnes som et stort småbruk. Det ble gitt navnet Østby, som familien også tok som etternavn. Det 

ble satt opp nye hus, og jorden ble dyrket opp. Lars Jensen Østby har fortalt at nydyrkingen var 

noe av det tyngste arbeidet han hadde hatt. Det var imidlertid en stor tilfredsstillelse og se det 

vokse og grønnes på et areal som økte fra år til år. Lars arbeidet også som skinnsetter under 

byggingen av Hamar-Grundsetbanen som åpnet i 1862. Han var senere også en tid bøssemaker på 

Terningmoen, og i 16 år var han viselensmann hos Schulerud Vennerslyst. I tillegg til dette var 

han en ettertraktet smed, og dette yrket praktiserte han helt fram til han var 90 år. I 1867  ble 

arealet på Østby oppgitt til 40 mål, hvorav 15 mål var dyrket. Besetningen var to kuer og fem 

sauer.  

 

 
 

I årene fra 1857 til 1866 fikk Lars og Anna Lovise fire barn: Otto Fredrik, født 11/6 1857, Peter 

Bartholt, født 15/10 1861, Lina Regine, født 25/12 1863 og Thorvald Andreas, født 10/4 1866. Ved 

folketellingen i 1865 bor Anna Lovise og Lars sammen med hennes datter fra første ekteskap, 

Ingeborg, og de tre eldste barna Anna Lovise fikk i ekteskapet med Lars Jensen Østby. Sønnen 

Karl Johan Ludvig finner vi i Trondheim. Der er han apotekerlærling ved Svaneapoteket. Han ble 

konfirmert i Domkirken i 1864, og har altså blitt sendt til sine besteforeldre i Trondheim for å få 

utdanning. Ingeborg giftet seg i 1879 med snekker Ole Jensen, og ble etterhvert småbrukerkone på 

Dyrisveen Østre i Østroa.  

 
I 1883 fikk Løten nok en jordmor, Helene Jonsen, som startet privat praksis. Hun søkte i 1889 

kommunen om økt tilskudd og fikk innvilget kr. 50. I en utskrift fra protokollen skriver ordfører 

Mathias Rustad:  

Forsamlingen fandt i forbindelse med denne Beslutning at maatte utale den 

Forutsetning, at den ansatte jordmoder der nu er gammel og lidet søgt snart burde 

fratre Bestillingen, og skulle en se det ønskeligt om Distriktslegen Oppmerksomhed 

blev henledet paa forholdet igjen, saa en yngre og mer kvalifisert Jordemoder kunde 

blive ansat. 

 

Anna Lovises jordmorkiste. I denne hadde hun 

sitt utstyr, og for å få den med seg var en nok 

avhenig av vogn/slede. På Østby skaffet de seg 

etter hvert egen hest, og antagelig kjørte hun 

da selv. En historie i familien er at hun skal ha 

kjørt gjennom isen på Rokosjøen på vei til en 

fødsel.  
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Distriktslegen var altså misfornøyd med Anna Lovise. Fødselstallet i Løten hadde økt kraftig, og 

det kan ha vært vanskelig å hjelpe alle som trengte det. I april 1890 søkte Anna Lovise 

Hedemarkens Amt om å få fratre sin stilling, og hun søker samtidig om pensjon. Hun får innvilget 

kr 80 pr. år fra 1. januar 1891. Hun fortsatte allikevel å praktisere som jordmor, hun dukker blandt 

annet opp i kirkeboka i forbindelse med hjemmedåper. Det siste sporet av Anna Lovise som 

jordmor er i 1894. Hun er da oppført i kirkeboka i forbindelse med en hjemmedåp i Ånestadeie.  

 Anna Lovise døde 4. mai 1895, 73 år gammel. Svigersønnene krevde at det ble holdt skifte, 

og alt på eiendommen Østby ble registrert av lensmannen. I registreringen står det blant annet at 

en 13 år gammel hest blir verdsatt til kr 275 og en ku til kr 75. Lars Jensen Østby fikk sitte i uskiftet 

bo, og solgte eiendommen i 1919 for å sikre seg føderåd. Han døde i 1927, 92 år gammel.  

 

  
Gravstøtten til Anna Lovise 

står på Løten kirkegård. På 

steinen er det inngravert: 

”Her hviler jordemoder Anna 

Louise Withammer født i 

Trondheim den 15. februar 

1823, død i Løten den 4. mai 

1895. Dypt er du savnet. Fred 

med ditt minne. ” 
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Olaus Withammers Biographie 
 

Olaus utgav sin selvbiografi i 1809. Den var skrevet på gotisk skrift og trykket hos B. Stephanson i 

Trondheim. Her forteller han blandt annet at ”anno 1745 den 24 Marti om Eftermiddag kl. mellem 

3 og 4, er jeg Olaus Withammer fød i Trondhiem i Kongens Gade, i den Gaard No. 247, hvor nu 

Hans Lykkes Enke boer, hvor da mine Forældre boede”. 

Boken er gjenngitt etter avskrift av Kjell Weding. Den inneholder de fleste skrivefeil som 

originalutgaven hadde, bortsett fra et par steder hvor originalen inneholdt bokstaver skrevet opp-

ned, hvor dette er rettet uten at innholdet er endret. Teksten er uendret i den grad det var mulig. 
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Olaus Withammers 

Biographie 

eller 

Lærde Mænds Liv- og Levnets 

Beskrivelsers Formerelse 

 

Af 

ham selv componeret 

og 

i trykken Exsolveret 

 

Postscriptum: Wer Bucher schreiben wil, der 

Nehme solche Sachen, 

Die durch den ersten Blich, den 

Leser frolic machen! 

(Den Ottende Vises Symbolum) 

 

Trondheim, 1809. 

Trykt hos B. Stephanson. 

 

Decidered 

til 

Stræng Bevogtning og Ikkeudlukning 

i 

Alle Biblioteker 

og 

læseselskaber 

til 

Subskribenternes Læserettigheds Uforkrænkelse. 

Ærbødigst som pligtskyldigst 

af 

Forfatteren 

 

Prologus 

 

Det maa du vide Subscribent, 

at snart mit Levvnet staaer paa Prænt; 

det siger, det vil snart udkomme 

Det koster kun en Mark paa Dansk, 

men med Portraitet, da paa Fransk 

halvanden Franct gaaer af din Lomme; 

Jeg Cursen ikke fiender ret, 

Man faaer jeg meer jeg tager det, 

dog, unter uns, jeg vil dig sige, 

mit Liv har kostet meget meer, 

jeg beder, Kiere! Du ei leer, 

thi Sandhed bør man aldrig svige. 

Jeg var en Karl, ei ung af Aar, 

jeg tænkte paa: du eensom gaaer, 

forsøg at gripe fast i Ringen; 

jeg mener herved Hymens Krands. 

En Tøs jeg faae i munter Dans, 

og dristig tog jeg fat paa Tingen. 

En maaned kom, en anden gik, 

og hva jeg havde Tøsen fik; 

jeg tænkte ei paa Maanedtiden, 

jeg flikkede paa Bog og Stoel; 

Alt skinned Vaarens blide Soel; 

Men – Tøsen før, saa smal om Siden, 

blev trind og tyg og mægtig stor 

jeg sagde: Hør mit lille Roer! 

jeg troer Du er – men tys med resten. 

Jeg tog min røde Kiole paa, 

hun sagde: Ven! hvor vil du gaae? 

Jeg svarede: min Glut! til Præsten. 

Vi viedes – vi begge to 

og nøde 5-6 Uger Roe 

Men, himmel! hvilken Støi i huset! 

Hun skreg, hun græd, hun peb, hun svor 

jeg sagde; stakkels lille Moer! 

Jeg var, min Ven! som reent beruset. 

Jeg fik en Søn – min kone sov 

Alt stille blev – Gud være Lov! 

Alt Strævet mat jeg faldt paa Sengen; 

Men Præsten jeg i Drømme saae, 

med grumme bister Mine gaae 

Han sagde: alt for snart kom Drengen. 

Jeg vodned, gaaer til Klokkere 

og siger, hør min kiere Ven: 

for tidlig en min Kone kommen. 

Jeg veed at Præsten er den mand, 

som Børn døbe bør og kan, 

en Species jeg har i Lommen 

 

Na dømmer du min Subskribent 

mit Levnet koster dig paa prænt, 

saasandt jeg Ole er i Live, 

langt mindre end som Børnedaab; 

og derfor haver jeg det haab, 

at Du vil villig underskrive 

 

Olaus Withammer 

Ipke fecit 
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Olaus Withammers Liv og Levnet. 

Efter nogle gode Venners Forlangende af ham selv componeret og til Trykken befordret. 

 Anno 1745 den 24de Marti om Eftermiddag Kl. imellem 3 og 4, er jeg Olaus Withammer fød i 

Trondhiem i Kongens Gade, i den Gaard No. 247 hvor nu Hans Lykkes Enke boer, hvor da mine Forfædre 

boede; min Fader Peder Withammer, (endskiønt hans Forældre boede i Trondhiem,) blev han fød i 

Størdahlen. Da hans Forældre i Julen 1702 reiste til Størdahlen for at besøge sine Forældre, som da boede paa 

Gaarden Hvidhammer, hvoraf Navnet er; denne Gaard er beneficeret Capitains Gaard; Min Farfader Ole 

Withammer, hvis Navn jeg har, tiente i sin Ungdom ved Holmen i Kiøbenhavn udi nogle Aar, og da han kom 

derfra, reiste han heim til Trondheim, hvor han i Aaringerne 17 hundrede nogle og femti døde, i en Alder af 

84 Aar, tillige med han Kone, ligesaa gammel, døde begge i en Maaned. 

 Min Fader lærte Stolemagerprof. af en Stolemager fra Bergen som opholdt sig her i Trondhiem i 

nogle Aaringer, men ved Krigens Begyndelse her 1716 reiste han hiem til Bergen, og tog min Fader med sig og 

oplærte ham til Stolemagersvend, han reiste da fra Bergen til Kiøbenhavn, derfra til Hamborg og Lybech, og 

saa tilbake til Kiøbenhavn, 1728 reiste han derfra til Trondiem for at besøge sine Forældre; men da her paa 

Stedet var ingen Stolemager, nedsatte han sig som Stolemager her i Trondhiem, og giftet sig først med en 

Skrædders Datter nev Navn Anna Johansdatter Falch, med hvilken han avlede 3 Sønner og 1 Datter, som alle 

ere Døde; 1744 blev han anden Gang givt med min Moder Anna Margrethe Jørgensdatter Hofnagel, fød 1710, 

en Datter af Jørgen Hofnagel, som efter Ildebranden 1708 blev kaldet fra Bergen her til Trondhiem for at 

istandsætte Messingpillerne og Lyskronerne i Domkirken, efter Ildebrandens derpaa tilføiede Skade, og da 

her paa Stedet ikke var nogen Gørtler eller Roegørtler, nedsatte han sig her som Gørtler; med denne Kone, 

som ar min Moder, avlede min Fader atter 3 Sønner og 1 Datter, hvoraf de 2de yngste Sønner døde, en et Aar 

og den anden 3 Aar gammel. Jeg og min Søster vare de ældste; 1776 den 30te Juli reiste min Søster til 

Kiøbenhavn, i Følge med en Jomfrue; hun kom i Tieneste og tiente i et huus udi 11 Aar som husholderske, og 

blev givtet derfra 1787 med en toldbetient i Kiøbenhavn, som siden blev Magazinforvalter, ved navn Willas 

Jonsen; han døde for 3 Aar siden, i sit 77 Aar, da hun havde levete med ham 20 Aar, men havde med hende 

ingen Børn; hvordant hun nu lever det veed jeg ikke, da jeg ikke paa mere end et Aar har havt Brev fra hende 

i denne urolige Tid; men det er mig fortalt, at hun skal have Løvter paa at nyde en liden pention; ellers skal 

hun ernære sig ved Søm, og have Børn at informere derudi; hun er nu i sit 63 Aar siden Juledagsmorgen Kl. 

4re, er altsaa fød 1747 den 25de December. 

 Hvad jeg nu fra Oldtiden kan erindre, er dette, at, da jeg var 7-8 og min Søster 5-6 Aar gammel, tog 

vore Forældre en Tøskielling i huset som kaldes Anne Skolemoder, hun begyndte da med ABC at opregne, 

samt at stave og lægge sammen, hvilken Øvelse hun forrettede godt; begyndte da at reenlæse og tildeels at 

forklare af ABC-bogen, Naturhistorien om Kammelen og Katten, med flere Figurer efter ABCbogen, og saa at 

læse Katechismus, Evangelibogen og Pontoppidans Forklaring, alt dette i 2 Aar; min Søster endte hermed sin 

Skolegang, og læste siden selv over hiemme, og gik med mig hver Søndag om Sommeren efter Aftensang paa 

Overhørelse i Kirken, som den Tid var i Brug; at regne og skrive lærte jeg hende; at sye atskillige Slags Søm, 

lærte hun hos en Kone i vort Naboelav, gratis, og da hun var konfirmeret, kom hun i Tieneste hos Frue 

Statsraadinde C., hvor hun tiente som Barnpige i 7 paa 8 Aar, indtil hun reiste; men jeg begynte at gaae i 

Privat Skole hos Weisenhusets Skolemester ved Navn Hans Norheln,hos han læste jeg utenat og lærte at 

skrive og regne til jeg var 13 Aar gammel.  

 Da jeg gik i denne Skole fik jeg en Bog som den Tid var Begyndelsen til at lære det latinske Sprog, 

nemlig Aurora, denne Bog gav mig Lyst til at Læse Latin, jeg fik en af den latinske Skoles Disciple til at læse 

for mig, og da jeg har lært Aurora, fik jeg ogsaa Donatus og Anchersens Gramatica Latina, jeg kom da 

saavidt, at jeg begynte at tye eller oversætte Colloqvia i Aurora af Latin paa Dansk; men da jeg, fra jeg var 10-

12 Aar gammel, maatte jeg være ved mit Faders Arbeide, og da syntes han at trænge mig til hielp med sig, da 

jeg var eneste Søn, og han blev gammel, endskiøndt jeg ikke havde den rette Lyst dertil, men hellere Lyst til 

at studere og læse Latin, som mine Forældre ikke viste af, men da de fik det at høre, at jeg læste Latin, og fik 

vide hos hvem jeg gik og læste Latin, gik min Moder derhen, og giorde et stærkt Forbud; da jeg kom til ham 

med mine Bøger, for at oplæse hvad jeg havde til Lexie, sagde ham mig, at min Moder havde strængeligen 

forbudet ham, at han ikke maatte læse for mig; Forbauset over dette Svar, gaaer jeg hiemme uden at sige 

Noget derom; min Moder saae mig om Dagen stiltiende, hun spurgte mig hvad jeg manglede, men da hun 

forstod hvad Aarsagen var, sagde hun, at jeg maatte slaae disse Tanker bort, da nu baade din Fader og jeg 

bliver nu gammel og har ingen anden til Hielp end du, og om din Fader døde, saa har jeg ingen anden til at 

sætte mit Lid til end du, og din Fader har hielpet sig frem med Handværket i sin Tid, saa kan du og saa vel 

giøre det samme; min Fader var mig ikke altid imod, men foregav, at han ikke kunde have Leilighed til at 

fremholde mig til Studeringer, men jeg svarede, at der ere mange som lidet har havt, har dog kommet sig 

frem dermed, saa at min Moder fik min Fader i samme Tone som hun, men bad mig at øve mig til at skrive 
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og regne, herved maatte jeg da begive mig i Taalmodighet, men mine latinske Bøger giemte jeg og overlæste 

hvad jeg har lært, saa jeg ikke skulde forglemme hvad jeg havde lært. Nu fik jeg lyst til Militaire Øvelser, jeg 

fik mig et Gevær, og fik en god Ven til at øve mig i Geverhaandgreep og Marsch; jeg lod mig ogsaa øve i 

Kanon Exerciering, og at ladde og stille en Morter eller Fyrmøsse til at kaste Bomber; dette anstod mig vel; 

jeg var ogsaa ud at skyde med Gevær og Kanoner, som jeg havde tilgiort af Geværpiber, lagde paa Laveter, 

som jeg forlystet mig med; i denne Tid var jeg imellom 13-15 Aar gammel. 

Da jeg nu var i mit 16 Aar antegnet jeg mig til Konfirmation om Høsten, med mine Forældres 

Samtykke, for Domkirkens da værende Capilan Hr. M. F. Bang og Cathechet ar en Student ved Navn Jacob 

Nilsen Michlenborg, uagtet jeg ikke forsømte min Tid at gaae til Information og kunde mine Bøger godt 

læse, maatte jeg om Vaaren gaae tilbake, formedelst en Sladderkielling, som var Præstens Ven og havde 

Noget at udsætte paa 2 eller 3 af Konformations-Børnene, som maaskee kan vel have giort hende Noget 

imod, og da hun viste at have giort hende Noget imod; da nu Præsten havde overskieldt disse 3 Drenge og 

afviste dem tilbake, siger han og til mig: Ja du, du reiser og den samme Vei! disse 3 af mine 

Præstekammerater har fixeret denne Kielling noget, og hun har lovet dem, at dersom dem fik Kiellinghad, 

skulde dem ogsaa faae Præstehad, og altsaa viste dem at hun var Aarsagen, da hun var en god Ven af Præsten 

og en halv Petist. Men jeg viste Intet at have med den Kielling, og altsaa ærgret det meg meget, at en 

Sladderkielling skulde saa forlægge og belyve mig hos en Præst. Om Vaaren skulde jeg antegne mig hos 

Stiftsprosten Jacob Thode; I min Ungdom var jeg altid frygtsom og undseelig, jeg skulde da frem og læse i 

Bibelen, da jeg har læst et Vers, tog jeg Feil paa det siste Ord af Verset; Præsten stampet af Vrede i Gulvet og 

bad mig gaae: Min Moder var hos ham for at tale for mig, men Præstens Ors var Ratistatu. Nu maatte ogsaa 

denne Sommer gaae forbi; og Høsten derpaa 1761 da jeg var 17. Aar, og min Søster var i 15. Aar, antegnet vi os 

begge til Konformation for Hr. Bags Personelle Capl. Hr. Christian Schnitler, da nu Vaaren kom 1762 at 

Konfirmation skulde skee, blev vi Onsdagen efter Paaske indkaldet en efter anden af os for Præsten, og da 

jeg kom frem, spurgte han mig et Pas Spørgsmaal, hvortil jeg svarte, hvorpaa han sagde mig, at der har vært 

Klagemaal over mig, men da det intet kan komme sig noget ved, og han intet havde at udsætte paa mig, saa 

kunde han ikke andet end konfirmere mig ved de Andre, og tilsagde mig at møde i Kirken paa Søndag med 

de Andre Konformantenre, min Søster blev ogsaa konirmeret samme Dag, da var jeg fulde 17 Aar og min 

Søster 15 Aar; var første Søndag efter Paaske, den 18de April. Nu har jeg heri overvundet mine hemmelige 

Modstandere. 

 Da jeg nu har holdt ved mit Faders Arbeide som Stolemager, lod han 1763, den 14de Februari, som 

var Fastelavns Mandag, da var jeg 18 Aar, forsamle Stolemagerne og flere af sine Venner, og i deres 

Nærværelse tilsagde mig som Stolemagersvend, da jeg var fuldkommen lært dertil, og forstod det 

fuldkommen; de Forsamlede vare da hos os og fordriv Tiden til Kl. 11 om Aftenen. 

 Søndags Aftenen derefter, den 20de Febr. kom Stolemager Blomberg senior til min Fader og sagde, 

at han vil tage mig med sig paa et Vertshuus for at have mig iblandt nogle andre gode Venner, for at giøre 

mig bekiendt; jeg sagde nei, at jeg ikke havde Lyst at gaae paa Værtshuus, min Fader og Moder bad mig at 

følge med ham; han tog mig da med sig paa Skomagernes Herberge, hvor jeg blev ganske vel imodtaget, men 

da det leed paa Aftenen, opkom der Trætte imellem Skomagersvendene, saa at de begynte at føre Allarm og 

Trætte imellem sig; og da var Kl. imellom 8-9, bad jeg min medfølger at gaae med mig hiem igien, hvilket 

han ogsaa føide mig udi og fulgte mig hiem til mine Forældre; Og som jeg ikke ligte dette, har jeg hverken 

før eller siden kommet paa noget Kroehuus; min Fader tilbød sig om Søndagene giemlig 12 sk at gaae paa 

Vertshuus med om Søndagsaftenen, hvortil jeg svarede, at jeg ikke havde Lyst til at gaae paa Kroehuus, jeg 

kan spare de Penge; min Fader og Moder fandt sig fornøiet og bad mig vedblive saa, som jeg ogsaa har 

giordt.  

 Nu kom bud efter min Fader om nyt Arbeide, men som min Fader var syg og holdt mere ved Sengen 

end var op, saa maatte jeg gaae i hans Sted at imodtage Arbeide og accordere derom og sætte det i Stand, da 

Sygdommen tog mere og mere til hos ham, indtil han den 14de Maj samme Aar 1763 døde, og blev begravet 

den 23de Maj som var anden Pinsedag; nu maatte jeg efter min Moders Sigende forhen være hende 

behielpelig og bruge Haandværket. Nu indkom Skifteretten, og hvad som var i Huset kom til Auktion af løse 

Effekter, men gaarden med Grund var pandtsat, den kom ikke til Auktion. Nu havde min Moder Bestyrelsen 

i sit Navn, hun maatte da kiøbe tilbage paa Auktionen det som da var fornødent, og især Værktøiet, 

endskiønt det var for det meste gammelt og forslidt, med mere som var fornødent til at sætte i Brug igien, 

hvortil hn laante Penge til at betale Auktionsregningen med, som jeg siden afbetalte med Arbeide. Da nu 

Skiftet blev sluttet, strak Boet ikke til, til Skylden at betale, saa at der var 30-40 Rdlr. Skyld endda ubetalt, og 

da Gaarden ikke kom til Auktion paastod Creditorerne at jeg og min Moder skulde betale den ubetalte Gield; 

jeg maatte da giøre Arbeide for Noget og endeel af Skylden blev eftergivet, og altsaa var ingen Arv at vente. 

 I første Aaringer havde jeg Arbeide i Overflodighet, saa at Dagene i Ugen ikke bleve mig lange nok, 

jeg maatte ogsaa benytte mig af Nætterne til at arbeide udi, for at forskaffe Arbeidet des hastigere ferdig, paa 
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det at Enhver kunde finde sig fornøiet, og ikke lade dem bie forlænge efter Arbeidet, som forundte mig deres 

Arbeide at giøre, men Arbeidet aftog ogsaa samme Aar, at jeg kunde gaae halve Aar og ikke havde noget 

Arbeide, herover saae jeg mig nødsaget til at ansøge General Toldforpagterne om Plads ved Toldvæsenet, 

men jeg fik til Svar, at der har vært saa mange som søgte efter Plads ved Toldvæsenet; jeg maatte se til at jeg 

kunde bruge paa hvad jeg har lært, jeg tænkte ogsaa paa at give mig til Krigstiensten, men da jeg ikke kunde 

see at avancere maaskee mere end til Underofficeer og ikke til Overofficeer, slog jeg disse Tanker ogsaa bort, 

og imidlertid kunde der tilfalde mig noget Arbeide imellem. 

 Nu fik jeg en Skoledicipel igien, og begyndte at læse Latin hos ham, og igiennomgik Grammatica 

Latina, tye Fedri og Cornelius Nepos; dette giorde jeg imellem, naar jeg ikke havde andet at forrette og især 

om Søndagene, jeg havde villet læst videre, men da denne Discipel ikke kunde mere selv end han havde lært 

mig, maatte jeg standse herved; dette var i Aaringerne fra 1764-1767. I dette Aar 1767 den 1ste Maj holdte 

Borgerne her i Trondhiem et Optog for Kongens Croning, som skeede den Dag, da jeg ogsaa var med 

Borgerne i dette Optog for en Kiøbmand; 1768 i Febr. ligesaa var jeg med Cronprintz Fødsel, nu Kung 

Friderich 6. 

 I dette Aar lod Frue Justitzraadinde Hveding som Pandt haver i Gaarden, min Moder vide, at 

Obligation var saa gammel, at den enten maatte indløses eller fornyes efter Loven, man at hun helst ønsket 

at Obligationen blev indløst, da hun selv behøvde Pengene, herved besluttet min Moder at overlade mig 

Gaarden, og bad mig høre om Pengene til at utbetale den gamle Obligation som af min Fader var udstedet da 

han kiøbte den Gaard i 1750, og som kaldtes den Tid Krulfarvers Graard, i Printzens Gade paa Kalvskindet; 

efter min Moders Tilbud, som jeg modtog, gik jeg til Hr. Pastor Bang og siger til han Ovenanførte, og spurgte 

ham om han da ikke kunde laane mig 125 Rdlr. paa Huus og Grund, med første Prioritet, han svarede mig, 

jeg skal see til hvad jeg kan giøre, men nu strax kan jeg det ikke; imidlertid sendte Justitzraadinde Hveding 

Bud efter mig, da hun har hørt at min Moder vilde overlevere mig Gaarden, og da jeg kom derhen, sagde jeg 

at Hr. Bang har nogenlunde lovet mig Penge: Frue Justitzraadinde Hveding har da selv sendt Bud til Hr. 

Bang og anmodet ham om at laane mig Penge til Gaarden, da jeg nogle dage derefter kom til Hr. Pastor 

Bang, sagde han mig at Frue Justitzraadinde Hveding har havt Bud til sig, og at han har lovet hende at hielpe 

mig med Penge til Gaarden; men nu maatte jeg først faae Skiøde paa Garden og forevise sig det, hvilket jeg 

og giorde, og gik saa til ham med Skiødet da jeg fik det i Stand. Efter atter nogle Dage kom jeg atter til ham, 

spurgte han mig hvor gammel jeg var, jeg svarte, en 24 Aar; ja, saa burde du have en Curator; jeg tiede og 

tænkte mig om, og han seer paa mig og siger; Og ja, jeg troer du giør mig ikke Uret, jeg skal tage dig selv for 

god, jeg har nu betalt den Obligation hos Frue Justitzraadinde Hveding og har faaet den qviteret; nu maae du 

give mig Obligation paa de 125 Rdlr. som jeg har udlagt, saa kan den Gamle udstryges og den Nye igien 

Ingføres i Pantebogen. Jeg skrev selv Obligationen strax og fik den overleveret til Hr. Pastor Bang. 

 Nu antog jeg baade Gaarden og mit Arbeide til Brug for selv, men min Moder forblev i Huset hos 

mig; nu benyndte Arbeidet at fremkomme igien, saa jeg maatte arbeide baade Dag og tillige om Nætterne 

som forhen. Men da Huset var meget gammelt og forraadent, maatte jeg 1769 giøre Overlæg til en nye 

Bugning paa Grunden; jeg forslog da herom min Mening til Hr. Paster Bang, som ogsaa sagde at det var 

fornødent at opsætte et nyt Huus paa Grunden; jeg bad ham laane mig 100 Rdlr. til at sætte i med til en nye 

Bygning; han svarede mig, at jeg skulde faae 75 Rdlr. til, og om han ikke selv kunde laane mig de Penge, 

skulde han see mig hiulpet ved en Anden, og da bliver der 200 Rdlr. tilsammen. Jeg imodtog dette Tilbud, og 

da det var om Høsten, gik jeg strax hen og fik fat paa en Bonde fra Klæboe, og med ham accorderede om en 

nye optømret Bygning til Grunden, og accorderede derfor opsat paa Grunden til 30 Rdlr. for tømmer og 

Arbeide. Bonden forlangte 10 Rdlr. han leverede mig strax, og bad mig tage mig i Agt, at ikke Bonden 

fixerede mig; jeg imodtog Contract af Bonden, og leverede ham de 10 Rdlr; paa Vinterføret lod jeg kiøre 

Steen; jeg kiøbte Bord og Tagstenen tilrede; da det nu efter Nytaar blev godt Føre, begyndte Bonden at kiøre 

Tømmeret indtil Byen, og i Maj Maaned 1770 kom Bonden med sine Folk og Opsatte huuset, nu maatte Hr. 

Muurmester til, til Syldmuren og Skorsteen, som alt blev giort i bedste, og jeg var ogsaa selv noget med 

Muurarbeidet (og jeg troer mig til at jeg selv skulde være i Stand til at opføre saa god Muur som nogen 

Muurmester, og det saa var at opmure en grundmuret Gaard;) om Høsten ved Mikkeldags Tider var Huuset 

saavidt i Stand, at jeg flyttet ind i Huuset. 

 Imidlertid bliver Hr. Bang Stiftsprovst og Sognepræst til Domkirken i afdøde Stiftprovsten Todes 

Sted; da jeg nu kom til ham, sagde han til mig; at han nu var bleven Direktør for Ludvigs Legater, og at jeg 

nu maatte udstæde Obligation paa denne Legat, da han nu ikke kunde forskaffe mig andre Pænge. Jeg 

maatte nu, endskiønt ugierne, imodtage og utstæde Obligationen efter Stiftsprovsten Bangs Sigende og 

Forlangende, jeg skrev Obligationen selv færdig og overleveret den til Stiftsprovsten Bang; Aaret derefter 1771 

opførte jeg en nye Bygning inde i Gaarden, bestemt til mit Arbeide, saaog et lidet Fæhuus; hvad jeg nu 

fortiente med mit Arbeide, lagde jeg til Huuset at sætte i Stand, da de 75 Rdlr. jeg fik til at gygge med, ikke 

kunde være tilstrækkeligt til at bygge med. Nu begyndte dyr Tid, Arbeidet tog af, 1772 var ligesaa besværligt, 
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men i dette Aar, da jeg imod Høsten var ferdig med 6 nye Stole, og havde begyndt at betrække Sæderne, 

indtraf mig en besynderlig Hændelse, da mig i dette Aar indtraf adskillige Vanskeligheder, og som jeg 

maaskee af Nattevaagen ved Arbeide og andre Bekymringer har jeg under Arbeidet faldt i en tung Søvn, da 

jeg om Morgenen vognede, ligger jeg i det borgerlige Arrestkammer i Raadstuen paa en Løjbænk, opredet 

med mine egne Sengeklæder, og der har sovet; da jeg nu vognede om Morgenen, saae jeg mig om, men 

kunde ikke begribe hvor jeg var kommet der. Vagtmesteren og hans kone kommer ind til mig og hilser paa 

mig og sætter Smør og Brød for mig til Frokost, jeg tager imod og takker, men sidder fortænkt; kom ligesaa 

til mig Middag og Aften med Spise, og saaledes gik det paa i nogle Dage. En Dag sendte Stiftsprovsten Bang 

Middagsspise til mig, og den næste Dag kom han selv og talte med mig, endskiønt jeg var stille og 

sagtmodig; Dagen derefter kom Provstens Tiener til mig og bad mig følge sig, da han var befalet til at følge 

mig hiem til mit Huus; da jeg kom hiem, kom en Pige af Kiøkkenet; Provstens Tiener siger, at min moder var 

kommet i Fattighuset, og at den Pige skulde da være i Huset for at være mig til Hielp, og sagte, at hun har 

selv Seng, og imellem arbeider hun for sig selv, og at hun spiser hos mig. Mine 6 nye Stole var hiemleveret og 

Pengene var imodtaget og indkiøbt Noget i Huset til Huusholdningen, og jeg fik nogle Skillinger tilbage. 

Nogle af mine Naboer kom ind til mig, og ønskede mig velkommen hiem; denne Pige var da i Huset hos mig 

til ud paa Vaaren 1773. Endnu var dyr Tid og fordærvede Fødevare at faae, og lidet at fortiene. Min Moder gik 

ind til mig saa imellem om Dagene. 

 Jeg havde nu to paa tre Aars Renter at betale, og ingen Fortienste; nu lod Provsten Bang paa 

Stiftelsens Vegne opsige Capital og Renter; jeg søger om Penge at faae, men ingen funde for Tidens 

Vanskelighed ikke udlaane Penge, dette fik jeg til Svar. Gaard og Grund kom tre Gange til Auktion, og 

Provsten Kiøbte den paa Stiftelsens Vegne for 200 Rdlr. som den var pandsat for, lod saa for Renterne 

udpandte hos mig mit Værktøi, klæder og Bøger, dette beløb sig ved Auktion til noget over 40 Rdlr., jeg 

ansaae at det var mere end hvad jeg var skyldig i Renter. Jeg giorde Paastand efter Overskudet, men fik intet 

videre end det til Svar, at han ikke viste om der blev Noget til overs. Jeg kan regne at denne Provs og Præst 

skildre mig med 100 til 200 Rdlr., som jeg har maattet arbeide meget for. Mit Verktøi blev kiøbt af 

Tugthusets Inspekteur Heide. Da nu Gaarden var solgt, kom en Arbeidsmand i Gaarden som skulde leie den, 

jeg var da ogsaa i Huset, men disse Folk vilde have mig ud af Huset, med det var mig tungt, som det kunde 

være, da jeg i Huset har sat min Fortieneste som jeg har arbeidet for, og vaaget mangen Nat tillige med Dag. 

Min Moder gik endnu nu saa imellem ind til mig, thi hun elskede Huset. Men sidst i December 1773 kom 

Politibetienterne ind til mig og bad mig følge med sig; Jeg svarede nei; men de nødde mig til at gaae mid sig, 

og ledsagede mig saa til Tugthuset, hvor jeg kom ind paa deres Værksted; Dagen efter kom Friderichsen som 

endda var Mester, og bad mig kom og følge med sig i et ande Værelse i Gaarden, da jeg kom derind var mit 

Verktøi der; jeg havde endeel Birketræer selv, det blev hendte did til mig, og jeg giorde deraf et og et halvt 

Dusin Stole, som strax blev kiøbt av Brandtlieutenant Hans Clausen Falk, han gav Stolerne til sine Børn, og 

gav mig ogsaa Drikkepenge; men da var kommet en anden Mester til Huset, Carl Bom, somi tiltraadde Huset 

Nytaarsdag 1774. Nu blev her bestilt Stoler og kiøbt Træværk, jeg begyndte at arbeide; Stolemager Blomberg 

giorde Ansøgning at faae mig til sig som Svend at arbeide; jeg blev tilspurgt om jeg vilde til Blomberg eller 

om jeg vilde blive der i Huset at arbeide, imod at spise hos Mester Bom, og at nyde en Trediedeel af hvad jeg 

fortiente, naar alle Bekosninger vare fradraget. Dette imodtog jeg, og jeg kunde naae 12-18 Rdlr. Aaret; disse 

Penge lagde jeg til fornøydne Klæder, men meeste lagde jeg til Bøger. 

 Da Direktionen fik vide at jeg røgede Tobak, vilde dem forbyde mig at røge Tobak, Stiftsprovsten 

Jrgens svarede at det skulde ikke skee, jeg er selv en stærk Tobakrøger og kan ikke lægge den, af og i 

Direktionens Nærværelse kalder han sin Tiener frem og leverede ham en Sølvort til mig, og bad mig kiøbe 

mig Tobak for den Ort, som jeg ogsaa giorde, jeg giorde adskilligt Arbeide til denne Mand, men en Sovestoel 

giorde jeg til hem, som ogsaa kunde bruges til Seng; for denne Stoel gav han mig en Rdlr. til Tobak; efter 

Bekiendtgiørelse i Avisen døde denne Mand i sin Lænnestoel, som jeg troede var den samme stoel som jeg 

giorde til denne værdige Olding Hr. Biskop Ole Irgens: denne Mand havde til Bispinde eller Kone en Datter 

af Biskop Bang. 

 Nu fik jeg atter Leilighed til at læse Latin, da en Discipel af Mester Lexie kom til at gaae til at spise 

hver Loverdag hos Mester Bohm, hos denne læste jeg hver Loverdags Aften fra Kl. 8 til 9 og læste 

Grammatica Latina, tyede i Badens Romerske Historie, Plædrus & Justinus, samt læste Goli Grammatica 

Græca, heraf lærte jeg og saa meget at jeg kunde læse græske Bogstaver og tillige godt skrive det græske 

Alfabet af Mester Boms Søn som ogsaa gik i den latinske skole, lærte jeg at giøre stiil, thi han gave mig de 

Stile at giøre, som han havde af sine Skolelærere, af Stiil giorde jeg omtrent 100 Stykker, som jeg indskrev i en 

Bog, og har den endu i min Bogsamling staaende, der kom ogsaa mange af Disciplerne ind til mig og tale 

med mig undertiden paa Latin. Da jeg nu havde en heel god Samling af Bøger, hvoriblandt endda nye 

uindbundne Bøger, jeg kunde selv indbinde Bøger, men manglet mig Værktøi dertil, men da Bogvinder Falch 

og hans Kone døde, kiøbte jeg Bogvinder Falches Værktøi, og da indbandt jeg mine Bøger selv, dette var en 
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kort Tid førend jeg kiøbte min Gaard med Grund paa Auktion for 70 Rd., men endnu forblev jeg i Tugthusete 

til om Høsten, formedelst Arbeide som jeg havde at giøre færdig førend ejg flyttet, saa vilde jeg ikke flytte i 

Huset førend jeg havde faaet Noget betalt paa Garden. Nu havde jeg ikke Penge selv, jeg vilde heller ikke 

laane Penge, jeg var i Tanke at blive selv Eier af Huus og Grund, dette gik mig ogsaa an, jeg tog fat paa min 

Bogsamling og skrev Fortegnelse over nogle af mine Bøger, og satte dem til Auktion, jeg fik da 35 Rdlr. i 

Behold naar Bekostningerne var fradraget; jeg gaaer til Auktionsdirekteur Svend Busch, som ogsaa var Eier af 

Gaarden, med disse 35 Rdlr, han sagde, at han vil have den hele Summa betalt paa engang; jeg sagde, at hans 

Fuldmægtig giorde Auktionskonditionen saa bekiendt, at den halve Deel af Kiøbesummen skulde blive 

staaende i Gaarden; Hr. Busch siger Nei: Men siger, at han lader de 20 Rdlr. blive staaende; jeg tog da nogle 

flere Bøger og satte til Auktion, og fik da i Behold 18 Rdlr, og da blev 52 Rdlr. betalt. Da jeg nu kom til Hr. 

Busch med disse 18 Rdlr, siger han, nu er 52 Rdlr. betalt, nu skal jeg faae Beviis derfor, saa kan de 18 Rdlr. 

som renter, staae til jeg kan faae Leilighed til at betale dem, da det ikke ere verd at give Obligation paa 18 

Rdlr. Nu var jeg ogsaa færdig med mit Arbeide, og nu flyttet jeg i Huset, nemlig den 2den Oktober 1782, og 

da var jeg 38 Aar gammel.  

 Da jeg nu kiøbte Huset, var det meget forfalden, ingen Planke om Grunden, jeg maatte da sætte 

Plunkeværk om, og saa anlagde jeg Have og tilsaaede den med Kiøkkenurter, og indhøstet den om Høsten, 

naar jeg kom i Huset; Tagene vare forfalden og jeg maatte strax forbedre det, at jeg kunde være i Huset om 

Vinteren; jeg fik strax lidet Arbeide til at begynde med; jeg forbedrede Huset ved Reparation, jeg var allene i 

Huset, dog indkom Adskillige til mig, saavel bekiendte som ubekiendte Disciple af den Latinske Skole. Jeg 

var da saaledes allene i Huset i 3 Aar, og jeg kogte selv og lavede mig Spise; 1785 in medio September kom en 

Pige til Byen ifra Aasen for at kiøbe sig noget Tøy til klæder, for hvad hun om Sommeren i Aanderne ved 

Jordarbeide havde fortient; Jeg kom ind til min Naboe, hvor en Pige tiente som denne fremmede Pige havde 

været ifølge med til Byen, der kom denne fremmede Pige ind: min Naboe, nemlig J. P. Norman begyndte at 

spøge med mig om Pigen, som var rask og munter, jeg spurgte Pigen om hun havde Lyst at blive en Byekone, 

hun svarede mig, det kunde vel ikke være umuligt, jeg spurgte om hun ikke vilde følge mig hiem, hun 

svarede mig Ja: men da hun gaae med mig, vilde hun ikke, men da den Pige som hun fulgte med til Byen 

siger, jeg skal følge med dig, saa gik dem begge hiem til mig, spurgte jeg hende om hun havde Lyst til at blive 

her i Huset hos mig, hun svarede mig, det kan ikke være umueligt, hun skulde i Morgen sige mig det. Om 

Morgenen efter komm un igien, hun blev hos mig den Dag, og hun kogte og tillavet Spise; jeg spurgte hende 

om hun havde Lyst at blive i Huset hos mig, hun gav mig et ganske artigt Svar: Ja! siger hun, dersom jeg vil 

love hende at blive Kone i Huset, da vilde hun blive hos mig i Huset, Hertil maatte jeg da svare hende, du er 

en Ungdom, men naar du vil være stille og sædelig, og paaagte det som kan være til Gavn for mig og dig, saa 

skal du blive hvad du har forlanget; Hun svarede mig, at det maatte jeg ikke frygte for, og saa traadde hun i 

Huset til mig, og har til denne Tid holdt sit Løfte, som jeg ogsaa mit; jeg skrev da hendes Forældre til, og fik 

da Svar ifra dem igien. 1786 i Markedstiden kom hendes fader og Moder og Klokkeren i Aasen Ejner Watten, 

som hendes Forældre logerede hos, hendes Fader har været huusmand og havt Plads i sine unge Aar, og har i 

Aaringerne sytten Hundre nogle og Sexti været i Udmarsch som Soldat ved 1ste Regiment. Jeg talte da med 

Klokkeren om hendes Præste-Attest, hvilket han forskaffede af Stedets Præst Hr. Provsten Buschman, hvori 

han ogsaa meldte, at han efter Loven har faaet Betaling for Trolovelse og Brudevielse; 1787 den 12te Januar 

var vor Trolovelsesdag, og Bryllupsdagen var den 15de Februar samme Aar, og vi blev i begge Forretninger 

sammenviet af Provsten Hagerups Personelle Capellan Hr. Forman; 6 Uger efter Bryllupsdagen fødde min 

Kone en Søn, jeg kom til Klokker Junghans og siger til ham, paa Søndag har jeg en Søn som skulde døpes; 

Klokkeren siger: Barnedaab nu! hvorlænge det siden Bryllupet? 6 Uker, siger jeg; Han siger: 6 Uger! og nu 

Barnadaab! jeg svarede ham, jeg skulde vel ikke have 6 Uger til at giøre et Barn, det er hastigere giordt. Jeg 

har i denne Tid med min Kone avlet 10 Børn, men 8 Døtre ere døde, og 3 Børn ere i Livet; nemlig: en Datter 

som er fød den 29de Mars 1789, og er oplært i Domkirkens Friskole i mange Fruendimmer Handarbeider, 

hun heder Anne Margrethe efter min Moder, som døde samme Aar i August, 79 Aar gammel. 1796 den 10de 

September om Morgenen Kl. 8 fødde min kone 2de Sønner, Olaus Antonius som døde i Børnekopperne, i sit 

5te Aar; og Petter Johan, som er min ældste Søn som lever, han gaaer nu i Domkirkens Friskole. Jeg har 

spurgt ham hvad han har Lyst til at lære, han svarede mig, en Kaarde i Haanden som Officeer at fægte for 

Fædrenelandet, staaer mig bedst an, eller ogsaa at blive Jurist; Min yngste Søn Georg Ranulf er fød 1799 den 

19de April Kl. imellem 3 og 4 om Eftermiddag, (det var Bededagen da det mærkelige Jordskiælv var om 

Eftermiddag Kl. 6) denne gaaer ogsaa i Domkirkens Friskole, jeg har ogsaa spurgt denne hvad han havde Lyst 

til, han svarede mig, et Par Skier at gaae paa, og saa at blive Skieløberofficeer, det syntes mig godt om. Jeg 

spurgte dem om dem ikke har Lyst til Søes, de svarede begge Nei. I denne Anledning lader jeg dem af min 

Bogsamling faae Militair og Juridiske Bøger at læse, og ønsker at jeg kunde faae den til hvad dem har Lyst til; 

imidlertid vil jeg selv læse Latin for dem og lære dem hvad jeg selv kan giøre, dette kan da imellem være til 

Tidsfordriv og til deres egen Nytte i Fremtiden. 1807 den 3die Oktober fødde mine Kone min en Datter Olava 
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Antonetha, da det var 9 Aar imellem min yngste Søn og denne Datter, hun døde den 25de November 1808, i 

en Alder af 1 Aar 2 Maaneder. Min Kone Gurri Johansdatter som er fød og opfostret paa Landet; imellem har 

hun opfostret vore Børn, er hendes Haandarbeide at spinde, tvinde og binde, saaog om Sommeren at være 

med i Høeaanden, og om Høsten ere hun ude hos hvem forlanger i Slagtetiden og Pølselegen; hun er 40 Aar 

og jeg er 64 Aar gammel, og vi har nu været i Ægtestand tilsammen i 23 Aar; Jeg har altid havt Indlogerende i 

Huset, da det for adskillige Familier kunde være vanskeligt for Huusværelser i Byen; men i Aaret 1805 kom 

en Kone til mig, da hendes Mand var bortseilet, un var udsagt af det Huus hvor hun logerede, da Huset var 

solgt, og de har lovet at kaste hende ud av Huset om hun ikke flyttet ud, jeg lod hende faae ete Overværelse, 

og hun flyttet den 22de April, den 30de April lader hun sit Barn bære Spaner og Brændeveed og lægger ved 

Ovnen, lægger Ild i Ovnen, stænger Dørren og gaaer ud af Huset, og sætter mi Ild i Huset, da hverken jeg 

eller min Kone eller Datter var hiemme, og mine smaae Sønner vare i Skolen, da jeg kom hiem var Ilden 

slukket, Brandtofficeren som havde Vagt fortalte mig hvorledes Ilden var kommet af de Spaaner og 

Brændeveed saa laae i Ovnen, da denne skiødesløse Kone havde lagdt Ild i Ovnen og gaaet ud af Huset. Jeg 

blev da indkaldet for Brandretten med min Indlogerende i Huset; Konen som Ilden kom af, tilstod av Veden 

var for lang, saaat den brændte udenfor Ovnen, hun blev dømt 10 Rdlr. i Mulkt efter Brandtforordningen, 

som billigt, men jeg blev ogsaa lagt 10 Rdlr. i Mulkt, som jeg ikke kunde finde for billigt; jeg tog Brandtakten 

beskrevet, og efter Brandtforordningen af 18de August 1767 inleverte den til Paakiendelse; da jeg blev fordret 

for disse 10 Rdlr., svarede jeg, at jeg ikke viste om det tilkom mig at betale den Mulkt, men skal den betales af 

mig, skal det blive af Brandskadens Godtgiørelse; jeg forlangede da Brandtakten tilbage, og fik den tilbage 

uden Resolution. Da nu Brandskaden blev vurderet for 50 Rdlr., har jeg deraf faaet betalt 40 Rdlr. og 10 Rdlr. 

staaer tilbage, enten nu Brandtkassen eller jeg skal have de 10 Rdlr. veed jeg endnu ikke, men Huset maatte 

jeg forsyne med nyt Tag, bord, Lægter, Spiger og Steen, samt med nye Vinduer, da Vinduerne bleve deels 

istykkerslaget, deels istykkersprunget af Ilden. Dette maatte jeg taale for velgiort imod et skiødesløst 

Menneske.  

 Da jeg ofte har været i Mangel for Arbeide, tænkte jeg paa at faae Noget at drive paa som jeg kunde 

have at forlade mig til naar jeg bliver gammel, saa at mine Kræfter ikke kunde være saa stærke til mit 

Arbeide. 1801 den 2den November opkom til Forpagtning nogle smaae Stykker Jord paa Byen Udmark, jeg 

gikda op paa Raadstuen paa Auktionen og der blev mig tilslaget et Stykke Jord, beregnet for 8 Mælinger for 2 

Rdlr. Aarlig Afgivt. Jordbrug har i mange Aar v’ret mig Lyst; Om Vinteren giorde giorde jeg mig nogle 

Gringer, og om Foraaret 1802 i April gik jeg op og afrydet omtrent en Fierdedeels Mæling og tilsaaede den 

med en halv Skieppe Havre, Ageren voxte godt, men Kreaturene trængte sig ind og aad den af, om 

Sommeren tog jeg mere Jord op, og om Vinteren lod et par velædle Velgiørere opkiøre nogle Læs gode 

Smaafæfrau, som jeg havde liggende i min Gaard, jeg giorde selv om Vinteren flere Grinder, saa jeg havde 80-

90 Grinder; om Vaaren tilsaaede jeg Jorden med Byg og Rug, og omkringsatte mine Grinder, mine Agre stod 

herlig gulnet og hvidnet; en Dag, anden Dag jeg kommer op var Grinderne aabnet og nedkastet, og mine 

Agre afædt af Kreaturene, saaledes gik det mig 3-4 Aar, da jeg havde et lidet Huus, opsat af Bræder med 

Kiøkken, omsatte med Torv, kom en Mand og en Kone til mig og bad om at faae logere i Huset, saa skulde de 

eftersee mine Ting der oppe, jeg lod dem komme i Huset; den første Vinter opbrændte de mere end den 

halve Deel af mine Grinder, om Vaaren i April opførte en Trefierdedeelaars Gedekilling og en Halvaars 

Saulam, sidst i Maj 2den Pindtsedag, kom John Klettes Rovhund oppe paa mit Jordstykke, greb Lammet fat 

og rev det i Stykker og spiste det op, efter lovlig Billighed bør John Klet svare mig godtgiørelse derfor; den 

anden Vinter opbrændte Huusfolket Resten af mine Grinder, og nedbrød af Huset og opbrændte, hvad 

Arbeide og Bekostning jeg har havt, og mistet, vil jeg ikke sige, jeg saae mig nu nødsaget til at forpagte det 

bort til en Anden, da jeg nu for al min Bekostning og Arbeide har nu 4 Rdlr. aarlig, - og der af besvarer jeg 

min Afgivten til Byen; Men jeg agter dog arvefæste dette Jordstykke, som jeg har kaldet efter mig Navn 

Withammers-Borg. 

 Nu maae jeg ogsaa erindre Auktionsdirecteur Busches Godhed imod mig, da han biede med mig i 9 

Aar med sine resterende 18 Rdlr. paa min Gaard. 5 Aar efter at jeg kiøbte Gaarden, anmodet han mig om at 

faaet det til Ende, jeg satte Bøger til Auktion og fik Behold 12 Rdlr. betalte jeg ham til Afdreg, og da stod 

ikkun 6 Rdlr. tilbage, men da jeg lidt hvert Aar reparerede paa Huset, tog det lang Tid, dette skiønnede 

Busch paa, han havde endog Taalmodighed med mig i 4 Aar, og kom ind til mig og sagde, see til at faae den 

Bacatel betalt som staaer os imellem endnu, og lad det blive til Ende; Nogle Dage efter kom to eller 3 gode 

Venner til mig og spurgte mig om jeg havde nogle Bøger at sælge, jeg svarede, det kan jeg vel have, disse 

kiøbte da af mig Bøger for 12 Rdlr., da gik jeg strax hen til hr Busch og betalte ham de resterende 6 Rdlr., og 

tillige fornøiede ham med Renter af disse 18 Rdlr. og da bekom jeg Skjøde paa Gaarden; Nu maae jeg takke 

denne gode Mand at jeg har opnaaet mit Ønske at blive selv eiendes Eier af min Gaard; jeg fornemmer nu 

selv hvor godt det er at have den selv til Eiendom, ja det er og godt for Mine. Hertil har min Bogsamling 

været mig gavnlig, dersom jeg har havet alle mine Bøger samlet, da har jeg vist havt 2000 Bøger, for 8 Aar 



33 
 

siden havde jeg paa engang omtrent 900 Bøger, men har været nødsget til Tid efter anden at sælge af dem, 

undertider ved Auktion og undertiden underhaanden, saa at min Bogsamling bestaaer nu ikkun af en 200 

Bond, af disse udlaaner jeg Bøger, imod ugentlig Betaling, da jeg lod af at læse Latin, begave jeg mig til at 

studere i det Juridiske, og igiennemgik den Danske og Norske Love, samt forskiellen imellem den Danske og 

Norske Lov; Jeg læste Høyers Forestilling paa en DanskJurist, Holbergs Natur- og Folkeret, Nyregaards 

Naturens Ret, Pufendorps, et Menneskes og en Borgers Pligt efter Naturens Lov, Heffelbergs Juridiske 

Collegium, med Donses Anmærkninger, Justisraad Nissens dito, og igiennemgik Forordningerne med Lovene 

efter Bulls og Nissens Register og Rodes Samling af Reskripter, samt læst Heydegaards Skrivter etc,. herved 

samlet jeg mig en Lovkundskab, den har ikke vært mig unyttig; jeg læste ogsaa Historiske, Philosophiske, 

Oeconomiske, Have- og Agerdyrknings Skrivter. I Aaringerne 1798 og 1799 indgav jeg selv med Trykken 

følgende Skrivter, Trondhiems Maanedsskrivt, som i Mangel af Papir standset ved 2den Aargangs No. 4. 

Patriotiske Tanker om Tangbrænderiet og Fiskerierne i Trondhiems Stift med Fortsættelse: Videre 

Fortsættelse ligger i Manuskrivt. Sandsigeren, Et Revers, og Carmen eller et Vers paa Nytaarsdag 1800. 

 Omreist er jeg ikke; min længste Reise har været til Lands fra Byen til Ranem, Nalo, Leren og til 

Oiegaard 1788 og der besaae jeg Kamplemangen, hvorover jeg har giort en Beskrivelse, indført i Trondhiems 

Maanedsskrivt No. 3 Pag. 35-40 og No. 4 Pag. 49-52, 1798. Til Søes ere mine Reiser fra Bradtøren til 

Gravealmindingen, fra Sanden paa en Jægt ved Munkholmen, og fra Ilsvingen ud paa et hollandsk Skib 

Zwanen, reiste jeg 3 Gange ombord, da jeg der arbeidede for Capitain Olhof. Men igiennem Geographien, 

Land- og Søekarter og søespeile har jeg siddet i mit Huus og derudi reist hele Verden om. 

 Hr. Torchil Myhre og Hr. Busches Fuldmægtig Hr. Hassel brugte mig paa Auktioner i Særdeleshed 

ved Bøger, hvorved jeg forrettede allene hvad ellers to pleiede at giøre, men jeg fik ene den samme Betaling 

om to, 2 Ort 16 sk a 1 Rdlr. pro Dag. Flere velgiørere har jeg ogsaa havt en efter anden af Realskolens Lærere, 

Hr. F. J. Bech har været min Velgiører, da han var Lærer ved Skolen, Præst til hospitalet og som Præst til 

Domkirken, han har forskaffet mig Fortienester baade for sig selv og andre, men nu er han en velfortient 

Biskop i Christiania. Hr. O. E. Paaske som endnu er Lærer ved Skolen, forskaffet mig dskillige Fortienester, 

han lod mig ogsaa omgaae med skolens læseselskabs Bøger, hvorfore jeg af Skolens Casserer hvert Nytaar 

blev betalt med 10 Rdlr., desuden havde jeg af Interessenterne 2-3 Rdlr. i Nytaarsgave, jeg var ogsaa i 

Bogtrykkeriet og trykte imedens Hr. Paaske, forstog Bogtrykkeriet paa Realskolens Vegne, Hr. P. F. Walset 

var ogsaa min Velgiører imedens han var paa Skolen, han var ogsaa min gode Ven da han Gik i den Latinske 

Skole, nu er han Sognepræst paa Helgeland. Hr. Johan Garman er nu Præst, han bør være mig en 

uforglemmelig Velgiører. Hr. Heltberg ligesaa. Hr. E. Rasmus Drejer, nu Lærer ved Skolen, men er nu bleven 

Pastor og forlader snart Skolen, han bør jeg vel erindre i Hukommelse til velfortient Erindring. Hr 

Matimaticus Luytkis, endnu Lærer ved Realskolen, han forskaffer mig adskillige smaae Fortienester, i 

Aaringerne 1797 og 1798 omgik jeg til Interessenterne med hans Læseselskabs Bøger, hvorfor dem betalte mig 

10 Rdlr. aarlig. Samme Tid omgik jeg ogsaa for Hr. Capitain Hegermann, hvorfor jeg ogsaa af Interessenterne 

blev betalt med 10 Rdlr. aarlig, dette Selskab overleverte Hr. Capitain Hegermann til Statsmusikant Eberg. 

Begge disse selskaber gik til Ende ved Postmester Lorentsens Død. Fra Oktober 1795 til Aarets Udgang 1797 

omgik jeg med Trondhiems Aviser til Interessenterne, da for Realskolen, samt indhentet Betalingen for 

indførte Bekiendtgiørelser i avisen, for alt det havt jeg ingen anden Betalning end hvad Abonenterne gav mig 

til Nytaar, og hver gav mig fra 4 sk til 1 Rdlr., men beløb sig dog til 30-40 Rdlr. Hr. M. C. Petterson gav mig 

ogsaa, som var Udgiver, 2 Rdlr. aarlig. Af den latinske Skoles Lærere haver Hr. Robert Holch været mig en 

god Velgiører, han forskaffet mig Fortienester baade for sig selv og Andre. Hr. Ole Smit som blev Præst i 

Størdalen, var mig en besynderlig Velgiører. Doktor og Magister Bloch, som var Conroktor, bør være mig til 

stedse glad Ihukommelse. Endun har jeg en god Ven i den Latinske Skole Hr. Studiosus J. Angell, Biskop 

Schønhejders Amuoiensis, Hr. G. Berg, nu Provst i Nordland, han har forskaffet mig meget at fortiene. H. T. 

Angell, nu Cantor, giorde ligesaa, da han var hos Biskoppen; ja Biskop Schønhejder selv forskaffet mig noget 

at fortiene. Ikke at forglemme min besynderlige gode Ven og Velgiører Hr. Stiftsprovsten Wille, han har 

forært mig de fleste af sine Skrifter og lovet mig flere, som hans Død ophævet, han har alle mine Skrivter 

samlet. Hr. Justitsraad og Præsident Nordahl og Toldprocurator L. Evensen, der beviste mig Venskabelighed, 

og naar jeg kom til dem, blev talt i Literaturen, helst i Historiske og Juridiske, hos disse Mænd har jeg havt 

megen Fortieneste. Ikke mindre var Stiftamtmand Fieldsted mig en from og god Mand. Hr. Raadmand H. C. 

Klingenberg har jeg været kiendt med i nogle og Fyretyve Aar, og kiendt ham som Auktions-Casserer; I mine 

unge Aar kiøbte jeg paa Auktioner for mange Penge, og betalte til ham, som Overinspekteur for Tugthuset, 

modtog jeg hvert Nytaar mine fortiente Penge, og som Politiemester og Raadmand har jeg ikke havt videre 

med ham, uden hvad jeg har havt Arbeide fra ham, og derfor faaet min Betaling. Hr. Justitsraad Horneman 

forskaffet mig adskillige fortienester hos sig selv. Hans Enkefrue og Sønner ere mig gunstige. Flere Velgiørere 

maae jeg endu erindre mig: For 8te Aar siden, da jeg til jule-Høitiden viste meg Iniet for mig og Mine, som 

flere gange har hendet mig, indfandt sig to Dage for Jule-Aften, omtrent Klokken 10 om Aftenen, nogle 
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Velgiørere sig i mit Huus, de spurgte mig hvordant jeg levede, jeg svarede: Og ja, efter Tidens 

Omstændighed; De fremlagde da baade for sig selv og for Andre medsendte paa Bordet til mig Bankosedler, 

og sagde: at det var en Julegave som de forærede mig, og da jeg talte efter, var det 8 Rdlr.; her fik jeg baade at 

spise og brændt i Jule-Høitiden etc. – Aaret derefter til Julen kom ligesaa, nogle de samme og nogle Andre og 

gave mig ligesaa en Gave af 8 Rdlr.,men siden ophørte; men nu er nogle døde. For fem Aar siden giorde jeg 

en Ansøgning til direktionen for sal. Thomas Angells Stiftelse om en liden Hielp for mig og mine, og her fik 

jeg aarligen at nyde 12 Rdlr., som jeg første Gang imodtog i Domkirken, men har siden været nødsaget til at 

imodtage det af Hr. Forstander C. Klingenberg Qvartaliter. For nogle aar siden giorde jeg en Ansøgning til 

Direktørene for den vorgerlige Klub, at nyde en liden Deling i deres Haver paa Kongens Fødselsdag, dette 

har jeg aarligen nydt fra 2 Ort til 2 Rdlr. Flere Velgiørere maae jeg endun erindre, naar jeg har havt gamle 

forslitte Klæder, har ædle Venner, baade vekiendte og ubekiendte givet mig Klæder, jeg brugte dem selv. og 

hvad jeg ikke kunde længere, har jeg opgiordt deraf til mine Børn; Min Søster tilsendte mig ogsaa endeel 

klæder; Efter en sildigere Efterretning fra hende, melder hun, at naar Krigen stilles, agter hun at komme til 

Trondhiem igien, da hun har været her, dersom ikke Krigsuroelighederne har væxet. 

 Nu mine læsere fremlægger jeg her mit Liv- og Levnetstildragelse, saa nøirigtig og sandværdig, nu 

videre til min Læseres nøiere Eftertanke, hvordant min Vandring har været og hvad mig er passeret; nu er jeg 

indtræd i mit 65 Aar; jeg har erneret mig paa lovlig Maade, med hvad jeg har fundet, og mine Medborgere 

har forundt mig; for nogle og tyve Aar siden blev jeg anmodet om at tage Borgerskab, men da jeg i denne Tid 

intet Arbeide havde, og altsaa ingen Penge dertil, gav jeg dette til Svar, og siden blev jeg ikke opfordret hertil; 

men jeg har svaret mine Byens Skatteudgivter som en anden Byens Indvaaner. For 8 Aar siden blev jeg 

opfordret paa Raadstuen og ansat som Reservet ved Defentionscorpset, da jeg var 58 Aar, men sidste Gang 

blev jeg befriet, da jeg var 63 Aar, ellers er jeg selv som en Byemandhusing forsynet med et godt 

messingbeslaget Gevær, en Pistol, en Kaarde, som har været Major Møllerups og en gammel 

Borgerpatrontaske. Gud give os Fred i Landet, saa ville vi oppusse vore Vaaben og hænge dem op paa vore 

Vægge til en Bepyndelse i vore Huuse.  

 Gud velsigne og bevare vor Konge Friederich den Siette, og lad ham med Fred regiere Republiken, 

(Land og Folk,) som hans Forfædre næsten i 100 Aar, og lad Kongens Hierte hænge fast ved Undersaatternes, 

og Undersaatternes ved Kongens. Gud velsigne Jorden, Havet og Luften, at hvert maae give fine Frugter, 

Kongen og Undersaatterne til Gavn og Gode! Det skee! det skee!! 

 

Soli Deo Gloria. 

Gud allene Æren.  
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Sande 

 

Nils Toresen Aalstad (ca 1674 – 1737) 

Født omkring 1674 på Aalstad i Vang på Hedmark, død 1737 på Helstad. Gift med Anne 

Andersdatter Farmen, født ca 1676, død 1731. De fikk barna: 

(1) Inger Nilsdatter Ålstad, født ca. 1699, død 1779. Gift med Lars Tollefsen 

Arnberg. 

(2) Tore Nilsen Opstad, født ca. 1700, død 1786.  

(3) Torkjell Nilsen Opstad, født 1702, død 1732. 

(4) Gønner Nilsdatter Opstad, født 1708. Gift med Jon Evensen Skillingstad. 

(5) Anders Nilsen Opstad, født 1711, død 1778. Gift med Margrethe Helgesdatter 

Helstad, født 1712.  

(6) Ole Nilsen Opstad, født 1716, død 1770. Gift med Marthe Helgesdatter Helstad, 

født 1714.  

 

Nils var lensmann i Vang 1693 – 1702 og overtok Opstad etter svogeren Ola Bjørnsen i 

1703. I 1717 ble Nils stevnet fordi han hadde bygslet bort konas jord i Skari på Hadeland 

(gammelt Ålstadgods). Saken ble utsatt uten at man vet noe mer om hvordan den 

endte. Ved skjøte 20. oktober 1717 kjøpte Nils Opstad av assessor Grønbech på 

Storhamar for 550 rd. Han kjøpte Flengsrud av sine søsken. Nils flyttet til Helstad da 

han giftet seg med enken der. Ved Skiftet etter Anne ble Opstad på 3 hud er taksert til 

600 rd., og Flengsrud på 6 skinn til 100 rd. Et omfattende løsøre ble taksert til 483 rd. 

Nils hadde 462 rd. ute på lån. Med kirkekjøpspenger kom bruttoformuen opp i 1672 rd. 

Foruten påsto at boet skyldte 18 rd. i landskyld av 5 lispund i et kvernstå på Finnberg, 

men Nils hevdet at han hadde kjøpt Finnberg på 1 hud jord av Nils Dorph i 1719. Nils 

gjorde ikke krav på gravølsvederlag. 2 døtre hadde hver fått 50 rd. i hjemmegave. De 

andre barna fikk nå det samme slik at nettoformuen etter at også utgiftene i forbindelse 

med skiftet var fratrukket, ble 1429 rd. som var et meget stort beløp på den tiden. 

 

Ole Nilssen Wold (1716 – 1770) 

Født 1716, begravet 29/12 1770. Gift med Marthe Helgesdatterfødt 1714, begravd 7/10 1801. Ole og 

Marthe fikk 7 barn:  

(1) Nils, født 1744. Gardbruker på Sande. 

(2) Anne, døpt 16/4 1747. Gift 30/10 1769 med gårdbruker Jørgen Trondsen Skramstad store. 

(3) Helge, døpt 24/6 1748.  

(4) Torkild, døpt 7/3 1751, begravet 1/6 1751. 

(5) Kjersti, døpt 30/7 1752. 

(6) Kari, døpt 31/8 1755, gift 25/10 1779 med enkemann og gårdbruker Hans Hansen fra Dal i 

Romedal. 

(7) Gunnor, døpt 28/5 1758, gift 27/11 1783 med korporal Johannes Erichsen Skråstad fra Vang. 

 

Ole kjøpte gården Sande av løytnant Ole Thoresen Holt ved skjøte den 17/1 1735. Den 12/8 1749 

holdt Ole besiktigelse over gården: 

1. Stuebygningen, øst i garden, besto av 2 stuer. Den søndre stua var i nogenlunde stand. 

Dog var den søndre veggen aldeles utsiget og oppsatt av dårlig talltømmer. Denne stua 

ble taksert til 8 rd. 

2. Den derved stående stue under samme tak, var ganske råtten. Vegger og tak kunne ikke 

repareres, men var bare til ved. Taksertes til 1 rd. 

3. Vest i garden fantes en liten stuebygning, hvor vegger og tak var aldeles råtne og bare 

brukbare til bed. Taksertes til 1 rd. 

4. Nord i garden var ei stue med loft over. Vegger og tak var råtne. Skorsteinen var dårlig, 

men da stua enda en tid kunne bli stående, taksertes den til 4 rd. 

 

Sande 

Ole Nilsen Vold 

gm. Marthe 

Helgesdatter 

| 

Nils Olsen 

gm. Rangdi Olsdatter 

| 

Ole Nilsen 

gm. Berthe 

Pedersdatter 

Norderhov 

| 

Randi Olsdatter 

Jens Haugen 

| 

Lars Jensen Østby 

(Withammer) 
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5. Like ved var det et lite forhus, taksertes til ved for 1 ort. 

6. Sønder i garden sto et gammelt størhus uten skorstein og uten vinduer og tak. Taksertes 

til 2 ort. 

7. Stabbuert var råttent på østre og nordre vegg, som måtte oppsyes. Underlaget var også 

råtnet, og taket helt forfallent. Taksertes til 4 rd. 

8. Hestestallen var overalt helt forråtnet og var ikke verd å reparerer. Taksertes for 1 rd. og 2 

ort. 

9. Fehuset (fjøset) hadde brukbare vegger og tak, unntatt de 2 nederste hvarv, som var råtne 

og måtte fornyes. Taksertes for 8 rd. 

10. Den venstre låven hadde brukbare vegger, unntatt vestre vegg som var nedsiget og måtte 

oppveies. Den var av løytnanten etter vitnenes utsagn tekket. Taksertes til 14 rd. 

11. Østre lovebygning, som besto av 2 golv og 1 treskelåve, var nesten råtten på nordre og 

østre side. Taket var også råttent, men da denne bygningen ennå en tid kunne bli 

stående, taksertes den for 6 rd. 

12. Like ved var et gamelt fehus. Nesten utjenlig til ved, taksertes for 16 sk. 

13. Et lite, nedråtnet svinehus taksertes for 8 sk. 

14. Vedskålen taksertes til ved for 1 ort 8 sk. 

15. Badstua var dårlig og taksertes for 2 ort. 

 

Ole Nilsen var en særdeles dykdig mann som arbeidet seg opp til velstad. Han lånte ofte bort 

penger på renter til folk. Enken, Marthe Helgesdatter, solgte ved skjøte 20. juli 1780 garden til den 

eldste sønnen, Nils Olsen.  

 

Nils Olsen Sande (1744 – 1808) 

Nils, født 1744 og begravet 1808, var gårdbruker på Sande fra 1780 – 1808. Han var gift med Rangdi 

Olsdatter, født 1750, begravet 30/3 1809. De hadde 7 barn:  

(1) Ole, døpt 24/11 1776. Gårdbruker på Sande. 

(2) Otter, døpt 19/2 1779, begravd 01.02.1780. 

(3) Martha, døpt 18/3 1781. Gift i 1801 med gårdbruker på Rogstad Vestre, Simen Helgesen 

Grøholdt. 

(4) Lisbeth, døpt 19/9 1784, begravd 23/3 1785. 

(5) Lars, døpt 12/3 1786, begravd 15/4 1786. 

(6) Lars, døpt 20/5 1787, gardbruker på Huse i Romedal. Gift i 1817 med jomfru Helene 

Catrine Jesnes på Vestby. Lars og Helene ble senere gårdbrukere i Doksrud. 

(7) Oliv, døpt 21/3 1792. Gift med gårdbruker på Sande, Jens Jensen Stangeødegård. 

 

Nils Olsen ser ut til å ha vært ansett i sin bygd. Ved folketellingen i 1801 var han prestens 

medhjelper. 

 

Ole Nilsen Sande (1776 – 1865) 

Døpt 24/11 1776, død 30/10 1865. Gift i 1809 med Berthe Pedersdatter Norderhov, født i 1780, død 

21/9 1828. Ole og Berthe fikk 7 barn:  

(1) Peder, født i 1805, begravd 17/7 1811. 

(2) Randi, født 12/10 1810, begravd 28/7 1811. 

(3) Randi, født 30/4 1812 (mor til Lars Jensen Østby). 

(4) Petronelle, født 13/4 1814. Gift i 1842 med Nils Jensen Sande. 

(5) Berthe, født 30/3 1816, død 25/7 1819. 

(6) Nicoline, født 6/5 1821. 

(7) Marthe, født 28/2 1819. 
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Sande; gardsnavnet Sande eller Sa’nne (g.nr.1, b.nr.1) kommer av jordarten, som 

vesentlig består av sand som Fura har ført med seg og lagt igjen der den går 

sammen med Svartelva. 

 

Ole kjøpte Sande ved skjøte 22. desember 1809 av farens arvinger for 3400 rd. Han fikk i august 

1813 ødelagt avlingen på 60 mål åker av et hagglvær som gikk over sydvestre del av Løten. Ole 

Nilsen solgte i 1827 fra gården, eiendommen Sandberg, og 19. mars 1831 solgte han gården til sin 

svoger Jens Jensen, Stangeødegarden fra Vang for 100 spd. og føderåd til seg og sine barn, de siste 

til de var 18 år gamle. 
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Bjørge 
 

Anders Pedersen Bjørge (ca 1614 – 1698) 

Født omkring 1614 på Bjørge i Furnes, død 1698 på Farmen i Vang. Han var første gang 

gift med Else Krestensdatter, død 1667. De fikk datteren: 

(1) Berte Andersdatter Farmen, født ca. 1648.  

Andre gang var han gift med Gunnor Vernesdatter Gålås, født ca. 1649, død 1717. De 

hadde barna:  

(1) Else Andersdatter Farmen, født ca. 1669. Gift med Ole Persen Frogne.  

(2) Eli Andersdatter Farmen, født ca. 1670. Gift med Ola Bjørnsen Hjellum. 

(3) Verner Andersen Farmen, født ca. 1674, død 1733. Gift med Goro Bårdsdatter 

Gålås.  

(4) Anne Andersdatter Farmen, født ca. 1676, død 1731. Gift med Nils Toresen 

Aalstad. 

(5) Pernille Andersdatter Farmen, født ca. 1680. Gift med Mons Olsen Lier.  

(6) Kari Andersdatter Farmen, født ca. 1681. Gift med Ole Toresen Aalstad. 

(7) Sønn, født 1683, død ung.  

(8) Sønn, født 1685, død ung. 

(9) Jens Andersen Farmen, født 1686. Anne Embretsdatter Bjørke. 

(10) Erik Andersen Farmen, født 1689, død 1717. Gift med Margrete Toresdatter 

Aalstad.  

 

Anders var gårdbruker på Farmen i Romedal ca 1646-98. Ved skiftet etter Anders ble 

bruttoformuen satt til 675 rd. Det var igjen 327 rd. til deling mellom arvingene. Av jord eide 

Anders ved sin død Farmenødegarden på 2 huder med bygsel takse rt til 120 rd. Denne delen av 

Farmen hadde Anders pantet til seg fra Sverderup-familien ved pantebrev av 26-04-1679. Boet 

etter Anders hadde til gode 180 rd. av Johannes O etter pantebrev fra 1696. Berte, Andres sin 

datter fra første ekteskap, hadde lånt penger og korn for 26 rd. I hjemmegave og bryllupsutstyr 

hadde datteren Else fått i alt 48 rd., Eli og Pernille 56 rd. hver. Ved skiftet fikk Jens, Erik og Kari 20 

rd. hver til klær og skolegang. Og Else fikk de 8 rd. hennes søstre hadde fått mer enn henne. 

Enken Gønner krevde ikke brorlott eller gravølsvederlag som hun hadde rett til. Hun betalte også 

utgiftene til skiftet. Av de ugifte barna fikk Vern og Anne 56 rd., Jens, Erik og Kari 76 rd. og Else 8 

rd. Til deling ble det igjen 327 rd. som var en stor formue på den tiden. Hver bror fikk 27 rd. og 

hver søster halvparten.  Gønner brukte Farmen i mange år etter at Anders var død. Men i mars 

1713 holdt hun skifte med barna. Hun var gammel og ville ikke "med gaardz brug og des Umage sig 

at ville bemøje". Sønnen Erik skulle overta hele boet med bl.a. Farmenødegar den på 2 huder. Erik 

hadde betalt hver bror 100 rd. og hver søster 50 rd. Moren Gønner skulle være "Raadig Huus 

holdningen som tilforn". Erik skulle ha alle eiendelene etter hennes død. (Vangsboka 1983 s. 377). 

 

  

 

Bjørge 

Anders Vendelbro 

| 

Peder Andersen Bjørge 

| 

Anders Pedersen Bjørge 

gm. Gunnor 

Vernesdatter Gålås 

| 

Anne Andersdatter 

Farmen 

gm. Nils Toresen Aalstad 

(Sande) 
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Nashaug 

 

Engebret Karud 

Barn: 

(1) Tjøstel Engebretsen Karud. 

 

Tjøstel Engebretsen Karud  

Barn: 

(1) Kristoffer Tjøstelsen Arstad, død 1631. Gift med Kjersti Kristoffersdatter 

Næsten, død 1660. 

 

Kristoffer Tjøstelsen Arstad ( – 1631) 

Født på Arstad i Stange, Hedmark, død 1631 på Næsten. Gift med Kjersti 

Kristoffersdatter Næsten, død 1660. Barn: 

(1) Kari Kristoffersdatter Næsten, født omkring 1620, død etter 1680. Gift med 

Helge Halvorsen Nashaug. 

(2) Kristoffer Kristoffersen Næsten, født ca. 1624, død ca. 1675. Gift med Guro 

Halvorsdatter Busvold, født 1641, død 1724.  

 

Helge Halvorsen Nashaug ( – ca 1650) 

Født på Nashaug i Vang, død ca. 1650. Gift med Kari Kristoffersdatter Næsten, født ca. 

1620, død etter 1680. De hadde datteren: 

(1) Åse Helgesdatter Nashaug, født ca 1644, død 1720. Gift med Tore Torkildssøn 

Vølsnes.  

 

 

 

 
  

 

Nashaug 

Engebret Karud 

| 

Tjøstel Engebretsen 

Karud 

| 

Kristoffer Tjøstelsen 

Arstad 

gm. Kjersti 

Kristoffersdatter Næsten 

| 

Kari Kristoffersdatter 

Næsten  

gm. Helge Halvorsen 

Nashaug 

| 

Åse Helgesdatter 

Nashaug 

gm. Tore Torkildssøn 

Vølsnes (Sande) 
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Erik Helstads segl 

under ei klage over 

høge arbeidspenger 

til Storhamar fra 

1663. 

 

Helstad 
 

Erik Olsen Helstad (ca 1603 – ca 1680) 

Født ca. 1603 på Ringsaker, død ca. 1680 på Helstad i Vang. Gift med Margrete Helstad, 

død etter 1670. De hadde barna: 

(1) Marte Eriksdatter Helstad, født ca. 1640, død 1724, gift med Kristoffer 

Helgesen Nashaug, født ca 1640, død 1721. 

(2) Amund Eriksen Helstad, født omkring 1646, død ca. 1676. 

 

Erik fikk i 1640/41 ei bot på 3 rd. 1 ½ ort. for leiermål med 

Margrete før de var gifte. Erik er nevnt som lensmann i Vang 1642 

– 1647 og som lagrettemann 1673 – 1680. Han var i 1665 eier av 1 

hud jord i Oldervollen i Åmot. Jorda i Oldervollen solgte Mekkel 

Larsen Skråstad i 1676 til Knut Hansen Søndre Åset for 43 rd. I 

1671 stevnet Tomas Pedersen, forpakteren av Storhamar-godset, 

Erik Helstad fordi Erik i 1554 hadde overlatt halve gården til 

sønnen Amund, men fortsatt å bruke hele gården selv. I retten ble 

det lagt frem bygselseddel av 7. juni 1664 fra Carsten Henningsen 

til Amund på 3 huder jord i Helstad.  

 

Det ble også lagt frem en bygselseddel av 20. mai 1671 fra Anders Pedersen til Amund på 2 ½ hud i 

Helstad som hans far hadde opplatt mot at Amund skulle forsørge sin mor og sin søster. I retten 

spurte Tommes bl.a. om det var skiftet mellom Eriks stebarn og hans egen sønn og datter. 

Tommes ville også vite om Erik hadde frøkornet sitt for seg selv. Erik svarte at det ikke var skjedd 

skifte, og at de skulle hatt frøkornet sammen. Etter en del prosedyre ble saken utsatt.  

 

Kristoffer Helgesen Nashaug (ca 1640 – 1721) 

Født omkring 1640, død 1721. Gift med Marte Eriksdatter Helstad. De hadde sønnen: 

(1) Helge Christoffersen Nashaug, født 1679, død 1731. Gift med Kari Olsdatter Tomter.  

 

Kristoffer og Marte er i 1670-årene nevnt på Flakstad. Kristoffer er første gang nevnt på Helstad 

våren 1681. De tok over på Helstad etter at Martes bror Amund døde. I 1684 stevnet Anders Hov 

på Furnes Kristoffer for hans kones brors etterlatte formue. Anders mente hans kone burde få del 

i arven. Saken ble utsatt til neste ting, men vi hører ikke mer om den. Marte og Kristoffer hadde 

ikke glemt forfedrenes eiendommer. 13. apri. Utsteder Kristoffer et brev som gjaldt 1 skpd. 5 lispd. 

½ bismerpd. 6 merker smør med jord som Marte mente å ha odelsrett til. Martes forvedre hadde 

gitt Paul Torstensen, borger i Oslo, fullmakt til å løse inn denne jorden fra Claus Bastiansen 

Stabel. Deretter hadde Paul pansatt jorda til Anne Jørgensdatter enke etter Eskil Olufsen. Pauls 

sønn, Torsten Paulsen, fikk nå fullmakt til å løse inn Sørum på vegne av de som hadde 

odelsretten. 3. juli 1694 utstedte Kristoffer Helstad, som ikke klarte å løse inn Sørum, et 

overdragelsesbrev der han overdro Sørum ”med odel og åsete til sin kjære svoger og venn” 

Colbjørn Torstensen som skal løse gården inn fra brorsønnen Torsten Paulsen (Vangboka 1988 s. 

473). 

 

  

 

Helstad 

Erik Olsen Helstad 

gm. Margrete Helstad 

| 

Marte Eriksdatter 

Helstad 

gm. Kristoffer Helgesen 

Nashaug 

| 

Helge Kristoffersen 

Nashaug 

gm. Kari Olsdatter 

Tomter 

| 

Marte Helgesdatter 

Helstad 

gm. Ole Nilsen Vold 

(Sande) 
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I skriftlige kilder er Helstad nevnt første gang i et pavebrev fra 1234. Gardsnavnet ble da skrevet 

Hellistader. Helstad hørte til de garder som pave Gregor den 9. tok under sitt vern i 1234. 

Garden hørte da til bispestolen på Hamar. Trulig var Helstad av de garder som kongen hadde 

gitt bispestolen og som hans forgjengere hadde konfiskert i rikssamlingstida på 1000-tallet.  

Helge Christoffersen Nashaug (1679 – 1731) 

Født 1679, død 1731. Gift med Kari Olsdatter Tomter, født ca. 1692, død 1780. De hadde barna: 

(1) Margrete Helgesdatter Helstad, født 1712. Gift med Anders Nilsen Opstad, født 1711, død 

1778. 

(2) Marthe Helgesdatter Helstad, født ca. 1714, død 1801. Gift med Ole Nilsen Opstad, født 

1716, død 1770.  

(3) Ola Helgesen Helstad. 

(4) Kristoffer Helgesen Helstad, født 1720. Gift med Ingrid Gjursdatter Nashaug. 

(5) Amund Helgesen Helstad, født 1722. Gift med Kari Jensdatter Galgum.  

(6) Kjersti Helgesdatter Helstad, født 1725, død 1810. Gift med Kristoffer Kristoffersen Østre 

Elton. 

(7) Dorte Helgesdatter Helstad, født 1729. 

 

Helge ble den første sjøleieren på Helstad på mer enn 6-700 år. Helge kjøpte Helstad med ei skyld 

på 5 ½ huder av Grønbech på Storhamar ved skjøte av 3. januar 1718 fro 600 rd. Til finansiering av 

kjøpet lånte Helge 400 rd. av sognepresten i Vang, Nils Dorph. Ved Helges død ble Helstad 

taksert til 750 rd. Helge hadde ikke nedbetalt noe av lånet fra 1718. Løsøret ble taksert til 332 rd. 

Med kirkekjøpspenger på 28 rd. og 350 rd. for gården ble bruttoformuen på 715 rd. Gjeld og 

utgifter, derav 16 rd. i gravølsvederlag var 187 rd. Til deling mellom Kari og de 7 barna ble det 528 

rd.  
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Igulstad 
 

Ole Gulbrandsen Igulstad ( – ca 1650) 

Død omkring 1650. Han hadde sønnen: 

(1) Ole Olsen Igulstad. 

 

Det er mulig at Ole er kommet fra nabogården Berge. Han var en formuende mann. I 

1639/40 overdro han halvdelen i Igulstad til sønnen Ole, som i 1655/56 overtok resten 

av gården etter sin mor. Årstallene for når han levde er noe usikre.  

 

Ole Olsen Igulstad (1614 – 1671) 

Født 1614, død 1671. Gift med Marte Nilsdatter, død etter 1671. De hadde barna: 

(1) Lars Olsen Igulstad, født 1655. 

(2) Peder Olsen Igulstad, født 1657. 

(3) Ola Olsen Igulstad, født 1670, død 1734. Gift med Marte Jakobsdatter Skjeset, 

født 1658, død 1740. 

(4) Gunhild Olsdatter Igulstad. 

(5) Mette Olsdatter Igulstad. 

(6) Siri Olsdatter Igulstad. 

(7) Eli Olsdatter Igulstad. 

 

Ole var 50 år  ved folketellingen i 1664. Dette betyr at han må være født ca. 1614. Skiftet etter han, 

11. april 1671, viser at boet var godt. Bruttoformuen var på 139 rd.  

 

 

 

  

 

Igulstad 

Ole Gulbrandsen 

Igulstad 

| 

Ole Olsen Igulstad 

gm. Marte Nilsdatter 

| 

Lars Olsen Igulstad 

| 

Ole Larsen Grindereng 

gm. Lisbet 

Christophersdatter 

| 

Rangdi Olsdatter 

gm. Nils Olsen Sande 

(Sande) 
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Astrid Bekkemellem 
 

Minner fra krigsårene 1940 – 1945 og frihetsdagene 1945, av Astrid Carlsen 

 
For å kunne skrive om frihetsdagene 1945 kan man ikke unngå å 

gjenoppleve litt av årene fra 1940 til hvor krigen i Norge ble et faktum, 

og fram til frihetsdagene i 1945. For å kunne forstå følelsen angående 

frihet og glede, må man nødvendigvis sette seg inn i hvordan disse 

krigsårene satte sitt preg på livet og menneskene. Man må tilbake til 

aprildagene 1940. Vi hører nyheten gjennom en dårlig radio. Det 

snakkes om krig og invasjon. Jeg som forteller dette var den gang 9 år 

gammel. Hva var det som var i ferd med å skje? Jeg bodde den gang 

langt ute på bygda i ei lita stue som lå ensomt til omkranset av jorder og 

skoger. 

Tyskerne var på vei mot Vardal. Ryktene spredde seg. Allerede samme 

kveld kom bekjente fra bygda og søkte tilflukt. Husker det var mange 

mennesker samlet hos oss. Tidlig på morgenen forsvant mannfolkene ut, 

vi ungene fikk beskjed om å holde oss inne denne dag. Etter hvert var 

det også fly som kretset rundt. Det føltes en engstelse, selv om vi ungene 

ikke fikk så mye informasjon. De voksne forsto jo alvoret, og vi 

fornemmet også noe av dette. 

 

Vi så på avstand røyk som veltet opp nede i bygda. Mustad gård sto i brann. Kampene var i gang. Det ble 

bombet og skudd nede i bygda også, og det var flere som mistet livet denne dag. Jeg selv hadde en bror som 

var ute som soldat disse dager. Lite visste vi om det som skulle skje. Vi hørte ikke noe fra han. Mine foreldre 

visste jo hvor utrygt alt var, og dette var det selvfølgelig vanskelig å leve med. Husker ikke hvor lang tid det 

gikk – men det var jo i aprildagene dette skjedde, og en dag kom det beskjed, et tungt budskap. Min bror var 

antagelig drept under bombetokt på Dombås. Men den gang måtte de ha hjelp for å identifisere de døde. 

Dette hadde skjedd den 27. april første krigsår. En annen bror måtte dra den tunge vei til Dombås hvor de 

døde var gravlagt midlertidig. Han ble jo tilbakeført til Vardal kirke hvor han ble begravet. Det var senere 

satt opp minnestøtter både ved Vardal kirke, og også en minnestøtte er reist på Dombås over de falne. 

Men etter min bror ble drept ble det sittende igjen en følelse av bitterhet mot tyskerne. Og dette var følelsen 

som man slet med i mange år. Det var ganske naturlig også for det var jo tyskerne som okkuperte landet vårt, 

tok folk til fange, noen havnet jo senere i konsentrasjonsleirene også. Plakater ble satt opp – 

skremselsplakater hvor det var tydelig å forstå at det var Nazi-Tyskland som hadde makten. Straffen var 

nådeløs om man ikke adlød. Men på tross av alt dette var det mange tapre Nordmenn som ikke ville godta 

dette. De kjempet for å få friheten tilbake. Men de forsto at alt dette måtte ta lang tid. På tross av avstanden 

foregikk det illegalt arbeide som regjeringen (tyskerne) ikke måte få kjennskap til. Men mange ble likevel 

tatt til fange på grunn av mistanke også. Våpen og ammunisjon ble jo sendt fra andre nasjoner som 

Nordmennene greide å få kontakt med via hemmelige sendinger. Dette ble jo fraktet med fly hvor enkelte 

kjente signalene og fikk tatt imot fallskjermene som ble sluppet ned i spesielle skogstrekninger blant annet. 

Tapre mennesker som kjempet og vi skylder dem uendelig mye. Vi skylder dem vel det helt viktige, å kjempe 

for fred og mot undertrykkelse. Men alt dette kan man jo lese om i krigsbøker og en kan jo tenke seg hvor 

mye sorg det har med på disse årene.  

 

Men, endelig etter 5 år bundet av fremmede makter kom fredsbudskapet. Men det var liksom vanskelig å 

forstå dette. Det var jo så mange følelser som gjorde seg gjeldende. For midt i gleden var det også såre, vonde 

følelser som ble vanskelige å bli kvitt. Men freden ble jo et faktum og vår første feiring av 17. mai i et fritt 

land, da var det ikke ende på jubel. Alt folk som kunne «krype og gå» var med i frihetstoget, jubelen ville 

ingen ende ta. For når man har vært bundet av fremmed styring av landet i så lang tid, og endelig fått 

friheten tilbake – da er det man først forstår hva frihet er. 

  

F.v:  Ragnhild, Janna, Eva og 

Astrid.  
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Hans Pedersen Bysæter på Bekkemellem gård i Vardal. 

Einar, Anton, Hilda og Berthe Marie. 

Bekkemellem  
 

Hans Pedersen Bysæter (1846 – 1940) 

Født 1846, død 1940. Hans var bruker på Bekkemellem gård i Vardal (tidligere Glestad 

nordre). Gift i 1870 med Oline Olsdatter Bekkemellem. De hadde 7 barn: 

(1) Berthe Marie Hansdatter, født 1870, død 1960. Gift med Halvdan Enger, født 

1869, død 1936. De hadde 4 barn. 

(2) Petra Hansdatter. Gift med Mathias Antonsen Brendhagen, født 1876. 7 barn. 

(3) Olaf Hansen Bekkemellem, født 1877, død 1946. Gift med Helma Johansdatter 

Skjenken, født 1884, død 1961. 8 barn. 

(4) Anton Hansen Bekkemellem, født 1880, død 1973. Gift i 1907 med Janna 

Hagen,  født 1889, død 1963. 10 barn. 

(5) Hilda Jørgine Hansdatter Brekken, født 1883 – død 1971, ugift. 

(6) Louise Hansdatter Brekken, født 1885, ugift. 1 barn. 

(7) Einar Hansen Brekken, gift med Lovise Pedersdatter Haslie, født 1891, død 

1967. 8 barn. 

 

 
 

 

  

 

Bekkemellem 

Hans Pedersen Bysæter 

(Bjugstad) 

gm. Oline Olsdatter 

Bekkemellem (Torke) 

| 

Anton Hansen Hagen 

gm. Janna Hagen 

| 

Astrid Bekkemellem 

gm. Leif Morten Carlsen 

(Withammer) 
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Anton Hansen Bekkemellem på Sevaldstuen gård i Vardal, sammen med hesten Blakken. 

Anton Hansen Bekkemellem (1880 – 1973) 

Født 1880, død 1973. Anton var småbruker på Sevalstuen i Vardal, som han kjøpte i 1939. Gift med 

Janna Hagen fra Magerli på Tretten i Gudbrandsdalen, født 1889, død 1963. De hadde 10 barn: 

(1) Eva Katrine Bekkemellem, født 1908. Gift med Harald Pålerud. De hadde 1  barn. 

(2) Gunnar Bekkemellem, født 1910, død 1948. Gift med Kitty Skarseth. 3 barn. 

(3) Ottar Johan Bekkemellem, født 1912. Gift med Laura Nilsen Hegge, født 1907, død 1954. 3 

barn. 

(4) Halvard Laurents Bekkemellem, født 7.10.1914 i Vardal, død 27/4 1940 på Dombås. 

(5) Ivar Leo Bekkemellem, født 1917. Gift med Hilda Anette Olsen, født 1919. 4 barn. 

(6) Alf Bekkemellem, født 1919. Gift med Bjørg Berg. 

(7) Trygve Bekkemellem, døde få dager etter fødsel i 1922. 

(8) Trygve Bekkemellem, født 1926. Gift med Solveig Olsrud. 3 barn. 

(9) Astrid Bekkemellem, født 1931. Gift med Leif Carlsen. 4 barn. 

(10) Ragnhild Bekkemellem, født 1933. Gift med Kåre Strand. 3 barn. 
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Fra Halvard’s begravelse i Vardal.  

Halvard Lorents Bekkemellem  

Født 7/10 1914 i Vardal, død 27/4 1940 på Dombås.  

Halvard (8083/34) tjenestegjorde som avstandsmåler under krigen i Norge i 1940 under Bataljon 

Baarlid. Han ble drept under et flyangrep på Dombås 27. april 1940, og gravlagt ved Haug kirke i 

Vardal (se 2. verdenskrig 9. april – 27. april 1940, btt. Baarlid). 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Minnestøtte over Halvard 

Bekkemellem er reist ved 

Vardal kirke. 
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Batteri Baarlids stillinger ved Tangen  

 

 

Rekognoserte stillinger for bataljon Hegstad 

ved Hørsand - Brynsåsen 

2. verdenskrig 9. april – 27. april 1940, btt. Baarlid 
 

Fra Samlet beretning om avdelinger fra AR 2 under krigen i 1940:  

Bataljon Hegstad ble satt opp på Gardermoen 9. april med stab, 3 

batterier og et improvisert stabsbatteri. Kanonbatteri nr. 1, sjef kaptein 

Olaf Baarlid, også kalt batteri Baarlid, var allerede satt opp som batteri 

nr. 4 av AR 2, idet batteriet var brukt som apparat for de der pågående 

kurs. Batteriet var fullt feltoppsatt med 4 stk 7,5 cm feltkanoner M/01 

og hestetrukket. Styrken var på 12 befal og 123 menige.  

 
9. april skulle troppene på Gardermoen mobilisere og gjøres marsjklare. 

10. april kl. 0430 kjørte bataljon Hegstad over Nordmokorset til Dal. 

Derfra krysset kolonnen riksveien og fortsatte nordøstover på 

bygdeveien til Finstad skole. Det ble rask retur til Gardermoen etter 

møte med Tyskerne på veien.  

Noen timer etter at bataljon Hegstad var ankommet Gardermoen fikk 

den ordre fra divisjonen om å slutte seg til gruppen Torkildsen ved 

Andelven.  

11. april kl 1800 var således artilleribataljonen igjen på marsj nordover. Etter ankomst til gruppen 

Torkildsen ble batteri Baarlid disponert i stilling ved Siggerud med Ko ved Lille Ås.  

 Etter kongens ”Nei” 10. april var Norge nå i krig med Tyskland. 11. april fikk Major 

Torkildsen ordre om å trekke troppene tilbake og gå mot Hedmarken. Bataljon Hegstad kom frem 

til Tangen og ble sendt derfra til kvarterer nord og syd for Høisand stasjon i Løten. Dit ankom de 

12 april ved 1700-tiden. Hester og mannskaper hadde da vært på marsj uavbrutt i 19-20 timer, og 

det hadde vært lite søvn de siste 3 døgn.  

  

Halvard Laurents  

Bekkemellem  
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Stillinger ved Lundehøgda – Biskopåsen 19. april 

Batteri Baarlid ble 14 april kl 1600 beordret til forsterkning av tangengruppen.  Batteriet kom til 

Tangen kl 2000 og fikk ordre om å ta stilling i trakten Åsgård – Helset, med ildområde Skabberud 

– Espa. Batteriet var i ildstilling ved Tangen fra 15 april om morgenen med et halvbatteri ved 

Trosviken og et ved Korsødegården. 15. og 16. april holdt de norske styrker i Strandlykkja 

stillingene mot tyskerne. 17. april om morgenen kl. 0600 gikk tyskerne igjen til angrep. Denne 

gang med artilleriild, sekundert av bombekastere, mitraljøser og håndvåpen. Kl. 1940 formidlet 

sjefen for Tangendetasjoementet en ordre om straks å la batteri Baarlid kjøre til Hamar for 

innlasting på et togsett som var rekvirert ferdig oppsatt 18. april kl. 0500 med Brøttum som 

bestemmelsessted. Kaptein Baarlid fant det utilrådelig å la de to halvbatteriene rykke ut av 

stillingene i dagslys og tilbaketrekningen ble utsatt en kortere tid. Etter mørkets frembrudd tok 

det ene halvbatteriet riksveien fra Tangen til Hamar, og det andre dro fra Tangen over Romedal til 

Hamar.  

18. april kl. 0230 var batteri Baarlid samlet på Hamar. De ble transportert til Brøttum 

stasjon med ankomst dit kl. 0630. Batteriet kjørte derfra til Berg hvor det gikk i kvarter.  

 Batteri Baarlid ble disponert til Biskopåsen ca 6 km nordvest for Lundehøgda. Major 

Hegstad anviste batteriet en stilling ved Trætengen i åsens vestskråning. Bataljonskvarteret ble 

samtidig flyttet fra Berg nordre til Kløvstad. Ved denne disponeringen gikk batteriet nærmest tapt 

for det direkte forsvar av Lundehøgda. Biskopåsen var i seg selv en kraftig sperrestilling, men også 

en velegnet replistilling mot en angriper som kommer mot Lundehøgda fra syd. På det smaleste er 

avstanden mellom Mjøsa og sjøen Næra bare 4 km. Men avstanden mellom Biskopåsen og 

Lundehøgda var for lang for det norske 7,5 cm batteri. Det kunne ikke virke mot angrepsstyrker i 

feltet mellom Moelven og Lundehøgda, samt at en angriper hurtig ville komme i en død vinkel.  
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Fra Aftenposten 28. april 1940 

Minnestøtte reist på Dombås over 

de som mistet livet i April 1940. 

Fra Trætengen kunne batteri Baarlid virke mot lendet nord for 

Lundehøgda – altså til dekning av avdelinger som retirerte etter å ha gitt 

opp forsvaret av Lundehøgda. Følgen var at batteriet, som rykket inn i 

stilling natten til 21. april, ikke ble brukt under tyskernes angrep mot 

Lundehøgda. På den annen side fikk bataljon Torkildsen støtte fra batteri 

Jahren på vestsiden av Mjøsa. Denne ild var meget velrettet og 

virkningsfull. 

 Kl. 1800 21. april under bataljon Torkildsens retrett mot Lier fikk 

major Hegstad divisjonens bemyndigelse til å la batteriet åpne ild forutsatt 

at norske tropper ikke kunne rammes. Klokken var 1930 da batteriet åpnet 

ild mot mål ved Hauger og Sæter. Ilden var velrettet. Imidlertid hadde 

major Hegstad alt kl. 1915 fått divisjonens ordre om ved mørkets 

frembrudd å la batteriet retirere over Lillehammer og Øyer. Kl. 0200 ga 

Hegstad kaptein Baarlid ordre om å rykke ut av stilling og marsjere mot 

Øyer. Dit kom batteriet 22. april kl. 0400 og fikk Moen med nærmeste 

gårder som kvarter.  

 De norske styrker, som nå også var forsterket av britiske 

avdelinger, ble stadig presset nordover av tyskerne. Etter at den stilling ved 

Balberg som de norske og britiske styrker hadde besatt falt, ble batteri 

Baarlid kl. 1600 beordret til Fåvang, uten å ha vært engasjert i kampene. 23. 

april kl. 0200 rykket batteriet inn på Nordrum i Fåvang for å gå i kvarter, 

men bare en halv time etter ankomsten dit kom det ordre om videre marsj 

til Ringebu. 

Da de norske avdelinger av bataljon Torkildsen og DR 2 

(Dragonsregiment nr 2) var både opprevet, redusert og utmattet, er det 

noe uklart hvorfor batteri Baarlid, som var inntakt og i god form, ikke ble 

satt inn i kampene i Tretten. HOK’s (Hærens overkommando) kvarter 

flyttet 21. april fra Øyer til Nordrum i Ringebu og 23. april ble kvarteret 

flyttet to ganger, først til Gunstad pensjonat i Ringebu og om 

ettermiddagen 80 km lengre nord til Brennhaug. Tyskerne hadde brutt 

gjennom Rindheimstillingen (syd for Tretten). Med den uskadete 

Trettenbroen i sin besittelse var tyskerne blitt en alvorlig trussel for gruppe 

Dahl. Batteri Baarlid som hittil ikke hadde hatt noen påkjenning, lå i 

bivuakk i Ringebu. 

 

Såvel etter HOK’s direktiv av 23 april kl 0915 som etter påfølgende 

ordre kl 1130 synes det å ha vært HOK’s forutsetning at batteriet (btt. 

Baarlid) skulle settes inn i opptagestillingen Fåvang-Ringebu. Men 23 april 

kl 2130, 9 timer før tyskerne åpnet angrepet på Tromsnes (like nord for 

Fåvang), ble bataljon Hegstad allikevel beordret til å masjere til Kvam. Ved 

fremkomsten dit ble den dirigert videre til Sjoa. Der gikk de i kvarter 24 

april kl 0400 og rastet inntil de 25 april kl 2000 ble sendt nordover til 

Brennhaug. Dit kom bataljonen 26 april kl 0415. Samme dag kl 2200 ble 

den igjen dirigert videre til Dombås, med ankomst dit 27 april kl 0130. 

 Etter ankomst til Dombås 27 april overtok major Hegstad 

nå selv batteriet med kapteinene Olaf Baarlid og Andreas D Melbye som 

halvbatterisjefer. Batteriet ble motorisert, delvis ved hjelp av biler de 

mottok fra Raufoss luftvern, som da var trukket nedover til Dombås, og 

dels fra lensmannen i Lesja. Batteriets hester ble sendt under kommando 

av løytnant Erling Rolstad til Romsdalen. Dombås var utsatt for en kraftig 

flybombing samme dag og kl 1400 mistet to av batteriets soldater livet 

under et bombenedslag, nemlig menig Brekken og menig Bækkemellem. 
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Fra Norske gardsbruk: Oppland fylke; 

Midt-Mågåli. 

Johan Olsen Hagen Janna og Anton  

Hagen 
 

Ole Knudsen Mageli (1830 – 1896) 

Født på Poulsrud i Øyer, Gudbrandsdalen 26/5 1830, død 14/4 1896. Gift med Ingebor 

Johannesdatter Bjerke, født 1/4 1829, død 14/4 1896. De hadde barna:  

(1) Karen Olsdatter Mageli, født 28/5 1855. 

(2) Eline Olsdatter, født 1/11 1856. Gift med Ole Iversen Prestegaardshaugen. 

(3) Johan Olsen Hagen, født 7/10 1858. Gift med Oline Johannesdatter Rønningen. 

(4) Johanne Olsdatter Mageli, født 30/1 1861. 

(5) Kristian Olsen, født 10/1 1863. 

(6) Lisabet Olsdatter Mageli, født 7/11 1871. 

 

Ved folketellingen i 1865 sto Ole oppført som 

husmann på Midt-Mageli med husdyr: stort 

kveg 2, Gjeder 4. Utsæd: bygg 1/2 tønne, potet 

½ tønne. 

 

 

 

 

 

 

Johan Olsen Hagen (1858 – 1942) 

Født 1858. Gift med Oline Johannesdatter Rønningen. De hadde 11 barn: 

(1) Ole Johansen Hagen, født 1886. 

(2) Ingeborg Johansdatter Hagen, født 1888. 

(3) Janna Johansdatter Hagen, født 1889, død 1963. Gift med Anton Hansen Bekkemellem. 

(4) Olga Johansdatter Hagen, født 1891. 

(5) Helga Johansdatter Hagen, født 1892. 

(6) Johannes Johansen Hagen, født 1894. 

(7) Ottar Johansen Hagen, født 1896. 

(8) John Johansen Hagen, født 1898. 

(9) Astrid Johansdatter Hagen, født 1900. 

(10) Kristian Johansen Hagen, født 1902. 

(11) Trygve Johansen Hagen, født 1904. 

 

Johan var nevnt som snekker fra 1895 og som snekkermester året etter. 

  

 

Hagen 

Ole Knudsen Mageli 

gm. Ingebor 

Johannesdatter Bjerke 

| 

Johan Olsen Hagen 

gm. Oline 

Johannesdatter 

Rønningen 

| 

Janna Hagen  

gm. Anton Hansen 

(Bekkemellem) 
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Bjugstad  
 

Hans Ellingsen Korterud (1670 – ) 

Han var gift med Barbro Tollefsdatter, født 1670. De hadde datteren: 

(1) Ingeborg Hansdatter, født 1700, død 1725. Gift med Sven Didriksen. De fikk 

sønnen Didrik Svendsen, født 1723, død 1758.  

 

Didrik Svendsen (1723 – ) 

Didrik var gift med Guri Olsdatter, født 1718, død 1801. De hadde sønnen:  

(1) Didrik Didriksen Bjugstad, født 1758, død 1826. Gift med Kari Hansdatter, født 
1766, død 1843. 

 
Lars Johannesen Bjugstad (1690 – 1750) 
Gift med Siri Gulliksdatter, født 1690, død 1753. Lars og Siri hadde sønnen: 

(1) Hans Larsen Bjugstad, født 1724, død 1791. Gift med Aase Pedersdatter, født 
1737, død 1821. 

 
Lars kjøpte sammen med Ole Gundersen og Ole Larsen hver sin del av Bjugstad på en 
auksjon på Hovindsholm over jordegods tilhørende slekten Brochenhus. Ole 
Gundersens far, Gunder, og Lars var brukere på øvre Bjugstad i 1724.  
 
Hans Larsen Bjugstad (1724 – 1791) 
Født 1724, død januar 1791. Gift første gang med Kari Jakobsdatter Koll, andre gang med Aase 
Pedersdatter, født 1737, død desember 1821. Hans og Aase hadde 8 barn:  

(1) Ole Hansen, født 1751. Gift med Beret Pedersdatter. 3 barn. 
(2) Johanne Hansdatter. 
(3) Lars Hansen. 
(4) Siri Hansdatter. 
(5) Kari Hansdatter, født 1766, død 1843. Gift med Didrik Didriksen Bjugstad, født 1758, død 

1826. 
(6) Agnete Hansdatter. 
(7) Siri Hansdatter. 

 
Didrik Didriksen Bjugstad (1758 – 1826) 
Født 1758, død 1826. Bruker på Vestre Bjugstad. Gift med Kari Hansdatter, født 1766, død 1843. De 
hadde 10 barn:  

(1) Johannes Didriksen, født 1758, død  1865. Gift med Kari Pedersdatter Øikåsen, født 1797. 4 
barn. 

(2) Anne Marie Didriksdatter, født 1787. 
(3) Didrik Didriksen, født 1789. Gift med Marte Kalstuen, født 1796. 9 barn. 
(4) Amund Didriksen Syverstuen, født 1792, død 1865. Gift med Johanne Olsdatter, født 1794. 

8 barn. 
(5) Anne Didriksdatter, født 1794, død 1850. Gift med Hans Olsen, født 1790. 5 barn. 
(6) Peder Didriksen Bysæther, født 1796, død 1878. Gift med Berte Gulbrandsdatter Bjugstad. 

9 barn. 
(7) Hans Didriksen Bysæther, født 1801. 
(8) Helene Didriksdatter Bjugstad, født 1812. Gift med Ole Jabob Haraldsen Skonhovd, født 

1819, død 1856. 3 barn. 
(9) Guline Didriksdatter Bjugstad, født 1806. Gift med Anders Pedersen Klementstuen. 7 

barn. 
(10) Karen Didriksdatter Bjugstad. 

 
  

 

Bjugstad 

Hans Ellingsen Korterud 

gm. Barbro Tollefsdatter 

| 

Ingeborg Hansdatter 

gm. Sven Didriksen 

Sukkestad 

| 

Didrik Svendsen 

gm. Guri Olsdatter 

| 

Didrik Didriksen Bjugstad 

gm. Kari Hansdatter 

(Bjugstad) 

| 

Peder Didriksen Bjugstad 

gm. Berte 

Guldbrandsdatter 

Bjugstad 
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Harald Samsal (1260 – 1348) 

Født 1260, død 1348. Hadde sønnen: 

(1) Brynjulv Haraldson, født omkring 1295, død 1348.  

 

Harald Klerk på Samsal i Ringsaker var av Kusse-familien. Kona hans var søster til 

biskop Hallvard av Hamar. Harald døde muligens i 1348 under Svartedauden. 

 

Brynjulv Haraldson (ca 1295 – 1348) 

Født omrking 1295, død 1348 i Avignon, Frankrike. Hadde sønnen: 

(1) Gunnar Brynjulvson, født før 1413.  

 

Prest på Toten og kannik, død 1348 i Avignon av Svartedauden. Han var da i Avignon 

for å besøke sin gode venn pave Clemets VI. Også hans offisielle konkubine døde 

under Svartedauden 1348/49 i Avignon. De hadde fire sønner som er nevnt i et 

testamente til kong Magnus Eiriksson og dronning Blanka, datert 02.07.1333. Den ene 

sønnen var altså Sira Gunnar Brynjufsson, prest i Fåberg. Sira Brynjulf Haraldsson 

Diplomataricum Norvegicum (D.N.) XVII datert 09.10.1336 Avignon, Frankrik e: 

Optegnelse om at Biskop Halvard af Hamar, som havde forpligtet sig til at betale 

Petrus Gervasii i Brøgge 1296 Guldgylden og 7 Denares gros Tournois, har ved 

Kanniken Brynjolf Haraldssøn indbetalt i det pavelige Kammer 100 Guldgylden. D. N. 

XVII datert 29.09.1342 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI overdrager ved Provisjon 

Brynjulv Haraldssøn et Kanonikat i Oslo Domkirke og paalægger Erkebiskopen af 

Nidaros, Biskopen af Hamar og Provsten ved Toulouses Kirke at indføre ham d eri. 

D.N. XVII datert 23.05.1349 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI bevilger Ansøgning 

fra Olav Petersson, Klerk i Roskilde, om et Kanonikat og Præbende i Oslo Domkirke, 

ledige ved Kanniken Brynjulv Haraldssons Død ved Kurien. D.N. XVII da tert 

03.09.1349 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI overdrager Sognekirken Hof paa 

Thoten, som er bleven ledig ved Kurien ved den forrige Sognepræst Brynjulv 

Haraldssons Død der, til Arne Thorsteinsson og paalægger Erkebiskopen i Nidaros, 

Erkepræsten i Oslo og en Kannik i Padua at indføre ham deri. 

 

Torleif Erlingson Markeng  

Født før 1400, død etter 1436. Han hadde sønnen: 

(1) Torbjørn Torleifson Markeng. 

 

Bodde 1446 på Markeng i Redalen. Lagrettemann i Biri. 

 

Knut Braastad (ca 1540 – ) 

Født omkring 1540, død etter 1624 på Braastad på Vardal. Han hadde datteren: 

(1) Olaug Knudsdatter Braastad, født før 1600. Gift med Clemet Torbjørnsen 

Mjølstad. 

 

Nevnt 1612 og 1616 som eier av 4 huder i Braastad og 1/2 hud i Staff øde på Ringsaker. Knud hadde 

i hvertfall 4 barn, 1 sønn og 3 døtre. I tillegg hadde han også muligens en sønn til: Gunder 

Godenaas (Ringsaker), 1615 eier av 2 huder i Braastad, i 1624 på Gryte. 

 

Erik Lien (ca 1600 – ) 

Født omkring 1600, død etter 1647. Hadde sønnen: 

(1) Gullik Eriksen Skjerven, født 1626 på Lien i Fåberg.  

 

Bruker på Lien i Saksumdalen, Fåberg fra 1623. Også nevnt i 1647. Lien er da halvgård med skyld 1 

1/2 hud og eies av Erik. Erik fikk 4 barn. Ingen av disse tok over Lien. 

 

 

Bjugstad 

Harald Samsal 

| 

Brynjulv Haraldson 

gm. Elin 

| 

Gunnar Brynjulvson 

gm. Randid 

Ogmundsdatter 

| 

Margrete Gunnarsdatter 

Alm 

gm. Torbjørn Oleivson 

| 

Gunhild Torbjørnsdatter 

Alm 

gm. Torleif Erlingson 

Markeing 

| 

Torbjørn Torleifson 

Markeng 

| 

Elling Torbjørnsen 

Mjølstad 

| 

Torbjørn Ellingsen 

Mjølstad 

| 

Clemet Torbjørnsen 

Mjølstad 

gm. Olaug Knudsdatter 

Braastad 

| 

Elling Clemetsen 

Mjølstad 

| 

Ingeborg Ellingsdatter 

Mjølstad 

gm. Gullik Eriksen 

Skjerven 

| 

Johannes Gulliksen 

Skjerven 

gm. Anne Baltzersdatter 

Bjugstad 

| 

Lars Johannesen 

Bjugstad (Bjugstad) 
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Baltzer Bjugstad  

Bruker av Bjugstad i 1612 da han er nevnt i noen skrifter. Det er kjent at Baltzer hadde minst 2 

sønner: 

(1) Peder Baltzersen Bjugstad. 

(2) Narve Baltzersen, født 1605, død 1671. 

 

I Vardal bygdebok 2 står det skrevet at Baltzer Bjugstad var bjørnejeger og en stor original. Han 

var en stor spillopmaker som det ennu fortelles mange historier om. Han hadde så troskyldig en 

tjenestegutt at han fikk narret ham til hvad det skulde være. Engang hadde Baltzer laget istand et 

par nævervinger som han festet på gutten og fikk innbildt ham at han kunde flyve med dem. 

Gutten kløv op på stalltaket og seilte utover, men falt ende ned i møkkoken, og Baltzer fikk sig en 

god latter. En annen gang sendte han med gutten til kirke en hel del hornknapper som han skulde 

ofre til presten på alteret istedenfor skillinger. I Skansen hadde de en halvtulling som var bortsatt 

i legd. Han sa han ikke kunne gå, men hoppet på fire som en padde. Dertil var han så skitten og 

full av utøi at de kunde ikke ha ham inne, men lot ham holde til i fjøset. Når han skulde flyttes til 

en annen gård, blev han kjørt i grisekassen. Baltzer trodde ikke han var så gal som han skapte sig. 

Da han skulde flytte fra Bjugstad til Egstad, tok Baltzer veien over isen mens kallen lå og så på. 

Om litt kom han bort til sleden og tok mål av ham som lå der. ”Du er temmelig brei mellom 

akslom”, sa han og tok på å hugge igjen. Men da forstod kallen det var meningen han skulde 

senkes ned der. Han spratt op av kassa og satte på sprang som en unggutt, mens han skrek så det 

ljomte i åsene. Baltzer lo så han ristet, snudde hesten og kjørte hjem, og fra den dag blev det slutt 

med skyss for legdkallen.  

Baltzer var en veldig jeger. Foruten småvilt hadde han skutt flere ulver og ikke mindre 

enn 7 bjørner. I Bymarka hadde bjørnen engang slått ihjel ei ku, som Baltzer sammen med 

mannen fra By la ut til åte. Baltzer lå ute om natten og holdt vakt, og det var avtalt at han skulde 

skyte 3 skudd som varsel til By-mannen, hvis bjørnen kom. Klokken 4 om morgenen var karene på 

By ute og slo. Med ett hørte de et skudd, men der kom ikke fler. ”Han vil narre oss nå”, sa de. Men 

så kom der et skudd til. ”Hå trur dikk nå?” sa husbonden. Straks efter kom det tredje skudd. ”Nå 

får vi flyge!” sa han, og dermed satte de avgårde. Da de kom frem hadde Baltzer skutt ei binne og 

to unger. Han brukte flintebørse, og derfor tok det tid og få den ladd; således blev det litt lenge 

mellom hvert skudd de hørte. Engang hjalp grisene ham til å få has på bjørnen. Grisene gikk i 

skogen om sommeren, hvor de vilde, og grov ofte dype huller under trerøttene, hvor de holdt til 

om nettene. Baltzer la merke til et slikt hull, hvor Bjørnen hadde kloret og gravd for å få tak i 

grisene, men ikke klart det. Den slet sig fra dem og kom op, men orket ikke langt før den måtte 

late livet. Engang skjøt han en bjørn nær Furuset i en dal som siden blev kalt Baltzerdalen og 

heter så den dag i dag. Naboen hans var også skytter. En vakker dag sendte Baltzer bud på ham og 

bad ham komme med børsen og skyte en tiur som satt på en topp oppe i jordet. Mannen kom og 

skjøt det ene skudd efter det andre, men fuglen satt like godt. Det var en tiur som Baltzer hadde 

stoppet ut og bundet fast til toppen.  

 

Peder Baltzersen Bjugstad ( – 1663) 

Født på Bjugstad i Vardal, død 1663. Gift med Guri Kjeldsdatter, død etter 1666. Peder hadde i 

hvertfall 2 sønner og 2 døtre: 

(1) Baltzer Pedersen Bjugstad, født 1649, død 1717. Gift med Rønnaug Larsdatter Vilberg, født 

1657, død 1732.  

 

Hadde en 1/2 hud i Bjugstad (Vestre eller Midtre). I 1657 hadde Peder 12 fe, 2 hester, 8 sauer og 2 

geiter. Er registrert på Bjugstad fra 1645.  
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Fra Vardal Bygdebok: Nedre Bjugstad. Navnet Bjugstad 

vikingtidsnavn. Oldnorsk form er Bjugˆstadir. Brukere av nedre 

Bjugstad: 1612: Baltzer Bjugstad 

Baltzer Pedersen Bjugstad (1649 – 1717) 

Født i 1649 på Bjugstad, død 1717. Gift med Rønnaug Larsdatter, født 1657, død 1732. De hadde 

datteren: 

(1) Anne Baltzersdatter Bjugstad. Gift med Johannes Gulliksen Skjerven, født omkring 1655 

på Vestre Skjerven i Vardal. De fikk sønnen Lars Johansen Bjugstad. 

 

Lars Johansen Bjugstad (1690 – 1750) 

Født 1690, død 1750. Gift med Siri Gulliksdatter, født 1690, død 1753. De hadde barna: 

(1) Hans Larsen Bjugstad, født 1724, død 1791. Gift med Kari Jakobsen Koll, død ca. 1765.  

(2) Inger Larsdatter Bjugstad, født ca. 1729. 

 

Var bruker på Øvre Bjugstad i 1724. Sammen med Ole Gundersen og Ole Larsen kjøpte de hver sin 

del av Bjugstad på en auksjon på Hovindsholm over jordegods tilhørende slekten Brochenhus 

(1751). Ole Gundersens far, Gunder, og Lars, var brukere på Øvre Bjugstad i 1724. Kjøpte del av 

Bjugstad for 307 Rdl. 3 ort og odelsrett 100 Rdl. Den 23.03.1753 ble det holdt skifte på Bjugstad, da 

Lars og Siri, begge levde, skiftet mellom sine barn, Hans Larsen og Inger Larsdatter 29 år. 
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Peder Didriksen Bjugstad (1796 – 1878) 
Født 1796, død 1878. Kjøpte Byseteren i Vardal i 1829. Gift med Berte Gulbrandsdatter 
Bjugstad, født 1802. De hadde 9 barn:  

(1) David Pedersen, født 1825, død 1825. 
(2) Even Pedersen, født 1826, død 1858. Skolelærer og gift med Karen Olsdatter 

Gryte, født 1830, død 1892. Overtok Byseteren i 1858. 5 barn. 
(3) Christian Pedersen Bysæter Holmen, født 1829. Gift i 1854 med Johanne Marie 

Nilsdatter Napstad, født 1828. 5 barn. 
(4) Inga Andrea Bysæter, født 1831, død 1909. Gift i 1858 med Børre Larsen 

Stangstuen, født 1834, død 1907. 9 barn.  
(5) Dina Pedersdatter Bysæter, født 1837, død 1885. Gift med Erik Olsen 

Furuhovde, født 1830, død 1920. 7 barn (Se Smedsrud). 
(6) Brede Pedersen Bysæter, født 1837, død 1920. Gift i 1866 med Maren Olsdatter 

Fergre Gryteie,  
(7) Peder Pedersen Sæter, født 1840, død 1903. Gift første gang med Inger 

Klavaasen, andre gang med Gjertrud Olsdatter Lapland Nesseth. 3 barn. 
(8) Guline Pedersdatter Bysæter, født 1843, død 1916. Gift med Hans Jensen 

Varpbakken, født 1836, død 1917. 7 barn. 
(9) Hans Pedersen Bysæter, født 1846, død 1940. 

 

 

 

 
  

 

Bjugstad 

Peder Didriksen Bjugstad 

gm. Berte 

Guldbrandsdatter 

Bjugstad (Melby) 

| 

Hans Pedersen Bysæter  

gm. Oline Olsdatter 

Bekkemellem (Torke) 
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Furuhovde 
 
Ole Furuhovde 

Født 1810, død 1875. Gift med Ragnhild Paulsdatter, født 1810, død juni 1852 i snøstorm 

på fjellet. De hadde barna: 

(1) Johan Furuhovde 

(2) Anne Furuhovde 

(3) Paul Furuhovde 

(4) Erik Olsen Furuhovde, født 1830, død 1920.  

 

Ole bygde gården Smedsrud. Ole var gift med Ragnhild, enken etter Jon Furuhovde 

(skolemesteren). Ragnhild frøs ihjæl i Rottesjøskaret sommeren 1850. Sønnen Erik 

Smedsrud har reist støtte der med indskriften hugget av ham selv 81 år gammel. 

 

Erik Olsen Furuhovde (1830 – 1920) 

Erik Olsen Furuhovde, født på Furuhovde 24/4 1830, død 14/9 1920. Han var gift med Dina 

Pedersen Bysæter, født 30/10 1834, død 17/4 1885. De fikk 7 barn: 

(1) Even Eriksen, født 13/1 1862, død 21/11 1928. Gift med Ida Anderson. 8 barn. 

(2) Bertine Eriksen, født 10/4 1867, død 12/12 1936. Dro til Amerika i 1888. Gift med John P. 

Holmen. 10 barn. 

(3) Ragnhild Eriksen, født 10/4 1867, død 5/5 1878. 

(4) Ole Eriksen, født 5/10 1869. Ugift. 

(5) Peder Smedsrud, født 20/6 1874, død 18/10 1932. Dro til Amerika i 1893. Gift med Nora 

Louise Syverud. De hadde 8 barn: 

a. Enoch Smithrude, født 20/9 1905. 

b. Selmer Orlando Smithrude, født 2/4 1907. 

c. Priscilla Smithrude, født 11/1 1909. 

d. Oscar Nashcille Smithrude, født 23/10 1910. 

e. Luena Diana Smithrude, født 15/10 1912, død 11/6 1923 av meslinger. 

f. Martha Ella Smithrude, født 28/9 1914. Gift med Harold Fornell. 

g. Alpha Smithrude, født 3/7 1916. 

h. Aletha Smithrude, født 29/4 1918. 

(6) Pauline Eriksen, født 16/1 1877, død 18/10 1932. Gift med Nicoli Hanson. 10 barn. 

(7) Ragnhild Smedsrud, født 4/9 1879, død 24/7 1966. Ugift. Dro til Amerika i perioden 1906 – 

1916 men kom tilbake for å ta vare på sin far.  

  

 

Furuhovde 

Ole Furuhovde 

gm. Ragnhild Paulsdatter 

| 

Erik Olsen Furuhovde 

gm. Dina Pedersdatter 

Bysæther (Bjugstad)  

 

 
 

Peder Smedsrud og Nora Louise Syverud Erik Olsen Furuhovde 
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Gravferden etter Erik Smedsrud (Smed-Eirik). 

Nærmest kista står dattera Ragnhild.   

Dalholen våren 1906. Bildet er tatt av en omreisende fotograv. 

Ungjentene lot seg fotografere med grautember og skivabrød. 

F.v: Sina Furuhovde, Kari Dalflyten, Marit Borkhus, Ragnhild 

Smedsrud og Mari Furuhovde. 

Erik var bare 17 år da han måtte ut for å klare seg selv. Han arbeidet mye med anleggs- og 

veiarbeide. Han var både i Sydvaranger, Land og Vardal, og i Romsdalen i 9 år. Han søkte arbeid 

ved Hovedbanen, men ingeniøren her, en skotlender av ætten Sinclair, var så sint på 

gudbrandsdølerne så ingen gudbrandsdøl fikk arbeid ved anlegget. 

Erik kjøpte gården Smedsrud fra Ole I. Furuhovde i 1880-årene. Dina flyttet sammen med sønnen 

Even til Foldal 7. september 1866. Barna til Erik reiste til Amerika, men Ragnhild ble igjen på 

Smedsrud. 

 

 

  

Hjemlandslængsel av P.E. 

Smedsrud. 
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Ragnil-stytta 

Tett attmed den gamle setervegen, eit par km noranfor Råtåsjøen, står 

”ragnil-stytta”. I ein liten bakke står ei mosegrodd steinhelle. På henne 

står det innihogd: ”R.P.D.S 25. juni 1852”. Ragnhild Paulsotter 

Smedsrud fraus ihel her da. Ragnhild var frå Bentdal på Dovre og var 

født i 1796. I 1826 var ho gift med Jon Oleson Furuhovde, Jon 

”skoleholder”. Året etter døde Jon. Ragnhild vart oppattgift med Ola 

Eirikson Hjerkin. Ola var smed og bydde på Søre Furuhovde, siden 

rudde han det som i dag er Smedsrud og bygde seg heim der. Ola var 

ein god smed. På hans tid, laut ein bygdasmed kunna gjera alt, frå 

spikar og ljåar til tømmerkjetting og plogar. Ikkje berre her i bygda, 

men og i andre bygder, nytta dei denne flinke smeden. Vinteren 1852, 

hadde han gjort noki smiarbeid åt Lars Steien i Alvdal. Det var fleire 

vekers arbeid. Betalinga skulle vera to geit. Dei skulle han få henta i 

Meløya ved jonsok. Til den tid rekna dei med å koma på setra med 

budskapen. 25. juni tok Ragnhild på veg åt Meløya og skulle leia desse 

to geitene heim åt Smedsrud. Vegleida den gongen gjekk gjennom 

”Søre-Skaret”, skaret millom Steinhø og Slettø.  

Omlag fire mil kunne det bli å gå, før ho var heime att. Kva ho Ragnhild hadde med seg av klæde eller av 

niste, veit vi ingen ting om. Ikkje veit vi kor mykje ho kunne ha å leggja i nesteskreppa av heller. Ho rekna 

vel med, at nor ho kom på setra åt så gilde folk, ville ho få både mat og drikke. Men da ho kom åt Meløya, er 

korkje folk eller krøter komne der enno. Dermed hadde ho ikkje anna gjera enn å taka fatt på heimvegen 

utan geit og utan nokor traktering. Ille nok var det, verre enda at veret brått slo om. Det vart snødrev og ho 

Ragnhild misste leida. Det bar for mykje mot høgre med henne, slik det ofte gjer for ein som er ute i skodde 

eller uver. Ho hamna på nordsida åt Steinhøa. Til nå hadde ho traska og gått, både veg og veglaust i seks-sju 

timar. Gjennomvåt i klædom var ho truleg og trøytt med. I ein liten bakke fann ho i det minste ly for vinden 

og for uveret. Her sette ho seg kanskje for å kvile ei stund. Dermed somna ho og vakna aldri meeire. Det vart 

leita mykje etter henne. Heile somaren vart det leita. Vis-Knut vart spurt. Han ”såg ho Ragnhild lå millom to 

høge fjell. Tett attmed var ein liten bekk som rann ut i en annan bekk”. Det vart leita på nytt, men ikkje før 

om hausten vart ho funne. Det leid langt ut i september. Flåmseter-kyrne tok til å trå til dals og budeia, ho 

Ragnhild Furuhovde, laut gå gjæte dei for Råtåsjøskaret. Da gjekk ho seg på det som fanst att. Eirik 

Smedsrud, ”Sme-Eirik”, hogde bokstavar, dato og årstal i ei steinhelle som han reiste der mor hans vart 

attfunne. Det er ”Ragnil-stytta”. Flye nedanfor vart sidan heitande ”Ragnild-flya” og eit lite bekkesikkel 

”Ragnilfly-bekken”.  
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Smedsrud 
 

Etter Ola og Ragnhild fikk sønnen Eirik skjøte 15. juli 1882, og dattera Ragnhild overtok med 

skjøte 10. oktober 1918. Hun døde i 1966 og nye eiere ble Leif Carlsen og Alf Bekkemellem. De fikk 

skjøte fra dødsboet 24. oktober 1968.  

Skjøte av Smedsrud 
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  Fra Hytteboka til Smedsrud.  
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Fra Hytteboka til Smedsrud.  
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Torke 
 
Laurits Torke 
Gift med Barbra Torke. Bruker på Torke i 1616, var kirkeverge i 1660. De hadde 7 barn, 
bl.a.: 

(1) Ingebret Lauritsen.  
 
Ole Torke 
Gift med Barbra Ingebretsdatter, datter av Ingebret Lauritsen. Antagelig bruker av 
Øvre Torke i 1670, far til: 

(1) Marte Olsdatter, gift med Gunder Amundsen. 
 
Gunder Amundsen (1685 – 1732)  
Overtok Øvre Torke etter svigerfaren. Gunder og Marte fikk 3 barn:  

(1) Amund Gundersen, født 1716, død 1790. Gift med Kari Amundsdatter. 
(2) Marte Gundersdatter. Gift med Ole Nergård. 
(3) Ingeborg Gundersdatter. 

 
Amund Gundersen (1716 – 1790) 
Født 1716, død 1790. Amund Gundersen overtok Øvre Torke i 1751. Han og Kari 
Amundsdatter, født 1715, død 1773, hadde 3 barn:  

(1) Ole Amundsen, født 1749, død 1808. Gift med Johanne Jensdatter Nerby. 
(2) Marte Amundsdatter. Gift med Johannes Jensen Sogstad. 
(3) Kari Amundsdatter. Gift med sadelmaker Frants Tomsen. 

 
Ole Amundsen Torke  
Overtok Øvre Torke i 1790. Han og Johanne Jensdatter Nerby (født 1757, død 1810) 
hadde 6 barn:  

(1) Kari Olsdatter Torke, født 1784. Gift med Ole Olsen Glestad Bekkemellem, 
født  1781. 5 barn. 

(2) Guri Olsdatter, født 1781. 5 barn. 
(3) Marte Olsdatter. Gift med Peder Johannes Bye. 
(4) Amund Olsen. Gift med Anne Kristiansdatter Viberg. 
(5) Jens Olsen. Gift med Marie Hansdatter Linnerud. 
(6) Ole Olsen. Gift med Kari Olsdatter Torke. 

 
Kari Olsdatter Torke (1784 – ) 
Født 1784. Gift med Ole Olsen Glestad Bekkemellem. De fikk 5 barn:  

(1) Ole Olsen Bekkemellem, født 1814. Gift med Maren Larsdatter Rusten Storsveen, født 1811. 
Maren var gift første gang med Hans Thorkildsen Nøsvolden. 

(2) Marie Olsdatter, født 1817. Gift med Peder Pedersen Sæter. 1 barn. 
(3) Johanne Olsdatter, født 1819, død 1904. Gift med Johannes Jensen Linnerud, født 1824, 

død 1905. 4 barn. 
(4) Andreas Olsen, født 1822. 
(5) Johannes Olsen, født 1825. 1 barn. 

 
  

 

Torke 

Ole Torke 

| 

Marte Olsdatter 

gm. Gunder Amundsen 

| 

Amund Gundersen 

gm. Kari Amundsdatter 

| 

Ole Amundsen Torke 

gm. Johanne Jensdatter 

Nerby 

| 

Kari Olsdatter Torke 

gm. Ole Olsen 

Bekkemellem 

| 

Ole Olsen Bekkemellem 

gm. Maren Larsdatter 

Rusten Storsveen 

| 

Oline Olsdatter 

Bekkemellem 

(Bekkemellem) 

gm. Hans Pedersen 

Bysæther 
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Ole Olsen Bekkemellem (1814 – ) 
Født 1814. Gift med Maren Larsdatter Rusten Storsveen. De hadde 3 barn: 

(1) Karen Olsdatter Bekkemellem, født 1843, død 1915. Gift i 1870 med Andreas Haraldsen 
Nyåsen, født 1833, død 1900. 9 barn. 

(2) Oline Olsdatter Bekkemellem, født 1848, død 1923. 
(3) Mattia Olsdatter Bekkemellem, født 1851. Gift med Julius Andreasen Neråsen, født 1861. 3 

barn. 
 
Maren hadde en sønn med Hans Thorkildsen Nøsvolden: 

(1) Børre Hansen Storsveen, født 1838. Gift med Anne Marie Hansdatter Snuggerud, født 
1837, død 1922. 8 barn. 

 

  

Nedre Torke: Torke, gammel form Turkvin, er en av de eldste gårdsnavn som 

kjennes i Vardal. Gårder med slike navn er blitt til lenge før historisk tid, 

muligens så sent tilbake som bronsealderen. Forleddet i Torke er beslektet med 

ordet ”turr”, tørr, og Turka tror man har vært navnet på den vesle bekken ved 

gården. Da ”vin” i det gamle sprog betyr ”gressgang”, skulde altså navnet tydes 

som gressletten ved Turka. 
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Melby  
 

Oluf Pedersen 

Bosatt på gården Tomt i Brandbu 13. juni 1635. Gift med Ingrid Lauritsdatter. De hadde 

en sønn: 

(1) Lauritz Olufsen Melby, født 1603, død 1671/77. Gift med Agnete Nilsdatter 

Aalstad som døde i 1678. 

 

Lauritz Olufsen Melby (1603 – ) 

Født 1603. Han var gift med Agnete Nilsdatter Aalstad. Det antas at hun var hans 

andre kone. 

Lauritz hadde fra før en sønn: 

(1) Mogens Lauritsen, født ca 1626/27. Trolig Lauritz’ eldste sønn. 

Sammen med Agnete hadde han 7 barn: 

(1) En datter, ukjent, må ha vært gift med Lars Narvesen Melby. 

(2) Peder Lauritzen Bratberg, født 1643, død 1691. Gift med Maren Olsdatter 

Bratberg. 8 barn. 

(3) Nils Lauritzen, gift med Ingeborg Svendsdatter Næs fra Land. En sønn, Erik 

Nilsen som døde ugift i 1704. 

(4) Marte Larsdatter Sigstad, født 1640, død 1679. Gift med Syver Lauritzen 

Sigstad, 2 barn. 

a. Lars Syversen Sigstad, født 1672. Gift med Guri Andersdatter, med hvem beslektet 

med i 3. ledd. Lars og Guri var tremenninger og måtte ha kongelig bevilling for å 

kunne gite seg. Dette gis datert 23.februar 1689. Overtok Sigstad. 

a. Ole Syversen Sigstad, sinnsyk. 

(5) Karen Lauritzsdatter, gift med Bertil Pedersen Lysen fra Gran med stor etterslekt på 

Lysen, Molstad osv.  

(6) Oluff Lauritzsen Bjerke, født 1650, død 1716. Gift med Gubiør Gundersdatter Bjerke, 5 

barn. 

a. Gunder Olsen Bjerke. 

b. Marte Olsdatter, gift med Ole Clementsen Føllingstad, Vardal. 

c. Kari Olsdatter, gift med Daffin Jensen Lier. 

d. Agnete Olsdatter, gift med Ole Kjeldsen Hage, Vardal. 

e. Gubiør Olsdtater, gift med Jens Tollefsen Roli. 

(7) Baard Lauritzsen, gift første gang med Margrete Pedersdatter Skramstad, andre gang med 

Eli Jørgensdatter Rise. Ingen kjente barn. 

 

Lauritz var antagelig født på Hadeland, da hans foreldre Oluf Pedersen og Ingrid Lauritsdatter 

nevnes bosatt på gården Tomt i Brandbu 13. juni 1635. I boken om slekten Thomle fra Land av 

E.A.Thomle står det at ”Laurits Melbye pretenderede å tilhøre den adlede slekt Hummer”. I 

Melbyslekten dukker det gamle adelsbrevet fra 1532 opp, og bare hos den har etterkommerne 

brukt navnet Hummer, både som døpenavn og slektsnavn. Thomle har neppe full dekning for at 

Laurits hadde hevet å være en Hummer. Det var først flere generasjoner senere at disse 

ambisjoner dukket opp. E.A.Thomle antok at Laurits Melbye agnatisk måtte stamme fra Laurits 

Olufsen Hummer. Da man så i skinnbrevet av 1639 fikk rede på hans foreldres navn, antok man at 

Laurits Melbye kognatisk hørte sammen med slekten Hummer, dvs. at hans mor, Ingrid 

Lauritsdatter var datter av Laurits Hummer. H.Sollied som hadde hevdet at det var gjennom 

Agnete Nilsdatter Aalstad og hennes mor at Melbyslektens forbindelse med Hummerslekten gikk, 

holdt likevel den muligheten åpen at Laurits Melbye og Agnete Lauritsdatter var tremenninger, 

og at følgelig Laurits Melbys mor, Ingrid Lauritsdatter, skulle være en Hummer-ætling.  

Det segl som lensmann i Biri, Laurits Olufsen Melbye bruker, finnes i R.A., lenssregnskaper 1641 

pakke 50 I G. Vedlegg 8. Som man kan se av dette seglet viser det absolutt ikke Hummerslektens 
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merke, det viser en gående hest og peker mot andre slektkretser enn Hummer. Samme seglfigur 

”gående hest”, undertiden galopperende hest, brukes av Otte Mogenssen, som 14. juli 1635 ble 

lagmann i Oppland. 

 Laurits Olufsen Melbys opprinnelse er trolig å søke et eller annet sted på Hadeland, og 

mulig at lagmannen skriver seg fra samme egn, selv om de naturligvis ikke behøver å være i slekt 

fordi de bruker samme seglfigur, men det ligger nær å tenke det i alle fall. Den troligvis eldste 

sønn av Laurits Melby bærer navnet Mobens. Hvis det ikke er Aalstad-slektens Mogens-navn som 

her går igjen, kunne det peke på en eller annen forbindelse med Otte Mogensens slektskrets. 

  

B.O.Stuve har gjort en analyse av gården Melbys historie og tidligere eiere for å forsøke å komme 

fram til hvorledes Laurits Olufsen kom til Melby. Han mener da å kunne slå fast at Ole Pedersen 

og Ingrid Lauritsdatter ved formelt pantsettelsessalg var kommet i besittelse av 3 huder. Når disse 

3 hudene i 1624 ble oppført som odel under Oluf Melby, tyder det sterkt på at Ingrid Lauritsdatter 

tilhørte den gamle Melbyslekten, og muligens datter av Laurits Jonsen og Kari Pedersdatter. Dette 

er imidlertid ikke sagt uttrykkelig noe sted. At pantebrevene etc. tinglyses på et senere tidspunkt 

enn 1624betyr ikke så meget. Det gikk ofte lang tid før de rettslige former for en gårdshandel var 

avgjort. Men skulle det være tilfelle at man her har Ingrid Lauritsdatters foreldre, faller hun også 

helt ut av bildet som Hummerætling. 

 I 1631 får så Laurits Olufsen ved pant overdratt de tre hudene i Melbye. Formodentlig er 

han gift da, men ikke med Agnete Nilsdatter Aalstad, som da må være hans andre kone. Det ser ut 

som hans ekteskap med Agnete først er inngått ca. 1639, det eldste barn en kjenner fra andre 

ekteskap er født 1640. Det må vvære i forbindelse med gjengiftet at Laurits Olufsen vil ha det 

rettslige grunnlag for eiendommene i Melby bragt på det rene. I 1645 brukte Laurits 3 huder, mens 

hans sønn Mogens Lauritsen i 1647 brukte 1 hud i Melby. 

 I 1648 er Laurits Melby i egenskap av lensmann formann for bondedeputasjonen ved 

hyllingen på Akershus slott av kong Frederik III. Sermonien er skildret i en omtrent samtidig 

utgitt bok, Jens Lauritzen Wolffs: Norrigia illustrata, trykt i København 1651, der det  på side 143 

står: "Efter disse fremkom/ oc sig paa Knæ nedsette/Bønderne aff Agershus Læn oc Toten 

Fogderi/ hues formand var Lauritz Medbye aff Byrrie Sogen/ med 3 Mænd af Hadelen/ med 3 

mænd af Totens Præstegield/ med 2 mænd af Ørdals  Præstegield/ med 3 af Slidre Præstegield/ 

med 3 af Vangs Præstegield/ med 3 af Gudbrandsdals Fogderi Lese Sogen/ med 2 Mænd af Vagge 

Sogen/ med 2 aff Loms Sogen/ 2 aff Frons Sogen/ med 2 af Ringeboe, 2 af •gre Sogen/ oc 2 af 

Faaberg Sogen." Bøndene hadde neppe valgt Laurits Melby til formann for et så stort distrikt, hvis 

han ikke var av god ætt. 

 Lauritz Melby var ikke så lite av en byggekakse, men i rikdom nådde han neppe så høyt 

som svigerfaren Nils Aalstad. I 1629/1630 er oppført et jordegods på 26 ½ huder under Nils 

Aalstad. En tid beløp det gods som Lauritz Melbye hadde seg til 15 huder. Godset lå for det meste i 

Biri og Fåberg. Det er ikke bevart noe skriftebrev etter Lauritz Olsen. I Biri bygdebok sies han å 

være død 1671 og 1677. I alle fall lever han under folketellingen i 1664/1666. Lauritz Melbys 

etterslekt innehar stadig lensmannsombudet. Det er nærmest som en suksesjon, far og sønn 

følger etter hverandre i tidsrommet 1640-1777.  

  



78 
 

Peder Lauritzsen Bratberg (1643 – 1691) 

Født 1643, død 1691. Gift med Maren Olsdatter Bratberg. 

Han og Maren gav i 1687 to lysestaker til Biri kirke som ennå står der. De hadde 8 barn: 

(1) Nils Pedersen Melby/Kluke, født 1670, død 1730. Gift med Maren Nilsdatter, en sønn. 

(2) Lars Pedersen Semb, født 1671, død 1734. Gift med Eli Tollefsdatter, 2 sønner. 

(3) Ole Pedersesn Feiring, født 1673, død 1730. Gift med Sigrid Håvelsdatter. 

(4) Even Pedersen Stuve, født 1675, død 1752. Gift første gang med Marte Jonsdatter Stuve, 

andre gang med Marte Christoffersdatter Semb. 

(5) Amund Pedersen Kårstad, født 1679. Gift i 1715 med Anne Knudsdatter. 

(6) Bård Pedersen Skulhus, født 1681, død 1741. Gift med Berte Olsdatter Sigstad. 

(7) Agnete Pedersdatter, født 1684. Gift med Ole Huskelhus. 

(8) Magnhild Pedersdatter, født 1687. Ugift. Døde ung. 

 

Var Lensmann på Biri i 1678 – 1691. Bondelensmannen Peder Lauritzen Bratberg og hustru Maren 

Olsdatter ga i 1687 to lysestaker tilBiri kirke som ennå står der. Peder Lauritzens segl i 

tiendemanntall 1684 i R.A. er et rødt lakksegl, åttekantet, i åttekanten et skjold med en tydelig 

hummerklo (pars pro toto). Dette henspiller sikkert på Hummer-slektens merke. Ved siden av 

seglet står lensmannens egenhendige underskrift. Skiftet etter Peder ble holdt 26. februar 1691. I 

skiftebrevet angir følgende kjøps- og pantegods og odelsgods: 

- Søndre Hovin i Fåberg 8 kalveskinn 2 8/9 fesling kjøpt av Ole Lauritsen Bircke. 

- Søndre Hovin 4 kalveskinn 1 4/9 fesling kjøpt av Lars Narvesen Melby. 

- Søndre Hovin 4 kalveskinn 1 4/9 fesling kjøpt av Bertel Pedersen Lysen. 

- Pant i Hovindgården 8 kalveskinn 1 fesling for 42 dlr. av Baard Lauritzen Skramstad. 

- Sal. Peders arv i Hovingården 8 kalvskinn 2 8/9 fesling. 

- I Bratberg ifølge kjøpebrev av 4. mai 1680 8 skinn uten bøxel. 

- I samme gård Bratberg ifølge kjøpebrev av 3. mars 1679 1 hud uten bøxel. 

- Enken Maren Olsdatters arv i Bratberg 2 skinn uten bøxel. 

- Pantet av Baard Larssen Hoff i Bratberg 2 skinn uten bøxel. 

- Berg engeland arvet og pantet 4 skinn med bøxel. 

- Vangs ødegård 1/2 hud - engeland uten bøxel. 

- Ødal engeland 1/2 hud med bøxel innpantet for 40 rdlr. 

- Odelsgods etter sal. Peder Bratberg i Myre 1 hud med bøxel. 

- Odelsgods etter sal. Peder Bratberg i Hellerud 1 hud med bøxel. 

(Toten, Vardal og Biri skifteprotokoll 3, fol. 60 b). 
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Bård Pedersen Skulhus (1680 - 1741)  

Født 1680, død 1741 da det er skifte etter ham. Gift med Berte Olsdatter, født 1686, død 

1744.  

7 barn: 

(1) Lars Baardsen, født omkring 1715. Gift med Ingeborg Larsdatter Sveen. 

(2) Peder Baardsen, født omkring 1718. 

(3) Ole Baardsen, myndig i 1741. 

(4) Mari Baardsdatter. Gift med Ole Larsen Roterud, født 1710. 7 barn. 

(5) Maria Baardsdatter, født omkring 1721. 

(6) Berte Baardsdatter, født omkring 1727. 

(7) Agnete Bardsdatter, født omkring 1729. 

 

Bruker på Skulhus i Biri fra 1713 – 1741. Om gården i 1723 sier matrikkelen; ”En 

oppsitter, sjøleiger. Før 16 fe, 3 hester, 16 sauer. Skog tilstr. Litt fiske. Skyld 2 huder.” 

 

Ole Baardsen Skulhus (1720 – 1743) 

Født 1720, død 1743. Gift med Eli Svendsdatter. De hadde en sønn: 

(1) Bård Olsen, født 1742. Gift med Ingeborg Olsdatter, 1 sønn. 

 

Var bruker på Skulhus i Biri etter faren. Eli Svendsdatter giftet seg på nytt med Nils 

Josefsen. Hun døde i 1756. 

 

Baard Olsen Skonhovd (1742 – 1813) 

Født 1742, død 1813, 69 år gammel. Han var gift med Ingeborg Olsdatter Bjerke, født 1762, død 

1836, 74 år gammel. De hadde 5 barn: 

(1) Ole Bårdsen. 

(2) Peder Bårdsen. 

(3) Eli Bårdsdatter Skonhovd, gift første gang med Hans Didriksen Bjugstad, andre gang med 

Gulbrand Amundsen Bjugstad. 

(4) Lisbet Bårdsdatter. 

(5) Marte Bårdsdatter, gift med landkremmer Amund Glemmestad. 

 

Bruker på Skulhus i Biri i 1760. Kjøpte Skonhovd i Vardal i 1782. Bård solgte Skulhus i 1782 til 

Peder Andersen for 2066 rdl. 

 

Gulbrand Amundsen Bjugstad ( - 1859) 

Gulbrand døde i 1850. Gulbrand var organist. Gift i ca 1759 med Eli Bårdsdatter, de hadde to barn: 

(1) Helene Guldbrandsdatter. 

(2) Berte Guldbrandsdatter. 
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Sigstad 
 

Berte Larsdatter 

Berte var sannsynligvis gift 3 ganger, første gang med Nils som hun fikk datteren: 

(1) Maren Nilsdatter. 

 

Maren Nilsdatters ”stefader” het Lars Torkildsøn Lund. Han var gift med Berte 

Larsdatter, enke etter Mogens Jønssund Lund, som også ble kalt Marens ”stiffader”. 

Berte var altså andre gang gift med Mogens Jonssøn Lund, tredje gang med Lars 

Torkildssøn Lund.  

 

Maren Nilsdatter ( – 1728) 

Maren døde på Kluge i 1728. Hun var første gang gift i ca 1680 på Biri med Syver 

Lauritsen, født på Sigstad i Biri, ca 1628 – 1684. De fikk en sønn: 

(1) Nils Syverssøn, født 1682, død 1707. Ugift. 

 

Andre gang gift med Ole Olssøn fra Løten, født 1684, død 1692. Ole hadde to gjenlevende brødre i 

1692; Kjeld og Henrik Olssøn. Ole og Maren fikk 3 barn: 

(1) Berte Olsdatter, født 1688. Gift med Baard Skulhus. 

(2) Syver Olssøn, født 1690. Døde kort tid etter faren. 

(3) Ole Olssøn, født 1692. Gårdbruker på Svennæs i Biri. 

 

Tredje gang gift i 1692 på Biri med Nils Pederssøn Bratberg Kluge. De fikk to barn: 

(1) Lars Nilssøn Melby, lensmann i Biri. Gift første gang med Else Wivike Riis, død 1738. 5 

barn. Andre gang gift med Boel Mauritsdatter. 4 barn. 

(2) Kari Nilsdatter Heggen, gift i 1730 i Biri med klokker Anders Anderssøn. 

 

Syver Lauritsen overtok gården Sigstad da eldstebroren Anders giftet seg til Tomle-gården i 

Nordre Land i 1659. Syver var første gang gift med Marte Larsdatter Sigstad, andre gang med 

Maren Nilsdatter.  

Sigstad ble gjestgivergård i 1663, og året etter Syvers død, nevnes at enken Maren Nilsdatter 

Sigstad holder skikkelig nødtørftig gjestgiveri og spisning for de reisende beskikket av kongl.maj. 

og det finnes ingen andre ølkroer i prestegjeldet.  

 

Niels var 1 ½ år ved skifte etter Syver den 3. april 1684 på Biri. På skiftet etter Syver Sigstad 

oppstod det tvist om gården Sigstad, idet både enken Maren Nilsdatter og eldste sønn fra første 

ekteskap gjorde fordring på å få gården utlagt til eiendom. Sønnen mente at den av kjøpt til odel 

og eie, og at han derfor var nærmest odelsberettiget til den, dog slik at moren kunne bruke den så 

lenge som hun levde. Maren mente derimot at gården var kjøpegods og begjærte den utlagt til 

eiendom. Saken kom for lagtinget, hvor den 20. juni 1692 ble inngått forlik om at Lars Syverssøn 

skulle beholde gården mot å betale enken, hans stemor, og hennes sønn Nils for deres rett til 

gården 300 rdl. Ved skjøte av 27. september 1692, tinglyst 3. august 1693, fikk han deretter 

eiendommen overdratt. Skiftet etter Ole Olssøn Sigstad ble holdt 5. og 6. april 1692. Boet viste en 

inntekt på 759 Rdl. 1 Ort 12 sk, slik at det ble 603 Rdl. igjen til deling mellom enken og barna. Boet 

eide en sløvkanne som veide 80 lod, en del sølvskjeer og begre samt 10 bind forskjellige religiøs 

litteratur. På gården var det 3 hester, 1 føll, 11 kyr og kviger, 1 okse, 14 kalver, 28 gjess, 23 sauer og 

12 griser. Enken hadde for de 300 rdl. Som hun ifølge forliket med stesønnen hadde fått for 

Sigstad, kjøpt gården Melbye i Biri med Bringen England, som hun hadde fått skjøte på av Ole 

Larssøn Bjerke, Ole Syverssøn Sigstad og Bertel Pederssøn Liusne. Maren ble en gammel kvinne 

og døde først i august 1728 på gården Kluge i Biri, hvor det ble holdt skfite etter henne 27. august 

1728. Hun overlevde ikke sin tredje mann, Nils Pederssøn Kluge, som døde i begynnelsen av året 

1730 på Kluge, hvor det etter ham ble holdt skifte 23. januar 1730. I boet nevnes den foran omtalte 
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sølvkanne med skuepenger, 80 lodd tung, forskjellige sølvbegre, sølvskjeer med navn på etc. På 

kluge var det 26 kyr og kviger, 10 sauer og 5 lam, 12 griser og 4 hester. Av faste eiendommer hadde 

boet gården Melbye i Biri som var enkemannens odel, arvfallen og innfrelst fra medarvingene 

etter hans bestefar Lars Olssøn Melbye og bestemoren Agnete Nilsdatter, hvorom det ble framvist 

farbroren Ole Larsson Bjerckes og medarvingers skjøte av 21. februar 1693 på 2 huder 3 ½ skinn. 

På resten av gården, hvis skyld i det hele var 4 huder 6 skinn, var det ingen tinglyst hjemmel. 

Kluge med underliggende Knippelsrud Ødegård hadde Nils Pedersen kjøpt ved skjøte av 14. 

november 1723. I gården Bratberg eide boet ifølge skiftet etter enkemannens far Peder Larssøn 

Braterg av 26. februar 1691 1 ½ skinn og ifølge skifte etter moren, Maren Olsdatter av 13. og 14. juli 

1718 det øvrige. I Berg eller Stumslien eide boet ifølge skjøte fra enkemannens stefar Iver Erikssøn 

Bratberg og medarvinger av 4. juni 1720 4 skinn med bysel og av pantegods Adalssæter, hvor det 

for 3 år siden var anlagt sagbruk og kværnhus. Boet eide derhos halvdelen av Biri hovedkirke 

ifølge skjøte av 20. juli 1725. Boets samlede inntekt utgjorde 1539 Rdl. 1 ort 8 2/3 sk., mens gjelden 

beløp seg til 711 Rdl. 3 ort 20 sk., slik at det ble igjen 827 Rdl. 1 ort 22 2/3 sk. til arv. Konens barn fra 

andre ekteskap, Ole Olssøn Svennæs og Berte Olsdatter (gravfestet i Biri Dom. 11 p. Tri (=16. 

august) 1744, 61 år gammel), som var gift med enkemannens bror, Gaard Pedersen Skulhus i Biri, 

påsto at de var forlikt med enkemannen om at han for deres arv i boet skulle betale dem 

henholdsvis 220 og 110 Rdl. Men denne akkord mente enkemannen ikke var kommet til noen 

endelighet og at det var mer enn de rettelig tilkom. Etter forskjellige forhandlinger ble det ved 

skifterettens megling fastsatt at enkemannen skulle betale Ole Olssøn 220 Rdl. og derhos 5 Rdl. av 

den uvisse gjeld, mens Baard Skulhus måtte nøye seg med 107 Rdl. 2 ort.  

På skiftet etter Nils Pederssøn, Marens 3. ektemann, oppstod det tvist om underholdet av 

Maren Nilsdatters sinnsyke stesønn Ole Syverssøn Sigstad. Arvingene fikk nemlig av skiftebrevet 

etter Maren Nilsdatter opplysning om at de etter farens død skulle være forpliktet til å overta 

hans underhold, liksom også at Baard Skulhus skulle levere tilbake den huds skyld som han hadde 

kjøpt av broren Nils Kluge. Saken hadde vært for lagtinget, men var her blitt utsatt. Partene ble 

enige om at Ole Syverssøns underhold skulle overtas av Lars Melbye mot at han en gang for alle 

fikk utbetalt av Ole Svennæs 16 rdl. Og av Baard Skulhus 20 rdl. Innen mars månedsting. 

 

 

  



85 
 

  



86 
 

Baaberg  
 
Laurits Båberg (ca 1550 – ) 
Født omkring 1550, bodde i 1583 på Båberg i Biri. Barn: 

(1) Amund Lauritzen Båberg, født omkring 1590.  
 
Amund Lauritzen Båberg  
Var nevnt som bruker av Baaberg i 1616, han var gift med Berte Mikkelsdatter og 
hadde fire sønner: 

(1) Ole Bratberg 
(2) Svend Dal 
(3) Peder Lunde 
(4) Lars Båberg, gift med Gjøa Andersdatter, død 1675. De hadde 6 barn. Lars tok 

over gården Båberg etter faren i 1657. 
 
I 1594 ble Amund Båberg kalt Skysskipper, dvs at Båberg var båtstasjon for reisende på 
Mjøsa. Han var vel da trolig også gjestgiver. Båberg var også på den tid tingsted for 
Biri.  
Båberg hørte nå til jens og Jørgen Bjelke til Austråt, som også eide 9 andre gårder i Biri og 
Snertingdal. Senere hørte Båberg til Tjerne gods. Ved skifte etter Berte Mikkelsdatter i 1663 ble 
det opplyst at Amund hadde en del jordegods ved siden av Båberg, nemlig Brynstad og lille 
Brynstad, Stomlien og Stomliødegården, Lunde, Valker på Ringerike og Voll. 
 
Oluf (Ole) Amundsen Bratberg (ca 1612 – ) 
Født omkring 1612, død 1668. Gift med Magnhild Baardsdatter. De hadde 6 døtre: 

(1) Biøa Olsdatter. 
(2) Mari eller Maren Olsdatter. Hun var gift to ganger, første gang med Peder Lauritsen 

Bratberg Melby. De hadde 8 barn. Andre gang gift med Iver Eriksen, som etter Marens 
død ble gift med en enke på Bråstad i Vardal. 

(3) Mette Olsdatter. 
(4) Birte Olsdatter. 
(5) Dorte Olsdatter. 
(6) Ellen Olsdatter. 

 

 

  

 

Baaberg 

Laurits 

| 

Amund Lauritzen Båberg 

gm. Berte Mikkelsdatter 

| 

Ole Bratberg 

gm. Magnhild 

Bårdsdatter (Tjøstel) 

| 

Mari el. Maren Olsdatter 

gm. Peder Larsen 

Bratberg (Melby) 

 

 
 



87 
 

  



88 
 

Granspresten Tjøstel  
 
Tjøstel Baardsen (ca 1475 – )  

Født omkring 1475. Han var gift med Anne Marie Handingsmand (Rosensværd) og de 

hadde to barn:  

(1) Nils Tjøstelsen 

(2) Karen Tjøstelsdatter, gift med Baard Rolfsen (Rosensværd) som var sogneprest 

i Stange. De hadde to barn: 

a. Tjøstel Baardsen, lagmann. Tjøstel Bårdsson ble dømt for drap (dog 

ikke mord), men det forhindret ikke at han senere ble lagmann.  

b. Mogens Baardsen, lagmann 

 

Prost over Hadelands prosti. Brukte Rosensværdens merke i sitt signet. Han må derfor 

sannsynligvis være av slekten Rosesværd, noe også navnet tyder på.  

Opplysningene om Tjostel Baardsen har en fra en ættetavle som er funnet innheftet i 

en slags kopibok for prosten i Ringerike, Hadeland og Totens prosti for 1642-62. 

forfatteren er hr. Mads Pedersen Aalborg, sogneprest i Biri fra 1643 og prost over 

overnevnte prosti fra 1662. Stamtavlen som er offentliggjort i Hedmark 

Slektshistorielags Tidsskrift I, s. 209 lyder slik: 

H. Tjøstell på Gran aflett 

Nils Tjøstelsen   Kari Stange som haffde Baard 

Baard Nilsen   Tiøstell och Monns Baardssønner 

Lauritz Baardsen  Maren 

    (Christen etc. spur.) 

    Anne   Inger 

 

Den Kari Stange som hadde hr. Baard, er Karen Tjøstelsdatter, død 16/2 1584 i Stange, gift med hr. 

Baard Rolfsen (Rosensværd), sogneprest i Stange i den siste katolske tid og like til 1574. Deres to 

sønner, Tjøstel Baardsen og Mogens Baardsen ble begge lagmenn. Tjøstel til Blegen i Fåberg var 

først lagmann på Opplandene og siden i Oslo til 1598. Mogens var lagmann først på Agdersiden, 

senere i Oslo hvor han døde i 1593. 

 I boka om slekten Rustad på Østre Toten er Baard Nilsen på Biri oppført som sønnesønn 

av Tjøstel Baardsen Rosensværd. Men etter det som er nevnt forran om hans slekt, på grunnlag av 

den av arkivfullmektig Midthaug offentliggjordte stamtavle med bemerkninger og en artikkel av 

S.H.Finne-Grønn i N.S.H.T. XIV s. 291, er dette ikke rett. Baard Nilsen på Biri og lagmann Tjøstel 

Baardsen Rosensværd var søskenbarn. 

 At Baard Nilsen var av slekten Rosensværd (Handlingsmand) er utvilsomt. Ifølge en 

artikkel av Leif Midthaug i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind II s. 291 har hr. Tjøstel på 

Gran skrevet seg for ”Thiøstell Baardsen Kongl. Maittis prouist offuer Hadelands” og brukte 

Rosensværdenes våpen i sitt signet. Men Baard Nilsen hadde antageligvis også tilknytning til en 

annen adelsslekt som da var gått ut av adelsstanden. Hans sønn, Eivind Baardsen, sier i 

minnetavlen over sin far at ”et slikt adelsmerke ga stamtreet min far, er det ikke det eneste 

hederstegn fra de gamle forfedre?” Dette merke som Eivind Baardsen og hans etterkommere 

brukte var en ørnefot.  

 Mogens Bårdsen Rosensverd fikk i 1580 ved en herredagsdom stadfestelsesbrev på at 

slekten hadde vært fri før. Det ble opplyst at kong Erik av Pommern i 1458 på grunn av de 

tjenester kannik ved Mariakirken i Oslo, Gulbrand Rolvsson hadde gjort ham og riket, hadde 

denne unnet dennes to farbrorsønner, Sjøfar og Nils Sigurdssønner og deres etterkommere "skjold 

og hjelm, frihet og frelse". Det opplyses at Østby i Skjeberg i 1580 hadde vært slektens hovedgård, 

men at Mogens Bårdsens far, herr Bård Rolvsen, hadde vært prest, og derfor satte bønder på 

gården, så den mistet sine adelige rettigheter. Selv om Erik av Pommern var flyttet fra landet før 

1458, ble frihetsbrevet anerkjent. Det kom vel av at slekten synes å tilhøre uradelen. 

 

Granprest 

Tjøstel 

Tjøstel Baardsen 

| 

Nils Tjøstelsen 

| 

Baard Nilsen 

gm. Eline Lauritsdatter 

Stabell (Stabel) 

| 

Magnhild Bårdsdatter 

(Baaberg) 
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Slekten Rosensværd (Handingsmand) brukte som merke to krysslagte sverd med roser 

imellom. Som stamfedre for Rosensværdene nevnes brødrene Rolf og Sigurd Sjofarsøn. Sigurd 

Sjofarsøn var væpner og lagmann i Tønsberg omkring 1450. Han var gift med Cecilia Olufsdatter 

Gyldenhorn som nedstammet fra Agnes, en uekte datter av kong Haakon V som var gift med 

Haftor av Sudreim. 

Slekten Rosensverd har fått sitt navn etter våpenet, som ifølge A. 

Thiset og P. L. Wittrups "Nyt Dansk Adelsleksikon" forestiller to krysslagte 

kårder foran en naturfarget stubbe, hvorav det til hver side vokser ut en 

rød rose i hvitt (sølv). Slekten tilhører uradelen med Rolf Sjøfarsson som 

den eldste kjente (fra 1402) og Erik Handingmand som den siste (i 1788). 

En gren av slekten har selv brukt navnet Handingmand, og dette navn er 

benyttet også om hovedgrenen i Danmarks Adels Aarbog, Bind XIII. Ellers 

forekommer navnene Hardingmand og ved misforståelse Hartgenger (av 

uttrykket håndgangne menn) og Barsan (for Bårdsen). Det siste ble 

benyttet i det gamle Dansk Adels Lexicon, Bind I, og da det er en svensk 

slekt ved dette navn, ble det antatt at også Rosensverdene opprinnelig var 

svenske. I Schlegel og Klingspors "Den ej introducerade Svenska Adelns 

Ättartavlor" står to slekter Rosensvärd fra 16. hundretallet, den ene er av 

jydsk opprinnelse, men ingen av dem synes å ha noen forbindelse med den 

norske.  

I henhold til "Gyldendals store konversasjonsleksikon" er Handingmand en norsk 

adelsslekt med samme våpen som slekten Rosensverd uten at en forbindelse mellom de to kan 

påvises. 

Slekten er kjent under navnet Handingmand, Hardingmand, Hartgenger, Rosensværd og Barsan. 

 

    
 

Navnet er imidlertid ikke funnet eldre enn år 1701 under formen Rosen Sværd, dvs lenge etter at 

ættens siste person var død. Navnet var avledet av våpnet: "korslagte sverd med portepé, hvilende 

henholdsvis bak eller foran en trestamme, en rose på hver side, muligens forbundet med 

stammen med stilker". Våpnet er kun kjent i tiden 1575-1590-tallet. Handingmand-navnet antas å 

være fordansking av ordet håndgangne menn (handgengnir madr) i 'Rosensverd'-enes adelsbrev 

fra 1450-årene. Slektenes våpen er ganske like - men muligens ikke identiske.  

 

Nils Tjøstelsen 

Nils har hatt minst en sønn: 

(1) Baard Nilsen, født ca 1572, død 3/2 1635. Sogneprest på Biri og gift med Eline Lauritsdatter 

Stabell, de hadde 13 barn. 
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Baard Nilsen (1572 - 1635) 

Født ca 1572. Var først ”tolvprest” ved St. Halvards kirke i Oslo, og senere sogneprest i Biri fra 1603 

til sin død. Han døde i embetet den 3/2 1635. De hadde 13 barn, som nesten alle kom over i 

bonddestanden. Kun 4 kjennes med sikkerhet: 

(1) Eivind Bårdsen, født 1607, ble i 1639 sogneprest i Løten hvor han dødte i 1668. 

(2) Laurits Bårdsen Hov, Lensmann i Biri 1658 – 1660, gift med Karen Pedersdatter, to barn: 

a. Bård. 

b. Hermann. 

(3) Siri Bårdsdatter, født ca 1609, død 31/5 1698 på Toten. Gift første gang med Even Olsen, 

sogneprest i Biri som døde i 1642, andre gang med fenrik Oluf Bay og tredje gang med 

Jørgen Hermansen. 

(4) Magnhild Bårdsdatter, gift med Ole Amundsen Bratberg, 6 barn. 

 

I 1654 satte Eivind Baardsen, som da var sogneprest i Løten, opp minnetavlen over sine foreldre. 

Den flott utskårne tavlen har på fotstykket en lengre latinsk tekst. På understykket er anbragt 

Eivinds våpen og initialer. Han og hans etterkommere som antok navnet Kraft førte dette 

våpenet, en ørnefot. 

 

 

 

 

 

  

Baard Nilsen ble gravlagt i kirkens kor, 

hvor en minneplate er hengt opp over 

ham og hans hustru, Eline 

Lauritsdatter, bekostet av sønnen, 

Eivind Bårdsen, prest i Løten. 
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Stabell 
 

Hans Stapel 

Hans fødselsår ansettes til ca 1215, og er sannsynligvis far til: 

(1) Gerhard Stapel. 
 
Nevnes 25. februar 1259 i en på latin avfattet fortegnelse over en del personer som fra 

denne dato er blitt anerkjente som borgere i Lübek, hvor han sannsynligvis har drevet 

kjøpmannshandel. 

 

Gerhard Stapel 

Far til: 

(1) Hans Stapel. 
 

Nevnes sammen med sin sønn Conrad i et dokument av 13. juli 1290, utstedt av 

borgermesteren i Brugge i Flanderen, hvor det heter: ”Conrado filio Gerhardi Stapel C. 

Marchas puri argenti persolui”, som oversettes: jeg har betalt Conrad, Gerhard Stapels 

sønn, 100 mark i rent sølv.  

 

☆☆☆☆ 

 

Henrik Stapel 

Muligens far til: 

(1) Hans vam Stapel. 
 

25. desember 1425 finner en i et dokument angående en handel med sild mellom Vestervinge 

Kloster og rådmannen i Lybek, nevnt en Henrik Stapel som kausjonist. Dette kunne tyde på at 

også han har vært kjøpmann, og at det av den første Hans Stapel evt. opprettede handelshus er 

gått i arv fra far til sønn.  

 

Hans vam Stapel 

Opplysninger om Hans vam Stapels sønn mangler, og om denne kan kun oppstilles gjetninger; 

Hans vam Stapel i Danzig har antagelig hatt en sønn ved navn Henrik. I et dokument av 25. juni 

1443 fra rådet i Danzig til Lybek nevnes blandt borgerne, som har lidt tap ”durch stadtische 

Auuslieger”, en Hans vam Stapel. 

 

Henrik Stapel 

Er muligens født omkring 1430 og som i ung alder er utvandret til Haderslev, hvor han synes å 

være blitt ugift. 

Kong Erik av Pommern hadde i 1422 utstedt bestemmelser om at all handel for fremtiden skulle 

samles i kjøpstedene, og hanseatene måtte ikke kjøslå med andre enn de danske bymenn og 

måtte heller ikke drive detaljhandel. Dette forbeholdtes byens egne borgere. Hanseatene omgikk 

imidlertid disse bestemmelsene ved som ”liggere” å ta fast bolig i kjøpstedene og på denne måte 

gled de hurtig inn i de danske bymenns krets og fikk felles interesser med de danske borgerne.  

Det er derfor ikke usannsynlig at Hans vam Stapel i Danzig har sendt sin sønn til Haderslev for å 

gjenopprette sin handel i denne byen. 
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Hans Stapel (ca 1470 – ) 

Nevnes som rådmann i Haderslev i 1507. Han antas å være født ca 1470 og må være død før 1540. 

Gift med en Ingeborg. Hans Stabel hadde minst fire sønner: 

(1) Henrik Stapel, antagelig født i slutten av 1490-årene, var Erik Rosenkrantz’s fogd på 

Nesøen i Asker. 

(2) Jurgen Stapel, antagelig født ca 1500 i Haderslev og døde 25/4 1570 i Bergen. Var 

Rosenkrantz’enes fogd og visstnok ugift. 

(3) Bastian Stapel, antas født kort tid etter 1500, død mellom 1564 og 1567. Gift med en Anna, 

hadde flere barn. 

(4) Anders Stapel, levde ca 1500 – 1585. Var skriver eller fodt hos høvedsmannen på Akershus, 

Peder Hanssøn Litle og kom sannsynligvis sammen med denne til Norge i 1536. Var gift, 

men antas å være uten livsarvinger. 

 

Av et dokument fra 1511 angående en arvesak mellom han og hans moster Christina Wolff’es 

fremgår det at hans foreldre hadde vært bosittende i Haderslev. Hans segl finnes under et 

dokument av november 1507. På Haderslevhus residerte dengang hertug Fredrik den første og det 

synes som om Hans Stapel har skaffet seg gode forbindelser på slottet og blandt omegnens adel å 

dømme etter de stillingene sønnene oppnådde, tre som fogder for slekten Rosenkrantz og den 

fjerde for Peter Hanssøn Litle. 

Hans enke Ingeborg opptok i 1540 et lån på 125 mrk.lub. hos Marianerne mot pant i sitt eget hus 

på hjørnet av Torvet og Lavgade (”By den Marckt in Suden van der engen Straten belegen”). 
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Bastian Stabell (ca 1500 – ) 

Antas å være født kort etter 1500, og død mellom 1564 – 1567. Han var gift med Anna. I 

et skriv datert 22. januar 1567 fra borgermesteren i Haderslev til hertug Hans den eldre 

angående kjøpet av en grunn, tilhørende Bastian Stapels arvinger, oppgis to døtre. Den 

ene var gift med Jurgen Kreutzen, den andre med Hans Zolner. På sine hustruers 

vegne kunne disse avstå sine andeler i arven mot vederlag i penger eller annet. Men 

”weil ihrer Weiber Bruder nicht anheimisch”, kunne de ikke gi noe svar for disse. Det 

ble opplyst at av arvingene er bare datteren Margrethe hjemme med ”ein kleiner Jung” 

samt at de andre ”Kinder und Sohns” tjener i Norge. Disse sønnene var: 

(1) Hans Stabel, ansats født ca. 1534 og død kort tid etter 2/8 1585. Underoffiser. 

Drepte sogneprest Peder Gram i Øyer, og rømte til Sverige, hvor han døde 

kort tid etter. 

(2) Lauritz Stabel. Muligens han som ble betegnet som ”der kleiner Jung” (se 

nedenfor). Etterlot seg neppe etterkommere. 

 

Han nevnes i 1524 som skriver på Aalholm slott på Laaland, hvor Otto Holgerssønn Rosenkrantz 

var lensherre fra 1523 til 1525. I 1529 nevnes han på ny som skriver på Aalholm, nå etter 

Rosenkrantz’s død hos Jørgen van der Wisch. Han kalles herr Sebastian, noe som kunne tyde på at 

han hadde studert. Navnet staves i den ene skrivelsen Stabbel, i den andre Stabel. I 1540 nevnes 

han sammen med broren Jurgen som medbesegler av et dokument vedrørende et lån moren tok 

opp. På dette tidspunktet er han altså vendt tilbake til Haderslev og har vel da tiltrådt sin stilling 

som skriver på Haderslevhus. Som sådan nevnes han 17. juni 1545. I et tingvitne fra 1557 kalles han 

amtsskriver og i 1564 hospitalsforstander. Han og hans hustru Anna er begravd i Mariakirken i 

Haderslev.  

 

Laurits Stabel (ca 1540 – ) 

Antas å være født ca. 1540, må sikkert være sønn av Bastian Stabel i Haderslev. Det vites kun at 

han var far til: 

(1) Eline Lauritzdatter Stabel, født ca. 1575. Gift med herr Bård Nilsen, født 1572, død 1635. 

Bård var sogneprest i Biri og de hadde 13 barn sammen.  
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Aalstad 
 

Mogens Mogensson Aalstad (ca 1550-60) 

Mogens var antagelig født før ca. 1440/1560 og død før ca. 1610/1612. Mogens hadde to 

sønner: 

(1) Nils Mogensen Aalstad, født 1585, død 1655. Gift med Ingrid. 

(2) Otte Mogens, lagmann på Opplandene. 

 

Mogens var en av de rikeste bøndene på Hedmarken, med jordegods på ca 30 huder. 

Nils Mogensen Aalstads avstamning fra ”hustru” Magnhild synes å bekreftes ved at 

han i 1620-årene iflg. lensregnskapene eide en større del av Leine i Hole, i hvilken gård 

”hustru” Magnhild eide 15 lisp. tunge.  

Det er grunn til å tro at han er den foregående Aalstadmannens sønn eller 

svigersønn, eller at han eller hans hustru er etterkommere etter Amund Baardsen 

Aalstad, slik at gården fortsatt er i slektens eie. Det er stilt spørsmål om han kan være 

Mogens Baardsen Rosensværds sønn eller Mogens Trulsson sønn eller sønnesønn.  

Mogens Mogensen Aalstad kan etter hva alder angår, ha vært sønn av Mogens Baardsen 

Rosensværd eller sønn eller sønnesønn av Mogens Trulsson; 

Som sønn av Mogens Baardsen Rosensværd, som var student fra 1562, kan Mogens Aalstad i 1591 

neppe ha vært over 25/26 år gammel da han opptrer som utsending til kongehyllingen og 28/29 år 

da han er bispens gjest på Vang prestegård 3 år senere. Men han var jo av adel og det monnet 

svært i de tidene. Han  må selv ha vært svært tidlig gift, som svigersønn på Aalstad, når han i 1610 

kan ha en gift sønn (når en går ut fra at Nils Aalstad er sønn av Mogens Mogenssen Aalstad). 

Som sønn av Mogens Trulsson, som må være født ca. 1480 og hvis barn, med Ingjerd 

Asgautsdatter, gift 1520/21, må antas født i 1522 – 1540, må Mogens Aalstad i 1591 ha vært i allefall 

55-60 år gammel. Som sønnesønn av Mogens Trulsson (selv om man ikke kjenner til noen sønn 

Mogens) kan Mogens Aalstad i 1591 godt ha vært ca. 30-35 år gammel. 

 Det er nok mer naturlig å anta at Mogens Aalstad var en Rosensværd, Baard Rolfsen 

Rosensværds sønnesønn, som gifter seg inn på Aalstad, på den gården som hans farfar hentet sin 

første hustru.  

I følge en utredning i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind XI, hefte 4: ”Hvor ble det av Bratt-

godset?” skulle Mogens Mogensen Aalstads hustru være fra Busvold, datter av Nils Busvold som 

var gift med Sidsel Østensdatter Bratt (datter av Østen Guttormsen Bratt og Tore Toresdatter 

Tjerne).  

 

Nils Mogensson Aalstad (ca 1585 – ca 1655) 

Han var gift med Ingrid, datter av Karen Sevaldsdatter. Nils og Ingrid hadde fem kjente døtre: 

(1) Lisbet Nilsdatter, født ca. 1612/13, gift med Torkild Toresen Vølsnes fra Grue i 1637. Han 

var født i 1608 og var sønn av Tore Vølsnes som i 1624 eide 3 huder i Calipsgods. En sønn 

Tore, som overtok Ålstad. 

(2) Sissel Nilsdatter, født 1614 og død 1669. Gift med Ole Anstensen Dobloug, Furnes, død 

1666.  

(3) Agnete Nilsdatter, født ca 1615/1616 og død ca 1678. Hun var gift med lensmann i Biri, 

Lauritz Olufsen Melby. Etterslekten eide godset Sør Hove i Fåberg. 

(4) Kari Nilsdatter, født 1617, gift med Erik Halvorsen Huseby i Stange (hvor bor Torgeir 

Halvorsen er stamfar for slekten Hoel, Hovinsholm) og hvor sønnen Nils Eriksen Huseby 

i 1697 solgte Bjølstadgodset 3 skinn. 

(5) Magnhild Nilsdatter, født ca 1619, gift med Kristoffer Arneson, en tid på Ålstad. Eide 

godset Alu, Furnes. 

 

Ved dette giftemålet serdet ut som om Karen Sevaldsdatter har overført en del gods til sin 

svigersønn. I 1612 heter det at Nils skattet førige aar under leiglendinger, men nå i 1612 av et gods 
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på i alt 8 huder og 9 skinn. Landsskatten i 1612 og odelmanntallet i 1615 skulle da vise Karen 

Sevaldsdatters gods slik: Sougstad i Ringsaker, 1 pund; Ljøstad i Rimedal, 1 pund; Kile i Åmodt i 

Østerdal, 3 skinn. 

Hos Nils Mogensen Aalstad: Aalstad, Vang, 2 ½ hud; Aloug, Furnes, 2 huder; Hove, Fåbereg, 4 

huder (søndre Hove); Bjølstad, Heidal, 3 skinn. 

 

Nils Aalstads gods vokser etter hvert, i 1624 kommer 3 huder i Dællin på 

Ringerike, 2 ½ hud i Leene s.sted, 1 ½ hud i Rudi i Fron, ½ hud i 

Sundplassen i Fåberg, og i 1629 kommer ytterligere til Flengsrud i Vang 1 

hud, Skramstad i Løten 3 huder, Stolpestad i Ringsaker 3 huder, til 

sammen en godsmasse på 26 ½ hud. 

Nils Mogensen er antatt å være sønn av Mogens Mogenssen Aalstad i 

Vang, nevnt i 1591 lagrettsmann som biskopen anfører ved visitasmiddag i 

Vang prestegård, nevnt også 18. januar 1602 som lagrettsmann i en sak på 

Hedmarken. Når det gjelder Aalstad i Vang, har man her tydeligvis 

Hummergods. Gården lå i 1548 under St. Catharina alter med 4 huder og 

var på denne tiden altså Kapitelgods. Skylden er en gang før 1723 blitt 

forhøyet til 5 huder.  

Professor Olof Kolsrud nevner i Ålstad i Vang i sin bok ”Gamle 

Hedmarksgarder III pg. 75 og 99”.  

Her hevder Kolsrud at det i 1596 bare lå 2 huder i Ålstad under nevnte alter og påstår at en gang 

mellom 1566 og 1584 er 2 ½ hud i Ålstad samt 2 huder i Sætrom blitt dyttet bort til mester Thune 

Hummer. Ålstadslekten eide i lang tid akkurat 2 ½ hud i Ålstad.  

Nils Aalstads bomerke står under odelsbok for 1624 – Hedmark under Vang, et åttekantet vokssegl 

som viser en stor M. i midtfeltet og i åttekantens venstre side en orm eller en snor. Initialer N.M. 

 

Torkjell Toresen Vølsnes (1608 – ) 

Født 1608 på Vølsnes i Grue. Gift med Lisbet Nilsdatter Aalstad, født ca. 1612. Barn: 

(1) Tore Torkildssøn Vølsnes, født 1638, død 1692. Gift med Åse Helgesdatter Nashaug. 

(2) Nils Torkildsen Vølsnes, født 1644. 

(3) Olus Torkildsen Vølsnes. 

 

  

Nils Ålstads segl under 

jordeboka for 1624. 

Monogrammet har 

vært tolket som NM. 

Dette har vært tatt 

som indisium på at 

Nils var sønn av Mons 

Ålstad.  
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Fra Vangsboka; Gardsnavnet Ålstad ble i 1491 

skrevet Atlestad. Uttalen er ållsta. Den gamle 

stavemåten tyder på at gardsnavnet er 

sammensatt av mannsnavnet Atle og stad. 

Ålstad skulle derfor bety ”garden til Atle”. En 

gravhaug med en diameter på 16 m ligger ved 

uthusa like ved riksvegen. Gardsnavnet, 

gravhaugen og beliggenheten tyder på at 

Ålstad ble ryddet til gard i vikingetiden, ca 

800 – 1050 e.kr., eller i morovingertid, ca 600 

– 800 e.kr. 
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Busvold 
 

Anders Styrson Rekstad ( – ca 1582) 

Anders døde trorlig litt før 1582, hans kone var Helga Håvardsdatter. De hadde barna: 

(1) Guldbrand Andersson Rekstad, bonde på Rekstad i Stange 

(2) Nils Andersson Busvold, fødelsår ukjent men døde trolig 1617. Han brukte 

Brusvold fra ca. 1580 til 1617. Gift med Sissel Østensdatter Bratt. De hadde 5 

kjente barn. 

 

Det var Håvard Valgardsons datter, Helga og hennes mann, Anders Styrsson Rekstad, 

som ble de neste brukerne på Busvold i Romedal etter Håvard. Hvor anders var fra vet 

man ikke, men han var trolig av adel, mulighens ættet han fra Anders Ivarsson Bryni, 

som er nevnt i 1340 og som førte en oppreist, mot heraldisk venstre vendt øks i 

våpenet sitt. Anders Styrsson må ha vært en svært godt økonomisk situert mann, 

ettersom han klarte å kjøpe og beholde de to storgårdene Rekstad i Stange og Busvold 

i Romedal. 

Ifølge et R.A. diplom datert 26. februar 1582, kjøpte Anders Styrsson 1 hud i 

Busvold av Helge Andersson, og Helges sønn Arne, samtykket i denne handelen og 

stadfestet jorden fra seg og sine arvinger til Gulbrand og Nils Anderssønner. Anders 

gikk systematisk inn for å samle Busvold med sin kones odelsrett.  På dette grunnlag 

var det også at han kjøpte en part i Busvold fra Per Olsen på Horne.  

 

Nils Andersson Brusvold ( – ca 1617) 

Fødselsår er ukjent, og han døde trolig i 1617. Nils var gift med datter av Sissel Østensdatter Bratt, 

og brukte Busvold fra ca 1580 til 1617. De hadde fem barn: 

(1) Anders Nilsson Busvold, født ca 1570, død ca 1656. Han hadde flere barn, bl.a. en datter, 

eldste, som het Sidsel. 

(2) N.Nilsdatter, gift med Christen Bjærke Ringsaker. Hadde en sønn, Nils. 

(3) N.Nilsdatter, gift med Mogens Aalstad, Vang. 

(4) Aase Nilsdatter, født ca 1570/80. Gift med Eirik Andvord fra Lom. Eirik er antagelig født 

ca 1570. Eldste sønnen Gulbrand er født 1602, og yngste sønne Paul (Kvåle) er født 1620. 

(5) Guri Nilsdatter, gift med Torstein Prestgard fra Sjåk. 

 

Omkring 1570 er det bare Sissel og hennes bror, Tore, som lever av søskenflokken. Det ser ut til at 

de vil ta arv i det odelsgodset som hadde vært i hendene på de søsknene som hadde vært barnløse 

eller ugifte, og at de forsøker å samle dette godsete. De får da en rekke tretter med Knut Bagge på 

vegne av barna etter broren Per. I Nils Stubs opptegnelse finner man: 

(1) 16 juni 1572. Schall the pendinge betallis som Peder Bratt haffde lontt oc Erich Brattis 

søster wiige til forne gardt Arne gard som Erich Bratt hadde utsett.  

Shall Knud Bagge och Erick Biølstad møde her paa Etzuold thenne same aars dag till 

widre proff och beuisning paa baade sider om Biølstad og hues arff. 

(2) 24 jan. 1573. Tore Østandsdother paa Bølstad och hindis søster, skall vige till Arnegard, 

och betale theris broderbarn igen hues pendinge som Per Bratt theris fader vdlagde att 

løse samme gaard medt, og beuisis att hans egne frelse pendinge ther fore var vdlagt, 

Knudt Bagge stod i rette paa sin staffbarns vegne. 

(3) 25 juni 1575. Knudt Bagge Niels Gulsuold och Erich Biørnsen skulle møde paa 

Biø(r)nstadt, løffuerdagen for Sanctj Mi(c)hils dag (24. Septbr) om en gard the sagde at 

Knudt ville trenge them 

(4) 11 oktbr. 1576. Knud Bagge skall beholld then gard Rud han haffuer i pant aff Tor Bratt saa 

lenge hand faar synne wdtlagde (pen)dinge jgenn effth(e)r hans breffs lydelsze som hand 

beuiste met breff och seigel sandt att were. 
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Søstrene Sissel og Tore fikk dermed rett til å innløse Arnegard som Eirik hadde satt i pant til Per, 

og også til å løse inn det godset som Tor hadde pansatt. 10 oktober 1575 ble jordegodset delt 

mellom søsknene, og Sidsel fikk følgende: 5 huder i Skiaker (Sjåk), 3 huder i Kjæstad i Lom, 2 

huder i Viste på Vågå, 4 huder i Hjelle på Dovre, ½ hud i Storødegarden i Løten. 

I alt 14 ½ hud. Tore fikk: 10 huder i Bjølstad i Heidal, 5 huder i Arnegard på Dovre. 

I alt 15 huder. Tore skulle så årlig gi Sidsel landskyld av de 3 skin som hun hadde fått mer enn 

Sidsel. Det er også et lite tillegg som ikke gjør forholdet med jordeien helt klart; Tore ga Sidsel 1 

hud i Viste mot 1 hud på Hjelle, da denne huden var hennes (Sidsels) mødregods. På hvilken måte 

Tore eide denne huden i Viste er ikke nevnt, og hun er heller ikke med i den jorda som ble skiftet. 

 Fra 1575 går det nå 35-40 år før en kan finne igjen noe om det godset som falt på Sidsel 

Østensdatter. Denne jorda er så lite delt at en kan nærmest regne med at det da er Sidsels barn en 

støter på. 
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Reinsvold 
 

Eirik Sigurdsson 

Eirik Sigurdsson bodde på og brukte Reinsvold i Rommedal på 1370 – 1380 tallet, først 

som leilending, senere fikk han kjøpe gården som den gang ble kalt Røynisvelle.  

I 1384 ble Eirik stevnet av Haftor Haraldsson angående eiendomsretten til Reinsvoll. 

Rettsaken ble holdt i Gjevaldsgarden i Hamar 3. desember 1384. Årsaken var en tvist 

om Reinsvold: Haftor var sønn til adelsmannen Harald Jammæltson på Hverven i 

Stange, og hans kone Gjertrud. Harald bygslet bort Reinsvold til Eiri Sigurdsson. Eirik 

var bygselsmann der i mange år, og han fikk til slutt kjøpe gården av Harald. Årstall og 

kjøpesum er ukjent, men det heter at Eirik hadde betalt Reinsvold fullt ut.  

Haftor Haraldsson visste ikke om – eller trodde ikke på – denne handelen og anla sak 

om gården. Det ble ført vitner fra begge sider, Tor Håkonson og Eirik Eivindson vitnet 

at de hadde vært til stede da Harald Jammæltson solgte Reinsvold til Eirik Sigurdsson 

og fikk betaling for gården. Haftor Haraldsson kunne ikke legge fram noe motbevis, og 

lagmannen Finnboge Toreson tildømte da Reinsvold til Eirik. 

En kjenner ikke noe til Eirik sitt opphav og familie. Han var trolig en eldre mann når 

dette hendte og han døde muligens like etterpå. 

Sigurd på Fjæstad (het muligens Sigurd Øysteinsson) ble eier av Reinsvold, Bryni og 

Busvold etter Eirik. Sigurds kone het Sigrid, og hun var etter alt å dømme Eiriks 

datter. I følge dette var barn: 

(1) Sigrid Eiriksdatter, gift med Sigurd Øysteinsson på Fjæstad i Romedal. 

 

Øystein på Fjæstad 

Øystein er nevnt som vitne i en handel i Diplomatarium Norvegiqum bd. 3 for 4. 

oktober 1333 (Hæystein a Fiadstadum). Det er ikke kjent noe om Øystein, men man 

antar at Øysteins sønn er den neste oppsitteren på Fjæstad: 

(1) Sigurd 

 

Sigurd Øysteinson Fjæstad (ca 1330 – ca 1415) 

Født omkring 1330, døde ca 1415. Sigurd var gift to ganger, først med Sigrid som man antar er 

datter av Eirik Sigurdsson Reinsvold. Hun eide både Busvold, Bryni og Reinsvold. Dette var 

relativt like etter at svartedauen herjet, og det er nok årsaken til at så mye jord tilhørte en enkelt 

person som Sigrid. Det må ha vært hennes nærmeste slekt på disse gårdene, og hun må ha vært 

en av de få som overlevde og som da arvet disse gårdene.  

Sigurd og Sigrid hadde to kjente barn: 

(1) Tjostolv Sigurdsson, gift med Thorunn Valgardsdatter, nevnt i 1432. Brukte Reinsvold, 

men bodde på Busvold. 

(2) Gudrun Sigurdsdatter, muligens gift med Guttorm Halvorsen på Stemsrud i Grue. 

Andre gang var Sigurd gift med Kristin, de hadde trolig bare et barn: 

(1) Sigrid Sigurdsdatter, gift med Eirik Rang som eide jord i Fjæstad. 

 

I festerølet til Sigrid, som ble holdt på Bryni, sa Sigurd Fjæstad at det ikke var riktig gjort mot 

hans barn fra første ekteskap å la Sigrid få Bryni. Hun fikk 2 øresbol i Bryni som medgift. Det var 

Kristin som hadde overtalt han til det, hun hadde vel nærmest lagt stebarna for hat.  
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Tjøstel Sigurdson Busvold 

Tjostolv, eller Tjøstel, var gift med Torunn Valgardsdatter. De bodde troligens på Busvold, men 

brukte også Reinsvold (Romedalsgårder).  De hadde et kjent barn: 

(1) Valgard Tjøstelsen Busvold. Han må ha brukt Busvold fra 1434 – 1470, og døde trolig 

rundt 1470. 

 

I Diplomatarium Norvegiqum kan man finne et brev datert 10. mars 1434 som omhandler striden 

omkring dokumentene og eiendomsretten til Busvold, Bryni og Reinsvold i Romedal. Det var 

kongens ombudsmann, Kjetil Amundson, som tok opp vitneprov omkring dette. Det var Tjøstels 

mor, Sigrid Eiriksdatter (Sigurd Fjæstads første kone) som eide disse tre gårdene, og det var deres 

sønn Tjøstel, som i 1432 ba sin far om å få hjemmelsbrevene på disse gårdene. Det fikk han ikke, 

hovedsakelig på grunn av sin stemor, Kristin’s motstand. 

Den 10. mars 1432 lot Thorunn Valgardsdatter, som måtte ha blitt enke etter Tjostolv, ta opp 

vitneprov ved Anders Jonson om det hennes svigerfar hadde sakt i bryllupet til sin datter, Sigrid. 

Busvoldgodset hadde tilfalt Tjøstel Sigurdson og hans etterkommere, mens Bryni og 

Reinsvoldgodset hadde tilfalt Sigurds datter fra andre ekteskap, Sigrid og hennes etterkommere. 

 

Valgard Tjostolvson Busvold ( – ca 1470) 

Brukte Busvold fra ca 1410, døde trolig ca 1470. Konens navn er ukjent, men to barn er kjent: 

(1) Arnulv Valgardson 

(2) Håvard Valgardson Busvold, født ca 1435. Brukte Busvold etter sine foreldre. 

 

Håvard Valgardson Busvold (ca 1435 – ) 

Han er født rundt 1435. Håvard brukte Busvold etter sine foreldre, antagelig i tidsrommet 1450 – 

1520. Konens navn er ukjent, men et barn er kjent: 

(1) Helga Håvardsdatter, født ca 1490. Gift med Anders Styrson Rekstad. 

 

Arvesaken om Busvold, Bryni og Reinsvold kom opp for tredje gang i 1496. Det var etterkommere 

av Sigurd Øysteinson på Fjæstads andre kone, Kristin, som fremmet stevning. Det var Torstein 

Staffanson og Sigurd Thordson som la sak på henholdsvis sin kones og svigermors vegne. De 

innstevnede var Valgard Tjostolvsons to sønner, Arnulv og Håvard. 

Retten ble satt på Hamar rådstue 10. november 1496. Dommere var bisp Herman Trulsson, ridder 

til Grefsheim Alf Knutson, kannik i Hamar Hans Petterson, lagmann på Opplandene Bjørn 

Halvorson Skaktavl og to lagrettemenn, Jon Amundson og Jon Bjørnson. Arnulv og Håvard la 

fram prov på at Sigurd på Fjæstad hadde gitt barna Tjøstel og Gudrun fra sitt første ekteskap 

gardene Busvold, Bryni og Reinsvold i morsarv. Men da etterkommerne etter Sigurds datter Sigrid 

fra hans andre ekteskap ikke hadde fått noe av farsgodset, delte retten det slik at disse skulle få 

det som Sigurd hadde eid i Reinsvold, mens Arnulv og Håvard og deres ættlinger skulle få Busvold 

og Bryni.  
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Bratt 
 

Gyda 

Den eldste mannen i Bratt-ætten kjenner man ikke navnet på. Det eneste man vet er 

at han må ha vært gift med, Gyda, som enten må ha vært vesentlig mer høgboren enn 

mannen, eller ble enke svært tidlig, ettersom sønnene har fått morsnavnet: 

(1) Guttorm Gydusson, ridder og fremstående mann, med i riksrådet fra før 1287 

til han døde, trolig 1306. Han var gift med fru Gjertrud, farsøster til 

merkemannen Pål Eiriksson, og kanskje til hr. Guttorm Eiriksson, sysselmann 

i Gydbrandsdalen. 

(2) Eystein Gydusson på Tofte, Sør-Fron. Født ca 1220? 

 

Eystein Gydusso (ca 1229 – ) 

Født ca 1229, og bodde på Tofte i Sør-Fron. En kjent sønn: 

(1) Bjørn Eysteinsson nigard Tofte, født ca 1250, død før 30/3 1380. Gift med 

Ingegerd 

 

Bjørn Eysteinsson nigard Tofte (ca 1250 – ca 1318) 

Født ca 1250, død før 30. mars 1318. Han levde på Tofte i Sør Fron og var gift med 

Ingegerd, som levde 30. mars 1318. Man kjenner to sønner: 

(1) Eystein Bjørnsson Ragnar, Født ca 1280, død etter 1336. 

(2) Kolbjørn Bjørnsson, arvet jord i Bø, Hage og Kvåle, kjøpte jord i Romsås 1349. 

Han var trolig barnløs. 

 

Eystein Bjørnsson Ragar (ca 1280 – ) 

Han var født ca 1280, og levde enda i 1338. Han arvet nigard Tofte med Tofte fiskevatn 1318. Hadde 

en sikker sønn, trolig to: 

(1) Bjørn Eysteinsson Tofte, født ca 1320. Gift med Herborg Arnesdatter som levde i 1349. De 

solgte jord i sygard Romsås og hadde trolig en sønn. 

(2) Gyttorm Eysteinsson ”Huale” – Kvåle i Lom. Født ca 1325 

 

Guttorm Eysteinsson Kvåle (ca 1325 – ) 

Født ca 1325, og døde før 1410. Han var lagrettmann i Lom 1382 – 1397, og var 

sannsynligvis far til en sønn: 

(1) Eystein Guttormsson, født ca 1360 

 

Eystein Guttormsson (ca 1360 – ) 

Født ca 1360. Eystein er nevnt som vitne på et diplom i fron 1424. Han hadde trolig 6 

barn: 

(1) Steinar Eysteinsson Bratt, født ca 1390 og død etter 1452. Nevn som 

sysselmann i Gydbrandsdalen i 1428. Han hadde muligens 5 barn. 

(2) Alv Eysteinsson. Levde på Toksen. Drept av Guttorm Pedersen Leine ca 1427. 

Han hadde muligens 3 barn. 

(3) Amund Eysteinsson, eide Bruheim i Skjåk. Gift med Brynhild Ivarsdatter 

Brunk. De hadde en datter, Ingeborg. 

(4) Erling Eysteinsson Mytting, levde rundt 1427 – 1458, gift to ganger 

(5) Ivar Eysteinsson, gift med Øygie. Eide jord i sygard Bjørge 

(6) Ingrid Eysteinsdatter 
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Bjørn Johnsson (ca 1330 – ) 

Født ca 1330, var nevnt som vitne på brev på Hovin i Fåberg 8. september 1361 og 

hadde en sønn: 

(1) Eirik Bjørnsson, født ca 1375, død etter 1437. 

 

Eirik Bjørnsson (ca 1375 – ) 

Født ca 1375, og var død før 1441. Han hadde en sønn: 

(1) Endride Eriksson Bratt, født 1400, død 1460. 

 

Han kjøpte Bjølstad i Heidal 1430. Fram til 1530 ser det ut til at ætten har økt sin jord 

betraktelig. Ætten har også greid å holde jordegodset sitt bra samlet denne tiden, noe 

som kan tyde på at det har vært få barn i disse slektsleddene. Mye av jorda er kommet 

inn i slekta ved giftermål. Eirik Bjørnsson må sannsynligvis ha vært en aldrende mann 

da han kjøpte Bjølstad om man skal tro den alderen som er oppgitt på sønnesønnen 

Guttorm Eindrindsson Bratt, født 1435.  

 

Endride Eiriksson Bratt (ca 1400 – ca 1460) 

Født ca 1400, død ca 1460. Han var gift med Ingeborg Erlingsdatter Mytting. Barn: 

(1) Gyttorm Endridsson Bratt, født ca 1435, død ca 1530. Gift med Cecilie 

Pedersdatter Skiaker. 

 

Ingeborg var oppfostret hos en morsøster i Lom i Gudbrandsdalen. Ingeborgs mor het Borghild 

Fredriksdatter og var fra Lom, men var gift til Trøndelag. Hennes foreldre døde tidlig. Med 

Ingeborg kom flere gårder i Nord-Gudbrandsdal over til Bratt-ætten. 

I et diplom som lå på Grytting i 1775, står det at Ingeborgs mors navn var Borgylla Fredriksdatter. 

Farens navn fremkommer av Diplomatorium Norvegiqum bind II, 932 den 16. desember 1485, 

hvor Ragnhild Olavsdatter med samtykke fra husbonden sin, Sigurd Eiriksson, gav sine 

datterdøtre Ingebjørg Erlingsdatter og Sigrid Eiriksdatter 2 ½ kuleige jord i Svadegård i Tallerås 

på Dovre, og arvingene deres etter dem.  

 

Guttorm Endridsson Bratt (ca 1435 – ca 1530) 

Født ca 1435, døde ca 1530. Han var gift med Cecilie Pedersdotter fra gården Skiaker (nå Skjåk) i 

Skjåk. De hadde en sønn: 

(1) Østen Guttormsen Bratt, født ca 1475 og døde ca 1550. Gift med Tore Torsdotter Tjerne 

fra Ringsaker. 

 

Med Cecilie kom det mye jordegods i Nord-Gudbrandsdalen over til Bratt-ætten. 

 

Østen Guttormsen Bratt (ca 1475 – ca 1550) 

Født ca 1475 og døde ca 1550. Han var gift med Tore Torsdatter Tjerne fra Ringsaker. De hadde 

seks barn: 

(1) Tor Østensson Bratt, døde 27. august 1560 i Bergen. Han var gift med Barbro Tronsdatter 

Tynnøl fra Lesja, de hadde ingen barn. Tor var Erik Rosenkrantz fogd på vestlandet og 

bodde i Bergen. 

(2) Erik Østensson Bratt, født ca 1510-15 og døde før 1572. Ingen barn. 

(3) Per Østensson Bratt, født ca 1515-20, død ca 1555. Han ble gift med Marit Torstensdatter 

rundt 1550 og hadde sønnen Lauritz.  

(4) Aase Østensdatter Bratt, født ca 1510 og døde før 1570. Gift med Tron Endridsson Tynnøl. 

(5) Tore Østensdatter Bratt, død før 1606. Gift med Eirik Tronsson Tynnøl på Bjølstad. 

(6) Sidsel Østansdatter Bratt, født ca 1510-20 og døde før 1606. Gift med Nils Busvold, de 

hadde fem barn.  
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Ætten fra O 
 
Guttorm (ca 1300 – ) 

Født omkring 1300. Gift med Gudrid O, født omkring 1300. Barn: 

(1) Ingjald Guttormsen, født omkring 1325. 

 

Kjøpte et halvt markebol i Hovi på Nes 1348 av Guttorm Andreson på Skjerve i 

Romedal. 

 

Ingjald Guttormsen O (ca 1325 – ) 

Født ca 1325, død etter 1361. Var gift med Cecilie Sigurdsdatter. De antas å ha et barn: 

(1) Gyrd Ingjaldsson, født omkring 1360-årene. 

 

Han var nevnt 14. februar 1358 og 4. august 1361 som sysselmann på Toten. 

 

Gyrd Ingjaldsson O (ca 1360 – ) 

Født omkring 1360-årene. Han hadde fire kjente barn: 

(1) Eyvind Syrdsson, nevnt i 1438 som voksen og som gammel i 1471. Han skulle da være 

omkring 80 år gammel. Er i følge tradisjonen stamfar for Botnerætten, trolig da gjennom 

kvinneledd. 

(2) Thorleif Gyrdsson, nevnt 20. desember 1462 i Hamar i Diplomatorium Norvegiqum, bind 

III, 859. 

(3) Gudrid Gyrdsdatter, født ca 1400. Gift med Petter Gudleiksson Skedager, to barn.  
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Gudleik Sneis 
 

Gudleik Sneis (ca 1210 – ) 

Født ca 1210. Han er trolig far til sønnen: 

(1) Hr. Peter Gudleiksson av Eide i Nordfjord.  

 

Gudleik er nevnt som en av kongsmennene på Vesterhavstoget til kong Håkon 

Håkonsen i 1263. 

 

Peter Gudleiksson av Eide (ca 1240 – ) 

Født omkring 1240-45. Han var gift to ganger, først med en ukjent kvinne med hvem 

han sannsynligvis fikk tre sønner: 

(1) Hr. Sterk Petersson i Grolle, Nordfjord. En sønn, Eindride. 

(2) Hr. Bård Petersson, Gulatingslagmann. 

(3) Hr. Eindride Petersson, født 1270, død etter 1326.  

 

Andre gang ble Peter gift med Kristine Ivarsdatter omkring 1295-96. Hun var trolig datter av Hr. 

Ivar Jonsson fra Sudrheim. De fikk tre døtre: 

(1) Åsa Petersdatter, gift etter 1329 med Stig Håkonsson til Manvik, sønnesønn til Hr. Tore 

Håkonsson. 

(2) Ingeborg Petersdatter til Hustad, gift første gang med Hr. Svein Brynjulvsson av Aga, 

Hardanger. Andre gang gift med Trond Eiriksson. 

(3) Margrete Petersdatter, giftet seg med en tysk Tidemann av L beck, som senere ble slått til 

norsk ridder. 

 

Eindride Petersson (ca 1270 – ) 

Født ca 1270 og levde fremdeles i 1326. Han er far til: 

(1) Gudleik Eindridsson, født ca 1295, død omkring 1336. 

 

Eindride ble riksråd og ridder i 1319. Han er nevnt som en av dem som var samlet i Oslo den 26. – 

28. juni 1319 ved kongevalget av den svensk-norske kongen Magnus Eiriksson, og er også med på å 

skrive et diplom den 13. mai 1326 i Bergen. 

 

Gudleik Eindridsson (ca 1295 – ) 

Født ca 1295, og var nevnt 7. mai 1336 i Vågå. Han var Sysselmann i Gudbrandsdalen fra ca 1320. 

Han var gift to ganger, første gang med Margrete. De var uten barn. Andre gang var han gift med 

datter til Bård Olavsson. Etter navneskikken ville det passe godt om hun het Lucia. De fikk 

muligens tre barn: 

(1) ? En datter, gift med Sjugurd Jonsson og mor til Jon, som hadde sønnene Bård og Arnald 

Jonssønner som reiste arvekrav etter Lucia Sjugardsdatter, men tapte saken? 

(2) En datter, født ca 1330, gift med Sjugurd Petersson Aukrust, og mor til Sjugurd, Siglod og 

Lucia. 

(3) Peter Gudleiksson, født omkring 1330, døde kort tid etter 1386. Han hadde sannsynligvis 

to barn. 

 

  

 

Gudleik Sneis 

Gudleik Sneis 

| 

Peter Gudleiksson av 

Eide i Nordfjord 

| 

Eindride Petersson 

| 

Gudleik Eindridsson  

gm. Lucia Bårdsdatter 

(Gudleik Sneis) 

 

 
 



110 
 

  



111 
 

Peter Gudleiksson (ca 1330 – ca 1399)  

Født omkring 1330 og døde ca 1399. Det er kjent at han var i live den 26. juli samme 

året, da han og to andre lagrettsmenn var på Lyen og kunngjorde et arveforlik. Han 

hadde trolig to barn: 

(1) Lucia Petersdatter. Hun var nevnt i 1444 og i 1446 som enke etter Hogne 

Lavransson på Fellese i Vågå, sønn av Lavrense Hognesson? som levde i 1386. 

Lucia hadde tre sønner, Torstein, Alv og Pål. Torstein var barnløs, mens Alv 

og Pål hadde etterslekt. 

(2) Gudleik Petersson, født ca 1360. Gift med N. Arnesdatter. En sønn. 

 

Gudleik Petersson (ca 1360 – ca 1404) 

Født ca 1360, død ca 1404. Han var gift med en datter av Arne og Arno Haldorsdatter. 

De hadde en sønn: 

(1) Petter Gudleiksson, født ca 1404 og levde i 1482. Han døde trolig kort tid etter. 

Gift med Gudrid Gyrdsdatter fra O. De hadde to barn. 

 

N. Arnesdatter giftet seg igjen omkring 1405 med Torstein Pålsson List og ble da 

stammor for Listætten på Kleppe, Austrem og Stade i Vågå, og Berge i Follebu. 

 

Petter Gudleiksson Skedager (ca 1404 – ) 

Født ca 1404, og levde fortsatt i 1482. Han var gift med Gudrid Gyrdsdatter fra O, og de 

hadde to barn: 

(1) Gudleik Petersson, var gift og hadde et eller flere barn. De døde og ble 

gravlagt i Lom. 

(2) Cecilia (Sidsel) Petersdatter, født ca 1440 og levde i 1500 men døde kort tid etter. Gift med 

Guttorm Eindridsson Bratt på Bjølstad, født omkring 1437? 

 

Petter var lagrettsmann på Bjølstad i 1482 og vitne på at Guttorm Eindridsson kjøpte Rudi i Fron, 

men døde trolig kort tid etter, muligens samme året. Han er også nevnt som lagrettsmann 17. april 

1453 på Skiåker i en sak på Storrvik i Vågå 18. juni 1464. 

 

Bård Olavsson 

Han er nevnt i flere diplom i årene 1326 – 1345, og er muligens samme mann som lensmann Bård 

på Berge. Bård hadde to barn: 

(1) En datter, gift med Gudleik Eindridsson, sysselmann i Gudbrandsdalen. 

(2) Bregsvein Bårdsson. Han hadde datteren Elin Bergsveinsdatter som var mor til ridder og 

riksråd Hr. Olav Håkonsson til Nesøy. 

 

Han brukte samme seglet som erkebiskop Eskil i Nidaros, og Trond Ivarsson på Steine i Follebu. 

Disse var da sannsynligvis i slekt, uten at det er mulig å påvise slektskapsforholdet dem imellom. 

 

  

 

Gudleik Sneis 

Olav 

| 

Bård Olavsson 

| 

Lucia Bårdsdatter 

gm. Gudleik Eindridsson 

(Gudleik Sneis) 

| 

Peter Gudleiksson 

| 

Gudleik Pettersson 

Skedager 

gm. NN Arnesdatter 

| 

Peter Gudleiksson 

Skedager 

Gm. Gudrid Gyrdsdatter 

(Ætten fra O) 

| 

Cecilie Petersdatter 

(Bratt) 
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”ANNO 1522 blef Jeg Hr. Jon Nervessøn en Bonde Søn af Hedemarchen 

Sogne Præst paa Toten, vaar her Præst i 15 Aar, fløtte saa Til Wangs 

Præste gield.” 

 

Skanke 
 

Jon Narvesen Skanke (ca 1460 – 1548) 

Født ca 1460-65, død 1548. Han var far til: 

(1) Tord Jonsen Skanke, prest. Født ca 1490-1500, død ca 1550. 

 

Jon var bondeadel og kom fra gården Spidalen i Furnes. Han var sogneprest på Toten 

fra 1491, ble kannik på Hamar i 1506 og var sogneprest i Vang fra 1506 til 1511. I 1526 

donerte Jon Narvesen Skanke den altertavle som fortsatt finnes i Balke kirke på Østre 

Toten. På altertavlen er hans våpen – Skanke-våpenet, en bepansret skank – og hans 

ansikt i profil malt inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tord Jonsen Skanke (ca 1490 – ca 1550) 

Født ca 1490/1500, døde ca 1550. Tord var prest, og var far til: 

(1) Carl Tordsson Skanke, prest. Født omkring 1530, død 1593. Gift med Karen Sevaldsdatter.  

 

Carl Tordsson Skanke (ca 1530 – 1593) 

Født omkring 1530, døde 10/7 1593. Han var først gift med Gulloug, som døde i pesten 19/7 1584. 

Andre gang var han gift med Karen Sevaldsdatter, født omkring 1550. Hun var enke etter Thure 

Hummer, som døde 28/6 1583. De hadde to barn: 

(1) En datter, navn ukjent, døde ung. 

(2) Ingrid Carlsdatter Skanke, død etter 1660-61. Første gang gift med Lauritz Segersen, andre 

gang gift med Nils Mogensen Aalstad. 

 

Foreldrene til Karen eide gården Håve i Fåberg. I 1612 har Karen, sal.hr.Carls på Ljøstad i Romedal 

en del gods. Det uttales i skattelistene at Karens datter hadde vært gift med Laurits Segerssøn, 

som var død, og var gift igjen med Nils Ålstad fra Vang, hvoretter godset er falt til skifte på nytt. 

Alu på 2 huder er kommet til Nils Ålstad gjennom hans hustrud, Ingrid, Karen Sevaldsdatters 

datter. I 1616 rådde en Karen for bygselen på østre Alu, og dette må være Karen Sevaldsdatter. 

  

 

Skanke 

Jon Narvesen Skanke 

| 

Tord Jonsen Skanke 

| 

Carl Tordsen Skanke 

gm. Karen Sevaldsdatter 

| 

Ingrid Carlsdatter Skanke 

(Aalstad) 
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Dyresen 
 

Erlend Bårdsøn  

Død før 28. februar 1444 på Ringerike. Han hadde sønnen: 

(1) Dyre Erlendsson. 

 

Nevnes 1442 blandt de almuens utsendinger som uttalte sin forhåndstilslutning til hva 

riksrådet måtte beslutte om Christoffer av Bayerns valg til norsk konge (D.N. III 771). 

 

Dyre Erlendsson 

Gift med Sigrid Jonsdatter, født omkring 1425. De hadde barna: 

(1) Sevald Dyreson, født omkring 1450. 

(2) Erlend Dyreson, død etter 1511. 

(3) Gunnar Dyresson, død etter 1511. Lensmann i Norderhov 1511. 

 

Sevald Lunder må utvilsomt være sønn av, eller muligens svigersønn av, Dyre 

Erlandsson som i brev av 28. februar 1444 med sine unevnte søsken skiftet jordegods 

på Ringerike, Hadeland og Romerike med Bryngulv Gunnarsson på vegne av sin hustr 

u, og Dyres faster, Sigrid Baardsdatter. Blandt det godset som tilfalt Bryngulv var Østre 

Lunder, sannsynligvis er den da ved et senere makeskifte kommet over til Dyres 

etterslekt. 1. november 1457 utsteder Dyre Erlandssøn og hustru Sigrid Jonsdatter rt 

skjøte på gården Sørum i Stein sogn på Ringerike som antagelig var hans hovedgård, 

den tilhørte i alle fall senere Dyre Sevaldsson (D.N. IX 291, vidisse dat. Tanberg 04-04-

1475).  

 

Sevald Dyreson (ca 1450 – ) 

Født omkring 1450. Han hadde barna: 

(1) Dyre Sevaldson, født ca. 1480, død 1548.  

(2) Bjørn Sevaldsson, død etter 1528.  

 

Dyre Sevaldssons far kalles iflg. et par stamtavleutkast som er bevart i hans etterslekt og som er 

forfattet i 1660-årene av sogneprest til Biri, hr. Mads Pedersen Aalborg, "Sevald Lunder". Han har 

da sannsynligvis vært bosatt på Lunder i G ran prestegjeld på Hadeland, en gård som i alle fall på 

1500- og 1600-tallet tilhørte en gren av hans etterslekt. Da lagmannen ikke bare førte våpenskjold, 

et kors omgitt av 4 roser, men også uttrykkelig benevnes som "ærlig och vælbyrdig ma nd" har 

faren sannsynligvis vært håndgangen mann. På den annen side angir hr. Mads Aalborg som 

lagmannens bror en "Bjørn Lunder" som er oppført i et skattemanntall av 1528 og hvis barn i alle 

fall ikke pretenderte noe adelsskap. Og mulighet en for at Dyre Sevaldsson har et senere tapt 

kongebrev å takke for sin frihet, kan derfor ikke utelates. 

 

Dyre Sevaldson (ca 1480 – 1548) 

Født omkring 1480, død 1584. Han var gift med NN. Bjørnsdatter. De hadde barna: 

(1) NN. Dyresdatter, gift med Rasmus Hanssen. 

(2) NN. Dyresdatter, gift med Povl Arnesen. 

(3) Sevald Dyresen. 

(4) Magnhild Dyredatter, død etter 1593. Gift med Mogens Einundssøn Store Re. Magnhild 

lever i 1594 (bryllupet på Hallingstad, hvor hun er mormor til bruden Marte Olsdatter). 

Om man antar at Marte Olsdatter da er ca 25 år gammel, og hennes mor var omtrent like 

gammel da Marte ble født, og Magnhild igjen var ca 25 år gammel da hun fødte Martes 

mor, er vi kommet til 1519. Sannsynligvis er Magnhild født noe tidliger - omkring 1515. 

(5) Karen Dyresdatter, gift med Bernt Anderson Haard. 

 

Dyresen 

Erlend Bårdsøn 

| 

Dyre Erlendsson 

gm. Sigrid Jonsdatter 

| 

Sevald Dyreson 

| 

Dyre Sevaldson 

| 

Sevald Dyresen 

| 

Karen Sevaldsdatter 

gm. Thure Hummer 

(Hummer) 

| 

Ingrid Thuresdatter 

Hummer 

gm. Nils Mogenssøn 

Aalstad (Aalstad) 
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Dyre Sevaldsøn nevnes første gang i 1517, og var da allerede lagmann på Opplandene, et embete 

han forøvrig meget vel kan ha overtatt flere år tidligere, da forgjengeren forekommer siste gang i 

1506.  Dyre Sevaldsson makeskifter 8. juni 1517 bort 2 skippund korn i Sørum på Ringerike og 1/2 

skippund i Svarstad i Røyse sogn (nå i Hole på Ringerike) til Hellig fem unders alter ved Hamar 

domkirke. Av biskop Mons av Hamar får han derfor igjen  "eith goodz som heyther Hanestadh 

liggendis paa Thothen" (DN I, nr 1052). Siden Hanestad på Østre Toten ikke nevnes i gjengjerden i 

1528, må man kunne gå ut fra at Dyre har vært bosatt der og holdt gården som sin setegård. 

Adelens setegård er var vanligvis fritatt for skatt. I en herredagsdom datert Hamar 5. juli 1539 

opplyses det at Dyre bor på Hanestad. Margrete på Tingelstad hadde stevnet ham for 

eiendomsretten til Hanestad, men Dyre vant saken siden Hamars domkapittel i over 60 år hadde 

eid Hanestad, og dermed oppnådd odelshevd før de makeskiftet gården til Dyre.  Dyre Sevaldsøn 

tituleres som adelsmann, "ærlig og velbyrdig", både i 1517 og 1541. Hans segl er bevart og viser et 

våpen med skjoldet firdelt, en 5-tagget stjerne i hvert(?) felt. Han hadde Solør len 1525 og var 

lagmann til 1548, da han død e. Hans etterølger i lagmannembetet var svigersønnen, Bent 

Andersen Hård (D.N. XII 359). 

 

Sevald Dyresen 

Han var far til: 

(1) Karen Sevaldsdatter, født omkring 1550, død etter 1610. Gift første gang med Thure 

Hummer, andre gang med Carl Tordsen Skanke i 1585. 

 
Karen Sevaldsdatter oppgis av Finne-Grønn å være datter av en Sevald Mogensen, som i 1594 

bodde i Oslo, og sønnedatter av "hustru" Magnhild Dyresdatter, som igjen var datter av lagmann 

på Opplandene, Dyre Sevaldsen. Av kronologiske grunner er dette imidlertid ikke mulig. Karen 

kan ikke antas å være født stort senere enn 1550. Og hustru 

Magnhilds barn kan i hvert fall ikke være født før omtrent på samme tid. Karen tilhører stter all 

sannsynlighet Dyre Sevaldssøns etterslekt, ikke kun p.g.a. hennes sjeldne farsnavn, men også fordi 

hun bl.a. eide 4 huder i Hovin, nå Hove i Fåberg, en gård som Dyres hustru var odelsberettiget til. 

Da det ikke er plass til mer enn en generasjon mellom Dyre og Karen, kan det etter 

omstenddighetene knapt være tvil om at hun er hans sønnedatter. At sammenhengen virkelig er 

slik, bekreftes også av et vitnesbyrd som ble avgitt under en rettssak om Geitetad, et underbruk 

under Hovin, i 1622 hvor det i "gamle dager" hadde bodd en mann ved navn Sevald Dyressøn på 

Hovin. Sikkert nok har man her Karens far. I 1548 fikk Dyre Sevaldssøns værsønn og etterfølger 

som lagmann, Bent Andersen Haard, nettopp 4 huder i Hovin ved makeskifte med hustruens 

mostersmann, Henning Lauritsen Munk på Blaker i Lom, samtidig som det opplyses at hustruen, 

Karen Dyresdatter, var odelsberettiget til dette godset. Bent Haard eller hans 

barn har sannsynligvis senere solgt eller makeskiftet disse 4 huder til Karens bror, Sevald 

Dyresøn. Men hvem Sevald var gift med er foreløbig ukjent, men flere forhold peker i retning av 

at hustruen har tilhørt Bratt-slekten på Bjølstad i Heidal. I sistenevnte gård sees nemlig Karen 

Sevaldsdatter og senere hennes værsønn, Nils Mogensøn Aalstad, å eie en part på 3 skinn. Hertil 

kommer at en av Nils sine døtre, Sidsel (Cesili) Nilsdatter, gift med Oluf Anstensøn på Doglo i 

Furnes, bær er et sjeldent navn som imidlertid forekommer i Bratt-ætten. Da Østen Guttormsen 

Bratt på Bjølstad hadde en datter, Sidsel Østensdatter, som levde, tydeligvis som enke, i 1573, uten 

at hennes ektefelle hittil er kjent, ligger det nær å anta  at denne er identisk med Sevald Dyresøn 

på Hovin. Både tids- og samfunnsforhold passer i hvert fall helt. (Lagmann Otto Mogensen, bror 

til Nils Nogensøn Aalstad, eide også gods sammen med Guttorm Bratt på Øistad i Land). Østen 

Guttormsen Bratt var væpner (laveste rang i adelsstanden) og født omkring 1480, død etter 1550. 

Han var gift med Tora Tordsdatter, datter av Tord Torgundsøn, lagmann i Båhuslen, som var gift 

med Birgitta Ketilsdatter til Tjerne på Ringerike. 
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Fra Snorre Sturlasson 

Kongesagaer, Magnus Barfots 

saga 

 

Midt i Bjarkø brænder 

bøen, som herligst jeg vidste 

(ilden tuder); fra Tore 

ondskaben nok stammer. 

Ikke vil Jon sig glæde 

over ild og ran, naar det kvelder: 

ved gaarden den lyse lue 

leger, røg naar skyen 

 

Bjarkøyætten 
 

Arne Arnesson (ca 1000 – ) 

Født ca 1000, levde i 1030. Han var gift med Gjertrud Erlingsdatter fra Sole. De hadde 

sønnen: 

(1) Jon Arnesson, født ca 1033, død ca 1095. Gift med Ranveig Sigurdsdatter fra 

Bjarkøy. 

 

Han var yngste sønn, og bodde antagelig i Romsdal. Han sluttet i 1026 sammen med 

sin bror Torberg forlik med Olav den hellige og var ham tro til 1028 da Olav dro til 

Sverige. Var i 1028 ledermann eller hirdmann. Han bar Olavs merke etter at Tord 

Folesson var falt i slaget ved Stiklestad i 1030, og ble såret, men overlevde. 

 

 

Jon Arnesson (ca 1033 – ) 

Født ca 1033 og levde ennå i 1095, døde sannsynligvis før 1098. Jon ble gift omkring 

1060 eller tidligere med Ranveig Sigurdsdatter fra Bjarkøy. De hadde fire barn: 

(1) Vidkunn Jonsson, født ca 1066, død etter 1138. Var fosterfar til Magnus Blinde. 

(2) Sigurd Hund, Lyst fredløs av kong Magnus Barfot. Uten kjente barn. 

(3) Erling Jonsson. 

(4) Gjertrud Jonsdatter. 

 

Jon er nevnt i forbindelse med Steigar-Tores opprør, visstnok i 1095. Han og sønnen 

Vidkun var på Bjarkøy da Tore og flere av opprørerne kom dit med skip.  

De måtte flykte, mens Tores folk stjal alt løsøre og brandt gården samt et godt langskip som 

tilhørte Bidkun. Begge reiste sydover og traff Magnus Barfot, som dro nordover med dem og 

møtte Tore i Harem-fjorden, omkring Torget og Brønnøy. Etter en kort kamp ble Tore fanget og 

hengt. 

 

Vidkunn Jonsson (ca 1060 – ca 1139) 

Født på midten av 1060-årene, døde i 1139 eller senere. Han var gift, og hadde en sønn: 

(1) Erling Vidkunsson. Hadde en datter, Ragna, og fra henne og hennes mann, 

lagmannen Bjarne Mardsson, nedstammer hele den såkalte yngre Bjarkøyætt. 

 

Vidkunn var kong Magnus Barfot’s lendmann og deltok i kongens 

siste inovasjonsforsøk i Nord-Irland høsten 1103. Vidkunn Jonsson var 

den som på dette toktet felte kong Magnus’ banemann. Han sørget 

deretter for, hardt såret, å få med seg kongens merke med den gyldne 

løven, samt Magnus’ sverd Leggbit.  

Under Magnussønnenes regjering var Vidkunn kong Sverres 

lendmann. Han bodde på Bjarkøy i Hålogaland, og hit var det at kong 

Sigurd sendte sin sønn Magnus (den senere Magnus Blinde) til 

oppfostring. Da Magnus senere under kampene med Harald Gille og 

hans sønner var blitt blindet og lemlestet, søkte han på ny tilflukt hos 

sin gamle fosterfar, og tilbragte vinteren 1138-39 på Bjarkøy hos han. 

Kort tid etter må Vidkunn være død.  

 

  

 

Bjarkøy Ætten 

Arne Arnesson 

(Arnungsætten) 

gm. Geirtrud 

Erlingsdatter  

(Hårda Kåre) 

| 

Jon Arnesson 

gm. Rannveig 

Sigurdsdatter  

(Tore Hund) 

| 

Vidkun Jonsson 

| 

Erling Vidkunsson 

gm. Ragnhild 

Lomundsdatter 

 (Hånev Hersnes) 

| 

Ragna Erlingsdatter 

gm. Bjarne Mardarsson 

| 

Ivar Bjarnesson (Bjarkøy) 
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Erling Vidkunsson (ca 1140 – ca 1182)  

Erling er født omkring 1140 på Bjarkøy, død ca 1182 ved Romsdalskysten. Han var gift med Ragnild 

Lodmundsdatter, de hadde barna: 

(1) Vidkunn Erlingsson, født ca 1164, død ca 1183. 

(2) En datter. 

(3) En datter. 

(4) Ragna Erlingsdatter, gift med Bjarne Mardarsson. 

 

Sagnet forteller at Erling reiste fra Bjarkøy i 1182 for å gifte bort sine to eldste døtre på Sunnmøre, 

men skipet ble overfalt fra røvere (stimænd) utenfor Romsdals-kysten, hvorpå Erling ble drept og 

døtrene tatt til fange og bortført. Det ble iverksatt en stor ettersøkning oppover hele Romsdalen, 

men verken døtrene eller røverne siden funnet igjen. Døtrene og deres skjebne er derfor skjult i 

historiens mørke.  

 

Bjarne Mårdsson 

Var i 1177 gift med Ragna Erlingsdatter fra Bjarkøy. De hadde sønnen: 

(1) Ivar Bjarnesson. 

 

Ragna var så høyættet at hun hadde vært utsett til landets dronning som kong Magnus 

Erlingssons brud.  

Bjarne sluttet seg i 1198 sammen med flere andre til Baglerne, og var i 1223 som lagmenn på 

Hålogoland til stede på riksmøtet i Bergen. Han var kjent rettslerd. 

 

Ivar Bjarnesson 

Man kjenner ikke til annet enn at han var far til: 

(1) Erling Ivarsson på Bjarkøy, sysselmann i Hålogaland. 
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Erling Ivarsson 

Han hadde barna: 

(1) Bjarne Erlingsson til Bjarkøy, baron. Død 1313. Gift med Margrete, datter av 

Nikolas Petersson av Giske-ætten, død ca 1395. 

(2) Vidkunn Erlingsson til Bjarkøy, baron. Død 1302. Gift med Gyrid Andresdatter 

til Stovreim. 

 

Erling var i 1263 lendermann og sysselmann i Hålogaland og deltok som en av kong 

Håkon Magnussons fornemste lendermenn i krigstoget til Skottland. 

 

Vidkunn Erlingsson (ca 1260 – 1302) 

Født ca 1260, død 1302. Han ble i 1291 eller 1292 gift med Gyrid Andresdatter. De hadde 

sønnen: 

(1) Erling Vidkunsson, riksforstander eller drottsete. 

 

Gyrid var datter av lendmannen Andres Gregoriussen Pott. Det ble ved ekteskapets 

inngåelse anført at giftemålet hadde til hensikt å gjøre slutt på et langvarig fiendeskap 

mellom begge slekter, men det måtte før vielsen søkes om dispensasjon på grunn av 

slektskap. 

Vidkunn var riksråd og baron. Han omtales første gang i 1281 da han var blitt ridder. 

Han ble ofte benyttet i diplomatiske oppdrag, gjerne sammen med broren, Bjarne. 

Vidkunn var med i riksrådet etter Håkon V’s tronbestigelse, men døde allerede 1. mai 

1302.  

Fru Gyrid levde adskillig lengre enn sin mann, hun var i live 6. februar 1309, og må også ha levd 

senere samme vår, da hennes barnløse svoger Bjarne Erlingsson satte opp sitt testamente, hvor 

han betenkte henne. Fru Gyrid synes å ha vært en myndig og karakterfast dame. 

 

Erling Vidkunsson (ca 1292 – 1355) 

Sannsynligvis født før 1292 eller 1293, død 1355, drottsete. Han hadde barna: 

(1) Bjarne Erlingsson, født mellom 1315 og 1320, død ca 1353. Gift med kongens svenske 

frænke Rikiza. 

(2) Ingebjørg Erlingsdatter, gift i 1342 med Sigurd Havtonson. 

(3) N.N. Erlingsdatter, gift med Eiliv Eilivsson i Naustdal. 

(4) Gjertrud Erlingsdatter, gift med Otte Svalesson Reymari (Rømer). 

 

Erling var landets rikeste og fornemste mann. Han ble ridder i 1316 og fikk tittelen drottsete i 1323 

og myndighet til å styre landet med kongelig myndighet og med Riksrådets samtykke under 

Magnus Erikssons mindreårighet. Erling var drottsete i ni år, til 1332, da kong Magnus selv 

overtok, og fungerte som kansler fra 1324 til 1327. Han var øyensynlig en loyal og måteholden 

mann som ikke søkte etter å utnytte sin maktstilling til egen fordel.  

I 1340-årene var han sysselmann på Sunnmøre, og deltok fortsatt i viktige rådsmøter og øvet sin 

innflytelse i større politiske saker. Han hadde også store eiendommer. 

 

 

 

 

  

 

Bjarkøy Ætten  

Ivar Bjarnesson (Bjarkøy) 

| 

Erling til Bjarkøy 

| 

Vidkun Erlingsson 

gm. Gyrid Arnesdatter 

(Stovreim) 

| 

Erling Vidkunsson 

gm. Elin Toresdatter 

(Erkebiskop Haakon) 

| 

Ingebjørg Erlingsdatter 

gm. Sigurd Haftorsson 

(Sverreætten) 

| 

Cecilia Sigurdsdatter til 

Giske (Ætten fra O) 
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Fra Snorre Sturlasson 

Kongesagaer, Olav den 

helliges saga 

 

Den mand, som mener, at Tore 

manglede mod, negter 

den hugstore Hunds snille 

(hjemmefra jeg det kjender), 

(hvem fik vel se større 

storverk?) da krigeren, 

som søgte frem, voved’ 

sverd at løfte mod kongen. 

 

Bauta over Tore 

Hund og ætta hans 

reist på Bjarkøy 1980. 

Tore Hund 
 

Tore 

Tore var Nordnorsk viking-høvding. Han mistet livet sammen med Olav Haraldsons 

far, Harald Grenske på vikingferd i austerveg, ca 995. Barn: 

(1) Tore Hund, død etter 1030, stormann. Bodde på Bjarkøy. 

(2) Sigurd Toresson, bodde på Trondenes i Omd (navn på Andøya? og distriktet 

innenfor). Gift med Erling Skjalgssons søster, Sigrid. 

 

Tore Hund (ca 990 – ca 1030)  

Født ca 990, døde etter 1030. Han var gift, men navnet på hans kone er ikke kjent. Han 

har en kjent sønn: 

(1) Sigurd Toresson Hud, lendmann. Gift med Aud Snorresdatter. 

 

Tore var en mektig norsk kysthøvding med sete på Bjarkøy (Harstad), som var et 

sentrum for handelen i nord. Sannsynligvis tilhørte Tore en gammel håløygsk 

stormannsslekt som hadde sin ættegår på Bjarkøy. Funn av oldsaker og hustufter (tun-

anlegg) indikerer at det her har foregått markedshandel i forhistorisk tid. 

Tores politiske stilling skal ha blitt styrket ved at Olav Haraldsson gjorde han til sin 

lendmann ca 1020. Sannsynligvis var forholdet mellom Tore og kong Olav godt på denne tiden, 

men konkurransen om finne- og Bjarmelandshandelen ville før eller senere føre til konflikt. Ifølge 

sagatradisjonen var det et annet stridsspørsmål, konflikten mellom Asbjørn Selsbane, Tores 

brorsønn, og kong Olav som skapte fiendskap mellom Tore og kongen. Asbjørn som i 

begynnelsen av 1020-årene hadde overtatt gården Trondenes etter sin far, dro på samme tid 

sørover for å kjøpe korn på Jæren hos sin morbror, Erling Skjalgsson.  

Underveis kom han i strid med kongens årmann, Tore Sel, som styrte 

kongsgården Avaldsnes. Det endte med at Asbjørn ble fratatt det kornet 

han hadde kjøpt av Erling Skjalgssons folk og at han det påfølgende året, 

egget av Tore, tok hevn ved å drepe Tore Sel. Kong Olav påla Asbjørn den 

straff å overta årmannsombudet etter Tore Sel på Avaldsnes. Etter 

oppfordring av Tore hud kom ikke Asbjørn sørpå for å ta på seg 

åremannsombudet, men ble sittende hjemme på Trondenes. Kort etter ble 

han drept av hirdmannen Åsmund Grankjellsson sammen med 

bondesønnen Karle fra Vesterålen, som deretter ble kongens hirdmann. 

Tore Hund hevnet drapet på sin brorsønn ved å ta livet av Karle på en 

Bjarmelandsferd og ranet samtidig kongens gods, som var på Karles skip. 

Her kommer gjennomgangsmotivet inn, konflikten mellom høvdingene i 

nord og rikskongen om Bjarmelandshandelen. Etter dette var et forlik 

mellom Bjarkøyætten og kong Olav ikke lenger mulig. 

 

 

Tore dro ifølge Snorre til England i 1027 og gikk i kong Knut den mektiges 

tjeneste. I 1028 fulgte han med Knut til Norge og ble hans lendmann. Da 

Olav Haraldsson vendte tilbake fra Garadarike og Sverige i 1030, var Tore 

Hund en av bondehæren høvdinger i Stiklestadslaget. I slaget på 

Stiklestad 1030 var Tore Hund en av lederne for opprørshæren og drepte selv 

kong Olav med det samme spydet som også drepte Asbjørn. 

Som mange andre norske stormenn skiftet Tore holdning til Olav 

Haraldsson etter hans død. Han var en av dem som støttet kirkens menn i 

deres virke for Olavs hellighet. Tore dro selv på Jorsal-ferd kort tid etter 

Stiklestad-salget, og mange har fortalt at han ikke kom tilbake (Snorre). 

 

 

Tore Hund 

Tore 

| 

Tore Hund 

| 

Sigurd Toresson Hund 

gm. Aud Snorresdatter 

(Ørnulf Fiskreke) 

| 
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https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Bjark%C3%B8y_kommune
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slaget_p%C3%A5_Stiklestad
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Slaget_p%C3%A5_Stiklestad
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1030
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Sigurd Toresson Hund 

Han var gift med Aud Snorresdatter, og de hadde datteren: 

(1) Rannveig Sigurdsdatter, gift med Jon Arnesson av Giske-ætten. 

 

Sigurd og var lendmann under Harald Hardråde. Bjarkøyætta levde videre gjennom kvinneledd, 

og noen av dem var blant de aller fremste i landet på 1200- og 1300-tallet. 

 

 

 

  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Sigurd_Hund&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Harald_Hardr%C3%A5de
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Bjark%C3%B8y%C3%A6tta&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1200-%C3%A5ra
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1300-%C3%A5ra
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Thornberg 
 

Alv den eldre på Thornberg ( – ca 1240)  

Død ca 1240. Gift i 1221 med Ingeborg Bårdsdatter. De hadde sønnen: 

(1) Erling Alvsson, forlenet med Borgasyssel. Døde 1283. 

 

Alv var en mektig opplandsk høvding. Han sto fast på sin svogers, Skule Jarls, side og 

var til stede i 1233 ved møtet i Bergen mellom ham og kong Håkon Håkonsson. Han 

var mellom 1220 – 1231 Skules sysselmann på Sunnmøre, bodde i Borgund og nevnes 

som en av Varbelgernes førere. Han var i 1239 blandt Skules ivrigste tilhengere da 

Skule ville ta kongsnavn, og stevnet da de beste bønder fra hele Trøndelag til 

Øyrating. Alv nevnes i 1240 som en av Skules beste høvdinger under kampen med 

Birkebeinerne, da disse ble slått.  

 

Erling Alvsson den unge ( – 1283) 

Døde 1283. Han hadde barna: 

(1) Alv Erlingsson, jarl. Død ca 1290. 

(2) Ingebjørg Erlingsdatter, død 1315. Gift med kansleren hr. Tore Haakonsson (eller 

Biskopsson). 

 

Erling var lendmann. Han nevnes første gang ved den unge Magnus Lagabøters bryllup i 1261 og er 

da en av rikets fornemste menn. Siden spiller han en fremskutt rolle under kong Håkons 

vesterhavstog i 1263, og er under den følgende regjering sysselmann i Borgesyssel. Var som 

kongens frende den mektigste mann blandt høvdingene på Østlandet. Deltok i alle viktige 

regjeringshandlinger i kong Magnus’ tid.  

Befalingen i Borgesyssel beholdt han til sin død, derimot ble han ikke medlem av 

formynderregjeringen etter kong Magnus’ død, han var da sannsynligvis en gammel mann. 

 

 

 

  

 

Thornberg 

Ingebjørg Bårdsdatter 

(Gudine Jarl) 

gm. Alv på Thornberg 

| 
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| 

Ingebjørg Erlingsdatter 
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Jarnskjegge 
 

Jarnskjegge Asbjørnsson Opphaug ( – ca 997) 

Jernskjegge ble drept av kongsmennene utenfor hoveddøren til hovet på Mære i 997. 

Gift med Ingeborg Håkonsdatter på Lade, datter av Håkon Sigurdsson Jarl den 

mektige. De hadde sønnen: 

(1) Ivar Kvite Jarnskjeggesson. 

 

Allerede i Olav Tryggvasons tid var Østrått sete for høvdinger og stormenn. 

Høvdingen Jernskjegge Asbjørnson var eier av Østrått omkring 997. Han tilhørte Einar 

Tambarskjelves ætt og var en stor motstander av Olav Tryggvason og hans påbud om 

kristendommens innførelse. Kong Olav ville gjerne vinne denne mektige høvding for 

sin sak og knyttet av den grunn forbindelse med hans datter, Gudrun, og inngikk også 

ekteskap med henne.  Hun dro kniv mot kongen på bryllupsnatten og ble sendt bort 

fra kongen.  

Året etter at Olav Tryggvason hadde grunnlagt kjøpstaden Nidaros opptok kongen 

kampen for kristendommens innførelse i Trøndelag. På Frostatinget møttes de fleste 

høvdinger fra Trøndelags fylker. Kongen bød bøndene den kristne tro men 

Østråtthøvdingen Jarnskjegge trådte fram på bøndenes vegne og svarte at hvis ikke 

kongen frafalt kristendomsbudet skulle det gå med ham som det gikk med Håkon Jarl. 

Kongen var ikke forberedt til kamp på Frosta og satte ikke mer inn på sitt påbud men 

han innbød høvdinger og bønder til høstblotet på Mære. På Mære møtte Kong Olav 

Tryggvason med sitt nye skip Ormen Lange og hadde med seg et følge på 300 mann. 

Ved Mære oppstod en heftig kamp mellom kongens menn og bøndene. Etter at 

høvdingen Jarnskjegge Asbjørnsson var falt oppga bøndene kampen. Kong Olav gikk 

selv inn i hovet og brøt ned gudebilledet. Jarnskjegges lik ble ført til Østrått og ble lagt 

i Skjeggehaugen, som ligger rett syd for Østråttborgen. 

 
Ivar Kvite Jarnskjeggesson 

Han hadde sønnen: 

(1) Håkon Ivarsson Jarl. 

 

Hirdmann hos kong Knut den Store i Danmark. Senere endret han politisk syn og ble 

lendmann på Opplandene. Han omtales som den vakreste mann i Norge på den tiden. 

 

 

 

 

Jarnskjegge 

Jarnskjegge Asbjørnsson 

Opphaug 

gm. Ingeborg 

Håkonsdatter på Lade 

| 

Ivar Kvite 
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| 
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gm. NN. Ålesdatter 

| 

Åle Ivarsson Varg 
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(Ragnvald Ulfsson) 

| 

Ivar Ålesson Varg 

| 

Olav Ivarsson Mok 

| 
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Skedjuhuf 

gm. Ragnhild Alvsdatter 
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Frostathing, som det kan tænkes at ha seet ut i middelalderen. I midten 

thinghaugen, paa hvilken en af «Logtu»-gaarden ligger. Tilhøire Lagatun kirke, 

hvis mure enda staar. Ved dens vestende sees klokkestøpulen. I bakgrunnen 

Strindland.  
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Erkebiskop Haakon 
 

Erkebiskop Haakon ( - 1267) 

Døde 1267. Hans sønn var: 

(2) Tore Biskopsson (eller Haakonsson) til Lekum i Eidsberg, baron. 

 

Haakons herkomst er ukjent, men ætten må ha vært svært fornem og stammet sikkert 

fra Viken, og da sannsynligvis Borgesyssel, hvor sønnen Tore Håkonsson hadde sine 

gods. Sønnen var en meget fornem mann, og kan ikke tenkes å være uekte født. 

Haakon må altså sannsynligvis ha vært gift. Da Tore ble gift i 1276, må han være født 

etter at faren i 1248 ble biskop, og Haakon blir derfor rimeligvis den siste gifte biskop 

vi vet om i Norge i katolsk tid. Det var på denne tiden at cølibatskravet for alvor ble 

fastslått som hevdvunnet prinsipp i den norske kirke. 

 

Da Haakon i 1248 ble valgt til biskop i Oslo, var han skolemester i byen og medlem av 

domkapitlet.  

Det synes som om forholdet mellom bisp og kapitel var godt hele hans 15 års bispetid, han 

skjenker kapitlet store gaver av sin betydelige rikdom og hjelper det med å hevde sin rett til å 

bestemme hvem som skal være biskop i Hamar bispedømme. Han sto seg godt også med kongene 

Håkon og Magnus, og spilte en betydelig rolle i politisk under begge. Han nevnes oftere i kongens 

følge, han ble brukt som formann for den vanskelige sendeferden til Danmark for å hente 

Ingebjørg, Erik Plogpennings datter, som skulle giftes med den unge kong Magnus, og det var 

ham som fikk kong Haakon til å la sin sønn krones som konge i farens levetid. 

Etter erkebiskop Einar Smjørbaks død i 1263 valgte domkapitlet i Nidaros abbed Birger at 

Tautra til hans etterfølger, men dette valget skjedde i møte med kongens ønske, og det skyldtes 

sikkert kongens vilje at paven opphevet valget og oppnevnte i stede fire klosterforstandere til å 

foreta et nytt valg. Disse fire kåret da, utvilsomt med kongens velvilje, Haakon. Haakon ble av 

paven fritatt for å reise til Rom for å hente sitt pallium, og skjertorsdag, 14. april 1267 ble han 

høytidelig innviet i Nidaros av biskopene av Bergen og Stavanger, i nærvær av kong Magnus og 

dronning Ingebjørg og biskopene av Grønland og Færøyene. Han døede allerede 18. august 

samme år. 

 

Tore Håkonsson (ca 1248 – ca 1317) 

Født sannsynligvis før 1248, døde antagelig på Bratsberg i Gjerpen 1317. Han var gift i Sarpsborg 

omkring 29. september 1276 med Ingebjørg Erlingsdatter, som antagelig døde på Bratsberg i 1315. 

De hadde tre barn: 

(1) Håkon Toresson, død ca 1330. Etterfulgte faren som sysselmann i Skienssysla. 

(2) Kristin Toresdatter, gift med ridder Andres Bjarnesson av Giske-ætten. 

(3) Elin Toresdatter, gift med drottseten Erling Vidkunsson. 

 

Faren til Tore, Haakon, hadde vært skolemester ved byens katedralskole. Det er sannsynlig at han 

selv sto for sønnens utdannelse og at Tore senere ble sendt utenlands for viderestudier i kanonisk 

rett. Etter sin hjemkomst ble Tore trukket inn i rikstjenesten, og da sira Askatin ble innviet til 

Bjørvins bispestol i 1270, var det utvilsomt Tore som ble hans etterfølger som kansler. Den sira 

Tore kansler som nevnes i Magnus Lagabøtes brev til Vosse-bøndene kort tid før jul i 1271, må 

være identisk med Tore. I 1273 medbesegler han overenskomsten i Bjørvin og her nevnes han ikke 

bare som kongens kansler, men også som lendmann. 

Ved Mikkelsmesse i 1276 ble Tore gift med Ingebjørg Erlingsdatter. Hun var kong 

Magnus’ tremening, og kongen var selv til stede ved bryllupet. Ved dette giftermålet ble Tore 

kongsmåg, og selv om han allerede tilhørte de fremste menn i kongens krets, ble hans 

økonomiske og politiske stilling ytterligere styrket ved dette inngiftet i den godsrike Tornberg-

ætten. Ennå i 1276 var Tore kansler, men kort etter må han ha trukket seg tilbake fra dette 
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embedet. Det er ikke på det rene om Tore overtok noen annen stilling i kongens sentralapparat, 

men han fortsatte å spille en rolle i kongens råd under kong Magnus Lagabøte og Eirik 

Magnusson. 

 Det er sannsynlig at Tore fikk utstragte eiendommer ved sitt giftermål med Ingebjørg 

Erlingsdatter, uten at vi med større sikkerhet kan lokalisere disse. Gjennom sin far arvet han 

grunn og gårder i Oslo-herad og på Romerike og sannsynligvis gjennom sin mor gården Lekum i 

Eidsberg. Likevel ser det ut til at han har funnet det formålstjenelig å bo ikke for langt fra 

Tunsberg, som hadde utviklet seg til et administrativt sentrum under Magnus Lagabøte. Det 

synes ikke urimelig at det var umiddelbart etter sin avgang som kansler Tore ble sysselmann i 

Skienssysla. Kong Magnus ønsket utvilsomt å beholde en mann med Tores administrative 

innsikter så nær Tunsberg som mulig. I tillegg til Skienssysla har han hatt jordegods og kongelig 

vetseljord i Vestfold. Det er mulig at Manvik-godset kom til Tore gjennom ekteskapet med 

Ingebjørt Erlingsdatter og at han var forlenet med Tunsbergs sysla for en tid på samme måte som 

Alv Erlingsson var forlenet med Borgarsysla. 

 Tore holdt seg i bakgrunnen under formynderstyrets opprør med geistligheten i 1280-

årene, og hans tilknytning til kongedømmet synes ikke i vesentlig grad å være blitt svekket etter 

svogeren Alv Erlingsson jarls reising 1287. Også her holdt han seg forsiktig tilbake. Men under det 

norske hærtoget mot Danmark i 1292 bragte Tore svogerens legme med seg tilbake til Tunsberg, 

hvor det ble jordet. Og han synes å ha fortsatt den feiden med danskene som Alv Erlingsson 

hadde innledet. 

Tore Håkonsson tilhørte den lille gruppen av embedsdyktige rikstjenere som ga den norske 

riksstyringen fasthet i tiden omkring 1300. Det finnes ingen positive bitnesbyrd om at forholdet 

mellom ham og kong Håkon skulle ha endret seg i Tores siste år. 

 

 

 

  



129 
 

Stovreim-ætten 
 

Kåre på Alna  

Kåre var fra Vikebygd på Sveen i Sunnhordaland. Han kaltes ”Alna-Kåre” eller ”Smør-

Kåre” og var en rik og mektig mann. Han var far til:  

(1) Simon Kåresson, død 1190. Gift med Margrete Arnesdatter. Høvding for 

varbelgerne. 

 
Simon Kåresson ( – 1190) 

Død 1190. Gift etter 1179 med Margrete Arnesdatter. De hadde sønnene: 

(1) Andres Simonsson, født 1184, død 1218. Baglerhøvding. 

(2) Philip Jarl Simonsson, død 1217. Var senere baglernes konge. Gift med 

Christina Sverresdatter. 

 

Simon var høvding for varbelgerne og synes å ha vært en av hovedmennene bak den 

første reisningen mot kong Sverre 1185. Han sto vinteren 1189-90 i spissen for en ny 

flokk og dro våren eller sommeren 1190 nord til Viken og søkte inn til Tønsberg. Men 

Tønsbergmennene utrustet skip, innhentet Simon og hans menn. Han var 

varbelgernes konge og ble drept ved Bristein 1190. 

 

Andres Simonsson (ca 1184 – 1218) 

Født ca 1184, død 1218. Han var far til: 

(1) Gregorius Andresson på Stovreim, død 2/1 1246. Gift i 1242 med Cecilia Håkonsdatter. 

 

Han ble tatt med som gissel til Danmark av kong Valdemar i 1204. Han kom hjem derfra i 1213. I 

februar 1218 kom han som baglerhøvding i kamp med Slittungerne ved Tønsberg. Der ble han 

såret og døde ikke lenge etter. 

 
Gregorius Andresson ( – 1246) 

Han levde på Stovreim og døde 2. januar 1246. Gift i 1242 med Cecilia Håkonsdatter. De hadde 

sønnen:  

(1) Andres Gregoriusson Pott, født omkring 1243-46, død etter 1273. Lendermann. 

 

Før Gregorius ble myndig, ble hans eiendommer styrt av hans faster. Han hadde syssel på 

Raumarike 1232 og dro utenlands i 1237. Han var en tid hos kong Valdemar Seier i Danmark, men 

vendte tilbake til Norge i 1240, samlet en sveit og hjalp birkebeinerne. 

Som lønn ga kongen han Borgesyssel og sin datter Cecilia Håkonsdatter som han giftet seg med. 

Han ble kort tid etter lendermann. 

Cecilia giftet seg på ny etter Gregorius’ død med Harald Olavsson, konge av Man og Suderøyene i 

juli 1248. Hun og Harald døde høsten samme år, idet skipet forliste i Dynrast (nå Sumburgh-

Roost) syd for Hjaltland under reisen fra Bergen til Man. 

 

Andres Gregoriusson til Stovreim (ca 1243 – ca 1273)  

Født omkring 1243, og døde etter 1273, til Stovreim i Nordfjord. Lendermann ved 1263. Andres 

hadde store besittelser i Fjordane, Sogn og Ryfylke. Han var far til: 

(1) Andres Unge. 

(2) Gyrid Andresdatter, død 25/10 1323. Gift med hr. Vidkun Erlingsson, Bjarkøy. 
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Arne Kongsmåg Ivarsson på Stovreim  

Arne ble gift ca 1147 med Ingrid Ragnsvaldsdatter. Hun og Arne hadde barna: 

(1) Inge Arnesson 

(2) Nikolas Biskop, hadde sønnen Munån Biskopssøn som var gift med Ragnhild, 

Skule Jarls datter. 

(3) Philip i Herdla 

(4) Margrete Arnesdatter, død etter 1190. Gift første gang med Bjørn Bukk 

Nikolasson, 1179. Gift andre gang med Simon Kåresson som hun overlevde. 

 

Ingrid var først gift med Henrik Skatteltår, men hun var utro mot han og flyktet med 

en elsker. Hun ble grepet og ført tilbake. Etter Henriks fall i 1134 ble hun gift med kong 

Harald Gille, og etter drapet på ham i 1136 giftet hun seg med lendermannen Ottar 

Birting som ble drept i 1145. Deretter fikk hun en sønnen Orm Kongsbror sammen 

med Ivar Sneis. Etter hennes sønn Inges fall i 1161 flyktet hun med sinn mann, som da 

var Arne, og Erling Skakke til Danmark, men vendte tilbake til Norge og døde der.  
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Olga den hellige 

Rurik ætten 
 
Rurik (Rørek) (830 – 879) 

Født omkring 830, døde ca. 879. Han var far til: 

(1) Igor, født ca 875, død 945. Gift med Olga den hellige. 

 

Skandinavisk vikingehøvding som ifølge den russiske krønikeskriveren Nestor, ble kalt 

til Novgorod i år 862 for å herske over byen. Det fortelles at han også rådde over byene 

Polotsk, Beloozero, Rostov og Murom. Han regnes som grunnleggeren av det russiske 

riket. Rurik tok kontroll over Staraja Ladoga i dagens Russland rundt år 862 og bygde 

bosetningen Holmgard i Novgorod (nå Velikij Novgorod).  

 
Igor (Ingvar) (ca 875 – 945) 

Han var født ca 875, og døde 945. Igor var Ruriks eneste sønn, og gift med Olga 

(Helga) den hellige, som ble født ca 890 og døde 969. De hadde sønnen: 

(1) Svatoslav, født ca 945 og død 972, storfyrste av Kiev. 

 

Han ble oppfostret hos Oleg (Helge), som antas å være svoger til Rurik, 

døde ca 913. Han var fyrste i Kiev etter Olegs død i 913. Igor ble myrdet av 

opprørske hedninger i drevliandernes land, nå Galicia, hogd ned mellom 

to trær fordi han prøvde å kreve inn omfattende skatter. Olga ble født i 

landsbyen Vybuty ved elven Velika, i nærheten av byen Pskov og var av 

skandinavisk ætt (Rus). Etter at Igor døde førte hun i 10 år Russlands 

regjering for sin umyndige sønn. Deretter dro hun til Konstantinopel og 

lot seg døpe i 957. I dåpen fikk hun navnet Helena. Hun var den første 

russiske fyrstinne som ble kristen. Den greske, men ikke den romerske 

kirken gjorde henne til  helgen. Hennes dag er 11. juli. Stammen Rus var 

et folk av norrøn opprinnelse som gav navnet til Russland.  

 

Svjatoslav (945 - 972) 

Født ca 945. . Med sin tjenerinne Matuscha hadde han sønnen: 

(1) Vladimir, død 1015, storfyrste av Kiev.  

 

Han hersket over flere byer ved Donau i Bulgaria, men overlot de russiske byene til sine sønner. 

Han ble drept av petsjenegene i 972. Kiev-riket nådde sin største utstrekning under Svajatoslav  

 

Vladimir (den hellige) ( – 1015) 

Døde i 1015. Han var storfyrste av Kiev fra ca 978. Han hadde et større antall konter og 

konkubiner. Giftet seg først med Ragnhed av Polotsk, død ca år 1000, og fikk med henne fire 

gutter og to jenter. Han hadde barna: 

(1) Izjaslav, død 1001, fyrste i Polotsk. 

(2) Mstislav, døde ca. 1036. Kjempet mot Jaroslav i 1024 og delte riket med ham. 

(3) Jaroslav, født ca 978 og døde omkring 1054. Enehersker i Kievriket, gift med Ingegerd av 

Sverige. 

(4) Vsevold. 

(5) Predslava. 

(6) Svjatopolk. 

(7) Vysjelavlk. 

(8) Svjatoslav. 

(9) Sudislavav. 

(10) Boris 

(11) Gleb. 
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Igor (Ingvar) 

gm. Helga 

| 

Svjatoslav 

Matuscha 

| 

Vladimir 

Ragnhed 

| 

Jaroslav (Rurik) 

 

 
 



133 
 

Fikk ved farens død Novgorod, men måtte flykte til Sverige på grunn av strid med briren. Senere 

ble han enehersker i Russland. I 988 inngikk han et forbund med den bysantiske keiser og giftet 

seg med hans søster Anna og innførte kristendommen i Russland.  
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Jaroslav ( – 1054) 

Gift med Ingegerd Olufsdatter i 1019, som var datter av den svenske konten Oluf 

Skautkonung. Ingegerd døde 10. februar 1050. De hadde barna: 

(1) Vladimir, født 1020 og døde 1052, Fyrste av Novgorod. 

(2) Izjaslav, født 1025. Storfyrste i Kiev 1054, gift med søster av Polens konge 

Kazimir. 

(3) Svjatoslav, født 1027, storfyrste i Kiev 1073 – 1076. 

(4) Vsevolod, født 1030, storfyrste i Kiev 1076 – 1093. 

(5) Vjatsjeslav, født 1036 og døde 1057. Fyrste av Smolensk. 

(6) Igor, død 1060, fyrste av Vladimir-Volysk. 

(7) Anastasija, gift med Andras I av Ungarn. 

(8) Anna, død 1071, gift med Henrik I av Frankrike. 

(9) Jelisaveta, gift første gang med kokng Harald Hardråde av Norge, antagelig 

gift andre gang med kong Svein Ulvsson av Danmark. 

(10) En datter, ukjent. 

 

Arvet Novgorud, la under seg Kiev og ble til slutt herre over det som da var hele Russland i 1036. 

Olav Haraldson søkte i 1028 tilflukt hos Jaroslav og fikk her hans støtte. Opprinnelsen til den 

gamle russiske lovsamlingen, Russkaja Pravda, føres tilbake til han. Jaroslav døde 19. februar 1054. 

 

Vsevolod (ca. 1030 – 1093) 

Født omkring 1030, døde 13/4 1093. Gift første gang med Theodora Monomachus av Bysantz som 

døde i 1067. De hadde sønnen: 

(1) Vladimir Monomachus, født 1053 og død 1125. Gift med Gyda Haraldsdatter av England. 

 

Han var storfyrste i Kiev 1078, og fyrste av Perejaslavl 1054. Gift andre gang med Oda av Tyskland.  

 

 

 

  

 

Rurik 

Jaroslav 

gm. Ingegerd 

Olavsdatter 

| 

Vsevolod (Rurik) 
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Konstantin IX Monomachus ( – 1055) 

Døde 11. januar 1055, var keiser i Bysantz 1042. Han hadde datteren: 

(1) Theodora Monomachus, død 1067. Gift med Vsevold, født 1030, død 1093, 

storfyrste av Kiev. 

 

Han kom på tronen den 11. juni 1042 og giftet seg med den 62-årige keiserenken Zoe 

etter Romanos III. Utpreget seg ved byggelyst og litterære interesser. Etter hans død 

regjerte Zoe’s søster Theodora frem til 21. august 1056, da hun ble etterfulgt av Michael 

VI. 

 

Vladimir II Monomakh (1053 – 1125) 

Født 1053, døde 19/5 1125. Gift med Gyda Haraldsdatter, datteren av den engelske kong 

Harald Godwinsson. Han hadde barn: 

(1) Mstislav Harald, født 1076, død 1132, storfyrste av Kiev. 

 

Innbyrdesstriden om makten i Russland ble avsluttet med hans maktovertagelse. 

 

Mstislav Harald (1076 – 1132) 

Født 1076, døde 15/4 1132. Gift første gang i 1095 med Kristin Ingesdatter av Sverige som døde 18/1 

1122. De hadde barna: 

(1) Ingeborg, gift med Knut Lavard av Sønderjylland. 

(2) Malmfrid, gift første gang med kong Sigurd Jorsalfar av Norge. Gift andre gang med kong 

Eirik Emunde av Danmark, død omkring 1140. 

(3) Vsevolod, død 1136, fyrste av Novgorod. Gift 1123 med N. av Tezernigov. 

 

Han ble gift andre gang i 1122 med en datter av Dimitri Zadwiditch som var borgermester i 

Novgorod. Der hadde han barn: 

(1) Euphrosine av Kiev, født ca 1130 og døde etter 1176 men før 1186. Gift med Geisa II av 

Ungarn. 

 

 Mstislav var eldste sønn av Vladimir Monomakh. Mstislav kalles i 

skandinaviske sageer også Harald, etter sin bestefar. Han var storfyrste 

av Kiev i 1125. 

  

 

Rurik  

Konstantin Monomachus 

| 

Theodora Monomachus 

gm. Vsevold (Rurik) 

| 

Vladimir II av Monomakh 

gm. Gyda Haraldsdatter 

(Gudine Jarl) 

| 

Mstislav Harald 

gm. Kristin Ingesdatter 

(Ragnvald Ulfsson) 

| 

Ingeborg av Norgovrod 

(Torgils Sprakaleg) 
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Ragnvald Ulfsson 
 

Ragnvald Ulfsson "den gamle" 

Han var jarl i Vestergötland i begynnelsen av 1000-tallet. Han var gift med Astrid 

Njålsdatter, de hadde barna: 

(1) Ulf Ragnvaldsson, kjempet mot danskene i slaget ved Helgeå ca. 1025. 

(2) Eiliv Ragnvaldsson, kjempet mot danskene i slaget ved Helgeå ca 1025. 

(3) Steinkil Ragnvaldsson, død 1066, svensk konge fra 1056. 

 

Iflg. Snorre Sturlasson skal Ragnvald ha arbeidet for å skape et fredelig forhold mellom 

Norge og Sverige. Slik skal han våren 1017 ha drevet gjennom en særskilt fred mellom 

nordmenn og vestgötere. Da Olof Skotkonung likevel ikke ville respektere denne 

freden, begav Ragnvald seg, ifølge Snorre, til tinget i Uppsala, der han sammen med 

Torgny lagmann tvang Oluf til å avgi løfte om å slutte fred med Norge, og bortlove sin 

datter Ingegerd til den norske kongen Olav Haraldsson. Men også denne gangen 

sviktet Olof. Da Ragnvald senere, mot den svenske kongens vitende og vilje, greide å 

gifte bort kongens andre datter Astrid, til Olav Haraldsson, turde ikke Ragnvald å bli 

lenger i landet, og flyktet til Gardarike sammen med Ingegerd, som han lyktes i å gå 

giftet bort til stofryrsten Jaroslav i Novgorod. Ragnvald fikk der et jarledømme hvor 

Leningrad ligger i dag.  

 

Steinkil Ragnvaldsson ( – ca 1066) 

Død ca 1066. Jarl i Vestgötland, konge av Sverige fra ca 1060. Gift med NN Anundsdatter. De 

hadde barn: 

(1) Inge d.e. Steinkilsson, død 1112. Svensk konge fra 1083. 

Han hadde også sønnen: 

(1) Hallstein Steinkilsson, konge i Svitjod 1067, men ble fordrevet derfra året etter. 

 

Da den gamle kongsætten døde ut med kong Edmunds død i ca 1060, ble Steinkil valgt til hans 

etterfølger. Av Adam av Bremen skildres han som en varm tilhenger av kristendommen, og 

hjelpsom mot den mosjonsvirksomheten som var utgått fra Tyskland og ble drevet i hans til dels 

hedenske rike av biskopene Adalvard den eldre og den yngre. Adavald den yngres planer om å 

ødelegge hovet i Uppsala sies det imidlertid at Steinkil har forhindret. Han synes å ha stått på 

fientlig fot med den norske kongen Harald Hardråde, og støttet derfor hans motstander Håkon 

Jarl. Det forekom en del grensestrider i forbindelse med denne striden i Vestergötland. Det kan 

synes som om Steinkil har tilhørt en vestgotsk stormannsætt. 

 

Inge Steinkjellsson ( – ca 1112) 

Døde omkring 1112. Gift med Helene og hadde barna: 

(1) Kristin Ingesdatter, død 1122, gift med Mstitislav Harald av Kiev. 

(2) Margret ”Fredkulla” Ingesdatter, gift med kong Magnus Berrføtt av Norge. 

(3) Ragnvald Ingesson, død 1130, svensk konge etter sin far. 

 

Konge av Sverige fra 1083. Et brev fra pave Gregorius VII i 1080 retter seg til svenskenes ærerike 

konge I, et annet brev nevner kongene I og A, utfra hva man kan utlede at Inge synes å ha hatt 

samregement. Det synes å være første gang at en svensk regent på dette vis kommer i direkte 

kontakt med den kristne kirkens sentrum i Rom.  

Inge og hans hustru opprettet nonneklosteret i Vreta, det første i Sverige. I følge den islandske 

Hervararsagaen og andre kilder, ble Inge fordrevet av en hedensk reaksjon blant sveane, som 

utropte hans svoger Sven Blotsven til konge, og ofret deretter til de hedenske gudene. Etter tre år 

vendte Inge tilbake vra Västergötland, hvor han hadde tatt tilflukt, brandt Sven inne og var 

deretter uinskrenket herre. 

 

Ragnvald Ulfsson 

Astrid Njålsdatter  

(Kåre Vemundsson) 

gm. Ragnvald Ulfsson 

| 

Steinkil Ragnvaldsson 

gm. NN Anundsdatter  

(Kong Eirik Emundsson) 

| 

Inge Steinkjellsson 

| 

Ragnvald Ingesson 

| 

Ingerid Ragnvaldsdatter 

(Stovreim) 

 

 
 



138 
 

Inge lå i strid i 1100 med den norske kong Magnus Berrføtt, som gjorde krav på deler av Vest-

Sverige. På foranledningen av den danske kong Erik Eiegod, fant et fredsmøte sted ved Gøtaelven 

i 1101, hvor Inges datter Margareta Fredkulla ble gitt til ektemake til Magnus som pant på freden. 

Hun skulle i følge overenskomsten ha de omstridte områdene i medgift. 

 

Ragnvald Ingesson Knapphøvde ( – ca 1130) 

Svensk konge, døde ca 1130 i Karleby. Han hadde datteren: 

(1) Ingrid Ragnvaldsdatter, gift flere ganger. 

 

Ragnvald var konge i Sverge i 1125 – 1126 og blir bare nevnt i vestgøtalovens kongeliste. I og med 

kong Inge den yngres død på begynnelsen av 1120-tallet kom Sverige inn i en urolig tid. Det 

historiske kildegrunnlaget for perioden er magert, men en av de personer som navnes er kong 

Ragnvald Knaphövde. Han ble på midten av 1120-tallet valgt til konge av uppsveaerne og 

østgøtene. Vestgøtene hadde derimot valgt den danske prinsen Magnus den sterke til sin konge. 

Da Ragnvald hadde blitt valgt til konge ved Morasteinen bega han seg ut på den obligatoriske 

reisen rundt i Sverige, den såkalte «Eriksgata», for å bli akseptert som konge ved de lokale 

tingene. Da han kom til Vestergøtaland, men uten å ha sikret seg gisler i henhold til gammel sed 

og skikk ble han overfalt av lagmannen og bøndene og slått i hjel vedKarleby i nærheten av 

dagens Falköping i 1126. 

Tilnavnet knaphövde kommer av at Ragnvald skal ha hatt et særdeles lite og rundt hode. 

Hans datter Ingrid Ragnvaldsdatter ble gift med kong Harald Gille, konge av Norge i tiden 1130–

1136, og hun fødte ham Inge Haraldsson, også kalt forInge Krokrygg (1135–1161). Ingrid døde en 

gang etter 1161.  

 

 

 

  

https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sed_og_skikk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sed_og_skikk&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/1126
https://no.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Ragnvaldsdatter
https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Gille
https://no.wikipedia.org/wiki/1136
https://no.wikipedia.org/wiki/1135
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Gudine Jarl 
 

Wulfnoth 

Han var far til: 

(1) Gudine Jarl, død 1053, gift med Gyda Torgilsdatter.  

 

Ble landsforvist under Ethelred. Dette navnet var svært vanlig i England, og det er 

usikkert hvem Wulfnoth egentlig var. Mest sannsynlig var han den Wulfnoth som ble 

plyndret i 1009 i West-Saxon. 

 
Gudine Jarl ( – 1053) 

Han døde 15/4 1053 vet et slagtilfelle ved kongens bord. Gift før 1019 med Gyda 

Torgilsdatter og hadde barna: 

(1) Morukåre Jarl. 

(2) Gyda Godwinsdatter, gift med kong Edward Adalsråde av England. 

(3) Valtjov Jarl. 

(4) Harald Godwindsson, engelsk konge 1066. 

(5) Toste Jarl Godwindsson, født ca 1026 og døde 25/9 1066. Gift med Judith av 

Flandern. 

 

Gudine (Godwin) var en anglosaksisk stormann. Han nevnes allerede i 1018 som jarl av 

Wessex under Knut den store av Danmark. I 1051 brøt det imidlertid ut åpen strid 

mellom Knud og Gudine, og han ble dømt til landsflyktighet, men vendte tilbake 

allerede i 1052 og tiltvang seg igjen sine jarledømmer. 

 

Fra Snorre Sturlasson: Harald Hardrådes saga: 

75. Edvard Adalrådsson var konge i England etter Hordaknut, sin bror. Han ble kalt Edvard 

den gode (Edward Confessor, 1042-1066), og det var han også. Mor til kong Edvard var 

dronning Emma, datter til Rikard Rude-jarl (i Rouen). Hennes bror var Robert jarl, far til 

Viljalm Bastard (Wilhelm Erobreren), som da var hertug i Ruda i Normandi. Kong Edvard 

var gift med dronning Gyda, datter til jarlen Gudine (Godwin) Ulvnadsson. Brødrene til 

Gyda var Toste jarl - han var eldst -, den andre var Morukåre jarl, den tredje Valtjov jarl, den 

fjerde Svein jarl, den femte Harald - han var yngst. Han vokste opp i kong Edvards hird og 

var hans fostersønn; kongen elsket ham overmåte høyt og regnet ham som sin egen sønn, 

for kongen hadde ikke barn selv. 

 

Harald Godwinsson (1022 – 1066) 

Født 1022, døde 14/10 1066. Harald ble gift omkring 1064 med Ealdgyth Elfgarsdatter (Griffiths 

enke) i et politisk ekteskap. De hadde sannsynligvis datteren: 

(1) Gyda Haraldsdatter, gift ca 1070 med Vladimir Monomachus. 

 

Han var siste angelsaksiske konge av England. Edward Confessor overlot ham riket døende 5/1 

1066. Harald lot seg velge til konge, men ble bannlyst av Paven for edsbrudd. Broren, Toste Jarl, 

jarl av Northumberland, dro straks mot ham med skip som hertug Wilhelm hadde overlatt ham, 

og herjet hans kyster. Sammen med Harald Hardråde møttes Toste og Harald i det blodige slaget 

ved Stamford Bridge 25. september 1066, hvor begge falt. Men Wilhelm Erobreren landet omtrent 

samtidig i Sør-England. Det kom til slaget ved Hastings 14. oktober 1066, hvor en pil traff Harald i 

øyet, og han ble hugget ned. Liket ble identifisert av hans frille Edgyth Svanehals og ble gravlagt, 

men senere flyttet til Waltham Kloster. 

 

  

 

Gudine Jarl 

Wulfnoth 

| 

Gudine Jarl 

gm. Gyda Torgilsdatter 

(Torgils Sprakalegg) 

| 

Toste Godwinsson Jarl 
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(Balduin) 

| 
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gm. Tora Skoftesdatter 

(Torberg) 
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Toste Gudvinsson Jarl ( - 1066) 

Gift i september 1051 med Judith av Flandern. De hadde sønnen: 

(1) Skule Tostesson Kongsfostre, født 1052. Gift med Gudrun Nevsteinsdatter. 

 

Han var i 1055 av kong Edward Confessor utnevnt til Jarl av Northumberland. I 1061 reiste han 

sammen med Judith som pilgrim til Rom og ble meget ærerikt mottatt av Paven. Men som jarl 

gjorde han seg forhatt med sin hensynsløshet, og ble 1. november 1065 fordrevet av folket. Han 

flyktet med kone og barn til sin svoger Balduin V i Flandern. Broren Harald og kong Edward 

forsøkte forgjeves å få han gjeninnsatt. Toste la broren for hat fordi han mislyktes, og forsøkte 

etter Edwards død i 1066 å hisse Wilhelm av Normandie og Svein Estridsen opp mot Harald. Dette 

mislyktes, men han fikk hjelp av Harald Hardråde i Norge, som dro med en flåte til England. 

Begge falt 25/9 1066 ved Stamford Bridge. 

 

Skule Jarl Kongsfostre (1052 – ) 

Født ca 1052 og var Reinsættens stamfar. Gift med Gudrud Nevsteinsdatter og hadde barna: 

(1) Sulv på Rein, lendermann, gift med Tora Skoftesdatter. 

(2) Ragnhild Skulesdatter, gift med Kyrpinga-Orm. 

 

Han var hirdstyresmann hos kong Olav Kyrre. I stede for å ta i mot et fylke, som kongen tilbød 

ham, ba han heller om å få tildelt jordeiendommer. Han fikk da eiendommer ved Kongshelle, 

Oslo, Tunsberg, Bergen og Nidaros samt godset Rein (nå Reinskloster) i Fosen. Skule var med den 

norske flåten som etter Harald Hardrådes fall i 1066 vendte tilbake til Norge fra England.  

 

Åsulv på Rein 

Lendermann, gift med Tora Skoftesdatter. De fikk barna: 

(1) Guttorm på Rein, født ca 1150, lendermann. Gift tre ganger. 

(2) Sigrid Sulvsdatter, gift med Hallkell Huuk. 

 

  



141 
 

  



142 
 

Guttorm på Rein 

Gift første gang med Eldrid Jonsdatter av Blindheim, og fikk datteren: 

(1) Ingrid Guttormsdatter, gift ca 1150 med Guttorm Austmannsson. 

 

Gift andre gang med Berglion og tredje gang med Sigrid Torkelsdatter. Guttorm og 

Sigrid fikk sønnen: 

(1) Bård Guttormsson, død 1194, birkebeinerhøvding. Gift tre ganger. 

 

Antas å ha levd lenge. Han omtales som en av de lendermenn som etter Harald Gilles 

død i 1136 støttet Haralds sønn Sigurd Mund, var dennes formynder og fikk ham 

opphøyd på tronen.  

 

Bård Guttormsson på Rein ( – 1194) 

Døde 1194. Han var birkebeinerhøvding. Han nevnes første gang i 1181 og er da 

lendermann, rimeligvis var han da også allerede enkemann etter sitt første ekteskap 

med Ulvhild, datter av biskop Pål i Bergen (som også tilhørte trønderpartiet). De 

hadde antagelig datteren: 

(1) Sigrid Bårdsdatter, første abbedisse i Reinsklosteret. 

Her forteller Sverres saga at Bård møtte Sverres søster Cecilia, som hadde rømt fra sin 

mann Folkvind lagmann i Vermland. Ekteskapet mellom Bård og Cecilia møtte 

imidlertid vanskeligheter fra geistelighetens side og synes først å ha funnet sted etter 

slaget i Nordefjord i 1184. Også senere ble dets gyldighet bestridet, men sagaen om 

Bårds og Cecilias sønn ivrer naturligvis etter å påvise at det var i orden: 

(1) Kong Inge Bårdsson, norsk konge. 

Cecilia må være død etter et ganske kort ekteskap, og Bård ble deretter gift med Ragndid 

Erlingsdatter av lendsmannsætten fra Kviden i Valdres, født ca 1189, død ved Elgseter kloster i 

Nidaros 24/5 1240. Med henne fikk han barna: 

(1) Skule, hertug og opprørskonge, gift med Ragnhild. 

(2) Ingebjørg Bårdsdatter, gift med Alv på Thornberg. 

 

Både faren og hele ætten var nært knyttet til trønderpartiet omkring Sigurd Mun og Håkon 

Herdebreid. Da Sverre tok opp igjen trønderpartiets kamp, som hadde ligget nede siden Håkon 

Herdebreids fall, måtte den tiltalte høvdingen på Rein og hans ætt sterkt, og Bård er rimeligvis 

tidlig gått over på Sverres side, sannsynligvis etter slaget på Kalvskinnet. 

Inges saga skildrer Bård i meget alminnelige ord: Han var meget rik, vakker å se til, 

saktmodig og stille, og holdt seg vel. Han nevnes ofte i Sverres saga, men det fortelles bare en 

enkelt om en side av han, menlig at han felte Vidkunn Erlingsson fra Bjarkøy. I Sverres slag mot 

eyskjeggene i Florvåg 1194 ble Bård såret og døde kort tid etter i Bergen. Liket ble ført til Nidaros 

og begravd i Kristkirken, på den nordre siden av koret, ved siden av Cecilia. 

 

Skule Jarl Bårdsson (ca 1189 – 1240) 

Født ca 1189, død 1240, jarl, hertug og opprørskonge. Gift omkring 1209 med Ragnhild som nevnes 

siste gang i 1247 og er muligens datter til Nokolas Kuvung. De hadde barna: 

(1) Margret Skulesdatter, gift med kong Håkon Håkonsson av Norge. 

(2) Ingerid Skulesdatter, død 1232. 

(3) Ragnrid Skulesdatter. 

 

Skule var på Sverresborg i Bergen sammen med en rekke høystående damer den gang da borgen 

måtte overgi seg til Baglerne i 1207. Da var han åpenbart ikke høvding ennå. Men omkring 1213 er 

det fortalt at han hadde sysle i Sogn, og der lot han bygge femtenroms skip så store som tjuesesser 

da han skulle følge kong Inge til forliksmøte med baglerkongen Filippus. De skipene ble kalt 

freds- eller sættarbrytere, fordi det var avtalt at de to kongene skulle møtes med femten skip hver, 

ikke større enn femten-roms, og da baglerne fikk høre om de store skipene Skule hadde bygget, 
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ville de ikke komme til møtet. Senere ble Skule kong Inges nærmeste rådgiver, særlig etter at 

dennes halvbror på morssiden, jarlen Håkon Galen, var død (1214), og til slutt utnevnte kong Inge 

ham til jarl, sannsynligvis i 1216. Denne tittelen betegnet ham som den høyeste mann i riket etter 

kongen. 

Fra denne tiden av, etter kong Inges død i 1217, kjenner vi Skules historie nesten 

utelukkende gjennom sagaen om kong Håkon Håkonsson, og i denne sagaen blir han omhandlet 

med alt annet enn velvilje, så den må brukes med stor varsomhet, i det minste når det gjelder 

tolkningen av de motiver som ligger bak Skules gjerninger. 

Ærgjerrig var han uten tvil, og det måtte sette merker i sjelen hans at han led nederlag i det første 

store maktkravet han satte viljen sin inn på – å bli konge i Norge. 

Skule hadde hele tiden sin stilling som jarl, og var derfor den reelle riksstyrer i landet så lenge 

som kong Inges etterfølger på tronen, Håkon Håkonsson, var ung. Han var 13 år da han ble valgt 

til norsk konge i 1217. I de første årene reiste de gjerne sammen, så Håkon var tydelig under Skules 

vergemål. De ble nært knyttet til hverandre gjennom festermålet i 1219 mellom Håkon og Skules 

datter Margret; hun var da snaut 10 år gammel, og giftermålet fant først sted i 1225. Håkon fikk vel 

i det minste sin egen hird og sitt eget kanselli fra 1221. Men både før og etter den tid svor alle 

lendmenn og hirdmenn troskap til jarlen likså vel som til kongen. 

I denne tiden er det tydelig hvordan Skule legger grunnlaget for den politikk som 

særmerker tiden. Han fikk Håkon hyllet til konge også av baglerne etter at deeres kong Filippus 

døde noen måneder etter kong Inge, slik at baglerpartiet oppløste seg, og landet samlet igjen. Da 

en ny opprørsflokk reiste seg et par år senere (ribbungene), var det Skule som slo ned opprøret og 

fikk ribbung-kongen Sigurd til å overgi seg. Og samtidig som Skule arbeidet for å styrke freden 

innenlands, tok han opp en omfattende utenrikspolitikk med sikte på vennskap til alle sider, og 

fikk blandt annet gjennom handelsavtaler mellom England og Norge. I den indre politikk var 

Skule åpenbart representant for den forsoningspolitikk overfor både kirken og de gamle 

lendmanns-ætter som var begynt straks etter Sverres død under kongene Håkon Sverresson og 

Inge Bårdsson. Det er vel rimelig å gå ut fra at det var nettopp derfor de gamle birkebeinerne satte 

seg så sterkt i mot at Skule skulle bli konge, og de søkte alltid å egge kongen opp mot Skule. Og 

ettersom Håkon ble eldre, var det jog også naturlig at han ønsket å få riksstyringen helt i sine 

egne hender. Det kom til et stort oppgjør på et riksmøte i Bergen i 1233, og det lyktes der 

erkebiskop Sigurd å mekle mellom kongen og jarlen. Men fra den tiden ble det slutt med at 

hirdmenn og lendmenn sverget troskap til Skule likeså vel som til kong Håkon. 

Skule var nå satt utenfor all styringsmakt i riket, og det kom snart til en åpen maktkamp 

mellom ham og kongen. De samlet begge to en flåte og en her mot hverandre – fra først av ikke 

for å kjempe, men for å vise sin makt. Kongen forsøkte å tilfredsstille Skule ved å gi ham hertig-

tittel i 1237, en før ukjent rang i Norge. Men det var makten Skule ønsket, og han så at den gled 

mer og mer ut av hendene på ham. Folk tok også til å forlate ham og gå over til kongen, så han sto 

i fare for å bli ensom. Da gjorde han det store vågestykket å la seg hylle som konge på Eyratinget 

den 6. november 1239. Han sendte brev om dette tilbake til både pave og keiser med bevis, for at 

han var rettmessig konge i Norge. 

Krigen mellom Skule og Håkon ble ikke langvarig. Skule dro utpå vinteren 1240 sørover 

med sin hær og inntok Oslo og lot seg hylde der. Men da kong Håkon om våren kom med stor 

overmakt, måtte han rømme nordover igjen til Trøndelag. Her kom birkebeinerne uventet over 

ham, hans eget folk sviktet, og han selv tok tilflukt i Elgeseter kloster. Skule ble drept utenfor 

klosteret 24/5 1240. Han ble gravlagt i domkirken nær broren Inge. 
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Sverreætten 
 

Håkon V Magnusson (1270 – 1319) 

Født i Tunsberg 1270, død 1319. Gift i 1299 med Eufemia.  

De hadde datteren: 

(1) Ingebjørg, trolovet 1 år gammel med den svenske hertug Eirik og gift med ham 

i 1312.  

 

Han hadde også et barn født utenom ekteskap. Hennes mor er ukjent: 

(1) Agnes, gift med Havtor Jonsson på Sudrheim. 

 

Norsk konge fra 1299. Håkon fikk som 3-åring den 2. juli 1273 hertugnavnet av sin far 

på et hirdstevne og ting i Bergen. 

Håkon overtok sitt hertugdømme da faren døde 9/5 1280; Opplandene, Oslosysla, 

muligens Agder og sikkert Rygjaflkene, samt Færøyene og Hjaltland. Håkon opptrådte 

trofast ved brorens side mens han var konge, det eneste som kan tyde på noen 

motsetning mellom dem er at Håkon i et frihetsbrev for de tyske kjøpmenn fra 29. 

august 1286 erklærer at han ikke vedkjenner seg noen del i striden mellom nordmenn 

og tyskerne, den striden som hadde ført til krig 1284 – 85. Men dette kan også kun 

være en form for å dekke over tilbaketoget, idet broren også i et lignende brev fra 1285 

uttalte at det kun var djevelen som søkte å forstyrre hans kjærlighet til de tyske 

kjøpmenn. 

I løpet av sin hertugtid deltok Håkon flere ganger sammen med sin bror på krigstog mot 

Danmark i anledning striden om dronning Ingeborgs arv. På forliksmøtet i Halland i 1298, som 

førte til en to-årig våpenstillstand med Danmark, gjorde Håkon en avtale med fyrst Vitslav av 

Rugen om giftermål med hans datterdatter og pleiedatter Eufemia av Arnstein, datter til grev 

Gunter av Ruppin. Bryllupet fant sted i Oslo våren 1299. 

Da kong Erik døde i Bergen 18/7 1299 og bare etterlot seg en datter var kong Håkon både 

etter gammel og ny arvelov den uomtvistelige arving til Norges trone. Han dro til Bergen og lot 

seg hylle der 10. august 1299, og dro tilbake til Oslo og lot sin dronning krone der 1. november 

1299. Han bygget opp Akerhus festning og gjorde Oslo til rikets hovedstad. Kanselliet vet 

Mariakirken ble kongelig kanselli, og i 1314 ble det forordnet at prosten i Mariakirken for alltid 

skulle være kongelig kanseler. Dette hang sammen med Håkons arbeide for å bringe fasthet og 

plan i rikets administrasjon. 

Håkon lå de første år av sin kongsmakt i strid med de svenske og danske kongene. Imidlertid slo 

han helt om på denne kursen i 1308, og sluttet fred med dem. I lys av denne situasjonen må man 

sikkert se Håkons store og omstridte retterbot av 17. juni 1308 mot lendermennene. Ved denne 

forordning, som har vært gjenstand for ulike fortolkninger opp gjennom tiden, ble 

lendermannstittelen for alltid avskaffet og alle sysler og gavebrev på jordegods ble kalt tilbake 

under kongen. Denne kampen mot adelen, fortsatte i to år. Deretter slo han på nytt om i sin 

nordiske politikk og støttet de opprørske svenske adelsmenn. Hertug Eirik, som da hadde makten 

i Sverige, inntok norske områder, med hjelp av den norske adelen, og Håkon giftet bort både sin 

egen datter, og brorens datter med de to herskende svenske hertuger, for å understøtte freden. 

Den endelige fred ble sluttet i 1313 mellom de tre nordiske riker. Etter den tid ser vi ikke mer til at 

Håkon forsøkte å holde adelen nede.  

Kong Håkon døde på Tunsberghus 8/5 1319 og ble begravet i Mariakirken i Oslo. 

Historiens dom over Håkon har vært noe ulik, men det synes klart at han hadde den beste 

velviljen til å ordne alt for sitt folk etter lov og rett, selv om kraften ikke sto i forhold til viljen. 

Hverken i den ytre eller den indre politikken greidde han å fastholde en sterk linje. Han ønsket et 

selvstendig rike og en selvstendig kongsmakt, men hans politikk førte til en svekkelse av både 

landets selvstendighet og av kongedømmet. 
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Jon Ivarsson Raud 

Han nevnes blandt baronene i 1295 og 1302. Siste gang omtalt i 1309. Han var far til: 

(1) Ivar Jonsson, død i en av kongens kriger 1310. 

(2) Tore Jonsson, død før 1310. 

(3) Halvtore Jonsson, født ca 1275, død ca 1320, gift med Agnes Håkonsdatter. 

(4) Ragndid Jonsdatter, gift med Torvald Toresson kongens syselmann på Hjaltland. 

 

Jon antas å ha vært en sønnesønn til Jon av Sørum, som i Håkon Håkonssons saga blir nevnt i 1240 

som kongens frende, og muligens beslektet med kongens mor Inga av Varteig. 

 

Havtore Jonsson til Sudrheim (ca 1275 – ca 1320) 

Født ca 1275, død i 1319 eller 1320. Han var gift med Agnes Håkonsdatter og hadde barna: 

(1) Jon Haftorsson. 

(2) Sigurd Haftorsson. 

 

Havtore framtrer første gang i 1302, da han ifølge de islandske årbøker ble trolovet med Agnes 

Håkonsdatter, en uektefødt datter av kong Håkon Magnusson den eldre. Trolovelsen var mest 

sannsynlig en politisk rettet som et ledd i kongens forbund med lendermannsaristokratiet. Når 

Havtore og Agnes giftet seg er ikke kjent, men siden Håkon var født 1270, kan Agnes være født ca 

1290, og kan ikke ha vært gifteklar før ca 1305. I hvertfall har ekteskapet vært inngått en tid før 

1312, får dette året tok kong Håkon tilbake alle gårdene han hadde gitt Havtore i medgift med 

datteren. Det var parter i til sammen 14 gårder, spredt over Nedre og Øvre Romerike, de fleste i 

Fet, Ullendsaker og Nes, og istedefor alle disse fikk nå Havtore seks markbol i gården Soknes i 

Grue på Solør. P.A. Munch antok at denne ombyggingen hang sammen med den reduksjon av 

borgergitt kongsgodt som kong Håkon hadde forordnet i sin berømte retterbod av 1308, men en 

oppsummering av landsskylden for de nevnte gårdpartene viser at de til sammen ga mindre 

inntekt enn den ene storgården Havtore nå fikk i bytte. Dessuten fikk Havtore samtidig i gave av 

kongen, til lønn for ”huld tjeneste som vi jevnlig har røint av vor maag her Havtore”, kongens 

tomt og gård i Sarpsborg med tilhørende løkke og halve fossen, det vil si det senere Borregaard 

som nå ble slektens andre hovedsete. Vi kan da gå ut fra at Havtore hele tiden sto i godt 

vennskapp med kong Håkon, og vi finner ham også hos kongen som dennes første mann, da 

kongen i 1319, kort tid før sin død, tok ed av sine riksråder på at de skulle holde alle hans 

forordninger om arvetall og riksstyrelse og ikke dra utlendinger inn i landets embete. Havtore 

døde selv kort tid etter. Hans nære forbindelse med kongen fremgår ytterligere av at han skjenket 

tomter i Oslo til det kongelige kapell Mariakirken der. Vi ser at han var kongelig syslemann på 

Romerike, og at han hadde herretittel, slik at han i det minste var ridder, muligens baron. Han var 

i alle fall en av de fornemste adelsmenn, og hans slekt ble en av de ledende i Norge i det 14. 

århundre.  

 

Sigurd Haftorsson ( – ca 1393) 

Han er siste gang omtalt som levende i et dokument fra 1391 og omtalt som død i februar 1393. Gift 

med Ingebjørg Erlingsdatter. Fru Ingebjørg overlevde ham i allefall til år 1400. De hadde barna: 

(1) Håkon Sigurdsson, døde barnløs i 1407. 

(2) Agnes Sigurdsdatter, gift med den svenskfødte ridder Jon Marteinsson. 

(3) Cecilia Sigurdsdatter til Giske.  

 

 Sigurd arvet hovedgården Sørum på Romerike med tilhørende gods etter faren. Han kan ikke ha 

vært mer enn høyst 20 år gammel da han blir nevnt første gang i 1333 sammen med boren Jon, da 

”Havtoressønnene” sammen med Erling Vidkunnsson og Ulv Saksesson blir sakt å ha ”holdt 

Tunsberghus for kong Magnus”, men siden gav seg i hans vold. Den føydale selvrådigheten som 

her fikk uttrykk møter vi igjen hos Sigurd ved flere anledninger ut gjennom 1330-årene, og for 

hans vedkommende var den vel også utslag av ungdommelig oermot. Det har kanskje 

sammenheng med oppsetsigheten i 1333, som blir nevnt i et pavebrev fra 25. juni 1334, da han ble 
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lyst av det bann han var lyst i for å ha fanget bisp Hallvard av Hamar og tvunget ham for en tid å 

overlate ham et av bispens faste slott, sikkert Mjøskastellet. Og det er mulig at vi må føre hit den 

notisen som finnes i en enkelt islands årbok under året 1339, at ”biskopene Salomon av Oslo og 

Hallvard ble fanget og ranet for gods av Roar, Sigurd og Ulv”. 

Sigurd var til stede sammen med broren på høvdingemøte hos kong Magnus i Oslo 1337. 

Men høsten 1338 hører vi at Sigurd var sammen med Bjarne Erlingsson og flere andre herrer i 

Tunsberg, og de vedtok å sende Bjarne og en til med krav til kong Magnus, som da var i Sverige. 

Kravene må ha gjeldt slott og len i Norge; for straks etter gjorde Sigurd seg til herre på Akershus, 

og denne gang var han i forbund med Ivar Ogmundsson og andre adelsmenn, mens Bjarne 

Erlingsson må ha trukket seg tilbake. Striden resulterte i at Sigurd kom til kongen i Skara i februar 

1339 og da gjorde et foreløpig forlik på sine egne og andres vegne, slik at Ivar og Sigurd skulle 

møtes med kongen og Riksrådet i Konghelle 15. september for endelig oppgjør på stridighetene. 

De fikk fritt leide, gjeldende til 29. september, til å komme dit med 30 mann hver, og Sigurd lovet 

på forhånd at Ivar og han i mellomtiden ikke skulle bygge noen slags festning i landet eller 

underslå seg noen av de kongelige inntektene, og at han for sin del innen fjorten dager etter det 

endelige forlik skulle overgi Akershus til kongen, slik at kongen fritt kunne gå til hvem han ville, 

utenfor de sambundne herrers krets. Vi vet også at Riksrådet le innkalt til møte på Båthus den 

følgende høsten, men det finnes ikke noe dokument bevart som opplyser noe om de avgjørelser 

som ble tatt. Det må i alle fall ha kommet til et fullt forlik, kanskje nærmest til fordel for 

adelsherrene, for kongen holdt seg nå i flere år uavbrutt i Sverige og overlog faktisk styringen i 

Norge til sine norske tjenestemenn.  

Sigurd slo seg selv også mer til ro. I 1342 den 29. september, fikk han pavelig dispensasjon 

til å gifte seg med Ingebjørg Erlingsdatter, som han hadde ifølge pavebrevet var beslektet med i 4. 

ledd. Han ble dermed en av arvingene til det største jordegods i Norge, og da Erling Vidkunnssons 

eneste sønn, Bjarne, døde barnløs i 1354, ble Sigurd i virkeligheten hovedarvingen. Allerede før sin 

død i 1354 innsatte Erling Sigurd som arving til Giske, og etter Erlings død fikk Sigurd dessuten 

Bjarkøy. Derved ble han uten tvil den rikeste godseieren i Norge. Allerede i 1353 var han også 

medarving til Sundbugodset, og i 1363 fikk han dom for medarverett etter sitt søskenbarn fru 

Herdis Torvaldsdatter. Han økte sitt gods ved jordkjø både nrodenfjells og vestenfjells, og han 

hadde også gods i Sverige, Värmland. Mens broren, herr Jon, mer og mer holdt seg i Sverige, ble 

Sigurd uimotståelig den fremste adelsmann i Norge.  

Vi finner Sigurd som deltager på så godt som alle de viktigste riksrådsmøtene i denne 

tiden, slik som på Varberg i 1343, da arvefølgen for Norge og Sverige ble fastsatt, og i Lødøse i 1347, 

da kong Magnus og hans dronning satte opp sitt testamente for Norge.  

Han var da nest etter Bjarne Erlingsson den eldste av væpnerne og ble så omkring 

årsskiftet 1347/48, sammen med Bjarne, slått til ridder. I en rekke brev fra årene 1347 og 1348 

opptrer han som lagmann i Oslo, og har muligens hatt denne stillingen alt fra 1342.  

Etter at den unge Håkon i 1355 hadde overtatt styringen av Norge, finner vi Sigurd som syslemann 

på Hedmark. I 1360-årene var han befalingsmann i Bergen og hadde strid med de tyske kjøpmenn, 

og i 1370-årene synes han å ha vært syslemann på Romerike. Han sto fremst ved siden av kongen 

på de riksrådsmøtene i 1375 og i 1376 da styrelsen på Orknøyene ble ordnet, og igjen var han den 

fremste nest etter drottseten Ogmund Finnsson ved hyllingen av kong Olav Hkonsson i 1381. Han 

var gjennom alle disse årene blitt et av de riksbevarende, konservative elementer i landet, og han 

holdt seg så vidt man kan se, utelukkende til Norge uten noensinne å delta i kongens tiltak 

utenfor landet. 
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Roe ( – ca 1190) 

Roe døde ca 1190. Han var far til: 

(1) Astrid Roesdatter, gift med kong Sverre. 

 

Biskop på Færøyene fra 1162, før det kapelan hos biskop Matheus vest på Færøyene 

som døde 1157. 

 
Sverre Sigurdsson (ca 1150 – 1202) 

Født omkring 1150, død 1202. Sverre hadde med en ukjent kvinne barna: 

(1) Sigurd Lavard, opprinnelig døpt Unas. Døde kort tid før faren. 

(2) Håkon Sverresson, norsk konge, født senest 1177. 

(3) Cecilia Sverresdatter, gift med Einar prest, deretter kalt kongsmåg. 

(4) Ingebjørg Sverresdatter, gift før 1197 med den svenske kongssønnen Karl 

Sverkersson. 

 

Gift med dronning Margret i 1185 og fikk sammen med henne datteren: 

(1) Kristin Sverresdatter, gift med baglerkongen Filippus Simonsson. 

 

Ved fødselen ble Sverre oppgitt å være sønn av Unas kammaker og hans kone Gunnhild. Unas og 

Gunnhild fikk i sitt eksteskap også sønnen Hide og flere døtre. Sverre var sannsynligvis født i 

Bergen. Fem år gammel ble han sendt til Færøyene til oppfostring hos farbroren Roe, og ble satt i 

lære der, det vil si prestelære. Han oppnådde til slutt å bli viet til prest av biskop Roe. Etter denne 

tid påsto han at han i virkeligheten var sønn til kong Sigurd Munn. Grunnlaget for denne 

påstanden har han opplyst til sin første sagaskriver: Da han var 24 år gammel, etter sagaens 

tidsregning i 1175, kom hans mor til ham på Færøyene og fortalte at hun hadde vært på en 

pilgrimsferd til Roma og der skriftet at hun hadde fått sønnen Sverre utenfor ekteskap med Sigurd 

Munn, og at hun deretter hadde fått pålegg fra paven om å fortelle sønnen hvem som var hans 

virkelige far.  

Det befant seg ikke noen pave i Roma på denne tiden, men vi vet at det var flere 

nordmenn som dro på slike pilgrimsreiser, og at de traff kirkelige autoriteter som på pavens vegne 

kunne ta imot melding om skriftemål som krevde inngrep fra kirkens side. Og Gunnhilds 

skriftemål åpenbarte at hennes sønn urettmessig var blitt vigd til prest; for etter kirkeretten 

kunne ingen uektefødt bli prest uten særlig dispensasjon. Dette måtte da Gunnhild få pålegg om 

straks å meddele sønnen. På den annen side skulle, etter kirkens lov, ingen bli viet til prest før 

han var fylt 30 år. Det er da utenfor enhver tvil etter Sigurds saga at han var presteviet, og da 

skulle han altså ha nådd 30-års alderen før 1175. Det ville si at han var født senest året 1144. I dette 

tilfellet ville det være fysisk umulig at han kunne være sønn av Sigurd Munn, som var født 1133, 

eller ganske kort før. En annen ting som tyder på at han var født for tidlig til å være Sigurd Munns 

sønn, er at han la seg til en hel familie allerede mens han bodde på Færøyene. Han behøver ikke å 

ha vært gift, men ha hatt en slags ”fylgiskona”, som så mange norske prester på denne tiden pleide 

å ha, men han hadde fire uekte barn, to sønner og to døtre. Vi vet at i alle fall en av disse var født 

på  Færøyene. Det var sønnen Sigurd Lavard. Sigurd kom til Norge i 1176. Via Bergen dro han 

sørover og fra Konghelle dro han inn i Svverige for å søke hjelp, først hos jarlen Birger Brosa i 

stergøtland. Der fikk han imidlertid avslag på sin bønn, og dro videre til lagmann Folkvind i 

Vermland, som var gift med Cecilia, datter til Sigurd Munn. Like etter at han var kommet dit, på 

nyåret 1177, ryktes det at Eystein Meyla var drept i slaget på Re. Flyktende birkebeinere kom snart 

etter; de hadde hørt at en sønn av Sigurd Munn var der og ville ha ham til høvding. Nå var Birger 

jarl villig til å støtte Sigurd, og han fikk også løfte om støtte fra den svenske kong Knut Eriksson. 

Da lot han seg ta til høvding av birkebeinerne 7. mars 1177. Han sier selv at han gjorde det ytters 

motvillig, at han bent fram ble tvunget til det. Dette kan være trolig nok, for mange av 

flyktningene ville sikkert bare ha en høvding for å kunne fortsette med sitt røveri. Han tok 

imidlertid straks hele flokken med seg over grensen til Norge, og lengst nord i Viken lot han seg gi 
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kongsnavn, søndag 13. mars 1177. Han skilte seg straks etter fra alle de folk som kun ville røve og 

plyndre, og ble stående igjen med en liten flokk, selv sier han 80, som alle trodde på hans rett, og 

som fikk våpen til fra den svenske kongen. Han dro straks etter nordover til Trøndelag for å la seg 

hylle som konge på Øretning. Han kom så overraskende at motstanderne ikke fikk samlet seg, 

stevnet tinget sammen og lot seg hylle til konge. Ferden hadde sikkert også til formål å vinne 

støtte i Trøndelag. Dette lyktes ikke, og han skyndte seg da sør over Dovre. På opplandene var det 

fiender på alle kanter, og han gjrode da den lettsindige marsjen over til Vestlandet, da han til slutt 

var nær ved å bukke under sammen med hæren sin i snøstorm på fjellet. Han led store tap før han 

kom tilbake. Men det lyktes ham å føre hæren sin gjennom Opplandene, og rett over nyttår 1178 

var han tilbake i Vermland. Han omorganiserte og styrket hæren sin der før han på nytt dro inn i 

Norge, bare for å lide et fullstendig nederlag i Trondheimsfjordne, hvor Sverre med nød og neppe 

slapp fra det med livet i behold. Og på nytt måtte søke tilflukt i Sverige. 

Da han så dro tilbake til Norge med sin hær så det ut til at han kunne få den støtte i 

Trøndelag han tidligere hadde kjempet for. Og tidlig på morgenen den 18. juni 1179 kastet han seg 

overraskende over Erling jarl og kong Magnus og vant sin første store seier i slaget på Kalvskinnet, 

der hans farligste motstander Erling Skakke falt.  

Etter et framstøt fra kong Magnus mot Trøndelag i et slag på Ilevolden 27. mai 1180, måtte 

Magnus søke tilflukt i Danmark, og fikk der støtte av den danske kongen. Magnus hadde etter 

dette makten i Viken mens Sverre hadde Trøndelag med seg. Den 15. juni 1184 møttes de i et 

sjøslag i Nordefjord, langt inne i Sogn, som endte med at Magnus mistet livet, og Sverre var 

enekonge i hele landet, selv om han hele tiden måtte ta opp kampen med opprørshærer over hele 

landet, og som han stadig måtte bekjempe resten av sin kongstid. Han var selv mer en feltherre i 

moderne betydning enn en krigsmann i gammel stil. Han deltok sjeldent i slagene, men forsøkte å 

holde oversyn med situasjonen for å kunne gi de ordre som trengtes i de ulike situasjoner som 

oppstod. Selv var han ofte sin egen speider og snek seg gjerne opp til fiendens leir for å overhøre 

viktige samtaler.  

Sverre giftet seg i 1185 med den svenske kongen Knut Erikssons søster, Margret. Dette var 

klart et politisk ekteskap. Begge syntes de å ha vært rundt 40 år gamle da de giftet seg. Dronning 

Margret trivdes ikke i Norge, og synes ikke å ha hatt særlig forståelse for Sverres politikk.  

Mye av Sverres siste år som orsk konge kom til å dreie seg om den strid han hadde med 

kirken, spesielt erkebiskop Eirik. Sverre døde i Tunsberg lørdag 9. mars 1202, og ble begravet i 

Kristkirken i Berge. Før sin død sendte han brev til sin sønn Håkon, som skulle bli hans 

ettermann, og ba han gjøre forlik med biskopene. 

 

Håkon Sverresson (ca 1182 - 1204) 

Født omkring 1182. Håkon av ikke gift, men fikk en sønn med en frille, Inga av Varteig. Sønnen ble 

født etter Håkons død: 

(1) Håkon Håkonsson, født 1204, død 1263. Norsk konge, gift med Margret Skulesdatter. 

 

Håkon Sverressons mor er ikke kjent. Han nevnes første gang i baglerkampene i 1197 og var også 

med i det store slaget i Oslo i 1200, hvor han i følge sagaen oppførte seg langt bedre enn broren 

Sigurd Lavard, men et eller annet må det ha vært i veien med ham i hans unge år, siden det i hans 

ettermele heter at han ”hadde i meget skiftet seder, siden han ble konge, og alt til det beste”. 

Før sin død avgan kong Sverre en høytidelig erklæring om at han ikke hadde noen annen 

sønn i live enn Håkon, og han ble da også uten vanskelighet tatt til konge etter Sverres død i mars 

1202. Først i Bergen av birkebeinerne, siden på Øretning. Baglerflokken er i praktisk talt oppløst i 

Håkons korte kongetid, så det er fred i landet, og ellers er sagaen mest opptatt av uvennskapet 

mellom kongen og hans stemor, dronning Margret. Hun ble mistenkt for ved gift å ha forvoldt 

den sykdommen som tok livet av ham. Han døde i Bergen 1. januar 1204 og ble gravlagt i 

Kristkirken, rett overfor Sverres grav.  

Den viktigste regjeringshandlingen i Håkons tid er forsoningen mellom ham og de 

landflyktige biskopene som nå vendte hjem til landet. Tolkningen av forliksbrevet er ganske 

vanskelig, og det er langtfra klart hvem av partene som gjorde de viktigste innrømmelsene; men 
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sikkert er det i alle fall at biskopene, uten å vente på pavens tillatelse, løste Håkon og hans 

medskyldige fra bannet og at det siden var fred mellom kongedømmet og kirken. Det er således 

en tydelig svingning fra Sverres politikk.  

 

Håkon Håkonsson den gamle (1204 – 1263) 

Født sommeren 1204 på Folkinsborg i Eidsberg i Borgesyssel. Gift med Margreta i 1225. Før sitt 

ekteskap hadde håkon stått i forhold med en annen kvinne, Kanga den unge, som han hadde to 

barn sammen med: 

(1) Sigurd Håkonsson, død 1254. 
(2) Cecilia Sigurdsdatter, død 1248.  Først gift med Gregorius Andresson, deretter gift med 

kong Harald Olavsson av Sudrøyene og Man.  

 

Med Margrete hadde han barna: 

(1) Olav Håkonsson, født ca 1227, død ca 1230. 

(2) Håkon Håkonsson, født 1232, gift med Birger jarls datter Richiza. 

(3) Kristin Håkonsdatter, født 1234, gift med infanten i Spania, Don Philip. 

(4) Magnus Håkonsson, født 1238, gift med datter til kong Eirik av Danmark. 

 

Baglerne hemmeligholdt strengt at det var født en sønnesønn av kong Sverre, men etter et års tid 

fant Inga, hans mor, og Trånd prest, som Inga bodde hos, det rådelig å komme seg unna med 

ham. De dro til Opplandene og fikk der noen gamle birkebeinere til å dra over fjellet med ham til 

Nidaros, midt på hardeste vinteren. 

Etter kong Inges død den 23. april 1217 i Nidaros var det uenighet blandt birkebeinerne 

om hvem som skulle bli hans etterfølger, den 13-årige Håkon, eller Inges sønn Guttorm eller hans 

bror Skule jarl. Men det kom så et brev fra lendmennene på Vestlandet som bestemt tok parti for 

Håkon, og til slutt ble han også tatt til konge på Øretning. 

Skule skulle fortsatt være jarl. Men sagaen er full av mistanke mot Skules pålitelighet og 

forteller en hel del om intriger og uvennskap mellom dem. For å forsøke å døyve dette, fikk noen 

av Håkons rådgivere kongen til å feste Skules datter Margreta Skulesdatter i 1219. De giftet seg så 

seks år senere den 25. mai 1225 i Bergen, da Håkon var 21 år og Margreta kanskje 17. 

Fra 1220 av hadde kongen og jarlen mye bry med en ny opprørsflokk, ribbungerne, som 

hadde reist seg i Viken og på Opplandene. Feidene med dem varte helt fram til 1227, og bidro i 

denne tiden til å holde jarlen og kongen sammen.  

Om sommeren 1223 ble det holdt et stort høvdingemøte i Bergen, der det ble bestemt at Skule 

skulle ha en tredjedel av landet, den nordenfjeldske, så langt sør som til og med Sunnmøre. Etter 

dette er forholdet mellom kongen og jarlen godt, men uvennskapet blusser opp igjen av ukjent 

grunn i 1231 – 1232, og det ender med at da de møtes i Bergen 1233, har Håkon så stor overmakt at 

Skule må godta de forlisvilkår kongen bød ham. Hva disse vilkårene gikk ut på, sier ikke sagaen 

direkte noe om, men sannsynlig besto de i at jarlen måtte gi fra seg den egentlige styringsmakten 

over sin tredjedel av landet, og bare beholde inntektene. Dessuten måtte hans menn avlegge 

troskapsed til kongen. Dette skapte nok en bitterhet hos Skule, og det kom nesten til åpent brudd 

mellom dem et par år senere. Men etter et forlik, ga Håkon Skule hertugnavnet i 1237. Landet var 

nå delt slik at Skule hadde tredjedelen av syslene rundt omkring i landet, noe som åpenbart betød 

en sterk svekkelse av hans maktstilling. 

I november 1239 tok Skule kongsnavnet på Øreting. Etter et slag i oslo 21. april 1240 som 

Håkon vant, flyktet Skule nord til Nidaros, hvor han ble drept av birkebeinerne 24. mai 1240. Etter 

dette var Håkon ubestridt konge, og har fred resten av sin regjeringstid.  

Håkon ble på tross av sin uekte fødsel, kronet i Bergen Olavsdagen 1247 av pavens 

utsending til denne seremonien, kardinalbiskop Viljam av Sabina.  

Alt i mange år hadde Håkon og Skule arbeidet for å legge Island inn under Norge. Håkon var 

allerede kommet langt på vei ved å utnytte lovløsheten på øya, men fra nå av økte hans makt for 

alvår. I 1250-årene ser vi at den norske kongen bestemte over godsjord på Island, i 1258 utnevner 
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han en jarl på øya, som om den allerede var norsk skattland, i 1260 begynner han å kreve skatt og i 

1261 sender han sin hirdmann Hallvard Gullsko til Island for å gjennomføre underkastelsen, som 

visstnok ikke ble fullbrakt før året etter Håkons død, men som dog i ett og alt er et resultat av 

hans politikk. Også Grønland får Håkon 1262 lagt inn under Norge. Håkon førte i det hele en 

svært aktiv utenrikspolitikk.  

Under et hærtog til Skotland hvor nordmennene herjet vidt og bredt, døde kong Håkon 

den 17. desember 1263 på Orknøyene, på hjemveien til Norge. 

Da Margrete var blitt enke, ga hun seg i 1267 inn i nonnekloster på Rein som hennes far hadde 

grunnlagt, og hun døde der i 1270. Hele sitt liv sto hun, på tross av sin vanskelige stilling, trofast 

ved sin manns side, og han lot henne ta del i arven etter faren, selv om den etter loven skulle 

tilfalle kronen. 

 

Magnus Lagabøter Håkonsson (1238 – ) 

Født 1/5 1238 i Tunsberg, og døpt krossmessedagen (3. mai). Gift i Bergen 11. september 1261 med 

den danske kongen Erik Plovennings datter Ingeborg Eriksdatter, og ble kronet tre dager senere 

av erkebiskop Einar. De fikk sønnene: 

(1) Olav Magnusson, født 1262, død 1267. 

(2) Magnus Magnusson, født 1264, døde samme år. 

(3) Eirik magnusson, født 1268. 

(4) Håkon Magnusson, født 1270. 

 

Han gav sin sønn Eirik kongsnavn og sønnen Håkon hertugnavn 2. juli 1273, og de kom begge til å 

bli hans etterfølgere på tronen. 

Magnus ble tatt til konge på ting øst for Økkerø utenfor Gøtaelv 24. juni 1257, etter at broren 

Håkon døde 5. mai samme år, og mens faren, kong Håkon Håkonsson den gamle var på 

leidangsferd mot Danmark. De nærmeste årene så det ut til at de to styrte landet i fellesskap.  

Magnus var ikke med på farens Skottlandsferd i 1263. Han regnet selv sin regjeringstid fra farens 

dødsdag, den 16. desember 1263. Hans første oppgave ble å få fred med Skottland, og han åpnet 

forhandlinger om dette straks i 1264. Fredsavtalen ble underskrevet i Perth den 2. juli 1266, og 

inneholdt vedtak om at den norske kongen skulle avstå de omstridte øyene i vest, Man og 

Suderøyene, til Skottland mot et vederlag på 4000 mk. sterling som skulle betales over en 4-års 

periode, samt en årlig betaling på 100 mk. sterling til evig tid.  

Med England sluttet Magnus en fredstraktat i Winchester den 21. august 1269. Han ordnet også 

med en fullstendig grenseoppgang med Sverige. I det hele synes det som hele hans 

utenrikspolitikk var utpreget fredelig. Hvorvidt dette var et uttrykk for kongens egen vilje, er ikke 

mulig å fastslå sikkert, da Magnus hadde som prinsipp å lytte til sine menns råd, slik at det ikke 

ble en personlig konge, men en regjering som opptrådte. Som en følge av dette fikk riksrådet 

under Magnus en fastere ordning enn det før hadde hatt.  

Det som fylte hans regjering var et lovgivings- og organisasjonsarbeid så omfattende som kanskje 

ingen annen regjering i Norges historie kan oppvise maken til. Det som var formålet med dette, 

var å skape rettslikhet over hele landet. Den såkalte ”hirdskråa” som vel kan kalles Norges første 

grunnlov, ble vedtatt på stormannsmøter 1273. Landsloven, som bygger på de gamle Gulating-, 

Eidsiva-, Frosta- og Borgatingslovene, og kanskje da speilet Gulatingloven, ble vedtatt på Gulating 

i 1273, på Frostating i 1274 og i 1276 på Eidsiva- og Frostating. I 1280 ble den nye landsloven også 

sendt til Island. I sammenheng med landsloven ble det utarbeidet en felles lov for de norske 

byene, en såkalt Bjarkøyrett, som ble vedtatt i Bergen 1276.  

 

Det er unektelig at Magnus’ politikk på flere punkter inneholder spirer til kommende strid, da 

han overlot til sine ettermenn flere uløste spørsmål. Men han grunnla mye mer av positiv, 

byggende rett enn kanskje noen annen norsk konge, noe han selv skal ha mye av æren for.  

Magnus døde i Bergen 9/5 1280 og ble gravlagt i St. Olavs franciskarerkloster der i byen. Dronning 

Ingeborg overlevde ham til 1287.  
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Landloven var en lov for hele landet som ble 

innført av Magnus Lagabøter i 1274. 

Illustrasjonen øverst til venstre viser Magnus 

Lagabøter som gir loven til en lagmann. 

Teksten er prologen til Landloven. Bildet er 

fra lovboka Codex Hardenbergianus fra 1300-

tallet. Manuskriptet finnes i Det kongelige 

danske bibliotek i København.   
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Torgils Sprakalegg 
 

Torgils Sprakalegg (ca 980 – ca 1000) 

Født ca 980, død omkring 1000 – 1005. Han var far til: 

(1) Ulv Jarl, død 1026, gift med Estrid Svensdatter. 

(2) Eilaf Torgilsson, vikingehøvding. Deltok sammen med Thorkil den Høye og 

jarl Heming i et angrep på England i 1009. 

(3) Gyda Torgilsdatter, gift med angelsakseren Godwin. 

 

Han var sannsynligvis av Harald Gormsson bestemt til hans ettermann, og må altså 

hatt fordring på Danmark, foruten på Sveriges krone, altså medbeiler av Olav 

Sigurdsson. 

 

Ulv Jarl ( – 1026) 

Gift med Knuts søster Estrid Svendsdatter. De hadde barna: 

(1) Asbjørn Estridsson 

(2) Avend Estridsson. 

 

Ulv tilhørte den kretsen av vikingehøvdinger som deltok i Knut den Stores erobring av 

England, og som Knut fortsatt forsøkte å beholde loyaliteten fra ved sin gods- og 

ekteskapspolitikk.  

Estrid Svendsdattere ble i sin barndom bortlovet til hertug Robert av 

Normandie, antagelig samtidig med Knuts tronbetigelse i England og hans ekteskap 

med dronning Emma (som var søster til hertug Roberts far Richard III).  

Dette var muligens et ledd i den danske-engelske utenrikspolitikken, og Estrid ble oppdratt i 

Normandie. Uvisst av hvilken grunn ble det ikke noe av dette ekteskapet.  

Ulf oppholdt seg i England inntil 1020-22 uten å spille noen fremtredende rolle, men på et 

tidspunkt etter 1023 har han avløst den betydeligste av Knuts jarler i England, Thorkil den Høye, 

som regent i Danmark og som formynder for Hardeknut. Da Knut i 1026 sto overfor en koalisjon 

av den norske og svenske konge, sluttet Ulf og Eilaf, broren, seg til fienden, og kort tid etter lot 

Knut Ulf drepe i Roskilde domkirke i 1026. Knut måtte da utrede et stort godskompleks i 

mannebot som Estrid log gå videre til kirken, og hun log også bygge den første steinkirken til 

avløsning av den domkirken som Ulf ble drept i. Estrid ble minnet i Roskilde gjennom hele 

middelalderen som en av domkirkens stiftere. Hennes ben hviler i en av pillegravene i 

domkirkens kor, og de viser at hun har vært en høy, staselig kvinne, men med en eiendommelig 

skjevhet i holdning og bygning. Hun spilte en betydelig rolle under sin og Ulfs sønn Svend.  

 

Svend Estridsson (ca 1020 – ca 1074) 

Født ca 1020, død 28/4 1074 (76?).  Han ble begravet i Roskilde domkirke. Av kongens illegitime 

barn nevnes: 

(1) Eirik Eiegod, død 1103, gift med Bodil. 

(2) Benedict Svendsson, død 1086, drept sammen med broren Knut i Odense. 

(3) Knut Svendsson, død 1086, drept sammen med broren Benedict i Odense. 

(4) Bjørn Svendsson, drept i Normandie ca 1100 i følge Saxo, av en bonde. 

(5) Ubbe Svendsson. 

(6) Sigrid Svendsdatter, gift med obodritterfyrsten Gotskalk. 

 

Da Hardeknut i 1042 var død uten arvinger overtok den norske kong Magnus tronen i Danmark, 

men imot ham reiste Knut den Stores søstersønn Svend sitt krav på landet. Det lyktes ham ikke å 

sikre seg herredømmet før Magnus’ død i 1047, selv om han i tider greide å fordrive Magnus fra 

deler av riket, særlig da Skåne. Etter Magnus’ død synes Svend å ha vunnet anerkjennelse i resten 

av riket, men han måtte enda i mange år verge seg mot Harald Hardråde som gjorde krav på arven 
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etter Magnus. Svend fremstilles som den bestandige taper i disse kampene, men betydningen av 

hans nederlag bør ikke overdrives; de hindret ikke hans faktiske utøvelse av kongemakten innad 

og utad i riket, og et påstått tolvårig eksil i Sverige synes usannsynlig. En avsluttende kamp mot 

Harald fant sted ved Nisåen i 1062, og kort etter ble det sluttet en varig fred hvor hver beholdt 

sine respektive riker. I 1069 støttet Svend sin bror Asbjørn i et forsøk på å erobre England, men 

det er uvisst om han deltok selv. Asbjørn skal ha latt seg kjøpe bort av Vilhelm Erobreren og 

derfor være dømt fredløs av Svend.  

Svend var gift med Gunhild Svendsdatter, en slektning av ham i 4. ledd. Et slik ekteskap 

var etter kirkens mening, blodskam. Erkebiskoop Adalberg av Hamburg-Bremen, som den danske 

kirken hørte inn under, krevde ekteskapet oppløst og tvang med pavens hjelp gjennom en 

skilsmisse, sannsynlig kort etter 1050. I følge Adam av Bremen, som hadde nær kontakt med 

kongen, var Svend svært misfornøyd med dette, og det kan overraske kirken, som hadde sterk 

bruk for kongen får å bli etablert i Danmark, ville risikere samarbeidet med ham for denne sakens 

skyld, men nettopp Leo IX (1049-54) var en ivrig reformpave, og han forbød på samme tid hertug 

Vilhelm av Normandie å gifte seg med sin utkårede Matilda. Etter skilsmissen tok Svend ingen ny 

dronning, men hadde en rekke skiftende friller som ble mødre til hans mange sønner og døtre.  

Da man etter nordisk rett ikke skilte mellom ekte- og uektefødte aringer kunne alle 

Svends sønner gjøre krav på arven av ham. Allerede i erkjennelsen av sitt eget arvekravs svakhet 

hadde Svend søkt kirkelig legitimasjon av sin makt idet han søkte å fremstille seg selv som Harald 

Blåtanns etterfølger, og å få Harald, som hadde kristnet danene, helgenkåret. For å sikre 

arvefølgen etter sin død sendte han en av sine sønner til Rom så paven kunne salve og vie han til 

konge. Denne fremgangsmåten var allerede benyttet i flere europeiske land. Den utvalgte døde 

imidlertid underveis, og i stede fulgte Svends sønner hverandre på tronen etter alder. Flere kilder 

forteller at Svend hadde inngått denne avtalen med dem.  

Det foreligger kun et ganske sparsomt kildemateriale til Svends regjering. Han begynte 

som vikingehøvding og måtte erobre sitt rike i konkurranse med andre, og han sluttet som 

hersker over en stat han kunne gi i arv til sine sønner, men en kan ikke følge hans utvikling og 

måten han skaffet seg grep om landet og utviklet dets administrasjon. Kun på to områder; 

kirkeorganisasjon og mytevesen, har en kunnskap om. Da Svend tiltrådte riket var det delt i tre 

stift som lå under erkestiftet Hamburg-Bremen, men allerede under Pave Leo IX ble det diskutert 

muligheten for opprettelsen av et eget dansk erkebispesete. Disse forhandlingene endte imidlertid 

resultatløst. Omkring 1060 ble stiftene reorganisert og antall stift øktes. Initiativet til dette kom 

klart fra kongen; han ledet denne utviklingen med et klart blikk for den gamle forbindelsen 

mellom imperialisme og misjon, og arbeidet for å skape en uavhengig dansk kirke med direkte 

forbindelse til Rom. Erkebiskop Adalberg var en periode riksforstander og slik i like høy grad 

rikets som kirkens representant. Også det danske myntvesen forsøkte Svend å reformere, men det 

synes ikke som han fullt ut lyktes i å få gjennomført monopolmyntsystemet. Hans mynter viser en 

påvirkning fra mange sider, den tidligere dominerende angelsaksiske innflytelsen ble supplert 

med mynter med bysantiske trekk og med en rekke mynter hvor myntemesterens navn ble 

skrevet med runer. I god overensstemmelse med Svends kirkepolitikk romer mange av hans 

mynter kristen propaganda. Svend hadde i tillegg til sine politiske evner også boklig kunnskap. 

Svend ble begravd i Roskilde domkirke. En undersøkelse av hans jordiske rester har vist at 

han var kraftig og usedvanlig høy og sannsynligvis hatt en haltende gange. 
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Erik Eiegod ( – 1103) 

Født i Slangerup. Han var gift med Bodil Trugostdatter og fikk sønnen: 

(1) Knut Lavard, født ca 1100, død omkring 1131. Gift med Ingeborg av Russland. 

 

Med andre kviinner fikk han barna: 

(1) Harald Eriksson. 

(2) Benedikt Eriksson. 

(3) Erik Eriksson. 

(4) Ragnhild Eriksdatter, gift med Håkon Jyde. De fikk sønnen Eirik Lem (Dansk konge) som 

var far til Magnus Eiriksson.  

 

Erik var i broren Knut den Helliges regjeringstid blitt innsatt av ham som jarl over Sjælland. Da 

Knut ble drept i 1086 og Oluf valgt til Konge, flyktet Erik til Sverige av frykt for hevn fra Olufs side 

på grunn av Eriks støtte til Knut. Etter Olufs død i 1095 ble Erik kalt hjem og valgt til konge. 

Tilnavnet Ejegod er antagelig en forvanskning av en eldre form, egod fra norrønt ægóðr, 

«eviggod» eller «den alltid gode», med samme forstavelse som emune. 

I sin regjeringstid satte Erik mye inn på å samarbeide med kirken. Han innkalte kort før 

1100 benediktermunker fra det engelske klosteret Evesham til klosteret i Odense, og det var 

sikkert også ham som fikk innsatt den engelske kanniken i Lund, Hubald, som biskop i Odense. 

Eriks interesse for engelsk kirkeliv er vel grunnen til at han og dronning Bodil finnes opptegnet i 

Durham katedrals minnebøker. Erik skal ha oppført fem stenkirker. Av stor betydning var at Erik 

ved personlig innsats hos paven oppnådde at denne helgenkåret broren Knut, noe som betød en 

styrking av Eriks egen og hans etterfølgers kongemakt. Med dette var det skapt forutsetninger for 

Eriks andre vesentlige innsats på det kirkepolitiske område; opprettelsen av et selvstendig 

erkebispesete i Danmark. Hele Norden ble 1103-04 løsrevet fra den manburske kirkeprovinsen 

som et selvstendig erkeskift med Asser som erkebiskop med sete i Lund. Pavens ønske om å 

unngå tysk dominans gjorde ham velvillig innstilt til det danske ønsket, som ble fremsatt 

personlig av Erik overfor område; opprettelsen av et selvstendig erkebispesete i Danmark. Hele 

Norden ble i 1103 – 04 løsrevet fra den hamburske kirkeprovinsen som et selvstendig erkeskift 

med Asser som erkebiskop med sete i Lund. Pavens ønske om å unngå tysk dominans gjorde ham 

velvillig innstilt til det danske ønsket, som ble fremsatt personlig av Erik overfor pave Pascalis, da 

Erik sammen med Bodil var på vei gjennom Italia på pilgrimsferd til det hellige land, som han 

aldri nådde. Som motkrav har paven stilt innførelse av tiendebetaling, noe som ikke kan 

dokumenteres gjennomført før 1135, samt betalinga av Peterspenger direkte til ham. På det 

utenrikspolitiske området synes Eriks regjeringstid å være preget av stadige kamper med 

Venderne.  

Vurderingen av Eriks person i de middeladerlige kilder er overveiende positiv. Det 

islandske skadekvadet Eiriksdråpa fra 1104, hyller Erik som nordisk og kristent kongeideal. Kun 

Rosenkildekrøniken fra omkring 1140 viser en negativ holdning til Erik, som ”fandt paa mange 

ubillige og uretfærdige love”. Det er vanskelig å slutte noe sikkert om Eriks personlighet ut fra et 

kildemateriale som er sterkt tendensiøst.  

Erik dro ut på pilgrimsreisen sammen med sin dronning Bodil, til Rom, Bysants og 

Jerusalem i 1102-03. Han døde før de var kommet helt frem, på Kypros 10. juli 1103. Bodil fortsatte 

til Jerusalem, hvor hun døde samme år på Oljeberget.  

  

https://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8nt
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Knut Lavard 

Knut skal være født 12. mars i et ukjent år 1095 – 1100 i Roskilde. Han var gift omkring 1116 med 

Ingeborg av Novgorod, og hadde barna: 

(1) Valdemar den Store. 

(2) Kirsten Knutsdatter. 

 

Han ble etter farens tidlige død satt til oppfostring hos Skjalm Hvite i Fjenneslev, og oppholdt seg 

senere i en årrekke hos sakserhertugen Lothar (tysk konge 1125 – 37). Etter hjemkomsten ble han 

av kong Nils (farens bror) anerkjent som grensejarl i Slesvig hvor han som driftig byherre fremmet 

Slesvigkjøpmennenes handel. Som jarl var han stadig i grensestridigheter med sin fetter, 

obodritterfyrsten Henrik, og dennes sønner. Og da disse kort tid etter døde, fikk han i 1129 som 

len av kong Lothar herredømmet over obodritterområdet med tittel av knes (fyrste, konge). I sine 

siste år forrenet han på dette viset det slesvigske området under kong Nils med tittel av hertug 

(dux) og det tysk-slaviske obodritterriket som knes under den tyske kongen. Det oppstod snart et 

stadig voksende motsetningsforhold til kongen, og han sønn Magnus, fordi de betraktet ham som 

en farlig medbeiler til kongetronen når den gamle kong Nils døde. Rivaliteten førte til at Magnus 

dannet en sammensvergelse mot Knut, og at han selv ved svik drepte han ved Haraldsted 7. 

januar 1131. At kong Nils log sønnens udåd forbli upåtalt vakte harme hos erkebiskop Asser, og 

Knuts bror Erik Emune innledet straks en borgerkrig som varte de neste tretti år.  

Så snart Erik Emune oppnådde den danske kongemakten i 1134, gikk han i gang med å 

forberede brorens helgenverdighet. Det ble knyttet mirakler til martyren, og engelskmannen 

Robert av Ely skrev den eldste helgenbiografien. Knut ble kanonisert ved en pavelig bulle av 8. 

november 1171.  
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Valdemar den Store (1131 –1182) 

Født 14. januar 1131, død 12. mai 1182 i Vordingborg. Han  ble begravd i Ringsted Sankt 

Bendts kriske i Danmark.Han ble gift i 1157 med Sophie av Novgorod. Sophie døde i 

1198. De fikk barna:  

(1) Ingeborg Valdemarsdatter, født ca 1175 og døde ca 1237.  

(2) Knut den Sjette. 

(3) Richiza, død 1220. 

(4) Valdemar Sejr. 

Han fikk en sønn med en frille som het Tove, et ukjent forhold.  

(1) Christoffer, født 1150, død 1173 

Valdemar hadde også døtrene 

(1) Helen, død 1233. Gift i 1202 med Henrik Løves sønn Vilhelm den tykke og ble 

hertuginne av Luneburg. 

(2) Sophie, gift i 1181 i Slesvig med grev Sigred II av Orlamunde i Thuringen. 

 

Valdemar ble oppforstret hos farens venn, den sjællandske høvding Aaser Rig.  

Da Sven Grathe i 1152 hadde tatt sitt kongerike i len av den tyske keiser og forpliktet 

seg til å forsørge både Knud Magnusson og Valdemar med deler av riket (Valdemar 

var antagelig allerede gjordt til hertug av Slesvik, farens gamle embete), gikk Valdemar 

til det oppsiktsvekkende skritt å knytte seg slektsmessig til Knud, idet han trolovet seg 

med dennes halvsøster. Sven måtte snart dra til Tyskland for å søke støtte, og i 1154 tok 

Knud og Valdemar kongsnavn samtidig. Da Sven med tysk støtte vendte tilbake i 1157 

meglet stormennene til forlik, som gikk ut på å dele riket i tre; Knud skulle ha 

Sjælland, Sven Skåne og Valdemar Julland, men det kom snart til en avgjørende 

konfrontasjon til Valdemars fordel. Ved et forliksmøte og påfølgende gilde i Roskilde 

9/8 1157 lot Sven sine menn angripe sine to medkonger. Knud ble drept og Valdemar 

flyktet, lettere såret. 23/10 1157 mødtes disse p åny på Grathe hede syd for Viborg hvor 

Valdemar seiret og Sven ble drept under flukten.  

Valdemars første betydningsfulle handling etter oppnåelsen av 

enekongedømmet var å anskaffe Asser Rigs sønn, Absalon, Roskilde bispestol da 

denne ble ledig i 1158. Det er ingen tvil om Absalons store innflytelse på den nyordning 

riket kom til å undergå i Valdemars regjeringstid etter europeisk, og da særlig fransk, 

modell i hoffhold og administrasjon (særlig da kirkebygging og kansellipraksis), og 

ingen danske var på dette tidspunkt bedre rustet til dette enn Absalon.  

 

Valdemars kongedømme møtte i de første årene en kraftig innenlandsk opposisjon, selv om alle 

offisielle fremstillinger skjuler alvoret i situasjonen. Overleveringen fra valdemars nære ettertid 

fremhever tre bedrifter, nemlig at han som den første undertvang og omvendte rygboerne, at han 

forsterket Danevirke med en teglstenmur og at han oppførte borgen på Sprogø. Den sistnenvte 

kan ha hatt en særlig betydning i forsvaret mot Vendernes angrep og omtalen kan omfattes som 

en henvisning til det riksomfattende borgbyggeriet Valdemar satte i gang.  

Valdemar forsøkte å gjøre kongemakten av Guds nåde arvelig i sin slekt ved å tidlig la sine 

krigere hylle sønnen Knud den Sjette, et mål som aldri fullt ut ble nådd, selv om det sepresenterte 

en stor fremgang for den kongelige dynastipolitikk den dobbelte kirkefesten i Ringsted 25/6 1170 

hvor Knud Lavard ble helgenkåret og Knud den Sjette ble kronet og salvet til konge.  

Valdemar bygget opp en effektiv administrasjon som blant annet hvilte på borgene og 

kongsgårdene rundt om i riket, og han reformerte lensvesenet. Befolkningens skatteevne synes å 

ha vært betydelig, og at det er rimelig å anta at Valdemars regjerningstid var en økonomisk 

oppgangstid da folketallet steg og utenrikshandelen utviklet seg.  

  

 

Torgils 

Sprakalegg 

Valdemar av Novgorod 

gm. Richitza av Polen 

| 

Sophie av Novgorod 

gm. Valdemar den Store 

| 

Valdemar Seir  

(Torgils Sprakalegg) 

gm. Berengaria av 

Portugal 

| 

Erik Plovpennig  

Gm. Juta av Saksen-

Lauenburg 

| 

Ingeborg (Sverreætten) 

 
 

 

Torgils 

Sprakalegg 

Ingeborg av Novgorod  

(Rurik) 

gm. Knut Lavard  

(Torgils Sprakalegg) 

| 

Valdemar den Store 

gm. Sophie av Novgorod 
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Valdemar Seir (ca 1170 – 1241) 

Født omkring 24. juni 1170, død 28. mars 1241 i Vordingborg. Han  ble begravd i Ringsted Sankt 

Bendts kriske i Danmark. Gift første gang med Dagmar som døde 24. mai 1212 i Ribe, datter til 

Ottokar I av Bøhmen og Adela av Meissen. De fikk sønnen:  

(1) Valdemar den Unge. 

Gift andre gang i mai 1214 med Berengaria av Portugal, og fikk barna: 

(1) Erik Plovpenning. 

(2) Abel Valdemarsson, død 1252. 

(3) Christoffer I. 

(4) Sophie Valdemarsdatter, død 1247. 

I tillegg hadde han barna: 

(1) Knut Valdemarsson, født ca 1205 og død ca 1260. 

(2) Niels Valdemarsson,, død 1218.  

 

Valdemars imponerende erobring av Nordalbingien ( grevskapene Holstein og Ratzburg, byene 

Lubeck og Hamburg) var i det vesentligste over da han ble dansk konge. Den er et resultat av den 

politikk han hadde ført som hertuug av Slesvig, kanskje siden tiltredelsen i 1187, men særlig etter 

keiser Henrik VI’s død i 1197. 

Valdemar etterfulgte sin barnløse bror Knud den Sjette på tronen uten på forhånd å være 

designert eller hyllet. Dette, sammen med den betydelige utvidelsen av det danske kongerikets 

maktsfære, som ble gjennomført i han sregjeringstid, tillot han etter kroningen i Lund i 1202 å 

gjennomføre en selvstendig videreutvikling av den danske kongsmaktens selvforståelse som ble av 

den største betydning de neste ca 200 års regjeringsutøvelse. Valdemar understreket enda 

sterkere enn sin far, hvorledes kongemakten sto som øverste myndighet i hans kristent 

oppbyggende stat. Dette fant uttrykk i den den fremgangsmåte som ble fulgt da Valdemars eldste 

sønn av samme navn ble gjort til medkonge i farens levetid og dermed utpektes til hans 

etterfølger.  

Noe av det første Valdemar gjorde etter sin tronbestigelse, var å søke å utnytte de tyske 

fyrsters brytninger omkring konge og keiserverdigheten, uten å miste pavestolens gode vilje. Da 

pave Innocens III i 1212 gjorde Henrik VI’s sønn Fredrik II til tysk-romersk keiser mot welferen 

Otto av Braunschweig var Valdemar blandt dem som straks støttet Fredrik II. Valdemar fikk til 

gjengjeld i 1214 dennes avstelse av de keiserlige høyhetsrettigheter over landene nord for Elben og 

Elde og i 1215 gjorde keiser Otto angrep på Danmark, men Valdemar vant over dem. I de første 

tyve år av sin regjeringstid var Valdemar til stadighet med hæren i Nordtyskland med det formål å 

sikre sitt maktområde uten å være nødt til å utvide det. Natten til 7. mai 1223 gikk det galt; da ble 

Valdemar og hans sønn Valdemar den Unge fanget under en jakt på Løy av grev Henrik av 

Schwerin, under påskudd av et mellomværende om eiendomsdisposisjonene i forbindelse med 

prinsesse Oda av Schwerins ekteskap med grev Niels, men i virkeligheten en aksjon som hadde 

støtte i en koalisjon av tyske fyrster som hadde keiser Fredrik II’s tilslutning. De mecklenburgske 

og pommerske vasaller falt fra Valdemar, og Nordalbingien gikk tapt, selv om Albrecht av 

Orlamunde tappert forsvarte besittelsen på Valdemars vegne. 25. desember 1225 kom Valdemar fri 

av fangeskapet mot en stor løsesum, sønnen slapp fri fire måneder sendere.  

Valdemars umiddelbare reaksjon var et stort forsøk på i et enkelt fremstøt å vinne alt det 

tapte tilbake, eller i alle fall det meste av det. Det mislyktes han i med nederlag i slaget ved 

Bornhøved i juli 1227 og kongen oppga ethvert videre forsøk. Han konsentrerte seg i den siste del 

av sin regjeringstid om den innenlandske konsolidering av makten.  
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Erik Plovpenning (1216 – 1250) 

Født i 1216, død 10. august 1250 på Slien. Begravd først i Slesvig, siden i Sankt Bendts kirke i 

Ringsted. Han ble gift 9. oktober 1239 med Jutta av Sachsen, og de fikk barna: 

(1) Agnes Eriksdatter, født 1249, død ca 1290. 

(2) Ingeborg Eriksdatter, født ca 1244, død ca 1287. 

(3) Jutta Eriksdatter, født ca 1249, død 1284. 

(4) Sophie Eriksdatter, død 1252 

 

Erik ble allerede i 1216 utnevnt til hertug av Jylland, og avløste i 1226 – 1230 sin eldre halvbror 

Valdemar den Unge som gissel for løsesummen til grev Henrik av Schwering og etterfulgte ham 

som farens medkonge, kronet av erkebiskop Uffe i 1232. Ekteskapet med den sachsiske 

hertugdatter knyttet ham til tysk politikk, og som det fremgår av den tyske dikter Reinmar von 

Zweters dikt, ble han foreslått til tysk konge, noe som ble avvist fra dansk side i 1240. Ved farens 

død i 1241 ble han enekonge. Eriks tiårige regjering innledet en periode i dansk historie med uro 

og stridigheter; det skyldtes at han var på vakt overfor kongeætlingers og kirkens stigende velde. 

Tre ganger reiste broren, hertug Abel av Sønderjylland krav om større makt og innflytelse i 

hertugdømmet og kongeriket. Etter en fredsavtale mellom brødrene i 1250 ble Erik etter 

forliksfesten overfalt av Abels menn, drept og i likhet kastet i Slien. 

 

Etter Eriks død giftet Jutta seg igjen med Grev urchard av Rosenburg, borggreve av Magdeburg. 

De fikk datteren:  

(1) Sophie, død omkring 1325/26. Gift med Erik Eriksen Langbein. 

 

Juttas enkesete må ha vært Skaderborg, for det var herfra hun laget munkene i Øm kloster, som 

også var gjenstand for kongemaktens forfølgelse.  
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Ladejarlene 
 

Sigard Grjotgardsson (ca. 726 – 775) 

Levde antagelig omkring 775. Han var far til: 

(1) Signy Sigardsdatter, født omkring 744, død omkring 799. Gift med Harald 

Trondsson. 

 

Han var søskenbarn til Sølve Høgnesson og Hild Mjove. Stamtavlen til Sigard angis 

slik: 

1. Grjotgard på Nordmøre. 

2. Salgard. 

3. Grjotgard, konge på Nordmøre.  

4. Sigard. 

 

Trond Haraldsson  

Trond var far til: 

(1) Harald Naumalajarl, gift med Signy Sigardsdatter. 

 

Hans avstamning angis slik: 

1. Seming, levde ca. 300. 

2. Godhjalt, levde ca. 325. 

3. Sverdhjalt, levde ca. 350. 

4. Hoddbrodd, levde ca. 375. 

5. Himileig, levde ca. 400. 

6. Vedrhall, levde ca. 425. 

7. Håvard Handramme, levde ca. 450. 

8. Godgest, levde ca. 475. 

9. Hemgest, levde ca. 500. 

10. Gudlaug, levde ca. 525. 

11. Gyllaug, levde ca. 550. 

12. Mundil Gamle, levde ca. 575. 

13. Herse, levde ca. 600. 

14. Brand Jarl, levde ca. 625. 

15. Brynjolf, levde ca. 650. 

16. Baard, levde ca. 675. 

17. Hergils, levde ca. 700. 

18. Haavard, levde ca. 725. 

19. Harald Trygil, levde ca. 750. 

20. Trond Haraldsson. 

 

Harald Trondsson Naumdølajarl 

Harald skal ha vært gift med datter av kongen på Nordmøre, Signy Sigurdsdatter. De hadde 

sønnen: 

(1) Herlaug Haraldsson Jarl. 

 

Herlaug Haraldssønn  

Levde omkring 825, var far til: 

(1) Grjotgard Herlaugssønn Jarl. 

 
Grjotgard Herlaugssønn 

Grjotgard hadde sønnen: 

(1) Håkon Jarl. 

 

Ladejarlene 

Grjotgard på Nordmøre 

| 

Salgard 

| 

Grjotgard, konge på 

Nordmøre 

| 

Sigard Grjotgardsson 

| 

Signy Sigardsdatter 

| 

Herlaug Haraldsson 

| 

Grjotgard Herlaugsson 

| 

Håkon Jarl Grjotgardsson 

den eldre 

| 

Grjotgard Håkonsson 

den eldre 

| 

Håkon Jarl Grjotgardsson 

den yngre (Ladejarlene) 
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Han hadde sin hovedgård på Svelven innenfor Agdenes. Der ble han drept av en berserk og der 

vises hans gravhaug. Også på den andre siden av fjorden (Trondheimsfjorden) må Haaløyg-jarlene 

ha hatt makt, for de kalles siden yrnernes eller ørlendernes jarler. Ved midten av det 9. århundre 

var han herre over innseilingen til Trondheimsfjorden sammen med sin sønn.  

 

Håkon Jarl Grjotgardssønn den eldre 

Døde omkring 900. Han hadde bl.a. barna: 

(1) Aasa Håkonsdatter, gift med Harald Hårfagre. 

(2) Grjotgard Håkonsson. 

 

Håkon var av gammel og mektig jarleætt fra Hålogaland og Nordmøre. Han sluttet seg med en 

stor hær til Harald Hårfagre, da denne på sitt tog kom ned i de trondhjemske bygdene, og etter 

erobringen av Trøndelag fikk han denne landsdelen som len. Han tok bolig på Lade i nærheten av 

Nidaros. Derav fikk han og hans etterkommere navnet ”Ladejarlene”.  

Da han også fikk Førdafylke i len, samt Sogn, var han den mektigste mann i Norge nest etter 

kongen, men erhvervelsen av de siste lenene kostet ham livet. Da han ville fordrive jarlen Arne 

Mjove, den tidligere jarlen der, kom det til et slag i Staangfjorden hvor Håkon falt og Atle ble 

dødelig såret omkring 900. Håkon kom, som det heter, ”udenfra Ørlandet”. Han og hans far var i 

midten av det 9. århundre herrer over innseilingen til Trondheimsfjorden og hadde altså 

nøkkelen til Trøndelag. Han var visstnok, da Harald kom nordenfjells, høvding over hele kysten, 

fra Lofoten til Nordmøre. 

 

Grjotgard Håkonsson den eldre 

Han var far til: 

(1) Håkon Jarl. 

 

Håkon Jarl Grjotgardssønn den yngre 

Han var far til: 

(1) Sigurd Ladejarl 
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Sigurd Håkonsson Jarl ( – ca. 962) 

Død omkring 962-963. Sigurd var gift med Bergliot Toresdatter og de fikk sønnen: 

(1) Håkon Ladejarl. 

 

Han inntok under kong Håkon den Godes regjeringstid en innflytelsesrik stilling som 

kongens venn og rådgiver. Han søkte særlig å megle mellom konge og folk under 

kongens fryktesløse forsøk på å innføre kristendommen. Da Erikssønnene var kommet 

til makten, ble han på en lumsk måte overfalt av dem på Aglo i Stjørdalen og 

innebrendt sent på høsten 962, av Harald Gråfell og hans bror Erling.  

 

Håkon Sigurdsson Jarl (ca. 937 –  995) 

Født ca. 937. Sammen med Tora Skagesdatter fikk han barna: 

(1) Svein Håkonsson Jarl, gift med Holmfrid Eriksdatter.  

(2) Bergljot Håkonsdatter, gift med Einar Tambarskjelve.  

 

Håkon ble kalt ”den mektige”. Han ble hersker over Trøndelagen etter drapet på faren 

ifølge et forlik med Eirikssønnene. Året etter begav han seg til den danske kongen, 

Harald Blåtann, med hvem han – etter å ha drept Gullharald omkring 965 – fulgte på 

hans tog til Norge, fikk hele det nordenfjeldske i len av den danske kongen, men 

gjorde seg senere uavhengig. Håkon ble myrdet av sin trell, Kark, i februar 995. 

 

Svein Håkonsson Jarl ( – 1016) 

Død 1016. Gift omkring 996 med Holmfrid Eriksdatter av Sverige. De fikk datteren: 

(1) Gunhild Svendsdatter, født ca 1015, død etter 1056). Gift første gang med Anund Jacob av 

Sverige. Gift andre gang omkring 1050 med Sven Olufsson av Danmark.  

 

Sven bega seg i 995 sammen med sin bror Erik Jarl, til den svenske kongen Olav Skøtkonung, som 

forlenet ham med en del av det nordenfjeldske Norge han hadde fått etter slaget ved Svolder, 

flyktet til Sverige etter å være overvunnet av Olav Haraldsson ved Nesjar i 1016. 

  

 

Ladejarlene 

Harald Hårfagre 

(Ynglinge) 

| 

Ingebjørg Haraldsdatter 

gm. Håkon 

Grjotgardsson Ladejarl 

(Ladejarlene) 

| 

Sigurd Håkonsson Jarl 

gm. Bergljot Toresdatter 

| 

Håkon Sigurdsson Jarl 

gm. Tora Skagesdatter 

| 

Svein Jarl Håkonsson 

gm. Holmfrid Eriksdatter 

(Eirik Edmundsson) 

| 

Gunhild Sveinsdatter  

(Eirik Edmundsson) 
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Ynglingeætten 
 

Ynglingeætten var ifølge sagntradisjonen en svensk og norsk kongeslekt, med sete 

i Uppsala. Navnet Ynglinger fikk de fordi de angivelig stammet fra guden Frøy, også kalt 

Yngve. De eldste slektsleddene må regnes som mytologiske.  Til grunn for opplysningene 

om Ynglingeætten ligger den norske skaldenTjodolv fra Kvines dikt Ynglingatal.  

 

Gudrød den gjeve Veidekonge  

Han var far til: 

(1) Haldan Svarte. 

 

Gudrød var norsk småkonge første halvdel av 800-tallet. I følge Snorre var han konge 

over Vestfold og Romerike. Han drepte kongen av Agder, hærtok og ektet hans datter, 

Åsa. Han ble drept av Åsas trell. 

 

Halvdan Svarte (ca 819 –  

Født omkring 810, død før 850. Han var far til: 

(1) Harald Hårfagre, etter tradisjonen den første konge over hele Norge.  

 

Norsk småkonge som levde på 800-tallet. Det vi vet om Halvdan stammer fra den tradisjon som 

ble nedskrevet av Snorre og andre islendinger på 1100- og 1200-tallet. Sagaens opplysninger om 

Halvdan er delvis sagnaktige og ofte motstridende. Men sagaene samstemmer om at han, 

gjennom sin far Gudrød Veidekonge, tilhørte den norske gren av Ynglingeætten, en kongeætt som 

skal ha hatt herredømme over Vestfold og Vest-Opplandene. Det er også samsvar i sagaene om at 

han var far til Harald Hårfagre og at han endte sitt liv da han kjørte gjennom isen 

på Randsfjorden. Halvdans og Haralds tilknytning til småkongene i Vestfold er imidlertid blitt 

benektet i nyere forskning 

Tilnavnet ”Svarte” fikk han på grunn av sitt svarte hår. Han var norsk småkonge på 800-

tallet. Døde da han kjørte gjennom isen på Randsfjorden.  

Halvdan nevnes bl.a. i Heimskringla av Snorre Sturlasson på 1220-tallet;  

 
Halvdan var vintergammel, da hans fader faldt. Aasa, hans moder, fór strax med 

ham vester til Agder og satte sig saa der i det rige, som hendes fader havde havt. 

Der voxte Halvdan op og blev snart stor og sterk og sorthaaret; han blev kaldt 

Halvdan Svarte. 

 

Snorre angir at Halvdan Svarte var sønn av Gudrød Halvdansson Veidekonge den gjeve og Åsa 

Haraldsdatter, og bror til Olav Geirstadalv Gudrødsson.  

 

Harald Hårfagre (omkring 850 – ca 933) 

Norsk konge omkring 865 – 933. Han fikk svært mange barn med flere kvinner; med Åshild 

Dagsdatter fikk han: 

(1) Ingegerd Haraldsdatter, gift med Halvdan Jar.  

 

Etter tradisjonen var han den første konge over hele Norge, rikssamleren som alle senere 

tronkrevere hevdet å nedstamme fra. Tilnavnet ”Hårfagre” fikk han fordi han skal ha nektet å 

klippe hår og skjegg før rikssamlingen var gjennomført. Etter sin far arvet han Vestfold, 

Opplandene og Sogn. I forbund med håløygjarlen og Håkon Grjotgardsson vant han innpass i 

Trøndelag og vendte seg så mot Vestlandet. Det avgjørende slaet sto i Hafrsfjord ved Stavanger 

omkring 885. Sagaen forteller at Harald var en streng herre som påla skatt og ”tilegnet seg all 

odel”. Sannsynligvis har det dreid seg om både konfiskasjon av enkelte motstanderes eiendommer 

 

Ynglingeætten 

Ragnar Lodbrok 

| 

Sigurd Orm-i auga 

| 

Åslaug Sigurdsdatter 

gm. Helge den Kvassne 

| 

Sigurd Hjort på Ringerike 

gm. Tyrne Haraldsdatter 

(Gorm den gamle) 

| 

Ragnhild Sigurdsdatter 

gm. Halvdan Svarte  

| 

Harald Hårfagre 

(Ladejarlene, Sigurd Rise) 
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https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85sa_Haraldsdatter
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og løsøre og en mer formell tilegnelse av odelen til Norge. For å sikre sitt rike mot vikingangrep, 

foretok Harald et tog til de skotske øyer og sluttet forbund med kong Athelstan av England.  

Kong Harald etterlot seg flere sønner med forskjellige kvinner. Hvor mange han  

fikk, er ukjent. I Historia Norvegiæ sies det at han hadde 16 sønner. Ågrip og Fagrskinna gir 

navnene på 20 av Haralds sønner. Snorre sier ikke noe om antallet. Etter Historia 

Norvegiæ var Eirik Blodøks den eldste, mens Snorre mente at Guttorm var den eldste. 

Etter Fagrskinna var Eirik blant de eldste og Håkon den gode blant de yngste. 

Til overkonge etter seg utpekte han Eirik Blodøks, født av den danske kongedatter Ragnhild. Han 

ble hauglagt nær Haugesund.  

 

 

  

Sverd i fjell i Hafrsfjord til minne om slaget i 

Hafrsfjord i 872 da Harald Hårfagre samlet 

Norge til ett rike. 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85grip
https://no.wikipedia.org/wiki/Eirik_Blod%C3%B8ks
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_I_den_gode_Adalsteinsfostre
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Kong Eirik Edmundsson 
 

Eirik Edmundsson ( – ca 900) 

Døde omkring 900. Han var far til: 

(1) Bjørn Eiriksson Gamle.  
 

Han var Sveriges første konge fra 859 til 882 med tilnavnet ”Væderhatt”. Han underla 

seg, etter hva som fortelles, først Varmland og Bohusland, og kalte det for deler av 

Vestergøtland. Omtrent på Harald Hårfagres tid underkastet han seg hele Sverige, 

inkludert Gøtland. 

 

Bjørn Eiriksson Gamle ( – ca 956) 

Død ca. 956. Far til:  

(1) Erik Seierssæle. 

 

Han skal ha vært konge i Sverige (Uppsala) i 50 år, fra 882 til 932 og ha blitt 100 år 

gammel. Hans regjering var fredelig og svak. 

 

Eirik den Seierssæle ( – ca 995) 

Død ca. 995. Han var først gift med Sigrid Storraade. De fikk sønnen: 

(1) Olaf Skøtkonung, som sluttet fred med Sven Tjueskjegg.  
 

Senere lot han Sigrid gå og giftet seg med en datter av hertug Mieszko av Polen, 

Gunhild. Sigrid på sin side giftet seg med Sven Tjueskjegg. Før den tid hadde hun 

mange friere, bl.a. Harald Grenske, som hun lot brenne inne, og Olav Trygvasson, som 

etter sagaen skal ha slått henne i ansiktet med sin hanske og kalt henne en hedensk 

kjerring (hun ville ikke la seg døpe). Hun svor hevn, og reiste mot ham et 

fyrsteforbund av Sven Tjueskjegg, sønnen Olaf Skøtkonung og jarlen Erik Håkonsson, 

som felte Olav ved Svolder ca. 1000.  

 

Eirik lå i strid med brorsønnen Styrbjørn, som måtte flykte til Danmark. Her ble Styrbjørn 

høvding i Jomsborg og fikk hjelp av Harald Blåtann slik at han kunne dra i spissen for en mektig 

hær mot sin farbror, som tilføyet ham et fryktelig nederlag i en blodig kamp, hvor Styrbjørn falt i 

982. Etter denne bedriften fikk Eirik tilnavnet ”Seierssæl” og angrep Danmark, som Sven 

Tjueskjegg ble tvunget til å forlate, og Eirik synes nå å ha vært herre også over Danmark til sin 

død. 
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Gorm den Gamle 
 

Hardeknud ( – ca. 850) 

Død ca. 850. Han var far til: 

(1) Gorm den Gamle. 

 

Hardeknud var konge over en del av Danmark 803 – 820. Han ble kalt ”Hardeknud” 

fordi han hadde vært oppfostret hos en underkonge Gorm i Hardesyssel i Jylland. Skal 

ha rådet i Halland (?), Skåne og Sælund, men mistet Viken. Han angis som sønn av 

Sigurd Orm-i-auga, men dette er noe tvilsomt. 

 

Gorm den Gamle (ca 840 – ca 936) 

Født ca. 840, død ca. 936. Han var gift med Tyre Danebot og de hadde sønnen:  

(1) Harald Blåtann. 

 

Han var Danmarks første konge i 860 – 936, idet han samlet Danmark på samme måte 

som Harald Hårfagre samlet Norge.  

 

Harald Blåtann (911 – ca 980) 

Født 911, død 1/11 980 eller 985 i Jomsborg.  Han var først gift med Gyrid Olavsdatter, 

deretter gift med Tove. Han og Tove fikk barna: 

(1) Gunhild Haraldsdatter, gift med Pallig. 

(2) Tyre Haraldsdatter, gift med Olav Trygvasson. 

(3) Sven Tveskjegg. 

 

Harald var konge i Danmark omkring 936. Lot seg døpe ca. 960 og bygget trefoldighetskirken i 

Roskilde. Mot slutten av Haralds regjeringstid stod Svend i opposisjon til faren, og særlig mot 

dennes tyskorienterte kirkepolitikk. I slutten av 980-årene gjorde Svend åpent opprør og fordrev 

Harald. Han ble drept av sin sønn Sven og hans fosterfar Palnatoke.  

 

Svend tveskjegg (ca 963 – 1014) 

Født ca. 963, død 3/2 1014 i Gainsborough i England. Han var gift første gang med Gunhild av 

Polen. De fikk barna: 

(1) Knut den store, dansk og engelsk konge. Gift med Emma av England. 

(2) Harald Svensson, dansk konge. 

(3) Gyda Svensdatter, gift med Eirik Jarl. 

 

Omkring 996 giftet han seg med Sigrid Storråde. De fikk datteren: 

(1) Astrid Svendsdatter, død ca. 1074. 

 

Han hadde i tillegg datteren: 

(1) Gunhild eller Tyra Svendsdatter. 

 

Konge av Danmark omkring 987 og året før sin død var han også i virkeligheten konge av 

England. År 1000 var han også konge i Norge.  
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Hummer  
 
Truls Håberg 

Gift med Ragnilla. De hadde barna:  

(1) Herman Trulsson, født omkring 1445, død 1503. Biskop i Hamar. 

(2) Olof Trulsson. 

 

Olof Trulsson Håberg (ca 1420 – ca 1460) 

Født omkring 1420, død før 1460. Oluf Trulsson på Håberg, Flo sogn, Skarabergs len i 

Sverige fikk tre barn med sin kone, Ingrid Thoresdatter Pytting: 

(1) Thore Pyting (Olufson), gift med Malin Ottersdatter. 1 barn. 

(2) Truls Olufson, født ca 1460, levde 1553. Kantor i Hamar. 

(3) Herman Olufson. 

 

Av nevnte Oluf på Håberg er en bror av biskop i Hamar, biskop Herman Truelsson, 

født ca. 1440. Da en ikke i Norge kan påvise noe godt som har tilhørt biskop Herman 

eller hans foreldre, kan dette forklares ved at de invandret til Norge fra Vestergøtland. 

Hvorvidt familien hadde gods i Sverige vites ikke, da en har for sparsomme 

opplysninger om de unner førnevnte foreldre Truels og hans hustru Ragnilla, som også 

må være biskopens foreldre. Hans våpen finnes på en gravsten ved Vang kirke. Våbnet 

er tverrdelt i øverste felt en knute eller slynget snøre, i nederste felt et skjell.  

 
Truls Olufsson (ca 1455 – ) 

Truls Olufson var født omkring 1455. Han anstas å ha to barn: 

(1) Kristine Trulsdatter, gift med Per Nilsson. Bosatt i Sverige, 3 barn; Truls, Jakob, Anne. 

(2) Oluf Trulsson (Hummer), født ca 1500, Gift med Birgitte Olufsdatter (Skaktavl). 2 barn. 

 

Han var kantor ved Hamar Domkirke. Hr. Trugels cantor er omtalt i innledningen til 

Hamarkrøniken. Det holdtes et møte på Hamar gård 22. juli 1553 og fra domkapitlet måtte ”hr. 

Trugels cantor en mand henved 100 aar”. I det gamle Hamar kan man også finne korskirken. 

”Derhos laa den skiønne gaard som hr. Trugels cantor tilhørte”, heter det i Hamarkrøniken.  

Som katolsk geistlig skulle hr. Trugels leve i ugift stand. Ved reformasjonens innførelse her i 1537 

var han alt for gammel til å gifte seg. Katolske geiselige i Norge hadde imidlertid ofte såkalte 

focaria (følgekoner eller nøklepiker). Cølibat for prester var i Norge påbudt siden året 1237, men 

aldri strengt overholdt. De barn hr. Trugels har hatt må ha vært frukten av et slikt kirkelig sett 

illegitimt ekteskap. Etter den alminnelige rettsoppfatning i f.eks. Danmark og Sverige var slike 

barn ikke arveberettigede til farssiden. Dersom deres far tilhørte en våpenførende slekt fikk de 

heller ikke lov til å bruke slektens våpen eller slektsmerke. Det må være disse forhold som gjør 

det ønskelig for hr. Trugels sønn i 11532 å erverve seg adelsbrev og han får nytt slektsmerke.  

 
Oluf Truelsen Hummer  

Gift med Birgitte Olavsdatter (Skaktavl). De fikk med sikkerhet to sønner, muligens en datter og 

et barn til: 

(1) Laurits Olufsen Hummer, født ca. 1527, død før 7/5 1567. 

(2) Thure Olufsen Hummer, født ca 1530. Gift med Karen Sevaldsdatter. 

(3) Brynhild Olufsdatter Hummer, gift med Kjell Torgeirson. 5 barn. 

 

Oluf var gårdsfogd hos Hamars siste katolske biskop, Mogens Lauritsson. Han fikk den 1. januar 

1532, adelsbrev fra Kong Christian II. Våpenet er en rød hummer med hvitt felt i skjoldet og to 

røde hummerklør ovenpå hjelmen. Han får for seg og sine rette etterkommere frihet og frelse med 

skjold og hjelm. 
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Adlesbrev datert 1.1.1532 av kong Christian 2 

 

Wii Christiern met guds nade Danmarckis Suerigis Norgis Wend- 

is och Gottis Konningh, Hertug wti Sleszuigh i Holsten Stormarn 

och Dytmerschen Greffue wti Oldenburgh och Delmenhorst Gøre 

alle wittherligt ath Wii aff wor søndelige gunst och nade, Szo och 

fore willigh och troo tieniste som thenne breffuiszere oss Elskelige 

Oluff truelssen oss och riigit giordt haffuer och hereffther troligen 

giøre skall och maae, haffue Wii wndt o(c)h giffuitt och met thette 

wort opne breff wnde och giffue hannom och hans echtebørn och 

rette affkomme frihedt och frellse met skiøldh och hielm som her 

wti screffuit och mallet staar, som er en rødh hummer wti ith 

hwytt feld i skiølden, och two rødhe Hummerkloo offuen paa 

Hielmen til hielm tegen. och skall han och hans echte børn och rette 

affkomme haffue nyde bruge och beholde fryheidt och frelse paa 

theris arffue gots och eygdom som andre Riddermendz mend haffue 

her i Worth Riige Norge, Dogh wortt och Kronens bonde gotzs och 

Kiøbstedt gots theroffuer ufforkrencket i alle Made. Och skall 

hand och hans børn och Arffuinghe gøre Oss kronen och Righet til- 

børlighe tieniste nar och huor behouffue giøres huer1 effther theris 

formwe som andre Riddermends mend plege och plichtige ære at 

gøre, och holde theris bønder och tiennere weid Norgis low rett och 

skiell och god gamble sedwanne. Thii forbiude wii alle ehwo the 

helst ære eller were Kundhe Och serdelis wore Embitzmend Lens- 

mend fogeder och alle andre som for wor skyld wille gøre och lade 

forneffnde Oluff truelssen eller hans echte børn och retthe Aff- 

komme her emodht paa forneffnde fryheidt Och frellsse eller paa 

nogit hanss eller theris retthe Arffue godtzs och eygdomme at 

hindre eller hindre lade platzse deelle møødhe wmaghe forfangh 

ath gøre eller i noger madhe ath wfforrette wndher wort Konning- 

lige heffnd och wredhe, Giffuit wti wor Kiøbstedt Obsloa Nytaarss- 

dagh Aar *rc Mdxxxvi2 Wnder wort Signet 

Relator dominus Cancellarius 

 

Hvorledes man enn vil bedømme gyldigheten av dette adelsbrevet som var utstedt av en konge 

som var ute av funksjon, så opptrer Oluf Trulssons to sønner i kildene som godkjente adelsmenn. 

Oluf Trulsson tituleres vebner i en dom datert Hamar 1533. En adelsslekt kan vanskelig tenkes 

uten jordegods, men av gode grunner må man forgjeves lete etter slekten Hummers odelsgods. 

Slekten var svensk, biskop Herman og Truls kantor tok som geistlige visstnok ikke arv i Sverige. 

Derfor kan man heller ikke vente at slekten hummer skulle eie jordegods i Sverige, og dens norske 

jordegods må bli kjøpegods som etter hvert odles i slekten.  

 

Laurits Olufsson Hummer (ca 1527 – ca 1567)  

Kan være født omkring 1527, død før 7. mai 1567. Kun et kjent barn: 

(1) Ingrid Lauritsdatter, gift med Oluf Pedersen. 1 sønn, Laurits. 

 

Laurits er omtalt i Hamarkrøniken i 1537. Da sier krøniken ”saa tog bispen (Mogens Lauritsson) 

med seg en dreng ved navn Lars Hummer, han var hos bispen til hans dødedag i Antvordskov 

kloster”. Hvis en antar at Lars Hummer var ca 10 år gammel, skulle han være født ca. 1527. I 1554 

ble Lars innskrevet ved universitetet i Rostock, men han var ingen flittig student, og var i 1557 

forsvunnet fra universitetet. Under dato 15. mai 1565 får Laurits Hummer, ”vor mand og tjener” 

brev på det første ledige prebende i Norge, og 18. juli samme år nytt brev som prebendarius ved 

Oslo domkirke. Prebendene ble på denne tid forlengst også ti tjenestemenn som ingen befatning 

hadde med kirke eller det gamle kirkegods. ”Vor mand og tjener” betyr adelsmann i kongens 

tjeneste, ikke en geistelig av arvelig byrd, som jo var kirkens, Guds ords tjener. Laurits’ forsvinnen 

fra universitetet kan tyde på at krigerlivet har fristet han allerede da, og i så fall hadde han 

kvalifikasjoner for å delta som offiser i syvårskrigen. En adelsmann forutsettes vel ellers alltid å ha 

ervervet seg våpenferdighet og en viss militær innsikt. Ved Laurits’ død ble hans kannikedom 

bortgitt til andre.  

http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17607&s=n&str=hummer#fnote1
http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=17607&s=n&str=hummer#fnote2
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Skaktavl  
 
Biskop Halvard ( – 1349) 

Død 1349 i Svartedauen. Han var biskop på Hamar og hadde barna: 

(1) Aslak Halvardsson Kusse. 

(2) Håkon Halvardsson Kusse. 

(3) Jon Halvardsson Kusse. 

(4) Erlend Halvardsson Kusse. 

 

Magister Hallvard ble valgt til biskop i Hamar i 1320 etter biskop Botolv sin død. De 

fleste Hamarbiskopene i denne tiden var korsbrødre og ble valgt kanonisk av sitt eget 

kapitel. Magistertittelen tyder på at han har studert i utlandet. Høsten 1349 raste 

svartedauen over landet. Etter brev fra denne tiden må den ha herjet 

Hamardistriktene fra september til november 1349. Biskop Hallvard var en av de som 

døde på Hamar.  

 

Jon Halvardsson Kusse 

Han er sannsynligvis far til: 

(1) Halvard Jonsson, født ca. 1350. 

 

”Joon Kuus” arvet deler av Knive og Solum etter Ormstein Torkellson, som var gift 

med Åsa Solmundsdatter i 1351.  

 

Halvard Jonsson 

Det var mange ”Halvard Jonsson” på den tiden, så det er vanskelig å utpeke den rette. En kan gå 

ut fra at Halvard Jonsson hadde i alle fall fire barn: 

(1) Halborg Halvardsdatter. 

(2) Astrid Halvardsdatter.  

(3) Elling Halvardsson, født ca. 1380 (?). 

(4) Bjørn Halvardsson, født ca. 1415, lagrettemann 1446. Gift før 1454 med Åsa Wikong. 

 

Halvard Jonsson kan ikke direkte påvises, men passer inn i slektsrekken som sønn av Jon 

Halvardsson Kusse på Knive og Solum, både hva eiendomsforhold, tid og navn angår. 

 

Bjørn Halvardsson (ca 1415 – ca 1491)  

Han var født ca. 1415, og død etter 1491. Bjørn Halvardson var gift før 1454 med Aase Wikong fra 

Selvik. Han hadde i allefall en sønn: 

(1) Oluf Bjørnson, født ca. 1450. Gift med Brynhild Torbjørnsdatter Lilje av Flønes. 

 

Kaltes ”til Knivsholm på Toten”, men noe Knivsholm finnes ikke der. Vi vet at i 1600-årene fikk 

noen gamle norske gårdsnavn iblandt hengt på seg et ”-holm” av sine adelige eiere for å virke mer 

standsmessig. Og av Knive-gårder kan man finne flere. Den mest sannsynlige må være Knive i 

Skoger, pga. størrelsen.  

Bjørn var lagrettemann 1446 i Borre, 1454 i Sande, 1456 og 1458 i Rollag, i 1459 (?) og 1491 i Eggedal. 

I 1471 kjøpte han Frivold i Eggedal. I 1483 bevitner to lagrettemenn i Sigdal at Bjørn har solgt 

halvdelen av Ringnes i Krødsherrad, og i 1491 bevitner Bjørn som lagrettemann et gårdssalg i 

Eggedal. Antagelig har han da levd og dødd på Frivold.  
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Kannik Torbjørn Olufsen 

Skaktavl ved Hamar domkirke. 

Oluf Bjørnsson 

Gift med Brynhild Torbjørnsdatter Lilje av Flønes. Har to kjente barn: 

(1) Torbjørn Olufsen Skaktavl av Toten, død 1577. Kannik ved Hamar domkirke. Gift med 

Rønnaug Mogensdatter (Handingmand). To sønner, Torbern og Christen. 

(2) Birgitte Olufsdatter, gift med Oluf Hummer. 

 

Oluf Bjørnsson kaltes ”til Knivsholm” som sin far. Han har sannsynligvis i egenskap av å være en 

yngre sønn av Bjørn Halvardson i Eggedal søkt tjeneste hos geisteligheten, og da Eggedal den 

gang soknet til Hamar Bispedømme, er Olav havnet i bispestanden Hamar, noe som kan forklare 

at hans datter kunne bli gift med bispenes gårdsfogd, og at sønnen kunne bli kannik ved 

Domkirken. 

Andre grunner til at Oluf Bjørnsson dro til Hamar kunne bl.a. også være at han som sønnesønns 

sønn av Jon Kusse kunne regne med støtte av farsslekten – Kussenes hovedgren satt fremdeles på 

Samsal i Ringsaker. Men en annen grunn, sikkert enda sterkere medvirkende årsak, var nok at 

Karl Sigurdsson i 1477, da Oluf må ha vært tidligst i 20-årene, ble biskop på Hamar. Og biskop 

Karl førte – som Olavs morsslekt – Skaktavlvåpenet.  

En kan nok gå ut fra at Olav ikke beholdt kunnskapen om det 

felles slektsvåpenet for seg selv, men at han ved enhver anledning 

har skiltet med sitt slektskap med bispen.  

At han da også begynte å bruke Skaktavlvåpenet selv er nokså 

rimelig, så meget mer som hans far Bjørn Halvardson, ikke førte 

noe våpenmerke i sitt segl, bare minuskelen b.  

Hjemme i Eggedal hadde Olav neppe kunnet få noen boklig 

lærdom, og en 20-åring er litt for gammel til å settes i en skole. 

Noen geitelig kunne han derfor ikke bli, men bispen rådde jo også 

over verdslige ombud, og slektninger skulle jo hjelpes.  

Når en da senere finner Olavs svigersønn, Oluf Trugelsson 

Hummer, som bispesetets gårdsfogd, kan man temmelig trygt 

slutte at det er denne stilling Olav Bjørnsson har hatt, og at Oluf 

Hummer har giftet seg til denne stillingen.  
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Wikong  
 
Magnus Stoltekarl 

Barn: 

(1) Magnus Magnusson 

(2) Jon Magnusson 

 

Var i 1388 Norges Riges Raad, 2. februar 1388; valgbrev for dronning Margareta fra det 

norske riksråd; 
Vinald, med Guds nåde erkebiskop i Nidaros, Øystein av Oslo, Olav av Stavanger, Sigurd av 

Hamar, Henrik av Grønland, biskoper med den samme nåde, prosten ved Mariakirken i Oslo 

og rikets kansler i Norge Henrik Henriksson, Ulv Holmgeirsson, Ulv Jonsson, riddere, Håkon 

Jonsson, Gaute Eiriksson, Jon Martinsson, Alv Haraldsson, Benedikt Nikulasson, Ogmund 

Bolt, Jon Darre, Håkon Stumpe, Peter Nikolasson, Nikolas Galle, Finn Gyrdsson, Gudbrand 

Erlingsson, Torald Sigurdsson, Herleik Åsulvsson, Magnus Stoltekarl, Håkon Topp, Jappe 

Fastalsson og Svale Ottesson sender alle menn over hele Norge og dets skattland Guds og sin 

hilsen. 

     [1.] Vi gjør åpent kjent med dette vårt åpne brev at fordi den høybårne fyrstinne, vår kjære 

frue, fru Margareta, med Guds nåde Norges og svears dronning og rett arving og fyrstinne til 

riket i Danmark, var vår kjære herre kong Håkons hustru og mor til vår kjære herre kong Olav, 

som nå nylig døde - måtte Gud ha sjelene til dem begge - og på grunn av den gunst og gode vilje 

som vi alltid har erfart av henne, og fremdeles setter det samme håp til hennes nåde, så har vi 

alle førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner, på våre vegne og på vegne av hele 

Norges rike, enstemmig annammet, utvalgt og med god vilje mottatt den høybårne fyrstinne, 

den førnevnte fru dronning Margareta, til mektig frue og rett husbond for oss alle førnevnte, 

erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner og hele Norges rike, og [vi gjør kjent] at denne 

førnevnte dronning Margareta skal ha fullmakt til å stå for og rå for riket i Norge, med makt 

og myndighet i alle deler, over hele Norges rike, både land, slott, festninger og tegner, både 

sørlig og nordlig over hele Norge og dets skattland, med Guds hjelp i alle hennes levedager, og 

at vi alle førnevnte, og enhver især for seg, skal styrke og hjelpe henne i all hennes rett og ikke 

hindre noe av det som hun har rett til. Og alle vi førnevnte, erkebiskop, biskoper, prost, riddere 

og sveiner har på våre vegne og på vegne av hele riket i Norge tilsagt, lovt og svoret den samme 

førnevnte, vår kjære fru dronning Margareta, hull og tro tjeneste med troskap så lenge hun 

lever, og i alle deler å holde den førnevnte, vår kjære fru dronning Margareta, slik som her står 

forskrevet.  

    [2.] Videre har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner samtykt i at 

ingen av oss skal ha flere huskarer og setesveiner enn lovboken og Hirdskråen vitner.  
    [3.] Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner samtykt i at 

på grunn av nødvendige tarv som påhviler riket både i sør og nord, skal allmuen i hele Norge 

utrede allmenning nå i ett år.  

    [4.] Likeledes har vi alle sammen, erkebiskop, biskoper, prost, riddere og sveiner lovt, tilsagt 

og svoret på våre som på deres vegne, all den hullskap og troskap som vi og dere skylder rikets 

rette høvding. Så har hun også lovt og tilsvoret oss og dere at hun skal holde lov og landsens 

rett mot oss og dere i alle sine levedager. Derfor ber vi og rår dere til at dere avlegger den 

samme troskapsed til vår førnevnte kjære fru dronningen, og at hver syslemann skal ta imot 

denne eden i sin sysle, og at dere skal være greie og velvillige, lydige og underdanige mot henne 

og hennes ombudsmenn, og la henne og hennes ombudsmenn lett komme til alt det som dere 

er skyldige til å yte rikets rette høvding etter lovene og landets gamle sedvane, og [det] så mye 

mer som hun har budt alle syslemenn og deres ombudsmenn at hver av dem i sin sysle skal 

holde og styrke lov og landsens rett. Dette brev ble gjort i Oslo kyndelsmessedag [2. febr.] 1388 

år etter Guds fødsel, under våre segl. 

 
  

 

Wikong 

Magnus Stoltekarl 

| 

Jon Magnusson 

| 

Tord Jonsson 

| 

Eirik Tordsson 

gm. Margrete 

Ormsdatter 

| 

Åsa Eiriksdatter 

(Skaktavl) 

gm. Bjørn Halvardsson 
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Jon Magnusson 

Levde omkring 1355. Barn: 

(1) Tord Jonsson. 

(2) Sigurd Jonsson. 

(3) Halvard Jonsson. 

 

Tord Jonsson 

Barn: 

(1) Eirik Tordsson Skaktavl. 

(2) Sigurd Tordsson Skaktavl til Grefsheim. 

 

Eirik Tordsson (ca 1390 – ca 1459) 

Født omkring 1390, død omkring 1459. Gift med Margrete Ormsdatter før 1423. Det er to barn som 

passer godt inn både hva tid og navn angår: 

(1) Orm Eiriksson, kjøpte i 1489 Ystarud i Haugs sogn, Eiker. 

(2) Åsa Wikong, påtreffes ikke direkte i kildene, men sannsynliggjøres på andre måter. Bjørn 

Halvardsson oppgis å være gift med en Åsa Wikong.  

 

Eirik var kongelig ombudsmann. Han eide Ausby på Toten og brukte Skaktavlvåpnet. 

Hans hustru Margrete testamenterer i 1456 ”jord mina Selwika nørdra garden som ær vj mærkær 

bool til Sondena kirkio, kirkionne til bygning firir saal mina oc hustru Elena Ranadotter oc alla mina 

forældra sala”. At Elin er den eneste som navngis i testamentet gir nøkkelen til Margaretas 

slektskap og livshistorie. Margareta er antagelig født mens Åsa Solmundsdatter levde, siden hun 

ikke er oppkalt etter henne. Siden hun senere er odelsjente til nordre Selvik, har hun vært 

enebarn og tidlig morløs. Orm nevnes ikke blandt de mange avdøde slektninger i Åsas 

testamente, så han må ha overlevd moren, men være død før 1402 siden det er Peter Nicolasson, 

Orms svoger, som sitter på nordre Selvik. Peter har nok vært Margaretas formynder, og er nok 

den som skaffet henne det standsmessige giftermålet med Eirik Tordsson. Margareta nevnes som 

gift i 1423, og gjør sitt testamente som enke i 1456, men døde først ca. 1465 idet prosten og en 

kannik ved Mariakirken i Oslo det året gjentar og bekrefter testamentet. I dette presiserer 

Margareta at hun etter sine levedager borgir sin eiendom, men altså ikke mannens. Denne må 

forutsettes delt mellom de eventuelle barn. Bortsett fra Ausby på Toten som han solgte i 1423, 

kjenner en ikke til noen av disse eiendommene, og det er da vanskelig å kunne finne disse barna.  
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Rane  
 

Rane (ca 1254 – ca 1294)  

Født omkring 1254 på Gjorslev på Skjælland i Danmark, død omkring 1294. Muligens 

gift med Kristina Alvsdatter til Thornberg. Barn: 

(1) Eyvind Ranasson. 

(2) Orm Ranasson. 

(3) Johannes Rani. 

(4) Nikolas Ranesson. 

(5) Torstein Ranesson. 

 

Kongelig kammermester hos kong Glipping. Fredløs 1287. 

 

Eyvind Ranasson (ca 1280 – ) 

Født omkring 1280. Sannsynligvis gift med datter til ridder Peter Jakobsson av Halland 

(av Skjalm Hvites og kong Waldemar Siers mektige ætter i Danmark). Barn: 

(1) Rane Eyvindsson. 

(2) Niculas Eivindssøn. 

(3) Lodin Eivindson. 

(4) Nicolas Eivindson. 

 

Han fikk søndre Reine i Komnes sokn i Sandsvær omkring 1336. 

 

Rane Eyvindsson (ca 1320 – ) 

Født omkring 1320. Gift senest 1351 med Åsa Solmundsdatter. Kjente barn: 

(1) Orm Ranasson, død før 1402. 

(2) Elin Ranesdatter, død 1430 i Vadstena. Gift med Peted Nicolasson. 

(3) Liv Ranesdatter. 

 

Ridder og fehirde i Tunsberg 1360, gift senest 1351 med Åsa Solmudsdatter. Hun ble satt som enke 

på Selvik 1396. Sannsynligvis var Selvik av Ranes eiendom. Om hennes slekt vites lite. I sitt 

testamente gir hun ”till Thryxstada kirkiu j øfra lutanom Borghasyslo x aura bol j Ormstadom j 

Thryxstada sokn fædher minom ok bønahallz”. Forfedrene må så vel søkes der. Åsa var først gift 

med Ormstaein Torkellson som døde før 1351. Rane Eyvindsson og Åsa ble gravlagt på 

graabrødrenes kloster i Tunsberg.  

 

Orm Ranasson 

Barn: 

(1) Margrete Ormsdatter, født omkring 1425. Gift med Eirik Tordsson. 
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Rani 
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Jon Ranesen Rani 

gm. Elisabeth Nielsdatter 
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186 
 

 
  



187 
 

Pyting  
 

Thore Pyting 

Nevnt i 1448, gift med Humfrid Jonsdatter. Barn: 

1. Karin Thoresdatter, gift med Clas Ribbing på Stola. Etterslekt i Sverige. 

2. Ingrid Thoresdatter Pyting, om hvem det opplyses at hun ”kom til Håbergh och 

fick een Man hett Pyttingh Olofsson”. Dennes navn må etter all sannsynlighet 

være Oluf Trulsson. 

3. Ingjerd Thoresdatter, ”kom til Påtorp og var gift med Per Larson Bonde”. 

Etterslekt i Sverige. 

4. Ingeborg Thoresdatter, født ca. 1425. ”Kom til Dyngvik paa Daal (en herregård 

Dingelvik i Steneby sogn, Elfsborgs len) og var gift med Sven Jonsson (som kjøpte 

Olofsby i Øre sogn)”. De etterlot seg tre døtre: 

a) Botilda (etterslekt i Norge). 

b) Ragnhild (etterslekt i Sverige). 

c) Karin (etterslekt i Sverige). 

 

Thore er sønn av Jan Broka Pyting (?). Thore Pyting er omtalt i Norsk Slektshistorisk Tidskrift, 6. 

1938 av S.H.Finne-Grønn. ”Gamle Thore Pyting paa Stola (Herregård i Strø sogn, Skalaborgs len). 

Gift med Holmfred...”. Det er antatt at det er samme Thore Pyting som som den Tore Byting som 

17. juli 1448 besegler et morgengavebrev i Lödöse.  

 

 

 

 
  

 

Pyting 

Jan Broka Pyting 

| 

Thore Pyting 

gm. Holmfred 

| 

Ingrid Thoresdatter 

Pyting 

gm. Oluf Trulsson 

(Hummer) 
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Horda-Kåre  
 

Horda-Kåre 

Kåre sies å nedstamme i 9. ledd fra Rolf i Berg, om hvem man kun vet at han skal ha 

vært konge i Berg på Hedmarken, sønn av Svade-Jotun nordenfor Dovre og gift med 

Åshild, datter av kong Eystein, som lenge hadde rådet over Hedmarken. Han var far 

til:  

(1) Ogmund. 

(2) Klypp på Voss, herse. 

 

Horda-Kåre var en ansett og mektig herse på Hordaland i begynnelsen av Harald 

Hårfagres regjeringstid, og sluttet seg frivillig til ham. Hans ættemenn opptrer som 

mektige jordegodseiere både på Hordaland og i Rogaland. Om Rolf i Berg var en 

historisk person er tvilsomt. Han må i så fall ha vært den eldste oplendingekongen 

sagnet har vist om. Hans levetid faller ved 600/700. Etter sagnet kan man sette opp 

rekken: 

1. Kong Rolf i berg, ca 600. 

2. Sølge, konge, ca 630. 

3. Kaun, konge, ca 665. 

4. Svina-Bødvar, ca 695. 

5. Tore, konge, ca 730. 

6. Ørna Hyrna, konge, ca 760. 

7. Aun, ca 790. 

8. Bifra-Kåre, ca 820. 

9. Aslak, ca 850. 

10. Horda-Kåre, ca 880. 

 

Agmund Kåresson 

Giftet seg på Jæren med en datter av Gyrd Haraldson. Agmund var far til: 

(1) Torolv Skjalg, levde 965. 

 

Han var sønn av kong Harald på Vestagder, og falt i en kamp med kong Gudrød Veidekonge. 

Gjennom dette ekteskapet kom ætten i besittelse av Sole og ble den mektigste i Rogaland.  

 

Torolv Skjalg 

Torolv hadde barna: 

(1) Erling Skjalgsson på Sole, levde ca 965 – 1028, herse og lendmann. Gift med Astrid 

Trygvesdatter. 
(2) Sigrid Skjalgsdatter, gift med Sigurd på Trondanes, Tore Hunds bror.  

 

Torolv myrdet i følge Olav Trygvassons saga, sin venn, nordfjordingen Lodin i Ærvik, og giftet seg 

deretter med hans enke, Gyda. Senere ble han innebrent av Lodins sønn, Ragnvald. Erling var et 

barn da Torolv ble drept, men det er ikke sakt utrykkelig at Gyda var hans mor.  

 

 

 

  

 

Horda-Kåre 
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Flokkr om Erling Skjalgsson 

[10] 

Flere Kampe ingen 

Mægtig Lehnsmand førte, 

End den raske Erling, 

Djærv han stod i Striden; 

Hjemmefra den gjæve 

Mand bar fyrigt Hjærte; 

Fremmerst gik han i Slaget, 

Højt blandt Helte anseet. 

Erling Skjalgsson (ca 965 – ) 

Født ca 965. Gift med Olav Trygvassons søster, Astrid, datterdatter til den Hordske høvding Eirik 

Bjodaskalle. Han hadde barna (de 6 første sammen med Astrid): 

(1) Ragnhild Erlingsdatter, gift med Torberg Arnesson på Giske. 
(2) Aslak Erlingsson, gift med Gunnhild, Svein Jarls datter. 
(3) Skjalg Erlingsson. 
(4) Sigurd Erlingsson. 
(5) Lodin Erlingsson. 
(6) Tore Erlingsson. 
(7) Geirtrud Erlingsdatter. 

 

Erling ble alltid omtalt som bosatt på Sola på Jæren. Han avslo tilbud om 

jarletittel fra Olav Trygvason, han ville være herse som sine fedre. Han 

ble da også norges mektigste herse. Han hadde under seg landet helt fra 

Sognsjø til Lindesnes (fylkene Hordaland, Rogaland og Vest-Agder). Han 

var med Olav Trygvasson på Reisen til Vendland på 1000, men deltok 

ikke i Svolder-slaget. Han nektet å bøye seg for Eirik Jarl etterpå og satt i 

mange år som selvstendig hersker i sin del av landet. Erling ble forlikt 

med Eirik Jarls bror Svein Jarl og sønnen Håkon Jarl i 1014. Han kjempet 

sammen med Svein mot Olav Haraldsson ved Nesjar – og tapte, men 

Olav turde ikke ta kampen opp mot ham, selv om han ble i landet 

etterpå. Erlig og Olav møttes til forliksmøte på Kvitsøy året etter, og 

Erling ble Olavs lendmann, men var også Olavs mektigste fiende. 

Fiendeskapet ga seg utslag i åpen strid fra tiden etter 1023. Sommeren 

1027 dro han til England sammen med to av sine sønner for å slå seg 

sammen med kong Knut. De kom til norge igjen ett år senere. Etter at 

Knut dro tilbake igjen, kom Olav og slo Erling i et slag, ifølge sagaene på 

Tomasmessedag, 21. desember 1028, og Erling ble drept av sin slektning, 

Aslak Fitjaskalle. Skalden Sigvat Tordsson diktet etter Erlings fall et 

minnedikt om ham, ”Erlingsflokkr”, hvorav 10 strofer er bevart. 

 

Som kongens lendemann (admiral) var 

Erling den mektigste militærlederen i 

landet. Han var altså øverste militære 

leder i gulatingsområdet.  

Gulatingloven, som ble skrevet omkring 950 under Håkon den 

Godes styre, gikk ut på at hvert skipreide (en kommune) skulle 

mobilisere et vikingeskip med 20 årepar (langskip) dersom 

fienden kom. Det var bøndene som drev denne leidangshæren. 

Totalt i Rygjafylket, (Rogaland) var det 32 skipreider som var delt 

inn i 4 Fjordunger som da dannet et fylke. Et leidansgskip skal ha 

rommet fra 80 til 120 mann, eller ca. 100 mann i snitt. Erling 

styrte over 109 mobiliseringspliktige skip, eller godt over 10 000 

mann. Hæren kunne bare kalles ut når det var fare i følge 

gulatingsloven. Men Erling styrket sin posisjon ved giftemål med 

sin egen slekt opp mot mektige høvdinger i kongens område.  

Han giftet søsteren til bror til den mektige Tore Hund på Bjarkøy i Hålogaland. To av sine døtre 

til de mektige Arnmødlingene i Trøndelag og på Møre samt en tredje datter muligens til sønn av 

Einar Tambarskjelve. Sønnen Aslak ble gift med Sigurd jarls datter. Da det var vanlig praksis å 

ikke sloss med sin egen slekt om den så var inngift så klarte Erling å splitte styrkene i Trøndelag 

og Hålogaland.   

Illustrasjon: Erling Skjalgsson, 

fra boken Sola's eldste historie 

av Tor Erik Hansen og Atle 

Skarsten. 
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Hånev Herse  
 

Hånev 

Kan ha levd ca. 980, herse i Dale skiprede. Barn:  

(1) Torstein Hånevsson Triugnev. 

 

Torstein Hånevsson Triugnev 

Kan ha levd ca. 1020. Barn: 

(1) Erik Torsteinsson Krokfot. 

 

Erik Torsteinsson Krokfot 

Kan ha levd ca. 1050. Barn: 

(1) Arnljot Eriksson Gaddabein. 

 

Arnljot Eriksson Gaddabein 

Barn: 

(1) Ottar Arnljotsson. 
 
Han antok kristendommen og bygde ca. 1050 en kirke i Upsvik (Oksvik) i Sunnmøre og 

eide hele Upsvik og Upsage (Okshaug), Helle (Hjelle) og Hedingsgerde (Hessegjerde) 

til odel. Han bodde i Upsvik i Stranda. 

 

Ottar Arnljotsson 

Kan ha levd ca. 1110. Barn: 

(1) Lodmund Ottarsson. 
 

Lodmund Ottarsson 

Kan ha levd omkring 1110. Hadde datteren: 

(1) Ragnhild Lodmundsdatter, kan ha levd ca. 11170. Gift med Erling Vidkunnsson den eldre.  
 

  

 

Hånev Herse 

Hånev 

| 

Torstein Hånevsson 

Triugnev 

| 

Erik Torsteinsson Krokfot 

| 

Arnljot Eriksson 

Gaddabein 

| 

Ottar Arnljotsson 

| 

Lodmund Ottarsson 

| 

Ragnhild 

Lodmundsdatter 

gm. Erling Vidkunnsson 
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Arnungsætten  
 

Finvind Fundane 

Han hadde sønnen:  

(1) Torarin Bullibak. 

 

Han var stamfar til Arnungsætten. Navnet kommer fra at han skulle ha blitt funnet i et 

ørnerede, svøpt i en silkerev. Hans ætt kjennes ellers ikke. 

 

Torarin Bullibak 

Far til: 

(1) Arnvid Torarinsson. 
 

Arnvid Torarinsson 

Far til: 

(1) Arnmod Arnvidsson, jarl. Død 986. 
 

En Arnvid Torarinsson, konge på Sunnmøre, falt i følge Snorre ved Solskjel mot 

Harald Hårfagre. Denne kampen fant imidlertid sted omkring 865, altså over 100 år før 

”vår” Arnvid Torarinssons sønn Arnmod døde. Det kan være Arnvids farfars far Snorre 

omtaler i Harald Hårfagres saga (om Snorre har rett i sin person-navning).  

 

Arnmod Arnvindsson 

Han hadde sønnen: 

(1) Arne Arnmodsson, lendermann. Død ca. 1024. 
 

Arnmod var jarl på Ønundafjord på Island. Han var en av anførerne i Jomsvikingeslaget. Kjempet 

ved Håkon Jarls side, og falt i Hjørnungavågslaget 986 ved Vagn Aakessons hånd. 

 

Arne Arnmodsson ( – ca 1024)  

Død ca. 1024 som en gammel mann. Gift med Tora Torsteinsdatter, datter av Torstein Galge som 

var herse på Sunnmøre. De hadde barna: 

(1) Kalv Arnesson, født ca 990, død ca 1051. Lendermann, en av førerne for bondehæren på 

Stiklestad. Hentet 1034, sammen med Einar Tambarskjelve, Olavs sønn Magnus hjem fra 

Gardarike. Gift med Tore Hunds søster Sigrid.  
(2) Finn Arnesson, gift med Bergljot, Sigurd Syrs søsterdatter. 2 døtre. 
(3) Torberg Arnesson, lendermann. Gift med Ragnhild eller Astrid, Erling Skjalgssons datter. 

2 sønner og 2 døtre.  
(4) Åmunde Arnesson. 
(5) Kolbjørn Arnesson, død 1030. 
(6) Arnbjørn Arnesson. 
(7) Arne Arnesson, gift med Erling Skjalgssons datter Geirtrud. 
(8) Ragnhild Arnesdatter, gift med Hårek på Tjøtta. 

 

Snorre Sturlasson skriver i Olav den helliges saga, 110; En mand hed Arne Armodsøn; han var gift 

med Tora, datter af Torstein Galge. Deres børn var: Kalv, Finn, Torberg, Aamunde, Kolbjørn, 

Arnbjørn, Arne, Ragnhild; hun var gift med Haarek af Tjotta. Arne var lendermand, mægtig og gjæv 

og en god ven af kong Olav. Da var hans sønner Kalv og Finn hos kong Olav; de var der i stor ære.   

 

Arnung 

Finvid Fundane 
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Torarin Bullibak 
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Ørnulf Fiskrekes ætt 
 

Ørnulf Fiskreke 

Far til:  

(1) Torolv Mostrarskjegg, lendermann på Mosterøy. 

 

Torolv Mostrarskjegg ( – ca 920) 

Død ca. 920. Navn på Torolvs kone er ikke nevnt, men han etterlot seg flere sønner: 

(1) Torstein Torskabit, født 905, død 930. Bonde på Island. Gift med Tora 

Olavsdatter. 
(2) Hallstein Torolvsson, gift med vikinghøvdingen Torstein Raudes datter Osk 

og hadde med henne sønnen Torstein Surt. 
 

Torolv Mostrarskjegg er blandt de få landnåmsmenn som er nevnt i Are Torgilsson 

frodes islendingabok fra omkring 1130. Are synes å ha sittet inne med særlig kjennskap 

til Torolv og hans etterslekt på Island (Snorre Torgrimsson godes ættartal). 

Ættetradisjonen om Torolv, slik den ble utformet i det 13. og 14. århundre, er bevart i 

Landnåmabok og Eyrbyggja saga. I følge tradisjonen var Torolv en mektig høvding, 

bosatt på øya Moster i Sunnhordaland. Det heter om han at han var hovforstander, en 

stor blotmann og sterkt knyttet til guden Tor. Kontakten med vesterhavsvikingene 

synes å ha vært bakgrunnen for hans brudd med Harald Hårfagre. Da Bjørn, sønnen til 

vikinghøvdingen Ketil Flatnev, søkte tilflukt hos Torolv etter at Harald Hårfagre hadde 

lyst han utlæg, ble han godt mottatt av Torolv og var hos ham om vinteren. Kong 

Harald fikk vite at Torolv hadde gitt husly til en utlæg mann, og han skal da ha gitt 

Torolv valget mellom å møte for kongen eller å bli dømt utlæg.  

Etter å ha holdt et stort blote hvor Torolv spurte Tor til råds, brøt han opp og seilte til Island med 

sin familie, sine husfolk og mange venner. Han førte også med seg noe av tømmeret fra hovet og 

jorden under stallen (alteret). Da følget nådde Islands vestkyst, kastet Torolv høysetestolpene fra 

hovet overbord. De drev inn fjorden nord for Snæfellsnes. Torolv ga den navnet Breidafjorden. 

Der hvor stolpene drev i land, bygget Torolv sin gård på sørsiden av fjorden og kalte den Hovstad. 

Han lot også reise et stort hus, et hov viet til Tor, ved gården og var selv hovgode. Det fortelles at 

Torolv ga navnt til halvøya der Torsstolpene drev i land – Torsnes – og til fjellet på neset – 

Helgafell. Han ”trodde at dit skulle han fare, når han døde, og likeledes alle frendene hans på 

neset”. På Torsneset fikk han også opprettet et ting. Torolvs landnåm slik det er bevart i 

håndskriftene er den klassiske landnåmsskildring.  

 

Torstein Torskabit (905 – 930) 

Født 905, død 930. Gift med Tora Olavsdatter. De hadde barna: 

(1) Bjørk Torsteinsson. 
(2) Torgrim Torsnesgode, født ca. 930, død 965. Gift med Tordis Sursdatter. 

 

Torstein var en mektig bonde på Helgafjell på Island. Han var sin fars arving, hadde fredhelliget 

hele Torsneset og Helgafjell, slik at jorden ikke kunne besmittes. Han samlet mange venner om 

seg og passet på at fredlysningen ikke ble krenket. Særlig var det Kjalleklingene som forsøkte det 

– og det kom til kamp mellom dem og Torsnesingene, hvor mange falt. Da jorden med dette var 

blitt vannhelliget, ble tingstedet flyttet lenger inn på neset.  

 På Helgafjell lot han bygge en ny, herlig gård, hvor han levde i stor prakt, og hadde der til 

stadighet minst 60 frie menn. Han la stor vekt på fiske, derav tilnavnet. Det ble også hans bane, 

idet han omkom på en fisketur ved Høskuldsøy i Breidafjord, 25 år gammel. 

  

 
Ørnulf Fiskereke 

Ørnulf Fiskreke 

| 

Torolv Mostrarsgjegg  

| 

Torstein Torskabitt 
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| 

Torgrim Torsnesgode 

gm. Tordis Sursdatter 

| 

Snorre Gode 

Torgrimsson 

gm. Aasdis Styrsdatter 

(Vikar) 

| 

Aud Snorresdatter 

gm. Sigurd Toresson  

(Tore Hund) 
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Torgrim Torsnesgode (ca 930 – 964) 

Født ca. 930, drept 964. Gift med Tordis Sursdatter, som hadde med seg gården Søbol som 

medgift. Hun var enke etter Barkar Digre. De hadde sønnen: 

(1) Snorre Gode Torgrimsson, født 963, død 1031. Gift med Aasdis Styrsdatter. 

 

Torgrim ble født bare noen få uker før faren omkom. Selv om han var den yngste av de to 

sønnene, ble han utsett til å være hovgode i farens sted, og overtok det straks han var blitt voksen. 

Han bosatte seg på Søbol og overlot Helgafjell til broren. Torgrim ble drept av Tordis’ bror Gisle; 

stukket med spyd mens han lå i senga om natten. 

 

Snorre Gode Torgrimsson (963 – 1031) 

Født 963 på gården Sæbol i Haukadal, Vest-Island. Død på Tunga i Sallingsdalen 1031. Gift med 

Aasdis Styrsdatter. Han hadde 9 sønner og 8 døtre, blant disse var: 

(1) Torodd Snorresson. 

(2) Halldor Snorresson. I bysantisk tjeneste hos Harald Hardråde. 

(3) Aud Snorresdatter, gift med islendingen Viga-Barde, og skilt fra ham ca. 1016. Så gift med 

Sigurd Toresson på Bjarkøy. 

(4) Turid Snorresdatter. Ifølge Snorre Sturlasson en av Are Frodes kilder.  

 

Snorre ble født i en ytterst tilspisset tragisk situasjon, bare noen dager etter at hans far var blitt 

myrdet av sin egen verbror, Gisle Stursson. Han fikk da navnet Torgrim etter sin far, men i følge 

sagaen fikk han tilnavnet Snerre, senere omgjordt til Snorre, fordi han var ustyrlig og trettekjær. 

Hans fosterfar var Torbrand Torfinnsson i Alptafjord. Sammen med et par av Torbrands-sønnene 

fikk han gjordt en Norges-ferd og var da en vinter hos Erling Skjalgsson på Sola, som var i ætt 

med høvdingene på Moster. 

 Da han så kom tilbake til Island, vant han seg ære ved å forsvare sin mor, da hennes andre 

mann, Bork, tok parti mot henne da hun ville hevne seg på den mannen som hadde drept broren 

Gisle. Etter dette førte han sak mot Bork, og det lyktes ham til slutt å vinne både Helgafjell og 

Godordet, mens moren samtidig skilte seg fra Bork. Dette hendte omkring 982, da Snorre var 18 år 

gammel.  

Siden blir han gjerne omtalt som ”Snorre gode”. Og som gode på Helgafjell ble han en mektig 

mann. Han er hovedpersonen i Eyrbyggjasaga, og den forteller om alle de stridigheter han hadde. 

Den lengste feiden hans var med goden Arnkell på Bolstad i samme tingkretsen; den endte med at 

Arnkell ble drept. Mye bry hadde han med de stridbare fosterbrødrene sine i Aptafjord, og også 

ekteskapet hans førte ham inn i strid. Da svigerfaren, den store kjempen Biga-Styr, ble drept i år 

1007 ble det Snorres sak å få hevn og bot for ham. 

 Midt i all striden ser vi mange ganger at han brukte den anseelse han hadde til å megle 

forlik, og han blir også i andre sagaer (Laksdøla, Njåla) omtalt som fredsstifter. Han hjalp også til 

å få vestfjordingene på Island til å godta kristendommen på Alltinget år 1000. Han omgjorde da 

hovet sitt på Helgafell til kirke, og da han så i 1008 flyttet fra Helgafjell til Tunga i Salingsdalen, 

bygget han kirke også der, så han kunne fortsette som gode. 

 I Snorre Sturlassons saga om Olav den hellige er det fortalt at Snorre var utnevnt av kong 

Olav blandt de vennene han ønsket skulle komme til ham og rådlegge om han skulle gjøre ham til 

konge over Island; men Snorre, sammen med lovsigemannen Skafte Toroddsson, frarådde å ta 

imot innbydelsen, fordi de mistenkte kongen for å ha planer om å underkue islendingene. 

Snorre fikk ry som en av Islands klokeste menn, oTorkel Skeraukeg han oppnådde at det ble 

diktet et kvad om hans ære. Skalden var Tormod Trevilsson, sønn til en av landnåmsmennene, og 

av kvadet er fem vers bevart. 
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Torkel Skerauke 

Far til: 

(1) Are Torkelsson. 

(2) Gisle Torkelsson. 

(3) Torbjørn Sur, død etter 953. 

 

Herse i Surendalen i Norge. 

 

Torbjørn Sur 

Død etter 953. Han hadde barna: 

(1) Gisle Torbjørnsson. 

(2) Tordis Sursdatter, enke i 964. Gift første gang med Barkar Digre, andre gang med 

Torgrim Torsgode.  

 

Han overtok farsgården etter at hans brødre Are og Gisle var blitt drept. Det var på den tiden at 

Håkon Adalsteinsfostre kom til Norge, og Eirik Blodøks forlot landet, altså ca. 935. I 953 reiste han 

til Island og kjøpte seg til land på Søndre Strand ved Søbol i Haukadal og bosatte seg der. 

Tilnavnet Sur fikk han fordi han var fra Surendalen. Han levde ikke lenge etter at han kom til 

Island.  
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Olav Kvites ætt 
 

Olav Kvite ( – ca 870) 

Død 870/874. Gift omkring 850 med Aud Ketilsdatter, født ca. 820/830, død ca. 918. De 

hadde sønnen: 

(1) Torstein Røde, konge i Skotland. Gift med Turid Eyvindsdatter. 

 

Olav var konge i Dublin fra 853 til 870/871. Allerede i 853 kom Olav, sønn av kongen 

av Lochlann til Irland ”med en stor kongelig flåte. De fremmede i Irland ga seg under 

ham, og irerne ga ham skatt”. Olav kom fra Norge og var av kongelig ætt, 

sannsynligvis av Ynglingeætten. Han kaltes Ketil Fladnevs måg. Han trengte danerne 

tilbake og ble konge i Dublin, men i 871 forlot han Dublin og vendte ikke tilbake. 

Krøniken forteller at han dro til Norge for å føre krig mot nordmennene, og hjelpe sin 

far Gudrød. Mange har trodd at han har kjempet mot Harald Hårfagre i Hafrsfjord. 

Sagnet sier at Olav nedstammet fra Olav Geirstadalv, sønn av Ragnvald den 

Hederhøye. Hans far var visstnok Gudrød, en Vestfolds-konge, som stammet fra 

Gudrød Veidekonge (død 821). De irske stamtavler ser slik ut: Godfred, far til Godfred 

konge, far til Ragnvald, far til Godfred, far til olav. 

 Etter at Olavs hustru Aud, eller ”Unn” ble enke, reiste hun sammen med Olaf 

Feilan og et stort følge nordmenn, irer og skotter til Island. Da hennes sønn Torstein 

falt og hun fikk beskjed om dette, var hun på Katanes.  

Hun reiste da til Orkenøyene, der hun giftet bort Torsteins datter Groa, deretter til Færøyene, 

hvor Torsteins andre datter Aalov ble giftet bort, og ble stammor til den største ætten der, 

Gateskjeggene. Så seilte hun ca. 890 til Island, hvor hun tok svært land i Hvamsfjord. Hun var den 

ypperste av alle landnånskvinner. Her styrer og rår hun som en mann, og her holder hun bryllup 

for sin sønnesønn Olav Feilan med stor prakt. Dagen etter dette bryllupet blir hun funnet død i 

sengen sin.  

 

Torstein Røde (ca 850 – 874) 

Født ca. 850, død 874. Gift med Turid Eyvindsdatter. De hadde barna: 

(1) Groa Torsteinsdatter, gift med Duncan av Katanes. 

(2) Aalov Torsteinsdatter, gift på Færøyene. 

(3) Osk Torsteinsdatter. 

(4) Torhild Torsteinsdatter. 

(5) Vigdis Torsteinsdatter. 

(6) Thorgerd Torsteinsdatter, gift med Dala-Koll. 

(7) Olav Feilan, født ca. 870, gift med Aldis Konaldsdatter. 

 

Han var konge i Skotland. Sagaene forteller at han herjet i Skotland, vant halve landet og ble 

konge der. Men skottene svek han og han synes å ha falt der. Ifølge sagaene var han i forbund 

med Sigurd jarl på Orkenøyene.  

 

Olav Feilan 

Han var gift med Aldis Konaldsdatter ”Bareyska”. De hadde datteren: 

(1) Tora Olavsdatter, levde omkring 930, gift med Torstein Torskabit.  

 

Han bodde på Hvam på Island, og var sin fars yngste sønn. Kan være født omkring 870. Han kom 

sammen med sin farmor Aud (som han ble oppfostret hos), og et stort følge fra Skotland til Island 

i 890 og tok land der.  

  

 

Olav Kvite 

Kong Gudrød 
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Torstein Røde 

gm. Turid Eyvindsdatter 

(Rolv fra Aa) 

| 
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| 
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Rolv fra Aa  
 

Rolf fra Aa (ca 750 – ) 

Muligens født omkring 750, fra Aa i Gautland. Far til: 

(1) Bjørn Rolvsson, født ca. 790, død ca. 875. Gift første gang med Liv 

Ingjaldsdatter, andre gang med Helga Øndotsdatter. 

 

Bjørn Rolvsson (ca 790 – ca 875) 

Antas å være født ca. 790, død ca. 875. Liv Antas å være født omkring 800. Hun døde i 

Aa i Gautland, og skal være datter av den danske sagnkonge Ingjald Starkadsfostre, 

sønn av Frode. Bjørn og Liv hadde sønnen: 

(1) Eyvind Austmann, gift med Ratfarta Kjarvaldsdatter. 

 

Bjørn var en fornem mann fra Aa i Gautland. Da han brant inne jarlen Sølvars svigerfar 

Sigfast, som urettmessig hadde fratatt han jorda, måtte han forlate landet. Han lot 

kona, Liv Ingjaldsdatter av Danmark, og sønnen Eyvind være igjen for å passe på det 

han ikke i all hast kunne få med seg av sine eiendeler.  

Selv seilte han, med så mye sølv som 12 hester kunne bære ned til stranden, over til Norge, hvor 

Grim Kolbjørnsson, herse over Hvimsdalen, tok godt imot ham og lot han bli vinteren over. Men 

Grim ville senere drepe ham for å ta hans rikdommer. Bjørn forlot derfor Grim og tok opphold 

hos Øndot Kraaka, hvor han ble noen somre, og etter Livs død giftet han seg med Øndots datter 

Helga.  

 

Eyvind Austmann 

Gift med Ratfarta Kjarvaldsdatter. De hadde barna: 

(1) Helge Magre, landnamsmann på Island. Gift med Thorunn Byrna, Kjetil Flatneses datter. 

(2) Turid Eyvindsdatter, gift med Torstein Raude. 

 

Da faren måtte flykte fra landet, ble han igjen der med moren, Liv. Da hun var død, dro han til 

faren i Norge, fikk skip av ham og dro i vesterviking, men inngikk omsider forlik med den irske 

kongen Kjarval, hans senere svigerfar. Han bosatte seg da i Irland, og overtok landets forsvar og 

synes å ha tilbragt resten av sitt liv der. 

 

Kjarval Irakonge ( – 888) 

Død 888. Han var far til: 

(1) Ratfarta Kjarvaldsdatter, gift med Eyvind Austmann. 

 

I ”Dictionary of National Biography” (London 1908) kalles han Cearbhall, jarl av Ossory, sønn av 

Dunghal. Han var en av de mest berømte sjefer for the Gall Geadhel, nevnes for første gang da han 

i 845 slo danene ved Dublin. Seks år senere slo han kongen av Leicester, og i denne krigen var han 

alliert med danene, og ellers også med Irene i tiden 845 – 872. I 875 ble han valgt til konge i Irland 

av Danerne. Han slo Munstermennene ved Vlonmel i 876. Etter dette krigerlivet døde han på 

Sotteseng i 888. 

  

 

Rolf fra Aa 

Rolv fra Aa 
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Bjørn Rolvsen 
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Vikars Ætt  
 

Vikar 

Hans levetid faller mot slutten av det 7. århundre, omkring 690. Han har sønnen: 

(1) Vatnar Vikarsson. 

 

Han var konge over Agder og Rogaland og flere nabofylker, særlig Hordaland. Han 

skal ha vært sønn av Harald, konge på Agder og Rogaland. I ”Det norske folks historie” 

av P.A. Munch (Christiana 1853) bd. 1.1, heter det at kong Vikar var fosterbror av 

Starkad, at kong Aalrek på Hordaland bodde i Aalrekstad med Sivny, datter av kongen 

på Voss. Men Aalrek tok Geirhild Driftsdatter til kone og de fikk sønnen Vikar. 

 

Vatnar Vikarsson 

Hans levetid faller mellom 680 og 700. Han hadde barna: 

(1) Hjald Vatnarsson, gift med Hervar. 

(2) Snjall Vatnarsson. 

(3) Eirik fra Hordaland. Far  til Gyda Eiriksdatter, en av Harald Hårfagres koner. 

 

Vatnar ligger visstnok gravlagt i Vatnarhaugen syd for Håkonshallen ikke langt fra 

Bergen. 

 

Hjald Vatnarsson 

Gift med Hervar. Barn: 

(1) Vedrar-Grim, herse i Sogn. 

 

Drept av Aale den Frøkne og hauglagt i Brødrehaugene nær Glaumstein på Hallands 

kyst. 

 

Vedrar-Grim 

Herse i Sogn mot slutten av det 8. århundre. Barn: 

(1) Bjørn Buna, herse i Sogn. Gift med Velaug Vikingdatter. 

 

Bjørn Buna 

Han kan ha levd omkring 790, og var gift med Velaug Vikingdatter, som var søster til 

Veum den Gamle, den siste kongen i Fjordane. De hadde sønnen: 

(1) Ketil Flatnev (eller Flatnese), død ca. 880. Gift med Yngvild Ketilsdatter, 

datter til Ketil Vedr. 

 

Herse i Sogn. Fra ham nedstammer de fleste fornemme slekter på Island. Han og hans ætt har 

antagelig holdt til i ytre Sogn, nær Kirkebø og Maaren. Bjørn og Velaugs ætt var sjelen i 

motstanden mot Harald Hårfagre i Sogn og Fjordane. De var barna til Viking Skånøyskjelmer, 

som må ha gjordt et tog til Skåne, da han fikk tilnavnet Skånøyskjelmer.  

 

Snjall Vatnarsson 

Levde omkring 710/730. Han var far til: 

(1) Einar Snjallsson. 

 

Han ble drept av Aale den Frøkne og gravlagt sammen med sin bror, Hjald, i Brødrehaugene ved 

Glaumstein på Hallands kyst. 
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Einar Snjallsson 

Kan ha levd ca. 760. Barn: 

(1) Andott Einarsdatter. Gift med Rolv, herse på Agder. 

(2) Ølver Barnakarl, viking ca 800. 

 

Rolv Herse 

Rolv var Herse på Agder, levde på Harald Hårfagres tid. Gift med Andott (Øndott) Einarsdatter 

fra Agder. Barn: 

(1) Astrid Rolvsdatter, gift med Kjallak Bjørnsson den gamle. 

 

Ølver Barnakarl 

Levde omkring år 800. Han hadde sønnen: 

(1) Steinmod Ølversson. 

 

Viking på 800-tallet. På hans tid var det blandt vikingene en ”skikk” å kaste småbarn opp i luften 

og fange dem på spydoddene. Ølver nektet å følge denne skikken og fikk derav sitt økenavn. 

 

Steinmod Ølversson 

Kan ha levd omkring 830, og var far til: 

(1) Konald Steinmodsson. 

 

Konald Steinmodsson 

Kan ha levd omkring 860. Far til: 

(1) Aldis Konaldsdatter ”Bareyska”. Gift med Olav Feilan. 
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Ketil Vedr 

Levde omkring år 800, herse på Ringerike. Barn: 

(1) Yngvhild Ketilsdatter. Gift med Ketil Flatnese, sønn av Bjørn Buna. 

 

Ketil Flatnev (Flatnese) ( – ca 880) 

Død 880 eller tidligere. Gift med Yngvhild Ketilsdatter. De hadde barna: 

(1) Aud Ketilsdatter, født ca. 820/830, død ca. 918. Gift med Olav Hvite av Dublin 

ca. 850. 

(2) Bjørn Austrøne, landnamsmann. Levde på Island, gift med Gjaflaug 

Kjallaksdatter, datter til Kjallak (Ceallack) Jarl. 

(3) Helge Bjola, landnamsmann. 

(4) Thorunn Ketilsdatter. Gift med Helge Magre, landnamsmann. 

(5) Jorunn Ketilsdatter. Gift med Thorstein, landnamsmann. 

 

Landnåmabok forteller om Ketil: da Harald Hårfagre etter sitt vesterhavstog hørte om 

uroligheter på Suderøyene, sendte han Ketil vestover; og Ketil ”la under seg alle 

Sudrøyer og gjorde seg til høvding over dem”, men betalte ikke skatt til kongen, som 

det hadde vært meningen. Derfor tok Harald fra ham hans eiendommer i Norge. 

Annerledes forteller Laksdølasaga: Som tilårskommen mann valgte Ketil å forlate 

Norge, hvor kong Harald tok friheten fra folk; han kjente vesterhavslandene godt, der 

hadde han herjet vidt og bredt; og nå dro han til Skottland ”og ble godt mottatt av 

høvdingene der, fordi han var en navngjeten og ættstor mann”. Ingen av disse to 

fortellingene er helt ut rimelige; hans makttid i de skotske farvann faller noe tidligere 

enn hva både Landnåma og Laksdøla vil ha det til, men det er fullt sannsynlig at han 

kan ha styrt Suderøyene og skotsk kyst som selvstendig høvding fra midten av 800-

tallet. 

 

Kjallak (Ceallach) Jarl ( – ca 872) 

Han døde trolig ca. 872. Han var far til: 

(1) Gjaflaug Kjallaksdatter, gift med Bjørn Austrøne. 

 

Han var Jarl i Jemtland. Det antas at Kjallak har ført jarlsetittelen som arvelig verdighet eller å ha 

vært den svenske kongens vasall. Det rent irske navnet tyder imidlertid på at han har vært en 

ansett mann på Suderøyene. 

 

Bjørn Austrøne 

Gift med Kjallaks datter, Gjaflaug Kjallaksdatter. De hadde barna: 

(1) Kjallak Bjørnsson ”den gamle”, gift med Astrid Rolvsdatter. 

(2) Ottar Bjørnsson. 

 

Bjørn ble oppfostret hos Kjallak Jarl i Vermland. Da faren Ketil dro til Suderøyene omkring 870, 

ble Bjørn igjen hos sin fosterfar. Da Ketil kort tid etter døde, giftet Bjørn seg med Kjallaks datter, 

Gjaflaug Kjallaksdatter, og reiste senere til Sogn hvor han fant sin fars eiendommer i hendene på 

kongelige gårdsfogder. Harald Hårfagre hadde, etter slaget i Hafrsfjord, og etter Ketils oppstand 

på Suderøyene, tatt ættens eiendommer i Sogn. Bjørn jaget fogdene bort og tok tilbake gårdene, 

men Harald Hårfagre lyste ham da fredløs over hele Norge. Bjørn måtte flykte ca 877. Han var 

vinteren over på øya Moster i Sunnhordaland og dro så til Island, hvor han tok land på nordsiden 

av Snæfellsnes. Hans hovedgård, hvor han levde i stor prakt på 880-tallet, ble kalt Bjarnarhavn. 
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gm. Torhild 

| 

Styr Torgrimsson 

| 

Aasdis Styrsdatter 

gm. Snorre Gode 

Torgrimsson  

(Ørnulf Fiskereke) 
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Kjallak Bjørnsson ”den gamle” 

Må ha levd omkring 950. Han var gift med Astrid Rolvsdatter, de hadde sønnen: 

(1) Torgrim Kjallaksson, gift med Torhild. 

 

Han bosastte seg på Island rett vestenfor sin tante Auds landnam, på den såkalte Medalfellstrand. 

Fra ham stammer de stridbare Kjalleklingene. 

 

Torgrim Kjallaksson ( – ca 985) 

Død ca. 985, kort tid etter at Snorre Gode hadde overtatt godordetpå Torsnes. Han var gift med 

Torhild. Barn: 

(1) Brand Torgrimsson. 

(2) Styr Torgrimsson, drept 1007. 

(3) Vemund Mjove. 

 

Styr Torgrimsson ( – 1007) 

Død 1007. Han hadde datteren: 

(1) Aasdis Styrsdatter, gift med Snorre Gode. 

 

Han het egentlig Arngrim, men fikk navnet Styr på grunn av sitt voldsomme og urolige sinn. Han 

var for overmodig til å betale bøter for sine drap, og skrøt av å ha drept 33 menn uten å bøte for 

dem. Siden drepte han enda en, men ble da selv drept av dennes sønn, Gest. Han var forøvrig 

kjent under navnet Viga-Styre. 



208 
 

  



209 
 

Nerby  
 

Lars Olsen Nerby 

Gift med Marte Larsdatter. Hadde barna: 

(1) Jens Larsen, født 1700, død 1777. Gift med Guri Nielsdatter. 

(2) Ole Larsen. 

(3) Hans Larsen, født 1714.  

(4) Maren Larsdatter, gift med Nils Viberg. 

(5) Anne Larsdatter, født 1703. 

 

Lars overtok som bruker av Nerby i Vardal i 1692. 

 

Jens Larsen Nerby (1700 – 1777) 

Født 1700, død 1777. Gift med Guri Nielsdatter, født 1722, død 1806. De hadde barna: 

(1) Lars Jensen, født 1754. Gift med Agnete Bersvendsdatter Helgerud. Overtok 

Nerby etter faren. 

(2) Hans Jensen 

(3) Johanne Jensdatter, født 1757, død 1810. Gift med Ole Amundsen Torke. 

(4) Marte Jensdatter, gift med Ole Johannessen Kolberg. 

 

Boet etter Jens utgjorde 1175 dl. Jens skjøtet gården til sønnen Lars Jensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nerby 

Lars Olsen Nerby 

gm. Marte Larsdatter 

| 

Jens Larsen Nerby 

gm. Guri Nielsdatter 

| 

Johanne Jensdatter 

gm. Ole Amundsen Torke 

(Torke) 

 

 
 

Fra Vardal bygdebok: Nerby 
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Mæhlum  
 

Gudbrand Rasmussen ( – 1636) 

Døde i 1636. Gift med Guri Sifuersdatter, død ca. 1670. De hadde barna: 

(1) Rasmus Gudbrandsen. 

(2) Marte Gudbrandsdatter, gift med Jon Lunde. 

(3) Gudbjør Gudbrandsdatter, gift med Gunder Bjerke. 

(4) Bodil (eller Borghild) Gudbrandsdatter, gift med Anders Skøyen. 

(5) Barbara Gudbrandsdatter. 

(6) Berte Gudbrandsdatter. 

(7) Åste Gudbrandsdatter. 

 

Det skal ha blitt holdt skifte etter Gudbrand 25. oktober det året han døde. Skifte etter 

Guri ble holdt må Mælum 13. januar 1671. Boet utgjorde brutto 499 Rd 3 ort 3 skill, 

netto 489 Rd 1 ort 3 skill. 

 

Guri ble gift andre gang med Even Olsen Mælum som var født 1604, og døde etter 1671. Guri og 

Even fikk sønnen: 

(1) Gudbrand Evensen Mælum, gift første gang med Eli Knutsdatter, andre gang med Karen 

(eller Kari) Mikkelsdatter. 

 

 

 

 
  

 

Mælum 

Gudbrand Rasmussen 

gm. Guri Sifuersdatter 

| 

Gudbjør 

Gudbrandsdatter 

gm. Gunder Bjerke 

| 

Gubiør Gundersdatter 

gm. Oluff Lauritzen 

Bjerke (Melby) 
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Leene fra Ringsaker  
 

Mogens Leene (ca 1565 – 1640) 

Født ca. 1565, død 1640. Far til: 

(1) Jørgen Mogensen Leene. 

(2) Knut Mogensen Hjelmstad, født ca. 1602, død etter mai 1669. 

(3) Hans Mogensen Vinju, født 1604, død 1680. 

(4) Mikkel Mogensen Stordeglum, født ca. 1610, død 1668. Gift to ganger, andre 

gang med Eli Thoresdatter Tokstad. 

(5) Ole Mogensen By, født ca. 1618, død 1679. Gift med Ales Lauritsdatter Bratt. 

(6) Sidsel Mogensdatter, gift med Thorgrim Eriksen Hølstad, Nes. 

 

Ole Mogensen By (ca 1618 – 1670) 

Født ca. 1618, død 1670. Gift med Ales Lauritsdatter Bratt, født ca 1625, død før 17/12 

1705 på Opsal på Veldre. De fikk barna: 

(1) Mogens Olsen Lier, Furnes. 

(2) Ole Olsen Hemstad, Stange. 

(3) Nils Olsen Glestad, Veldre. 

(4) Laurits Olsen Tande, Ringsaker. 

(5) Jørgen Olsen Kvarberg, Ringsaker. 

(6) Eli Olsdatter, gift med Christen Christensen Kås, som overtok By. Eli ble gift igjen 

med Jørgen Andersen fra Storlie, Furnes, uten barn i siste ekteskap. 

(7) Ingeborg Olsdatter, gift med Peder Jonsen Børke, Veldre. 

(8) Sidsel Olsdatter, gift med Lars Olsen Bogsti, Veldre. 

(9) Ales Olsdatter, gift med Erik Håvelsen Kås fra Lier på Brøttum. 

 

Ole bodde i 1651 på Fulsen i Ringsaker og kom senere til By på Veldre gjennom sitt ekteskap 

med Ales.  

  

 

Leene fra 

Ringsaker 

Mogens Leene 

| 

Ole Mogens By 

gm. Ales Lauritsdatter 

Bratt 

| 

Sidsel Olsdatter 

gm. Lars Olsen Bogsti 

| 

Ingeborg Larstadder 

Bogsti  

gm. Gulbrand Olsen 

Bolsstad  

(Leene fra Ringsaker)  
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Jørgen Mogensen Leene (ca 1600 – ) 

Født ca. 1600, gift med Berthe Børgesdatter. Barn: 

(1) Mogens Jørgensen Leene, født 1639, død 1715. Gift første gang med Karen 

Gulbrandsdatter Bolstad (ingen barn). Gift andre gang med Anna 

Daffinsdatter Lier fra Biri. 

(2) Ole Jørgensen Bolstad, født 1653, død 1721. Gift med Marthe Gulbrandsdatter. 

(3) Jørgen Jørgensen Dalby, født ca. 1660, død ca. 1736. 

(4) Eli Jørgensdatter, gift med Trond Olsen Simenstad. 

(5) Sidsel jørgensdatter, gift med sersjant Ole Fredriksen Rør. 

 

Ole Jørgensen Bolstad (1653 – 1721) 

Født 1653, død 1721. Gift med Marthe Gulbrandsdatter, født 1664 på Lillebolstad, død 

1724. Barn: 

(1) Gulbrand Olsen Bolstad, født 7/8 1692, død ved kyndelsmesse 1741. Gift tre 

ganger. 

(2) Jørgen Olsen Gjestvang, født 1694. 

(3) Ole Olsen Dæhli, født 1702, død ca. 1757. 

 

Gulbrand Olsen Bolstad (1692 – 1741) 

Født 7/8 1692, død ved kyndelsmesse 1741 og begravd 15. februar. Gift første gang 21. 

september 1722 med Ingeborg Larsdatter Bogsti, født 24/6 1696 og døde i barselseng 

11/11 1723. De fikk datteren: 

(1) Marthe Gulbrandsdatter, født 31/10 1723 på Lillebolstad, død før 3/2 1749. Gift 

ca. 1742 med Ole Gundersen Bjerke i Rendalen. 

 

Hans andre kone var Gjøa Nilsdatter Snau, født 4/9 1702 og var datter av Nils Larsen og Marie 

Olsdatter Sau. Gjøa døde 27/2 etter å ha født sin 6. datter. De fikk barna: 

(1) Ingeborg Gulbrandsdatter, født 15/6 1725, død 6/6 1780. Gift med Børre Olsen Onset i Biri 

født 1726, død 1781. 

(2) Mari Gulbrandsdatter, født 22/6 1727, død 14/4 1733 i barnekopper. 

(3) Kjersti Gulbrandsdatter, født 26/9 1729, død april 1802. Gift første gang med Thomas 

Pedersen Østby i Ringsaker, født 1729, død 1771. Gift andre gang med Anders Thomassen 

Ulven, født på Bjørstad i Fåberg omkring 1736, død 1805. 

(4) Berthe Gulbrandsdatter, født 5/2 1732, død 12/ 1807. Gift første gang med Gudmund 

Hanssen Heggenhougen, født 1726, død 1760. Gift andre gang med Johannes Larsen fra 

Skjønsby, født 1740, død 1806. 

(5) Mari Gulbrandsdatter, født 14/1 1735, død 14/2 samme år. 

(6) Eli Gulbrandsdatter, født 14/1 1735, død april 1808. Gift første gang ca. 1760 med 

vaktmester Mogens Pedersen Leich på Vestre Ausdal på Nes, født 1712, død 1773. Gift 

andre gang med korporal Håken Lund på Bjørnstad på Nes, født ca. 1740, død 1821. 

 

Et halvt år etter Gjøas død, giftet Gulbrand seg 26. oktober 1735 med Agnethe Jensdatter Rolie, 

født 31/7 1717, datter av Jens Tollefsen Rolie og Gudbjør Olsdatter Bjerke fra Biri. Det var sikkert 

ikke lett for 18-åringen å bli stemor til 5 småpiker i alderen 12 til ½ år, og før hun ble dobbelt så 

gammel, skulle hun selv få 8 barn og oppleve to ganger å bli enke mens hun ventet datteren 

Pernille. Med det for øyet hvor vanskelig det måtte være å sitte igjen med småbarn og gårdsbruk 

alene, kan man lett forstå datidens behov for snarest råd å skaffe seg en ny ektefelle når den gamle 

falt fra. Agnethe og Gulbrand fikk to barn: 

(1) Ole Gulbrandsen Rolie, født 21/2 1737. Gift 28. juni 1756 med Marthe Johannesdatter 

Skjønsby, født 1734, datter av Johannes Oudensen Skjønsby og søster av morens tredje 

ektefelle. 

(2) Jens Gulbrandsen Bolstad, født 17/2 1740, død 2/4 1792. Gift 1759 med Eli Olsdatter 

Kvarberg, født 13/12 1735. 

 

Leene fra 

Ringsaker 

Jørgen Mogensen Leene 

(Leene fra Ringsaker) 

gm. Berthe Børgesdatter 

| 

Ole Jørgensen Bolstad 

gm. Marthe 

Gulbrandsdatter Bolstad 

(Bolstad) 

| 

Gulbrand Olsen Bolstad 

gm. Ingeborg Larsdatter 

Bogsti  

(Lenee fra Ringsaker) 

| 

Marthe Gulbrandsdatter 

gm. Lars Olsen Nerby 

(Nerby)  
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Gulbrand stod innrullet som dragon fra 28-års alderen og til sin død. Dette kan tyde på at han var 

litt av en kraftkar. Han overtok halvparten av Bolstad 1722, året etter farens død og resten overtok 

han i 1725. 

 

 

 

  



215 
 

Bolstad fra Ringsaker  
 

Håkon Mogensen til Vang 

Far til: 

(1) Marthe Håkonsdatter, gift med hr. Oluf Thommesen. 

 

Thommes Bjørnsen Sterud 

Fra Nes, far til: 

(1) Oluf Thommesen, prest. Gift med Marthe Håkonsdatter. 

 

Oluf Thommessen ( – 1635) 

Død 1635. Gift med Marthe Håkonsdatter. De hadde barna: 

(1) Kirstine Olufsdatter, gift med Gulbrand Pedersen Lillebolstad. 

(2) Anne Olufsdatter, gift med Zacharias Sørensen til Fåberg. 

(3) Lisbet Olufsdatter, bodde på gården Ingeberg i Ringsaker. 

(4) Siri Olufsdatter. 

(5) Karen Olufsdatter. 

(6) Margrethe Olufsdatter, gift med hytteskriver Valentin Jacobsen Hirtznach. 

 

Oluf var sogneprest på Ringsaker i 1612 etter først å ha vært informator for stattholderen Enevold 

Kruses barn. Hr. Oluf bygslet 1619/1620 1 hud krongods og ½ hud kirkegods i Lillebolstad. En 

tradisjon, fortalt 150 år senere av Jørgen Olsen Gjestvang på Nes, sier at hr. Oluf hadde byttet 

Hage i Reflingsfjerdingen, som han selv eide, mot Lillebolstad. Her bygde han i tiden etter 1620 

som hovedbygning det huset som i dag er gjenreist på Hedmarksmuseet under navnet 

Bolstadbygningen.  

Da hr. Oluf døde i 1635 må enken fortsatt ha brukt gården. Presten må ha vært en 

velstandsmann. Jens Gulbrandsen Bolstad som hadde skiftebrevet etter han, forteller at hans bo 

var på 2800 rdr. og uttaler meget riktig at det var noe anselig på de tider. Desverre vet man lite 

om hva hans formue besto i utenom 3 huder 8 skinn i Sterud. Etter jordeboken av 1624 eide han 

som pantegods Skrukkerud og ”Vollberg” i Ringsaker, tilsammen 1 ½ hud. Dette siste må være en 

gårdpart og finnes ikke i matrikkelen. Hr. Oluf har sikkert eid atskillig jordegods utenom dette. 

 

Gulbrand Pedersen Lillebolstad 

Gift med Kristine Olufsdatter. De hadde datteren: 

(1) Marthe Gulbrandsdatter, gift med Ole Jørgensen Leene. 

 

  

 

Bolstad fra 

Ringsaker 

Håkon Mogensen til 

Vang 

| 

Marthe Håkonsdatter 

gm. Oluf Thommesen 

| 

Kristine Olufsdatter 

gm. Gulbrand Pedersen 

Lillebolstad 

| 

Marthe Gulbrandsdatter 

Bolstad 

gm. Ole Jørgensen 

Bolstad   

(Leene fra Ringsaker)  
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Fra Olav den helliges saga 

av Snorre Sturlasson 

[212] 

Tord vet jeg, dengang styrket 

Olav med spyd i striden, 

    der gikk gode hjerter jamsies. 

Kampen vokste. 

    Bror til Ogmund hevet høyt 

det gylne merket 

    fram for Ringerikskongen, 

det var fullgjort mannsverk. 

Torberg  
 

Fole 

Far til: 

(1) Tord Folesson. 

(2) Ogmund Folesson. 

 

Tord Folesson ( – 1030) 

Død 29/7 1030 på Stiklestad. Gift med Ålov, datter til Einar Tambarskjelve og Bergliot, 

datter til Håkon Jarl. Han må derfor ha vært ættestor. Far til: 

(1) Gudrun Tordsdatter, gift med Skoft Ogmundsson Giske. 

 

Tord var kong Olavs merkemann. Under slaget ved Stiklestad gikk han i spissen med 

kongens merke høyt på den fagre gylne stand. Han falt under merket. Om tords død 

skriver Snorre Sturlasson i Olav den helliges saga:  

 

227. Kong Olav kjæmpede nu meget djervt; han 

huggede til Torgeir af Kviststader, den lendermand, 

som før er nævnt [415], tvert over ansigtet, hugg 

isønder næseskjermen paa hjelmen og kløvede hovedet 

ned forbi øinene, saa at det næsten gik af. Men da han 

faldt, sagde kongen: « Er det ikke sant, som jeg sagde 

dig, Torgeir, at du ikke skulde seire i mødet med mig?» 

I det øieblik skjød Tord merkestangen saa haardt ned, 

at stangen stod; da havde Tord faaet banesaar, og faldt 

han der under merket. Der faldt han ogsaa Torfinn 

Mund og Gissur Gullbraa; imod ham havde to mænd 

søgt, men han dræbte den ene af dem og saarede den 

anden, førend han faldt. 

 

Arnvid Torarinsson 

Far til: 

(1) Arnmod Arnvidsson. 

 

En Arnvid Torarinsson, konge på Sunnmøre, falt i følge Snorre ved Solskjel mot Harald Hårfagre. 

Denne kampen fant imidlertid sted ca. 865, altså omkring 100 år før ”vår” Arnvid Torarinssons 

sønn Arnmod døde. Det kan være Arnvid farfars far Snorre omtaler i Harald Hårfagres saga. 

 

Arnmod Arnvidsson Jarl ( – ca. 986) 

Død ca. 986. Far til: 

(1) Arne Arnmodsson. 

 

Bodde i Ønudafjord på Island. Han var en av anførerne i Jomsvikingeslaget. Kjempet ved Håkon 

Jarls side, og falt i Hjørnungavågslaget ved Vagn Aakessons hånd.  

 

  

 

Torberg 

Finvind Fundane 

| 

Torarin Bullibak 

| 

Arnvid Torarinsson 

| 

Arnmod Arnvidsson 

| 

Arne Arnmodsson 

gm. Tora Torsteinsdatter 

| 

Torberg Arnesson 

gm. Ragnhild 

Erlingsdatter 

| 

Ogmund Torbergsson 

| 

Skoft Ogmundsson Giske 

gm. Gudrun Tordsdatter 

| 

Tora Skoftesdatter 

gm. Åsulv på Rein  

(Gudine Jarl) 

 

 
 

http://heimskringla.no/wiki/Olav_den_helliges_saga#cite_note-415
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Arne Arnmodsson ( – ca. 1024) 

Død omkring 1024 som en gammel mann. Gift med Tora Torsteinsdatter. De hadde barna: 

(1) Kalv Arnesson, født ca. 990, død ca. 1051. 

(2) Finn Arnesson på Yrjar. 

(3) Torberg Arnesson på Giske. 

(4) Åmunde Arnesson. 

(5) Kolbjørn Arnesson, død ca. 1030. 

(6) Arnbjørn Arnesson. 

(7) Arne Arnesson, født ca. 1000. 

(8) Ragnhild Arnesdatter. 

 

Han var lendemann i 1016 på Møre under kong Olav Haraldsson. Bodde visstnok på Giske. 

Skal ha deltatt i Hjørnungavågslaget i 986. 

 

Torberg Arnesson  

Gift med Ragnhild Erlingsdatter. Far til: 

(1) Ogmund Torbergsson. 

 

Ogmund Torbergsson 

Far til: 

(1) Ingebjørg Ogmundsdatter. Gift med Egil Aslagsson fra Folland, lendemann. 

(2) Skoft Ogmundsson Giske. 

 

Skoft Ogmundsson 

Gift med Gudrun Tordsdatter, datter av Tord Folesson. De hadde barna: 

(1) Ogmund Skoftesson. 

(2) Finn Skoftesson. 

(3) Tord Skoftesson. 

(4) Tora Skoftesdatter, gift med Åsulv på Rein. 
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Kåre Vemundssons ætt  
 

Sigurd Herse 

Herse på Sandnes gård på Altenøen ved Vefsensfjord ca. 872. Barn: 

(1) Sigrid Sigurdsdatter, gift 3 ganger. 

 

Kåre Vemundsson ”Berdlukåre” 

Barn: 

(1) Eyvind Lambe, gift med Sigrid Sigurdsdatter. 

 

En av de mest ansette menn i Firdafylke, da det ble undertvunget av Harald Hårfagre 

omkring 870. Bodde da på gården Berdla (Berdle) på Bremangsland. Han hadde gjordt 

mange vikingetog og var kjent for sin tapperhet og styrke og var en berserk. Kåre kom 

med langskip til Ragnvald Jarl og fulgte ham til Møre, derfra tilTrondheim, hvor han 

ble Harald Hårfagres mann. 

 

Eyvind Lambe 

Gift ca. 880 med Sigrid Sigurdsdatter. Eyvind synes etter Sigrids død å ha blitt gift med 

Ingeborg Håvardsdatter, sønnedatter av Grjotgard Håleygjarl. Eyvind og Sigrid hadde 

sønnen: 

(1) Finn Skjålge, lendermann. Gift med Gunhild Halvdansdatter. 

 

Eyvind kom ca. 870 om høsten fra vikingetog og bega seg sammen med Torolf Kveldulfsson til 

Harald Hårfagre. Han var på kongens skip under slaget i Hafrsfjord. Kongen kom ca. 5 år senere 

til Sandnes. Sigrid Sigurdsdatter ba da Eyvind og hans brødre om å følge seg til kongen for å få i 

stand forlik mellom kongen og Torolf. Dette lyktes ikke, og Torolf falt. Kongen tilbød så Eyvind 

alle Torolfs etterlatte eiendommer og gods, samt Sigrids hånd. 

Sigrid Sigurdsdatter var gift tre ganger; første gang med Bård Brynjulfsson fra Hålogaland, andre 

gang med Torolf Kveldulfsson og tredje gang med Eyvind Lambe. 

 

Finn Skjålge  

Finn Skjålge ”den Skjeve” var gift med Gunhild Halvdansdatter. De hadde barna: 

(1) Øyvind Skaldespille. 

(2) Njål Finnsson, død 1011. 

 

Finn tiltrådte rimeligvis Sandnes som lendermann etter farens død. Han fikk imidlertid ikke 

odelsrett til gården, men hadde den som kongelig len og var Håkon Adalsteinfostres lendermann.  

 

Njål Finnsson ( – 1011) 

Innebrent 3. eller 4. september 1011. Far til: 

(1) Astrid Njålsdatter, død etter 1066. Gift med Ragnvald Ulfsson ”den gamle”. 

 

  

 

Kåre 

Vemundsson 

Kåre Vemundsson 

| 

Eyvind Lambe 

gm. Sigrid Sigurdsdatter 

| 

Finn Skjålge 

gm. Gunhild 

Halvdansdatter  

(Dag RIngsson) 

| 

Njål Finnsson 

| 

Astrid Njålsdatter 

gm. Ragnvald Ulfsson 

(Ragnvald Ulfsson) 
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Dag Ringssons ætt  
 

Dag Ringsson 

Fra Ringerike, far til: 

(1) Åshild Dagsdatter, gift med Harald Hårfagre. De fikk barna: 

(1) Gudrød Skirja. 

(2) Ring Haraldsson. 

(3) Dag Haraldsson. 

(4) Ingegerd Haraldsdatter, gift med Halvdan Jarl. 

 

I følge Snorre var Dag Ringsson en av Åshild og Haralds sønner; Fra Snorre Sturlason, 

Harald Håfagres saga: ”21...Kong Harald var gift med Aashild og, dotter til Ring Dagsson 

ovantil Ringerike. Deira born var: Dag og Ring, Gudrød Skirja og Ingegjerd”.  

 

Halvdan Jarl 

Gift med Ingegerd Haraldsdatter. De fikk datteren: 

(1) Gunhild Halvdansdatter, gift med Finn Skjålge. 

 

Halvdan synes å ha hørt hjemme i Naumdal eller Helgeland.  

 

 

 

  

 

Dag Ringsson 

Dag Ringsson 

| 

Åshild Dagsdatter 

gm. Harald Hårfagre 

(Ynglingeætten) 

| 

Ingegerd Haraldsdatter 

gm. Halvdan Jarl 

| 

Gunhild Halvdansdatter 

gm. Finn Skjålge  

(Kåre Vemundsson) 
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Sigurd Rises ætt  
 

Snefrid Snåsesdatter 

Gift med Harald Hårfagre, de hadde barna: 

(1) Sigurd Rise. 

(2) Halvdan Hålegg. 

(3) Gudrød Ljome. 

(4) Ragnvald Rettilbeine. 

 

Om ekteskapet mellom Harald Hårfagre og Snefrid sier Snorre Sturlason om Harald; 

”25...Der stod Snæfrid upp, dotter hans Svaase, ei nau-væn gjente, og skjenkte kongen 

ein bolle full med mjød, men kongen tok alt ihop, bollen og handi hennar, og strakst var 

de som de kom ein elds-hite i kroppen hans, og han vilde liggja utmed ho paa flekken 

same natti. Men Svaase sagde at de skulde ikkje vera med hans gode vilje, utan kongen 

feste ho og fekk ho etter lovi. Daa feste kongen Snæfrid og fekk ho, og elska ho so reint i 

ørska, at han brydde seg ikkje um rike sitt og alt de som høver aat ein konge. Dei hadde 4 

sønir, Sigurd Rise, Halvdan Haalegg, Gudrød Ljome og Rognvald Rettilbeine. Sidan 

døydde Snæfrid, men ho skifte ikkje lit de minste grande; ho var likso raudleitt som daa 

ho livde. Kongen sat stødt yvi ho, og tenkte at ho skulde livna uppatt. Soleis gjekk de tri 

vetrar, at han syrgde for de, at ho var daud, men heile landslyden syrgde for di han var 

komin paa villstig.” 

 

Sigurd Rise 

Sigurd var far til: 

(1) Halvdan Sigurdsson. 

 

Var ca. 900 konge over Hadafylke; Ringerike, Hadeland.  

 

Halvdan Sigurdsson 

Barn: 

(1) Sigurd Syr, død 1018. Gift med Åsta Gudbrandsdatter. 

 

Var ca. 960 konge på Opplandene, fikk i Håkon Jarls tid sammen med sine ”hel-” brødre 

Hadafylke og synes å ha overlevd dem alle. Det fortelles at han var gift med en datter av Nerid 

Jarl. Dette kan ikke være riktig, da Nerid levde så tidlig som ca. 800. Derimot kan hun ha 

nedstammet fra ham. 

 

Sigurd Syr ( – 1018) 

Død januar/februar 1018. Gift etter 995 med Åsta Gudbrandsdatter, født ca. 970, død ca. 1020. Åsta 

var første gang gift med Harald Grenske, de fikk sønnen: 

(1) Olav Haraldsson ”den Hellige”, født 995. Norsk konge 1015 – 1030, gift med Astrid 

Olavsdatter. 

 

Sigurd og Åsta fikk barna: 

(1) Guttorm Sigurdsson. 

(2) Gunnhild Sigurdsdatter. 

(3) Halvdan Sigurdsson. 

(4) Ingrid Sigurdsdatter, gift med Nevstein. 

(5) Harald Sigurdsson Hardråde, født 1015. Norsk konge 1046 – 1066. 

 

  

 

Sigurd Rise 

Harald Hårfagre 

(Ynglingeætten) 

gm. Snefrid 

Svåsesdatter 

| 

Sigurd Rise 

| 

Halvdan Sigurdsson 

| 

Sigurd Syr 

gm. Åsta 

Gudbrandsdatter  

(Ivar Beitils ætt) 

| 

Ingrid Sigurdsdatter 

gm. Nevstein 

| 

Gudrun Nevsteinsdatter 

gm. Skule Jarl  

(Gudine Jarl) 
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Sigurd var den siste småkonge i Norge. Han var konge på Opplandene, hadde gårdsbruk på 

Ringerike og skal etter et gammelt sagn ha bodd på gården Bønsnes. Han skildres som en 

fredsommelig mann som likte best å stelle med gården. Derfor fikk han tilnavnet Syr. Han hjalp 

sin stesønn, Olav Haraldsson, til å vinne over herredømmet etter slaget ved Nesjar. 

 

Nevstein 

Gift med Ingrid Sigurdsdatter. De hadde datteren: 

(1) Gudrun Nevsteinsdatter, stammor til Reinsætten. Gift med Skule Jarl Kongsfostre.  
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Ivar Beitils ætt  
 

Ivar Beitil 

Levde antagelig ca. 829. Far til: 

(1) Ufeig Burlufot. 

 

Ufeig Burlufot 

Levde antagelig ca. 850. Far til: 

(1) Gudbjørg Ufeigsdatter. 

(2) Anund Trefot, deltok i slaget ved Hafrsfjord. Gift med Tordis. 

 

Gudbjørg Ufeigsdatter 

Mor til: 

(1) Gudbrand Kula, gift med Ulfhild. 

 

Gudbrand Kula 

Gift med Ulfhild, de hadde tre døtre: 

(1) Åsta Gudbrandsdatter, gift to ganger; første gang med Harald Grenske, andre gang med 

Sigurd Syr.  

(2) Isrid Gudbrandsdatter, gift med Thord på Steig. 

(3) Thorny Gudbrandsdatter, gift med Vebjørn på Huseby. 

 

I følge Snorre Sturlason, Olav den Helliges saga, var Åsta Gudbrandsdatters mor en datter av Rane 

Mjenof eller Nereid Jarl (Nereid den rådspake, den rådsnille, gamle og nidske). 

 

 

 

  

 

Ivar Beitil 

Ivar Beitil 

| 

Ufeig Burlufot 

| 

Gudbjørg Ufeigsdatter 

| 

Gudbrand Kula 

gm. Ulfhild  

(Hundasteinar Jarl) 

| 

Åsta Gudbrandsdatter 

gm. Sigurd Syr  

(Sigurd Rises ætt) 
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Hundasteinar Jarls ætt  
 

Hundasteinar Jarl 

Jarl i England, levde omkring 860. Gift med Pluf Lodbroksdatter, datter av den yngre 

Lodbrok. Barn: 

(1) Bjørn Hundasteinarsson. 

(2) Sigurd Bjodaskalle. 

(3) Isgerd Hundasteinarsdatter, gift med Thore Jarl i Bermeland. 

 

Bjørn Hundasteinarsson 

Kan ha levd ca. 890, far til: 

(1) Audun Skakul, gift med Tordis. 

 

Audun Skakul 

Gift med Tordis som tidligere var gift med landnamsmannen Anund Trefot. Barn: 

(1) Thora Moshals. 

(2) Åsgeir Audunsson. 

 

Audun var landnamsmann på Island omkring 920. 

 

Thora Moshals 

Barn: 

(1) Ulfhild, gift med Gudbarnd Kula 

 

 

 

  

 

Hundasteinar 

Jarl 

Hundasteinar Jarl 

gm. Aluf Lodbroksdatter 

| 

Bjørn Hundasteinarsson 

| 

Audun Akakul 

gm. Tordis 

| 

Thora Moshals 

| 

Ulfhild 

gm. Gudbrand Kula  

(Ivar Beitils ætt) 
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Balduin I 
 

Balduin I ( – 879) 

Død 879. Han giftet seg i 869 i Auxerre med Karls datter Judith, født ca. 843. De fikk 

sønnen: 

(1) Balduin II den skallede, født 865, død 918. Gift med Elftrude. 

 

Balduin I ”Jernarmen” var markgreve av Flandern, kystlandet fra utløpet av elven Aa til 

Scheldemunningen. Han stammet fra en edel vestfrankisk ætt, og kom i sin ungdom 

til Karl den skalledes hoff.  

Judith hadde vært gift to ganger tidligere; 1. oktober 856  med den engelske 

konge Ethelwulf som døde 858, deretter gift samme år med dennes sønn ava første 

ekteskap, Ethelbald, død 860. Balduin bortførte henne i forståelse med hennes bror 

Ludvig den stammende og hennes fetter, kong Lothar II. De dro til Rom og ba pave 

Nicolaus I om løsning og fikk også på pavens forbønn farens tilgivelsse.  

I A.Cohn ”Stammtafeln zur Geschichte der europäichen Staaten” 

Braunschweig 1871, tabell 225, kalles Balduin sønn av Audakar, vel sønn av Ingelgram 

(levde 808), sønn av Liderik (levde 729.  

 

Balduin II (ca 865 – 918) 

Født ca. 865, død 918, muligens 10/9 918. Gift med Elftrude av England, død 7/6 929. 

De hadde sønnen: 

(1) Arnulf I den gamle, født ca. 890, død 964. Gift med Adele. 

 

Balduin II ”den skallede” var greve og markgreve av Flandern i 879. 

 

Arnulf I (ca 890 – 964) 

Født ca. 890, død 27/3 964. Gift 934 med Adele av Vermandois, født ca 915, død 

958/960. De hadde sønnen: 

(1) Balduin III, født ca 940, død 962. Gift med Mathilde. 

 

Arnulf ”den gamle”, ”den store”, var greve av Flandern 918. Arnulfs lange regjeringstid var avbrutt 

i tre år, da han sønn, Balduin III, regjerte. Etter Balduins død tok Arnulf igjen regjeringsmakten. 

 

Balduin III (ca 940 – 962) 

Født ca. 940, død 1/11 962. Gift med Mathilde av Sachsen. De fikk sønnen: 

(1) Arnulf II den unge, født ca. 961/962, død 988. Gift med Rozela. 

 

Han var fra 958 i 3 år greve av Flandern. Etter hans død giftet Mathilde seg med Gotfred den 

Fangede av Verdun. De fikk sønnen: 

(1) Gozelo I, død 19/4 1044. Greve av Verdun, hertug av Nedre-Lothringen 1023, av Øvre-

Lothringen 1033, markgreve av Antwerpen 1008. 

 

Arnulf II (ca 961 – 988) 

Født 961/962, død 30/3 988. Gift ca. 968 med Rozela (Susanna) av Italia, født omkring 950, død 

7/12 eller 13/12 1003. Barn: 

(1) Balduin IV, født ca. 980, død 1035. Gift to ganger. 

 

Arnulf var greve av Flandern i 964. Hans hustru Rozela ble etter hans død gift ca. 989 med kong 

Robert II av Frankrike, men forstøtt i 992. 

 

 

Balduin I 

Balduin I av Flandern 

gm. Judith av 

Vestflanken  

(Karl den store) 

| 

Balduin II den skallede 

gm. Elftrude av England 

(Cerdics ætt) 

| 

Arnulf I den gamle 

gm. Adele  

(Karl den store) 

| 

Balduin III 

gm. Mathilde av Sachsen 

(Amalungs ætt) 

| 

Arnulf II den unge 

gm. Rozela av Italia 

(Unruochs ætt) 

| 

Balduin IV 

gm. Elenore av 

Normandie (Rollos ætt) 

| 

Judith 

gm. Toste Godwindsson 

Jarl (Gudine Jarl) 
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Balduin IV (ca 980 – 1035) 

Født ca. 980, død 30/5 1035. Gift før 1015, ca. 1012, med Otgiva av Luxemburg. De fikk sønnen: 

(1) Balduin V, født ca. 1012, død 1067. Gift med Adelheid av Frankrike. 

 

Etter Otgivas død i 1030 giftet han seg igjen, etter 1031, med Elenore av Normandie. De fikk 

datteren: 

(1) Judith, født ca. 1033, død 1094. Gift med Toste Jarl Gudvinsson. 

 

Balduin var greve av Flandern 987, bemektiget seg Valencienne og kom dermed i strid med keiser 

Konrad II av Tyskland, men han var heldig i kampen og vant en del landeområder på høyre Seine-

bredd i nærheten av Gent samt de Zeelandske øyer. Etter den tiden skiller man mellom det 

egentlige Flandern, Kronflandern, som var fransk len, og Riksflandern, som grevene hadde gitt til 

len av det tyske rike. 

 

 

 

  



228 
 

Rollos ætt 
 

Yngve-Frøy  

Levde ca. år 50 f.kr. Gift med Gerd Gymesdatter. Barn: 

(1) Fjolner Yngvesson  

 

Yngve-Frøy bygde et stort hov i Uppsala, hvor han hadde sitt hovedsete. Han var 

drotten over Svitjod. Det var rolige og gode tider i Sverige på den tiden, og æren for 

dette ble tillagt Yngve-Frøy. På sine eldre dager ble han sykelig, og ettersom han var 

en svært avholdt konge blandt folket, ønsket flere å besøke ham på sykeleiet. Men 

vaktene lot bare noen av dem komme inn til ham. Etter hvert som sykdommen ble 

værre fant mennene han råd; Tjenestefolket på hovet bygget en stor haug med dør og 

tre glugger utenfor havet. Da Yngve-Frøy døde bar tjenestefolket ham til haugen og 

gjemte han i tre år. Til innbyggerne fortalte de at Yngve-Frøy fremdeles levde slik at de 

kunne inndrive skatt. 

 

Fjolner Yngvesson 

Levde ca. år 26 f.kr. Barn: 

(1) Sveigode Fjolnersson. 

 

Konge i Svitjod, med sete i Skattunge. Fjolner var en mektig konge og på god fot med 

kongene i naborikene. Han var flere ganger på besøk hos kong Frode i Lejre. Siste 

gangen han var der døde han; På kongsgarden i Lejre var det bygget et høyt og svært 

kar avstivet med tømmerstokker i ei stue med loft over som hadde åpning i gulvet. 

Karet var fylt med sterkt mjød. Rommet som kong Fjolner lå i lå like i nærheten av 

åpningen på mjødkaret. Da han så nærmest dødrukken kom i seng og sto opp igjen 

utpå natta tok han feil av veien i gangen og falt opp i mjødkaret og druknet der.  

 

Sveigode Fjolnersson 

Barn: 

(1) Vanlande Sveigdesson. 

 

Konge i Svitjod. I følge sagnet var han noe gal; Han avga løfte om at han ville lete etter 

Gudeheim og Odin den gamle. Sveigde reiste rundt i store deler av NordEuropa for å 

finne Odin. Han ga ikke opp, men fortsatte å lete i Svitjod. En dag kom han til en gård 

som het Stein. Gården hadde sitt navn etter en stein som var så stort som et hus. 

Sveigde Fjolnersson fikk øye på en dverg som satt ved siden av den. 

 

Vanlande Sveigdesson 

Gift med Driva Snøsdatter. Barn: 

(1) Visbur Vanlandesson. 

 

Konge i Svitjod. Han var en stor hærfører og reiste på tokt til flere land. En vinter 

måtte han og hæren overvintre i Finland. Her bodde de hos kong Snø den gamle, som 

han utviklet et godt vennskap med, og Vanlande giftet seg med hans datter. 

 

  

 

Rollos ætt 

Yngve-Frøy 

gm. Gerd Gymesdatter 

| 

Fjolner Yngvesson 

| 

Sveigode Fjolnersson 

| 

Vanlande Sveigdesson 

gm. Driva Snøsdatter 

| 

Visbur Vanlandesson 

| 

Domalde Visbursson 

| 

Domar Domaldesson 

gm. Drott 

Dandrapsdatter 
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Dygve Domarsson 

| 

Dag Dygvesson 

| 

Agne Dagsson 

| 

Alrek Agnesson 

| 

Yngve Alreksson 

| 

Jørund Ynvesson 

| 

Aun den gamle 

| 

Egil Aunsson 

| 

Ottar Vendelkråke 

Egilsson 

| 

Adils Ottarsson 

gm. Yrsa Helgesdatter 

| 

Øystein Adilsson 

| 

Yngvar Håra 

| 

Braut-Anund 

| 

Ingjald Illråde 

gm. Gauthild 

Algautsdatter 

| 

Olav Tretelgja 

gm. Solveig 

Halvdansdatter 

| 

Halvdan Kvitbein 

gm. Åsa Øysteinsdatter 

| 

Øystein Halvdansson 

Fret 

gm. Hild Eriksdatter 

| 
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Visbur Vanlandesson 

Barn: 

(1) Domalde Visbursson. 

 

Til sin første kone, datteren til Aude den rike, ga han tre storgarder i brudegave, samt 

en halsring av gull. Ekteskapet varte ikke lenge, for kongen fant seg en ny kone etter 

noen år. Den første kona reiste da hjem til sine foreldre og tok med seg parets to 

sønner. Disse sønnene drepte senere sin far.  

 

Domalde Visbursson 

Barn: 

(1) Domar Domaldesson. 

 

Konge i Svitjod med sete i Uppsala. I hans dager som konge ble det sult og nød i 

Svitjod. Innbyggerne stelte derfor i stand et stort blot i Uppsala for å tilfredsstille 

gudene. Første året blotet de okser, men det hjalp ikke stort.  

Neste år tok de til med manneblot, men nøden ble bare verre. Tredje året holdt landshøvdingene 

råd, og ble enige om at det var kongen som var skyld i nøden. De bestemte seg derfor for å drepe 

kongen og blote ham for å tilfredsstille gudene. Dette hjalp, for etter at kongen døde ble det igjen 

gode år i Svitjod.  

 

Domar Domaldesson 

Barn: 

(1) Dygve Domarsson. 

 

Konge i Svitjod med Sete i Uppsala. Regjeringstiden regnes til begynnelsen av 200-tallet. På denne 

tiden var det gode år og fred i landet. 

 

Dygve Domarsson 

Barn: 

(1) Dag Dygvesson. 

 

Dag Dygvesson 

Barn: 

(1) Agne Dagsson. 

 

Konge i Svitjod med sete i Uppsala på slutten av 200-tallet. 

 

Agne Dagsson 

Barn: 

(1) Alrek Agnesson. 

 

Konge i Svitjod på 300-tallet. Han var en krigerkonge og gikk bl.a. til krig mot en finsk hær. Agne 

slo hæren og la landet under seg.  

 

Alrek Agnesson 

Barn: 

(1) Yngve Alreksson. 

(2) Alv Alvreksson. 

 

Mektig konge og hærfører i Svitjod. 

 

  

 
| 

Halvdan Holtanbonde 

gm. Liv Dagsdatter 

| 

Ivar Vidfavne 

| 

Øystein Glumra 

| 

Ragnvald Mørejarl 

gm. Ragnhild Rolvsdatter  

| 

Tore Ragnvaldsson 

gm. Ålov Åbot 

(Ladejarlene) 
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Yngve Alreksson 

Barn: 

(1) Jørund Yngvesson. 

 

Mektig konge og hærfører i Svitjod. Yngve ble drept av broren Alv.  

 

Jørund Yngvesson 

Barn: 

(1) Aun den gamle. 

 

Konge i Svitjod på slutten av 300-tallet med sete i Uppsala. Jørund reiste ofte på hærtokter om 

sommeren. En sommer kom han til Danmark med hæren sin. Her herjet de første helt nord i 

Jylland, siden gikk de inn i Limfjorden med skipene sine.  

 

Aun den gamle 

Barn: 

(1) Egil Aunsson. 

 

Konge i Svitjod med sete i Uppsala. Aun var en klok konge og levde for det meste i fred med sine 

naboer. Han døde av alderdomssvaket i Uppsala.  

 

Egil Aunsson 

Barn: 

(1) Ottar Vendelkråke Egilsson. 

 

Konge i Svitjod i begynnelsen av 500-tallet. Han var ingen stor hærmann. Egil ble drept av en okse 

og ble begravd i Uppsala.  

 

Ottar Vendelkråke Egilsson 

Konge over Svitjod ca. 520 – 535. Barn: 

(1) Adils Ottarsson. 

 

Ottar ble drept ved Limfjorden i Jylland av danske jarler. Etter hans død tok jarlene liket hans og 

la det på en haug, slik at dyr og fugler kunne rive i liket. Så laget danskene en trekråke som de 

sendte til Uppsala med beskjed om at kongen deres ikke var verd mer enn denne kråka – derav 

navnet Vendelkråke. 

 

Adils Ottarsson 

Gift med Yrsa Helgesdatter. Barn: 

(1) Øystein Adilsson. 

 

Adils var konge omkring 535 – 580 og var ofte i krig med kongene rundt sitt rike.  

 

Øystein Adilsson 

Barn: 

(1) Yngvar Håra. 

 

Konge over Sveavelde omkring 580 – 585. Drept av kong Solve fra Nærøy i Namdalen. 
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Yngvar Håra 

Født ca. 532. Barn: 

(1) Braut-Anund. 

 

Konge over Sveariket. Han var en stor hærmann og ofte på tokt. For å knuse fiender i øst sluttet 

Yngvar fred med danekongen. Etter fredslutningen seilte kong Yngve inn i Østersjøen til Estland, 

hvor han gikk i land med sine menn. Esterne hadde imidlertid mobilisert en stor hær ved stedet 

Stein. Yngvar led nederlag etter et blodig slag og ble drept der.  

 

Braut-Anund (ca 564 – ) 

Født ca. 564. Barn: 

(1) Ingjald Illråde. 

 

Konge i Sveariket med sete i Uppsala. Det var fredelige tider i Sveariket i hans tid, etter at han 

hadde hevnet farens nederlag mot Esterne. Han satte i gang skogryddingsarbeide og husbygging 

rundt rydningene. Han fikk også anlagt flere veier rundt om i riket. Navnet Braut-Anund fikk han 

som følge av denne rydningen. 

 

Ingjald Illråde (ca 596 – ) 

Født ca. 596. Barn: 

(1) Olav Tretelgja. 

 

Konge i Sverige omkring 640 – 655 med sete i Uppsala. Ingjald sørget for å kvitte seg med de fleste 

småkongene runt om ved å innby dem til gjestebud i Uppsala. Utpå kvelden, da festen var på sitt 

beste, forlot kongen selskapet, samlet sine menn og satte fyr på bygningen hvor festen ble holdt. 

Alle gjestene omkom i brannen. Ingjald kunne nå uten maktbruk legge under seg de 

landområdene hvor de drepte kongene hadde regjert.  

 

Olav Tretelgja (ca 628 – ) 

Født ca. 628, gift med Solveig Halvdansdatter. Barn: 

(1) Halvdan Hvitbein. 

 

Olav flyktet fra Uppsala da faren døde og slo seg ned i Värmland.  

 

Halvdan Hvitbein (ca 660 – ) 

Født omkring 660. Gift med Åsa Øysteinsdatter. Barn: 

(1) Øystein Halvdansson Fret. 

 

Konge over Hedmark, Toten, Hadeland, Vestfold og Värmland, med kongssetet på Toten. 

Halvdan ble en gammel mann som døde av sykdom. Etter sin død ble han fraktet til Vestfold og 

hauglagt i Tjølling. 

 

Øystein Halvdansson Fret 

Levde omkring 695, konge på Romerike og i Vestfold. Gift med Hild Eriksdatter. Barn: 

(1) Halvdan Holtabonde. 
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Halvdan Holtabonde (ca 725 – ) 

Født omkring 725. Gift med Liv Dagsdatter. Barn: 

(1) Gudrød Veidekonge. 

(2) Ivar Vidfavne 

 

Konge i Vestfold, med sete på Holtan i Vestfold. Halvdan ble kalt ”den gavmilde” siden han 

betalte sine menn med gullpenger. Han var en stor kriger som ofte reiste i Viking og derigjennom 

skaffet seg en stor formue. 

 

Ivar Vidfavne 

Barn: 

(1) Øystein Glumra. 

 

Jarl av Opplandene. Han la under seg Sveaveldet, Daneveldet, Estland og en stor del av Saksland 

og femtedelen av England. 

 

Øystein Glumra 

Jarl på Møre. Gift med datter av kong Ragnvald Gudrødsson på Agder. Barn: 

(1) Ragnvald Mørejarl. 

 

Ragnvald Mørejarl (ca 820 – ca 890) 

Født ca. 820, død ca. 890. Gift med Ragnhild Rolvsdatter. Barn: 

(1) Tore Ragnvaldsson Jarl Teian. 

(2) Gangerolf. 
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Rollo (ca 866 – 931) 

Rollo/Robert I./Gangerolf er født ca. 866, død 931. Han var første gang gift med Popa 

av Bayeux, datter til Berengar, greve av Bayeux som antagelig tilhørte huset 

Vermandois, før han i 911 ble gift med Gisela. Popa og Rollo hadde barna: 

(1) Adele av Normandie, født før 912, død etter 968. Stiftet klosteret la Trinite. 

Gift med Wilhelm II av Guienne. 

(2) Vilhelm Langsverd, født ca. 912, død ca. 942. Gift føste gang med Sprota, andre 

gang med Luitgard. 

 

Han var hertug av, og grunnlegger av hertugdømmet, Normandie. I følge Joh. 

Steenstrup skjeldnet man opprinnelig i Vesteuropa ikke mellom de nordiske folkene, 

men brukte ”Northmanni” om nordboerne. Først i løpet av vikingetiden nevnes både 

dani, northmanni og sveones, mens Normandies innbyggere forble northmanni. 

Forvekslingen nordmenn – northmanni er tydelig, og norsk-islandske skrifter fra 

høymiddelalderen anså normannerne for å være av norsk opprinnelse. Steenstrups 

teori kan være med på å forklare at man lenge har oversett et sterkt dansk islett i det 

normanniske stedsnavnforrådet. Man kan heller motsatt blankt akseptere Duo av St. 

Quentins påstand fra 1015 om at Rollo kom fra Danmark. Høvdingens opphav vil nok 

forbli dunkel, selv om hans datters navn, Gerlaug, er norsk. Heller ikke kan det festes 

full lit til de disvergerende fortellingene om Rollos ekteskap, først med en nordisk 

kvinne, senere med en datter av den frankiske kongen Karl den Enfoldige. 

 Rollo nevnes for første gang i et diplom fra kong Karl 918; her omtales et 

område fra Rouen til Kanalen som Rollo og hans vikinger hadde påtatt seg å forsvare. 

Dette kan bestyrke en historie hos Dudo om en avtale mellom Rollo og den frankiske 

kongen 911 ved St. Clairsur Epte som nevner dels den omtalte bevoktningen, dels 

Rollos dåp. I 924 oppnådde han ifølge samtlige annaler en utvidelse av sitt virkefelt til 

elven Orne med byen Bayeux og endelig ble den siste del av Normandie, Cotentin ag 

Avranches, føyd til 933, men da var det Rollos sønn, Vilhelm Langsverd, som var 

mottageren, sannsynligvis fordi Rollo da var død.  

Et klagedikt over Vilhelm antyder et uvennskap mellom far og sønn de siste årene, bl.a. på grunn 

av Rollos vaklende holdning til kristendommen. Kun Dudos usikre vitnesbyrd støtter en større 

innsats fra Rollos side for gjenoppbyggelsen av det krigsherjede landet. Et formelt lensforhold 

synes først å ha vært inngått ca. 940. Men i løpet av 900-tallet ble administrasjonen av det nye 

hertugdømmet ordnet som i det øvrige Frankerriket. Kun herskerslekten og de førende lags 

stamtrær, de nye eller omdøpte bosetninger med nordiske (anglo-skandinaviske, danske og 

norske) stedsnavn samt enkelte nordiske låneord vedrørende lovgivning og sjømannskap, 

forklarer hvorfor det nye hertugdømmet fikk tilnavnet Normandie. 

 

Vilhelm Langsverd (ca 912 – ) 

Født ca. 912 i Rouen, gift to ganger. Første gang med Sprota som var fra Bretagne og død før 935. 

Andre gang gift med Luitgard, født 920, død etter 9/2 978. Sprota og Wilhelm var foreldre til: 

(1) Richard I ”uten frykt”, født 932, død 996. Gift to ganger, med Emma og Gunnor. 

 

Richard I 

Richard I ”uten frykt” ble født 932, død 20/11 996 i Fecamp. Gift første gang med Emma, søster av 

Hugo Vapet, i et barnløst ekteskap. Andre gang gift ca. 969 med Gunnor, født ca. 950, død ca. 

1030/1031. Gunnor og Richard I hadde sønnen: 

(1) Richard II ”den gode”, død 1027. Gift med Judith av Bretagne. 

 

Han var hertug av Normandie i 943,, ble i 945 også herre over Bretagne og måtte kjempe for sitt 

land med Ludvig IV av Frankrike.  

Man kjenner til fire søsken av Gunnor; en bror Herfast, gift med en datter av Rudolf av Ivry, og tre 

søstre; Sainfria, gift med en ”forestarius”; Weiwa, gift med Osbern av Balbec; Awelina, gift med 

 

Rollos ætt 

Balduin I av Flandern 

gm. Judith av 

Vestflanken  

(Karl den store) 

| 

Balduin II den skallede 

gm. Elftrude av England 

(Cerdics ætt) 

| 

Arnulf I den gamle 

gm. Adele  

(Karl den store) 

| 

Balduin III 

gm. Mathilde av Sachsen 

(Amalungs ætt) 

| 

Arnulf II den unge 

gm. Rozela av Italia 

(Unruochs ætt) 

| 

Balduin IV 

gm. Elenore av 

Normandie (Rollos ætt) 

| 

Judith 

gm. Toste Godwindsson 

Jarl (Gudine Jarl) 
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Turolf av Pont-Audemer. Gunnor sies å ha vist stor klokskap i verdenslige anliggender, var 

veltalende, hadde god hukommelse og stor interesse for slektens historie.  

 

Richard II ( – 1027) 

Død 23/8 1027 i Abbaye de Fecamp. Gift før 1008, muligens i 997? Med Judith av Bretagne, født 

982, død 1017. De hadde barna: 

(1) Adelheid (Judith) av Bretagne, født 1000, død 27/7 etter 1037. Gift før 1. september 1016 

med Rainald I. av Burgund. 

(2) Elenore av Normandie, født ca. 1010. Gift med Balduin IV av Flandern.  

 

Richard II var kalt ”den gode”. Han ble hertug av Normandie 996.  
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Juhel Berengars ætt 
 

Juhel Berengar ( – ca 970)  

Død ca. 970 (?). Gift med en kvinne som kom fra en hedensk keltisk slekt som 

stammet fra kong Nominoe av Bretagne. Barn: 

(1) Conan le Tort, død 992. Greve, gift med Irmgard 

 

Han var greve av Rennes 888 – 952 under navnet Judicael II etter Judicael I, som var 

greve 872 – 888. 

 

Conan le Tort ( – 992) 

Død 992. Han var gift ca. 980 med Irmgard av Anjou. De hadde datteren: 

(1) Judith av Bretagne, født 982, død 1017. Gift med Richard II av Normandie. 

 

Han var greve av Rennes. Fra 990 kaller han seg hertug av Bretagne. Falt i slaget ved 

Conqereuil ved Nantes 27/6 992 i kamp mot Fulco III, Nerra av Anjou, hans svoger.  

 

 

 

 
  

 

Juhel Berengar 

Juhel Berengar 

| 

Conan le Tort 

gm. Irmgard av Anjou 

(Tertulles) 

| 

Judith av Bretagne 

gm. Richard II  

(Rollos ætt) 

 

 
 



238 
 

Tertulles ætt 
 

Garnier 

Seigneur de Loches et de Villentrois. Gift med Tescende. Barn: 

(1) Rocille, gift med Fulco I. 

 

Tertulle 

Far til: 

(1) Ingelger, død før 929. Gift med Adele.  

 

Angis for å være sønn av en røver, jeger eller bonde, og skal av Karl den Skallede ha 

fått et embede i Gatinais. 

 

Ingelger 

Død før 929. Gift med Adele, arvingen til Gatinais, med hvem han fikk Auxerre og 

Orleans. Barn: 

(1) Fulco I ”le Roux”, død ca. 941/942. Greve av Anjou, gift med Rocille. 

 

Fulco I  

Ble kalt ”le Roux”. Død etter august 941 og før mai 942. Gift før 929 med Rocille, som i Gesta 

Consulum Andegavorum s. 65 og 320 kalles for en datter av Garnier og Tescende. I J.Bateau ” 

Dictionaire de Biographie Francaise”, Paris 1933, oppgis han å være død ca. 945, og gift med en 

datter av en herre av Touraine. Barn: 

(1) Fulco II ”den gode”, død ca. 960. Greve av Anjou, gift med Gerberge. 

(2) Gui, biskop av Soissons fra 937. 

 

Han kom til Anjou 886 sammen med Eudo, sønn av Robert den sterke, som Fulco var en tilhenger 

av. Han ble greve av Anjou samme år, men må da ha vært ganske ung. Deltok 891 eller 892 ved 

avsigelsen av en dom i Tours, nevnes også 899. Han var dessuten en tid greve av Tours, men ikke 

lenger enn til 909. Nevnes også 914, 924 og 931. Utstedte selv 929 et dokument angående en 

donasjon av St. Aubin og St. Lezin, der han kaller seg greve av Anjou og abbed av Saint-Aubin. 

 

Fulco II ”den gode” 

Død ca. 960. Gift med Gerberge, barn: 

(1) Gotfred I. Grisgonell, død 989. Greve av Anjou, gift med Adelheid. 

(2) Adelheid (Adelais), død etter 1026, grevinne av Anjou. Gift første gang med hertug 

Raimund II av Gothien. Gift andre gang med kong Ludvig V av Frankrike, men skilt fra 

ham ca. 984. Gift tredje gang ca. 985 med Wilhelm I av Provence, nevnes første gang i 

986 som hans gemalinne. 

 

Han var den andre greve av Anjou ca. 942 eller i slutten av 941. Han var mild, religiøs og lite 

krigersk, la an på å øke jordbruket i Anjou etter at det var blitt ødelagt av krig. I et dokument av 

942 bekrefter Fulco (Foulque) en gave til klosteret i St. Julien de Tours. Var 26. desember 943 i 

Paris sammen med sin bror Gui. I 958 var han til stede på et møte i Verron angående grensene 

mellom Anjou og Tourenne. 

 

Gotfred I Grisgonell 

Død 21/7 989. Gift ca. 965 med Adelheid av Troyes, født ca 950, død ca. 975 (muligens i mars 974 i 

Angers?). Barn: 

(1) Irmgard av Anjou. Gift ca 980 med Conan le Tort. 

 

 

Tertulle 

Tertulle 

| 

Ingelger 

| 

Fulco I “le Roux” 

gm. Rocille 

| 

Fulco II “den gode” 

| 

Gotfred I. Grisgonell 

gm. Adelheid av Troyes  

(Karl den store) 

| 

Irmgard av Anjou  

gm. Canon le Tort  

(Juhel Berengar) 
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Var ca. 960 greve av Anjou, sin fars eldste sønn. Det første dokumentet hvor han nevnes, er fra 

mars 966, videre 970 og 973. Var 976 i Poitiers, hvor han overdro en gave til kirken.  

Adelheid ble begravet i Saint-Aubin d’Angers. Hennes avstamning er omtvistet, men stammer 

utvilsomt fra huset Vermandois. Kronologisk stemmer det best at hun er datter av Robert, greve 

av Troyes og Meaux, hvilket også blir påstått i skrevne kronologien over grevene av Anjou, som 

stammer fra 1065. 
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Karl den Stores ætt 
 

Pharamund 

Død 425 eller 430. Gift med Argotta, de var foreldre til: 

(1) Clodio, konge i Franken 425 – 445. Gift med Basina. 

 

Han var født hertug av Østfranken. Ble valgt til konge i Vestfranken 419. Hans 

avstamning er usikker, men man finner følgende rekkefølge i Johan Hubner 

”Genealogische Tabellen” Leipzig 1725: 

1. Francus, konge i Vestfranken 3910 – 3939, dvs. 39 – 10 f.kr. 

2. Clodius II, konge i Franken 10 f.kr. – 20 e.kr. 

3. Marcomir III, konge i Franken 32, død 50. 

4. Clodomir III, konge i Franken 50, død 62. 

5. Antenor III, konge i Franken 62 – 68. 

6. Ratherius, konge i Franken 68 – 89. 

7. Richimer I, konge i Franken 89 – 113. 

8. Odomar, konge i Franken 113 – 127. 

9. Marcomir IV, konge i Franken 127 – 148. 

10. Clodomir IV, konge i Franken 148, død 165. 

11. Farabert, konge i Franken 165, død 185. 

12. Sumo, konge i Franken 185, død 213. 

13. Hilderic, konge i Franken 213 – 253. 

14. Bartherius, konge i Franken 253, død 271. 

15. Clodius III, konge i Franken 271, død 298. 

16. Waltherius, konge i Franken 298, død 306. 

17. Dagobert, konge i Franken 306, død 317. 

18. Clodomir V, konge i Franken 319, død 337. 

a) Genebalt I, første hertug i Østfranken 326, død 358. 

19. Richimer II, konge i Franken 337, død 350. 

a) Dagobert, hertug i Østfranken 358, død 358. 

20. Theodomir, konge i Franken 350, død 360. 

a) Clodius I, hertug i Østfranken 379, død 389. 

21. Clodius V, konge i Franken 360, død 378. 

a) Marcomir I, hertug i Østfranken 389, død 404. 

22. Dagobert, hertug under Romerne, død 398. 

23. Genebald, hertug, død 419. Siste hertug i Westfranken. 

24. Argotta, gift med Pharamund. 

 

Clodio ”Crinitus” ( – 445) 

Død 445. Gift med Basina. Barn: 

(1) Alberto, død 491. Gift med Argotta. 

(2) Sigimerus. 

(3) Merovek I, konge over de saliske franker 448 – 456. Gift med Verica. 

 

Konge i Franken 425 – 445. 

 

***enten*** 

 

Albero ( – 491) 

Død 491. Var herre ved Mosel og gift med Argotta, datter av konk Theodoric i Verono. Barn: 

(1) Vaubert, død 528. Gift med Lucilla. 

  

 

Karl den Store 

Pharamund 

gm. Argotta 

| 

Clodio 

gm. Basina 

| 

*** 

| 

Ansebert 

| 

Arnold 

gm. Oda av Schwaben 

| 

Arnulf av Metz 

gm. Doda av Sachsen 

| 

Ansegis 

gm. Begga  

(Karl den Store) 
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Vaubert ( – 528) 

Død 528, gift med Lucilla. Han eller Ferreolus (nedenfor) er far til: 

(1) Ansbert, død 570. Gift med Blitilde. 

 

 

***eller*** 

 

Sigimerus 

Gift med en datter av Ferreolus i Rom. Barn: 

(1) Ferreolus, gift med Deuteria.  

 

Ferreolus 

Gift med Deuteria. Han eller Vaubert (over) er far til: 

(1) Ansbert, død 570. Gift med Blitilde. 

 

Ansbert ( – 570) 

Markgreve av Schelde. Død 570, gift med Blitilde. Barn: 

(1) Arnold, død 601. Gift med Oda av Schwaben. 

 

Arnold ( – 601) 

Død 601. Gift med Oda av Schwaben, død 28/10 640. Barn: 

(1) Arnulf av Metz, født ca. 582, død 640. Gift med Doda av Sachsen. 

(2) Ida av Schelde, gift med Pipin av Landen. 

 

Arnold var markgreve av Schelde. Hans kone Oda’s legme hviler i S. Quen. 

 

Arnulf av Metz (ca 582 – 640) 

Født ca. 582 i Laye-Saint-Christophe. Død 16/8 640 som munk I Remiremont. Gift med Doda av 

Sachsen. Barn: 

(1) Chlodulf. 

(2) Ansegis (Andegisel), død (drept) 685. Gift med Begga av Brabant. 

 

Han var i sine yngre år ved Theodebert II av Austrasiens hoff 596 – 612, hvor han ble forberedt til 

statstjeneste av majordomus Gundulf. Ved tapre våpendåder fikk han snart kongens tillit i så høy 

grad at han fikk forvaltningen over et område 6 ganger så stort som et vanlig majordomus’s. Han 

var en av det austrasiske rikets dyktigste statsmenn. Ble i 612 biskop i Metz til 627. Dette 

bispedømmet hevet han betraktelig, og fikk stor innflytelse på statsregjeringen. Metz var den 

gang residensby for de austrasiske konger. Han ble nådde snart spissen av den austrasiske adel og 

dermed også den øverste i staten, sammen med sin venn Pipin av Landen. Han oppga i 627 

bispedømmet for å leve som eneboer etter eget ønske resten av sitt liv. Allerede en samtidig av 

ham skrev en lovprising av hans munkeaktige liv, og snart ble han alminnelig æret som en helgen. 

Hans legme ble 18. juli 641 bragt til Metz. Domkirken i Metz, hvor han ble begravd, ble innviet til 

hans ære.  
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Basin 

Konge i Thuringen, far til: 

(1) Basina, gift med Childerik I. 

 

Merovek I ( – ca 458) 

Død 456 eller 458. Gift med Verica. Barn: 

(1) Childerik I, født ca. 436, død 481. Gift med Basina. 

 

Han var konge over de saliske kranker 448 – 456. Det er fra Merovek de merovingerske 

konger har sitt navn. Det går bl.a. sagnet om ham, at han var født under havet, eller 

ble funnet ved havet. Under ham deltok frankerne i kampen mot Hunderne. 

 

Childerik I (ca 436 – 481) 

Født ca. 436, død 481. Gift med Basina, en forfløyen og utro grevinne fra Thuringen 

som fløy fra sin mann og lokket Childerik til å gifte seg med henne. Barn: 

(1) Clodevek I, født 466, død 511. Gift med Clotilde. 

 

Han var konge over de saliske franker, fulgte sin far i herredømmet men ble etter sagnet fordrevet 

i 462 av frankerne fordi han forførte deres døtre, men han ble kalt tilbake i 469 og døde 481. Hans 

grav ved Tournai ble funnet 1653 (Cocet, Le tombeau de Childeric, Paris 1859). 

 

Clodevek I (466 – 511) 

Født 466, død 511. Gift med Clotilde (Crotildis), død 548. Hadde fire sønner: 

(1)  NN. 

(2)  NN. 

(3) Childebert. 

(4) Clotar I, født 500, død 561. 

 

Clodevek I ble også kalt Clodvig, senere Ludvig. Han var frankisk konge, fulgte sin far 481 som 

konge over en del av de saliske franker med hovedsete i Tournai (Doornik) og ble grunnleggeren 

av det mektige Frankrike. Clotilde var kristen og forsøkte å vinne Clodevek for sin religion, men 

først da han 496 dro mot allemannerne, lovet han rett før den avgjørende kampen å bli kristen, 

om Kristus hjalp han til seier. Han lot seg da etter seieren sammen med 3000 frankere døpe i 

Reims av biskop Remigius. 507 slo han de ariske vestgoters konge Alarik, og erobret Aquitanien. 

Ved list og vold ryddet han de andre frankerstammers konger av veien. De store erobrede 

landområdene styrte han ved hjelp av grever og regjerte uinnskrenket. Etter hans død i 511 ble 

riket delt mellom hans fire sønner. 

 

Gundioch ( – 473) 

Etter hans død i 473 ble riket delt mellom hans tre sønner: 

(1) Gundobad, ble etter hvert enehersker i Burgunderiket. 

(2) Bhilperik. 

(3) NN. 

 

Var den første kongen over Burgundrikene. Ble konge mellom 420 og 430, etter at burgunderne 

hadde erobret den sydligste del av Frankrike. Han ble imidlertid slått av Hunnerne i 451 eller 437. 

  

 

Karl den Store 

Merovek I  

gm. Verica  

| 

Childerik I 

gm. Basina 

| 

Clodovek I 

gm. Clotilde 

| 

Clotar I 

| 

Blitilde 

gm. Ansebert  

(Karl den Store) 
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Chilperik  

Far til: 

(1) Clotilde, død 548. Gift med Clodovek I. 

 

Konge i Burgund. Ville ikke la sin bror Gundobad beholde makten alene, men ble overrumplet av 

ham ved Vienne og drept (hans hode ble knust). 

 

Clotar (500 – 561) 

Barn: 

(1) Charibert. 

(2) Guntram. 

(3) Chilperik, gift med Fredegunda. 

(4) Blitilde, gift med Ansebert av Schelde. 

 

Frankisk konge. Fikk som sin fars yngste sønn etter dennes død i 511 rikets nordligste del med 

Soissons til hovedstad. Han og broren Childebert ombragte deres avdøde brors sønner og delte 

deres land. De delte også Burgund mellom seg da de erobret dette i 532. Da hans brorsønn 

Theudebald døde 555 og broren Childebert 558, fikk han også deres land, og hadde dermed hele 

Frankrike under seg fram til sin død 561, da det ble delt mellom hans fire sønner.  
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Karl 

Greve av Brabant, far til: 

(1) Karloman, død 615. Major Domus. 

 

Karloman ( – 615) 

Død 615. Major Domus. Far til: 

(1) Pipin av Landen, død 639. Major Domus. Gift med Ida av Schelde. 

 

Pipin av Landen ( – 639)  

Død 639. Gift med Ida av Shelde. De hadde datteren: 

(1) Begga, død 694, kanonisert. Gift med Ansegis av Schelde. 

 

Han var den første greve eller hertug i Brabant 615, var major domus hos Dagobert I 

(sønn av Chlotar II), hvem han støttet sammn med biskop Arnulf av Metz. 

 

Ansegis ( – 695) 

Ansegis (Andegisel) ble myrdet i 695. Gift med Begga, de hadde sønnen: 

(1) Pipin av Heristal, død 714, Major domus. Gift med Plestrudis. 

 

Han var markgreve ved Schelde. Gjennom sitt giftermål med Begga av Brabant var han 

også hertug i Brabant. Begga døde 17/12 694 i klosteret Audane ved Maas som hun 

hadde stiftet. Hun ble kanonisert, og hennes helgendag var 17/12. Ansegis var også 

major domus hos kong Childeric II og regnes som stamfar for karolingerne.  

 

Pipin av Heristal ( – 714) 

Død 16/12 714 i Jupille. Gift med Plestrudis, men fikk barn med Alpais, hans elskerinne: 

(1) Karl Martell, født ca. 690, død 741. Major Domus. 

Han var også far til: 

(2) Hildebrand, major domus. Mor er ukjent. 

 

Ble kalt ”den yngre”. Var hertug i Brabant 685. Major Domus over Austrasia under Theodoric III, 

Clodvech III og Childebert III. Etter seieren ved Testri I 687 cant han også makten I Neustria og 

Burgund. Han hadde langt større makt enn de svake merovingerne og kjempet med hell mot de 

tyske folkene. Pipin ville etterlate sin stilling til en umyndig stesønn, men det ble hans uekte 

sønn, Karl Martel, som fikk makten etter hans død.  

 

Karl Martell (ca. 690 – 741) 

Født ca. 690. Døde 22/10 741 i Kirsey v. Oise. Hadde sønnen: 

(1) Pipin den lille, født 714, død 768. Frankisk konge, gift med Bertrade av Laon. 

 

Kong Karl Martell ”hammeren” ble frankisk rikshovmester (Major domus) i 714. Han lot 

merovingerkongen Teoderik IV beholde kongsnavnet til han døde 737, men førte selv styret. I 737 

stoppet han de fremtrengende araberne ved Poitiers og fikk dermed verdenshistorisk betydning. 

Senere samarbeidet han med Langobardene i Italia for å holde araberne borte fra Burgund og 

Provence.  

Frankerriket hadde vært preget av forfall under de siste merovingerne. Karl Martell 

gjenreiste rikets makt, organiserte en kraftig hær og fremmet utviklingen av føydalismen ved å 

lønne sine menn med jord. Pave Gregor 3. ba Karl Martell om hjelp mot langobardene. Karl 

Martell vegret seg, men under sønnen og sønnesønnen, Karl den Store, ble samspillet med paven 

en hovedfaktor i frankisk politikk.  

 

 

Karl den Store 

Karl 

| 

Karloman 

| 

Pipin av Landen 

gm. Ida av Schelde  

(Karl den Store) 

| 

Begga 

gm. Ansegis  

(Karl den Store) 

| 

Pipin av Heristal 

| 

Karl Martell 

| 

Pipin den lille  

gm. Bertha av Laon  

(Karl den Store) 
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Gotfred ( – 709) 

Død 709. Barn: 

(1) Lantfrid I, død 739. Hertug. 

(2) Houching, død ca 709? 

(3) Theubald, død 746, hertug. 

 

Hertug av Almennia 642. Levde i Pipin av Heristals tidligere år. Gjorde i 708 i 

Cannstatt en gave til St. Gallen. 

 

Houching 

Død før 709? Hadde sønnen: 

(1) Nebi, hertug. 

 

Muligens døde han tidlig og var kanskje en yngre bror av Willehari. Denne 

forekommer nemlig som hertug 709 – 712, og at sønnen Nebi etterfulgte Willehari. 

 

Nebi (Hnabi) 

Far til: 

(1) Imma, død 798? 

 

Allemannisk folkehertug. I 720 overga han St. Galls Celle i Karl Martels særlige varetekt og i 724 

ble han forestilt for ham. 

 

Imma ( – ca 798) 

Døde visstnok i 798. Barn: 

(1) Gerold, død 799. Greve. 

(2) Hildegard, født 758, død 30/4 783. Gift 771 med Karl den Store.  

 

Levde i 786 da hun sammen med sønnen grev Gerold i Berchtoldsbaar undertegnet et dokument i 

Nagold. Hun var muligens gift med en grev Gerold, som i 779 forekommer i Kraichgau sammen 

med sin hustru Imma. 

 

Charibert 

Barn: 

(1) Bertha av Laon, død 13/7 783. Gift med Pipin den Lille.. 

 

Greve av Laon, var etter all sannsynlighet sønn av den Bertranda som stiftet klosteret Prum og 

hadde gitt klosteret gods av sine rike naboeiendommer. Hennes gods lå nemlig i samme egn 

omkring bielvene Mosel, Kyll og Sure. 

 

Pipin den lille (714 – 768) 

Født 714, død 24/9 768. Gift med Bertrade (Bertha) av Laon, og fikk sønnen: 

(1) Karl den store, født 747, død 814. Romers keiser 800 – 814. 

 

Ble i 741 major domus over Neustria, Burgund og Provence sammen med sin bror Karlomann. 

Innsatte 742 Childeric II, men var selv reell hersker; eneherre fra 747, da broren gikk i kloster. 

Pipin ble 751 valgt til frankernes konge. Pavens støtte spilte i denne forbindelse en stor rolle, og 

bidro til å legitimere det nye dynastiet. I 754 ble Pipin salvet i St. Denis av pave Stefan 2. 

Pavemakten fikk som vederlag hjelp av frankiske våpen mot langobardene, og dessuten ble det 

gjennom den frankiske intervensjonen i Itala lagt grunnlaget for den såkalte kirkestaten, Vatikan-

staten. 

 

Karl den Store 

Gotfred 

| 

Houching 

| 

Nebi 

| 

Imma 

| 

Hildebard 

gm. Karl den store 

| 

Ludivig den Fromme 

gm. Judith  

(Karl den store) 
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Alliansen mellom Pipin og pavemakten var en av de epokegjørende begivenheter i Vest-Europas 

middelalderhistorie og dannet en av de viktigste forutsetninger for den sterke kongemakten 

under de første karolingerne. 

 

Karl den store (747 – 814) 

Født 2/4 747, død 28/1 814 i Aachen. Med fem hustruer og fem elskerinner hadde han i alt minst 18 

barn. De fleste døde før ham. Sammen med Hildegard hadde han barna: 

(1) Ludvig den Fromme, født 778, død 840. Romers keiser, gift to ganger. 

(2) Pipin, født 773, død 810. Konge av Italia. 

 

Han var konge i Frankrike fra 768, romersk keiser 800 – 814. Regjerte først 

sammen med sin bror Karlomann. Forholdet mellom brødrene var spent og 

bare Karlomans død i 771 hundret åpen strid mellom dem. Karl tok makten i 

hele riket og utelukket Karlomans sønner fra arvefølgen. Da paven ba Karl 

om hjelp mot langobardene, brukte Karl det som et påskudd for å rykke inn i 

Italia i 773. I 774 tok han navnet langobardenes konge.  

Allerede 772 hadde Karl begynt den rekke av erobringer som fyller hele hans regjeringstid, med et 

angrep på de hedenske sakserne omkring Weber og Elben.  

Sakserne reiste seg gang på gang og først etter 33 års sammenhengende kamper var Sachsen 

endelig innlemmet i Frankerriket. Sammen med erobringen ble folk tvangskristnet. 

 I 770 – 810 kjempet Karl mot araberne i Spania. 778 falt frankerhæren under ledelse av 

Roland i bakhold og ble hogget ned. Episoden danner grunnlaget for middelaldrenes mest 

berømte epos, Rolandskvadet. Senere fortsatte kampene i Spania, mest under ledelse av Karls 

sønner. I 801 opprettet han Den spanske mark. I 799 ble Bayern innlemmet i riket. 786 – 896 

nedkjempet Karl avarerne i Ungarn. De slaviske områdene øst for Elben ble løst knyttet til 

Frankerriket, og med Danmark sluttet Karl i 811 en avtale som gjorde Ejdern til grense. Til slutt 

hersket Karl over et rike som nærmet seg det vestromerske i omfang. 

 Konsolideringen av riket foregikk først og fremst i 780-årene. Det gjennomkikk en krise i 

792 – 793 med opprør i Sachsen og Italia, arabiske angrep og uro blandt stormennene, men Karl 

mestret vanskelighetene. Juledag år 800 fikk han den ytre verdigheten som svarte til hans 

maktstilling. Under høymessen i Peterskirken i Roma kronet pave Leo 3. ham til romernes keiser. 

Bakgrunnen for kroningen og Karls egen holdning til den har vært et svært omdiskutabelt 

spørsmål. Allerede i samtiden ble det hevdet at Karl mislikte pavens handling, og i samsvar med 

dette har enkelte historikere karakterisert pavens handling som et kupp. Men om bakgrunnen for 

kroningen strides historikerne. Enkelte har hevdet at paven fryktet Karls planer om å skape et 

nytt Roma i Aachen, mens andre har pekt på pavens aktuelle behov for en keiser i konflikten med 

romerne. Andre har ment å se en demonstrasjon av pavelig overhøyhet over den verdslige makt. 

Enkelte har også oppfattet kroningen som en overføring av den romerske keiserverdigheten fra 

Bysants til den fremste verdslige makthaver i vest. På tidspunktet for Karls kroning var det en 

kvinne, keiserinne Irene, som satt på tronen i Bysants. Mye tyder imidlertid på at Karl selv ikke 

oppfattet seg som de østromerske keiserenes etterfølger, men som overhode for et vestlig kristent 

imperium. Han søkte derfor også om å bli anerkjent som likestilt med keiseren i Bysants, og i 810 

anerkjente de to keisere hverandre som likestilte herskere innenfor hvert sitt område. I 813 kronet 

Karl selv sin sønn Ludvig til keiser. 

Med Kalifen i Bagdad, Harun al-Rashid, som hersket over det tredje storrike på den tiden, 

sto Karl i vennskapelig forbindelse, enda han stadig lå i kamp med muslimene i Spania. 

 

Karl var en ivrig Kristen og arbeidet for troens utbredelse blandt hedningene med overtalelse eller 

vold etter som det falt seg. Han betraktet seg som kirkens overhode, selv i teologiske spørsmål. 

Bispevalgene lå helt under kongens kontroll, og han presiderte selv over bispemøtene. 

 Karls rike var basert på naturaløkonomi. Jord var kilden til rikdom og makt. Kongens 

økonomiske maktgrunnlag var først og fremst hans egne eiendommer (domener) som lå spredt 

rundt om i hele riket. Disse ble nå brukt til å bygge opp et nett av trofaste medarbeidere. De 
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karolingiske herskere alt fra Karl Martells tid knyttet til seg folk både gjennom personlige bånd, 

som vasaller, og ved økonomiske bånd, len eller feudium, som ble gitt mot administrative og/eller 

militære tjenester. Dette var grunnlaget for det såkalte føydalsystemet, som fram til og med Karl 

den store skulle danne en av forutsetningene for karolingernes sterke kongemakt i Frankerriket. 

 Karl knyttet det geistlige og verdslige aristokrati til seg ved store forleninger i de 

nyerobrede områdene, men i motsetning til merovingerkongene og sine egne etterkommere 

greide han å holde stormennene i tømme ved sin personlige autoritet. Som under merovingerne 

ble landet styrt av grever. I lang tid hadde grevskapene vært arvelige og nesten selvstendige, nå 

ble grevene igjen avsettelige embetsmenn. Langs grensene opprettet Karl større ”markgrevskaper” 

som skulle sørge for forsvaret. For å føre kontroll med grevene, sendte han hvert år ut kongelige 

sendebud, missi dominici. De presiderte i de lokale folkeforsamlinger, hørte på klager og avsa 

dommer. Ved hoffet var det en stab av rikstjenestemenn som dannet kongens kanselli og fulgte 

ham på reiser. I Karls ”kapitularier” var det tilløp til en rikslovgivning, men de gjaldt først og 

fremst hans egne domene. Den frankiske folkeforsamling fantes ennå, men var på vei til å bli et 

rent hærskue. De virkelige forhandlinger foregikk mellom kongen og stormennene. For 

frimennene var krigstjenesten og plikten til å møte på tinget som dommere en tung byrde. Karl 

bestemte at det skulle utpekes særskilte sendemenn, scabini, til å være dommere, og verneplikten 

ble innskrenket til frimenn med eiendom av en viss størrelse, men stormennenes rytteri fikk 

stadig større betydning.  

 

Karls hoff ble samlingssted for tidenes mest lærde menn. Toelogi, historieskriving og diktning 

opplevde en ny blomstring på grunnlag av den klassiske arven. Alkuin fortolket Bibelen og var en 

fremragende brevskriver. Angilbert skrev episke dikt, Paulus Diaconus skrev langobardenes 

historie, og Einhard skildret Karls eget liv etter mønster av Suetons keiserbiografier. Alkuin ledet 

hoffskolen, det ble opprettet skoler ved katedraler og klostre, og i 802 kom det endog et 

ugjennomførbart pålegg om alminnelig skoleplikt. Men kanskje var utviklingen av en ny skrift, 

den karolingiske minuskel, som igjen danner grunnlaget for vår egen bokstrift, det viktigste 

kulturelle enkeltbidrag fra kretsen rundt Karl den store. 

 Karl var sterkest knyttet til de germanske delene av riket. Fra 808 bodde han fast i 

Aachen. Her døde han og ble etterfulgt av sin sønn Ludvig den fromme. For etterverdene fortonet 

Karl seg som en idealskikkelse. Han ble hovedfigur i den middelalderske ridderdiktningen (Karl 

Magnus-sagaene). Han ble kanonisert i 1165 og hans minnedag er dødsdagen 28. januar. 

 

Pipin (773 – 810) 

Født april 773, død 8/7 810. Konge i Italia fra 781. Far til: 

(1) Bernhard, født ca. 797, død 817. Konge av Italia, gift med Kunigunde. 
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Bernhard (ca 797 – 817) 

Født ca. 797, død 17/10 817. Gift med Kunigunde, død etter 835. Bernhard hadde 

sønnen: 

(1) Pipin, født ca. 817/818, død etter 840, muligens greve av Vermandois? 

 

Bernhard var konge av Italia. Etter farens død i 810 ble han av bestefaren, Karl den 

Store, satt til konge og kronet i september 813. Siden følte han seg forurettet ved den 

ordningen av rikets forhold som hans onkel, Ludvig den Fromme, traff i desember 817, 

hvor Lothar skulle være medkeiser. Han gjorde opprør, men lot seg lokke til Chalons-

sur-Saone, hvor han ble blindet. To dager senere døde han.  

Kunigunde utstedte 15. juni 835 et dokument i Parma angående nonneklosteret San 

Alessandro som hun hadde bygget.  

 

Pipin (ca 817 – )  

Født ca 817/818, død etter 840. Han var muligens greve av Vermandois. Barn: 

(1) Heribert I, født ca. 840, død omkring 900 – 908. Greve av Vermandois? 

 

Heribert I (ca 840 – ca 900) 

Født ca. 840, myrdet omkring 900/908. Muligens greve av Vermandois. Barn: 

(1) En datter, grevinne av Vermandois. Gift i 918 med Udo II av Wetterau. 

(2) Heribert II, født ca. 880/890, død 943. Greve av Vermandois. 

 

Heribert II (ca. 880 – 943) 

Født ca. 880/890, død 943. Greve av Vermandois. Gift visstnok med en datter av motkongen 

Robert I av Frankrike. Barn: 

(1) Luitgard av Vermandois, født ca 920, død ca. 978. Gift første gang i 935 med Wilhelm I av 

Normandie, som ble myrdet 17/12 942. Gift andre gang før 945 med Theobald I av Blois. 

(2) Adele, født ca. 915, død ca. 958/960. Grevinne av Vermandois. Gift i 934 med Arnulf I av 

Flandern.  

(3) Robert, født ca. 920, død 967. Greve, gift to ganger. 

 

Var konge 922 – 933, sønn av Robert den Sterke og konge mot Karl den enfoldige. Falt i slaget ved 

Soissons.  

 

Robert (ca 920 – 967) 

Født ca. 920, død 14/8 eller 29/8 967. Gift første gang med Adelheid (Wera) av Burgund. Gift 

andre gang med Ingeltrude. Adelheid og Robert hadde datteren: 

(1) Adelheid av Troyes, født ca. 950, død ca. 975. Gift ca. 965 med Gotfred I Grisgonell av 

Anjou. 

 

Robert var greve av Troyes og Meauz i 946. 

  

 

Karl den Store 

Bernhard 

| 

Pipin 

| 

Heribert I 

| 

Heribert II 

| 

Robert 

gm. Adelheid av Burgund 

| 

Adelheid av Troyes 

gm. Gotfred I Grisgonell 

(Tertulle) 
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Warin  

Levde ca. 750. Han var gift med Hadelinada. Han var far til: 

(1) Isenbrand, herre til Althoff i Schwaben, gift med Irmentrud. 

(2) Suabo. 

 

Han var greve av Althoff. Forekommer 754 – 775 som greve i Thurgau og 764 som 

greve i linzgau. I Johan Hubner ”Genealogische Tabellen”, Leipzig 1725, er følgende 

tabell satt opp som hans forfedre, men den er noe tvilsom: 

1. Anseberg, død 570, herre av Mosel. 

2. Gertrud, død 655. Gift med Richimer, en herre i Frankenland. 

3. Gerberga. Gift med Ega, en major domus i Frankrike på kong Dagobert I’s tid. 

Død 646. 

4. Erkenbald, major domus hos kong Vlodvek II i Frankrike. Død 661. Gift med 

Leudefinda. 

5. Lendisius, major domus hos kong Theoderik II. Død ca. 680. 

6. Ethic eller Athic med tilnavn Alderic ble hertug i Elsass. Død 720. Hans 

gemaline, Bersvinda, var søster til kong Childeric II’s gemalinne Bilihilde eller 

Bildehilde. 

7. Adalbert, hertug i Elsass. 

8. Eberhard, hertug i Elsass. 

9. Warin. 

 

Isenbrand  

Gift med Irmentrud, som skal ha vært søster av Karl den Stores gemalinne Hildegard, og datter av 

Hertug Gotfred av Schwaben, noe som er tvilsomt. Barn: 

(1) Welf I, greve i Bayern. Gift med Eigilwich. 

 

Han var herre til Althoff i Schwaben. Levde i 780 ved Karl den stores hoff, og var lik som faren en 

greve i Thurgau. Deltok 810-811 i et tog mot Tortosa. 

 

Welf I ( – ca 824)  

Død ca. 824. Gift med Eigilwich. Barn: 

(1) Rudolf, død 866. Forvaltet klosteret i St. Riquir i Picardie. 

(2) Judith, død 843. gift med Ludvig den Fromme av Franken. 

 

Han var stamfar til welfernes slekt. Han eide store eiendommer i Schwaben og Bayern og var 

greve i Bayern, herre til Althoff. Eigilwich var av en fornem sachsisk slekt, og ble senere abedisse i 

Chelles. Hun kaltes også Heilwig. 

 

 

Karl den Store 

Warin 

| 

Isenbrand 

| 

Welf I 

| 

Judith 

gm. Ludvig den Fromme 

(Karl den store) 
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Ludvig den Fromme (778 – 840) 

Født august 778, død 20/6 840. Gift ca. 794 med Irmgard, og fikk sønnen: 

(1) Lothar I, født 795, død 855. Tysk keiser, gift med Irmengard av Tours. 

Andre gang giftet han seg februar 819 i Aachen med Judith og fikk barna: 

(2) Gisela av Franken, født ca. 820, død etter 874. Gift med Eberhard av Friaul. 

(3) Karl den skallede, født 823, død 877. Fransk konge, gift to ganger. 

Han hadde også sønnen: 

(4) Ludvig, konge i Italia.  

 

3 år gammel lot faren ham krone i Rom som konge av Aquitania. I 813 antok faren ham 

som medkeiser i det frankiske riket, og etter farens død den 28/1 814, fulgte han ham 

på tronen. Han var lite krigersk, men svært religiøs. Han ble i 816 kronet av paven i 

Reims, og pavene gjorde seg helt fri fra avhengigheten av keiseren. I 831 opprettet han 

erkebiskopestolen i Hamburg som ledd i misjonsvirksomheten i de nordiske land. 

Kirken ble også nå den sterkeste makt til å holde riket sammen. Ludvig planla selv 

tidlig en riksdag mellom sine tre sønner. Disse gjorde imidlertid stadig opprør; han 

selv måtte en tid si fra seg keisermakten til fordel for sin sønn, Lothar. Da Ludvig døde 

var det ikke kommet til noen ordning mellom arvingene, og krigen mellom dem varte 

til Verdunforliket i 843. Fra Ludvigs tid startet den føydale oppløsning av Frankerriket. 

 

Karl den Skallede (823 – 877) 

Født 13/6 823, død 6/10 877. Gift første gang 19. desember 842 med Irmentrud av Orleans. De fikk 

barna: 

(1) Ludvig den Stammende, født 846, død 879. Konge i Frankrike. Gift første gang med 

Ansgarde, andre gang gift ca. 868/870 med Adelheid. 

(2) Judith av Vestfranken, født ca. 843. Gift tre ganger. 

22. november 870 giftet han seg på nytt med Richardis, en datter av Grev Burvinus, død etter 877. 

 

Karl den Skallede var konge av Frankrike 843 – 877, romersk keiser 875 – 977. i 835 fikk han flere 

besittelser etter broren Pipins død i 838. Etter kamp med sin andre bror Lothar, fulgte et forlik i 

Verdun 843, der Karl fikk Frankrike. Ved forliket i Meersen 870 delte så Karl og Ludvig Lothars 

besittelser nord for Alpene. Karl regjerte dårlig. Normannerne gjorde stadig innfall i riket hans. 

Da Lothars tredje sønn døde i 875, dro Karl til Italia, hvor det lyktes ham å bli kronet som keiser.  

 

 

 

Karl den Store 

Ludvig den Fromme 

gm. Judith  

(Karl den store) 

| 

Karl den Skallede 

gm. Irmentrud av 

Orleans 

| 

Judith av Vestfranken 

gm. Balduin I av 

Flandern  

(Balduin I) 
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Hugo ( – 836) 

Hugo ansas å være død mellom 1/9 og 10/11 836.. Gift med Ava, barn: 

(1) Irmgard av Tours, død 851. Gift med Lothar I av tyskland. 

(2) Adelheid, grevinne av Tours. Gift første gang med Robert den Sterkes far, gift 

andre gang med Konrad I av Schwaben. 

 

Greve av Tours, nedstammet fra den gamle alemanniske dynastiætten Etikonerne. 

Gjorde 2. september 820 en byttekontrakt med biskop Bernhard av Worms angående 

klosteret Weissenburgs gods. I 827 dro han sammen med Matfred av Orleans med en 

sterk frankisk hær til Spania for å gå mot Saracenerne, men de somlet på veien og kom 

for sent. Begge ble i 828 av riksdagen erklert å ha gjort seg skyldige i forsømmelser og 

ble fradømt sine len og verdigheter. Hans gemalinne Ava fikk den 10. august 836 av 

Lothar I gården Lacato i Mailand-området. I et annet dokument av 836 nevnes hun 

med navnet Bava sammen med Hugo. Hun gir i 837 curtis Leocate ved Lambro til 

kirken i Monza. 

 

Lothar I (795 – 855) 

Født 795, død 29/9 855 som munk i Prum. Gift 15. oktober 821 med Irmengard av 

Tours død 20/3 851. De fikk barna: 

(1) Helletrude, nevnt 866. Gift med Berengar (av Camerino?). 

(2) Ludvig II, født ca 825, død 875. Konge av Italia. 

(3) Lothar II, født ca. 835, død 869. Konge av Lothringen og Burgund, gift med 

Waldrade. 

Han hadde også datteren: 

(4) Adelheid, gift med welferen Rudolf. 

 

Lothar ble allerede i 817 anerkjent som sin fars medkeiser og tronfølger. Dette ble stadfestet av 

pave Paschalis I, som i 823 kronet ham til keiser. Sammen med sine brødre gjorde han flere 

ganger opprør mot faren, og da han etter farens død i 840 ville bemektige seg hele arven, kom han 

i kamp med brødrene. Han ble slått ved Fontenoy i 841 og måtte ved deling i Verdun 843, hvor 

kongeriket ble oppløst, nøye seg med keiserverdigheten og grenselandene mellom Tyskland og 

Frankrike samt Italia.  

 

Lothar II (ca 835 – 869) 

Født ca. 835, død 8/8 869 i Piacenza. Ble gift i 862 med sin tidligere konkubine Waldrade, de fikk 

datteren: 

(1) Bertha av Lothringen, født ca. 863, død 925. Gift to ganger. 

 

Konge av Lothringen 855, av Burgund 863. Da faren døde i 855, ble landet delt mellom hans tre 

sønner. Lothar II ble konge over den nordlige del av Lothringen, det smale fransk-tyske 

grenseområdet som er oppkalt etter ham. Etter hans død i 869 ble hans land ved forliket i 

Merseburg 870 delt mellom Frankrike og Tyskland, hvor det meste av Lothringen ble tysk, men 

det forble et omstridt landområde.  

 

Theotbald ( – ca 887)  

Død etter juni 887, før 898. Gift før 881, muligens i 879 med Bertha av Lothringen, født ca. 863, 

død 8/3 925. De hadde barna: 

(1) Hugo, født ca 880, død 947. Konge av Italia fra 926. 

(2) Boso av Arles, født ca. 885, død ca. 938. Greve og markgreve, gift med Willa. 

 

Theotbald var greve av Arles. Etter hans død ble Bertha gift på ny med Adalbert, markgreve av 

Tuscien. 

 

 

Karl den Store 

Hugo 

| 

Irmgard av Tours 

gm. Lothar I  

(Karl den store) 

| 

Lothar II 

gm. Waldrade 

| 

Bertha av Lothringen 

gm. Theotbald 

| 

Boso av Arles 

gm. Willa 

| 

Willa av Arles 

gm. Berengar II 

(Unruoch) 
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Boso av Arles (ca. 885 – ca. 938) 

Født ca. 885, død ca. 938. Gift med Willa, som man vet med sikkerhet om at hun i 936 ble satt i 

bann. De hadde datteren: 

(1) Willa av Arles, død etter 6/8 966. Var i tysk fangeskap og ble nonne etter sin mann, 

Berengar II av Italia sin død. 

 

Var greve av Avignon 911 – 931, av Arles 926 – 931, markgreve av Toscana før 17. oktober 931, avsatt 

936. 
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Unruochs ætt 
 

Suppo ( –ca 824) 

Død ca. 824. Far til: 

(1) Bertila, død før 915. Grevinne av Spoleto, gift med Berengar I. 

 

Markgreve av Spoleto 822 – 824, greve av Brescia, Pfalzgreve. 

 

Unruoch  

Far til: 

(1) Eberhard, død ca. 865/866, markgreve eller hertug av Friaul. Gift med Gisela 

av Franken. 

(2) Berengar, hertug av Septimanien. 

 

Markgreve av Friaul. Han var bror av Berengar, og overlevde ham. Han må ha levd 

omkring ca. 800 og tilhørte en edel frankisk familie, blandt de saliske franker. 

 

Eberhard ( – ca 856) 

Død ca. 856/866. Han giftet seg omkring 836/840 med Gisela av Franken. Barn: 

(1) Judith av Friaul, gift ca. 964 med Adalbert II av Rhætien. 

(2) Berengar I, født omkring 850/860, død 924. Konge av Italia, gift med Bertila av 

Spoleto. 

 

Markgreve eller hertug av Friaul. Kom til Italia omkring 830 og fikk før 836 den orientalske mark. 

Som Lothars vasall forvaltet han markgrevskapet Friaul og hadde store gods i områdene ved 

midtre og nedre Maas og i Flandern. Eberhard stiftet i 854 klosteret Cyssoing ved Ryssel i 

Flandern, hvor han også ble gravlagt. Han hørte til rikets mest ansette menn, kjent for sin 

gjestfrihet. Han var tilstede ved riksdagen i Diedenhofen mai 836, møtte i 842 i Clamey ved Yonne 

hos Lothar som gesandt. Han var frankernes seierrike fører i kampene mot slavere og saracenerne. 

Han holdt hoff i Cicidale og i sitt slott Musetre, hvor han samlet sin tids lærde menn. Sedulio 

Scota var sanger ved hans familiebegivenheter. Forøvrig var han angivelig sønnesønn av 

Desiderius, longobardenes høvding.  

 

Berengar I (ca 850 – 924) 

Født mellom 850 og 860, død 7/4 924. Han var gift før 3. november 890, omkring 880, med Bertila 

av Spoleta. Barn: 

(1) Gisela av Italia, født ca 880/885, død 910/915. Gift med Adalbert II av Ivrea. 

 

Berengar var markgreve av Friaul før 875, konge av Italia januar 888 og ble keiser 24. mars 915. 

 

Anskar ( – ca 899) 

Død ca. 899. Hadde sønnen: 

(1) Adalbert II, død ca. 923 (?). Markgreve av Ivrea, gift med Gisela av Italia. 

 

Han var greve av Ivrea 891, var av salfrankisk satamme, greve av ”pagus Oscariensis” (kalt etter 

elva Ouche ed Dijon, høyre bielv til Saone) 879 – 887. Han kom som markgreve Guido av Spoleto 

som en av hans tilhengere til Italia i 888. Kalles markgreve første gang 21. februar 891. Han fikk de 

occidentale grevskaper i det subalpine settentrionale område i Ivrea-partiet og med disse 

grevskapet Turin. I 894, da den karolinske konge Arnulf kom ned til Italia for å kreve 

kongekronen, angrep han Anskar, dro gjennom Nord-Italia og ødela de byene som gjorde 

motstand. I 895 dro han blant annet gjennom Ivrea. Anskar unngikk døden ved å skjule seg i 

gruvene, inntil Arnulf gikk lei av forfølgelsene og dro tilbake til Tyskland gjennom Burgund.  
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I et diplom av 1. desember 898 kalles Anskar for !illustre marchese e sommo cconsigliere”, den 

berømte markgreve og høyeste rådsherre. Han døde snart etter, for i et diplom utstedt i Varcelli 

21. april 902 gjør kong Ludvig av Provence en donasjon etter ansøkning av Anskars sønn Adalbert. 

 Anskars herkomst er usikker. I Donisetti ”Le famiglie celebre mediovali dell’Italia 

superiore” 1887 betegnes han på s. 26 som sønn av Guido I av Spoleto, født 842, død 858, og 

Adelaide, datter av kong Pipin av Italia, samt bror av Guido II, keiser, død 891. Men i J.Beteau 

”Dictionaire de Biographie Francaise”, Paris 1933, sies det at Ansgar først var greve av Oscheret, var 

antagelig nevø av biskopen av Langres, var sønn av en greve Guido, som før 865 eide la villa 

pontificale de Vendævre i Lassais, var bror av en annen grev Guido av Atuyer, død 889, svigersønn 

(?) av hertug Boso av Burgund.  

 I 879 sendes han av abbed Hugo i Verdun til en forhandling. I 887 sluttet han seg, 

sammen med sine slektninger i Burgund, til Guido av Spoleto som ble kronet i 888. Nevnes i et 

dokument av 25. juli 896 av keiser Lambert. Er død i 900 da hans sønn Adalbert opptrer som 

tilhenger av Ludvig av Provence. 

 

Adalbert II ( – ca 923) 

Døde antagelig i 923. Gift før 900 med Gisela av Italia. De hadde sønnen: 

(1) Berengar II, født ca. 900, død 966. Konge av Italia, gift med Willa. 

 

Adalbert var den andre markgreve av Ivrea. 

 

Berengar II (ca 900 – 966) 

Født ca. 900, død 6/8 966 i Bamberg som Otto den Stores fange. Gift før 936 med Willa av Arles. 

Barn: 

(1) Adalbert, født ca. 936, død etter juli 968, ca. 970. Medkonge i Italia 950 – 961. Gift ca. 958 

med Gerberge. 

(2) Rozela (Susanna), født ca 950/960, død 7/12 eller 13/12 1003. Gift første gang ca. 968 med 

Arnulf II av Flandern. Gift andre gang ca. 989 med kong Robert II av Frankrike, men ble 

forstøtt i 992.  

 

Konge av Italia fra 15. desember 950 til 961.  
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Amalungs ætt 
 

Amalung ( –ca 811) 

Død ca. 811. Far til: 

(1) Billung, greve i Sachsen, gift med Aeda av frankisk slekt. 

(2) Bennith I, greve av Sachsen. 

 

Amalung var fra Sachsen, lot seg døpe og søkte seg et nytt hjem i Wolfsanger ved 

Kassel. Dro etter en tid videre og stilte seg under Karl den Stores beskyttelse i 

Waldisbecchi mellom Werra og Fulda, hvor han fikk oppdyrket en del av Buchan-

skogen. Var ved Karls hoff i 785. 

 

Bennith I  

Barn: 

(1) Wichmann, død 880. Greve av Sachsen, gift med Immihilt. 

 

Var greve av Sachsen. Var farens hovedarving og overlot ifølge et dokument av 1. 

desember 811 av Karl den Store en del av det land hans far hadde dyrket mellom Werra 

og Fulda i en lengde og bredde av 2 mil og i omkrets omtrent 6 mil til den hellige 

Bonifacius’s kloster i Fulda. 

 

Wichmann ( – 880) 

Drept i 880 ved Eppendorf. Var greve av Sachsen, gift med Immihilt. Barn: 

(1) Athelbert, greve av Sachsen. 

 

Athelbert 

Greve av Sachsen, far til: 

(1) Billing, død 967. Greve av Sachsen. 

 

Billing ( – 967) 

Billing (Billung) av Stubeckshorn, død 26/5 967. Gift med Hildiburg som stammet fra en av de 

saksiske Gauer og var beslektet med Udo av Catlenburg. Barn: 

(1) Herman van Billung, født ca. 903, død 973. Hertug av Sachsen. 

 

En fornem adelsmann av Luneburger-land. Forekommer i en rekke diplomer fra 952 – 968. Et 

diplom av 957 viser at han var greve i Sachsen, hadde svære gods ved Saale, Unstruth og Leine, var 

lensmann av hertug Henrik av Bayern, en bror av Otto I, stiftet St. Peters-klosteret i Bibra, 

antagelig kort etter 952. I historiebøker kalles han oftes (helt misvisende) ”av Stubeckshorn” som 

er et fritt, forholdsvis lite landgods ved Soltau – hvilket beror på en gammel fortelling som har 

holdt seg opp gjennom middelalderen.  

 

Herman van Billung (ca 903 – 973) 

Født ca. 903, død 27/3 973, antagelig ca. 70 år gammel. Skal ha vært gift med Hildegard av 

Westerburg. Barn: 

(1) Swanhilde, grevinne av Sachsen. Gift første gang med Thietmar. Gift andre gang med 

Ekkehard I av Meissen, død 30/4 1002. 

(2) Mathilde, død 25/5 1008. Gift første gang i 961 med Baldwin III av Flandern, gift andre 

gang ca. 963 (mellom 962 og 979) med Gotfred den Fangede av Verdun. 

(3) Bernhard I, død 9/2 1011. Hertug av Sachsen, gift med Hildegard av Stade. 

 

Var hertug av Sachsen fra ca. 950, stamfar til det Billungske hus.  
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Cerdics ætt 
 

Cerdic ( – 534) 

Død 534. Han hadde sønnen (eller muligens sønnesønnen?): 

(1) Cynric, muligens død 560. Konge over westsakserne i England. 

 

Konge over Westsakserne i England. Var en sachsisk høvding (ealdormann). Han 

gjorde landgang i nærheten av Southampton og slott med britene i 495, som han 

beseiret i 508 og tok South-Hampshire i besittelse helt opp til Svon. I 514 fikk han 

forsterkninger og beseiret britene ved Charford, Hampshire i 519. Han tok deretter 

kongsnavn. I 520 ble han beseiret av britene ved Badburg, Wiltshire, og i 530 erobret 

han øya Whight. 

 

Cynric ( – ca 560) 

Død 560 (?). Far til: 

(1) Ceawlin, død 593, konge over westsachserne i England. 

 

Konge over ”the Gewissas” eller Westsakserne. Han etterfulgte Verdig i 534. Ifølge 

tradisjonen slo han britene ved Searobyrig i 532. 

 

Ceawlin ( – 593) 

Død 593. Han var far til: 

(1) Cuthwine, antas å ha levd ca. 615. 

 

Var konge over westsachserne i England. Deltok med sin far Cynric i slaget ved Beraubyrig i 

nærheten av Marlboroug i 556. Etterfulgte Cynric i 560. Tok Silchester, beseiret ”the Jutes” i Kent 

ved Wimbledon i 568. Ved en seier ved ”Deorham” i 577 erobret han Gloucestershire, plyndret i 

583 den øvre Severn-dalen, ble drevet tilbake av Waldiserne ved Vale Royal, Cheshire, men ble 

berøvet herredømmet av sin nevø, Veolric sin erobring. Denne var høvding for et opprør i 591. 

Ceawlin led i 592 nederlag ved Wanborough, Wiltshire, og falt i kamp i 593. 

 

Cuthwine 

Antas å ha levd ca. 615. Far til: 

(1) Cuthwulf, antas å ha levd ca. 640. 

 

Cuthwulf 

Antas å ha levd ca. 640. Far til: 

(1) Coelwald, levde muligens ca. 665.  

 

Coelwald 

Antas å ha levd ca. 665, far til: 

(1) Coenred, underkonge. Levde omkring 690. 

 

Coenred 

Antas å ha levd i tiden omkring 690, var underkonge. Barn: 

(1) Ine, død 726, Westsaxon-konge. 

(2) Ingild, død 712, Westsaxon-konge. 

 

Må ikke forveksles med den Cenred som 704 – 709 var konge av Mercia.  
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Egberts navn, stavet 

Ecgbriht, fra oppslaget for 

året 827 i C-teksten av Den 

angelsaksiske krønike. 

Ingild (Ingils) ( – 712) 

Død 712. Regnes i noen kilder som stamfar til Westsaxon-kongene i England. Far til: 

(1) Eoppa, levde antagelig omkring 740.  

 

Eoppa (Eowa) 

Levde antagelig omkring 740. Far til: 

(1) Etaba, levde ca. 765 

 

Eaba 

Levde muligens omkring 765, var antatt ikke komge. Far til: 

(1) Ealhmund, død 786, underkonge i Kent. 

 

Eahlmund ( – ca 786) 

Død ca. 786. Far til: 

(1) Egbert, født 775, død 839, konge av Wessex. 

 

Var underkonge i Kent, som dengang også omfattet Surrey, Sussex og Essex. I Charles 

Oman I ”Before the Norman Conquest”, 1910, finnes ved slutten en tabell III over ”Early 

Kings of Wessex”, hvorav hitsettes følgende rekke: 

1. Cerdic, 495 – 534. 

2. Cynric, 534 – 560. 

3. Ceawlin, 560 – 591. 

4. Cuthwine. 

5. Cuthwulf. 

6. Coelwald. 

7. Coenred, subregulus. 

8. Ingild. 

9. Eoppa. 

10. Eaba. 

11. Eahlmund, subregulus in Kent.  

Under tabellen er imdilertid tilføyd følgende bemerkning: ”NB. Kongene av Wessex mellom 726 – 

802 påsto å nedstamme fra Cerdic, men deres genealogi er usikker. 

 

At stamrekken er korrekt helt opp til Cynric kan sluttes av uttalelsen i ”Dictionary of National 

Biography”, London 1908, bd. 6, s. 566, at Egbert, Eahlmunds sønn, ”representerte den gren av 

huset som utgikk fra Cuthwine, sønn av Ceawlin, idet hans far var greatgrandson av Ingils, bror av 

Ines”. Da Westsaxon-kongen Cyngils døde i 786 regjerte Eahlmund i Kent, men døde vissnok 

snart etter. 

 

Egbert (775 – 839) 

Født 775, død 839. Antagelig gift med Redburgia. Far til: 

(1) Ethelwulf, død 858. Angelsaksisk konge. 

 

Var konge av Wessex. Ble som ung fordrevet av Offa av Merica, 

oppholdt seg flere år hos Karl den Store. Kom tilbake til England ca. 

800 og ble konge.  

Kongen av Merica gjorde innfall i 825, men led nederlag. Deretter 

undertvang Egbert Kent, Sussex og Essex. Østanglerne underkastet 

seg, og Merica og Northumberland måtte i 829 anerkkjenne ham som 

overherre. Dette året betegnes som de 7 rikers forening.  
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Ethelwulf ( – 858) 

Døde 13/1 858, begravet i Winchester. Gift to ganger, første gang med Osburh. Andre gang 1. 

oktober 856 med Judith av Vestfranken. Han var far til: 

(1) Alfred den Store, født 849, død 901. Engels konge, gift med Ealhswyth. 

(2) Ethelbald, konge i Wessex. 

 

Ethelwulf ble angelsaksisk konge i 839, var svært kirkeligsinnet og ville foreta en pilgrimsferd, 

men biskop Ealstan fikk ham til å verge Wessez mot vikingene, som han beseiret flere ganger. De 

ble kraftig overvunnet ved Ockley og senere av Ethelbald ved Sandwitch 851. Sammen med 

sønnen Alfred dro han etter 855 på pilgrimsferd til Rom, hvor han forpliktet seg til å gi 300 

gullmynter i årlig peterspenger. Etter hjemkomsten overlot han sin kraftige sønn Ethelbald styret 

av Wessex og nøyde seg med en beskjeden stilling som underkonge i Kent i 856. 

 

Alfred den Store (849 – 901) 

Født 849, død 28/10 901. Gift i 888 med Ealhswyth. Barn: 

(1) Elftrude av England, død 929. Gift med Balduin II av Flandern. 

(2) Edvard I, død 924. Konge av England, gift to ganger. 

 

Konge av England fra 871. Etter farens død hjalp han sine eldre brødre i kampen mot de 

normanniske vikingenes innfall, som angrep hovedstaden Wessex, da han besteg tronen i 871. 

Kampene fortsatte og vinteren 877 måtte han gå i dekning i de store skogene. Året etter 

forskanset han seg på øya Ætelney og samlet sine tro menn. Det lyktes ham å slå vikingene og 

slutte fred med dem. Deretter organiserte han landet, jordbruket og handelen ble gjenreist, og en 

flåte ble anskaffet. Ellers var Alfred en allsidig og interessert konge, også religiøst, historisk og 

språklig. 
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Brynjulf Bjørnssons ætt 
 

Brynjulf Bjørnsson ( – ca 925) 

Død før ca. 925. Far til: 

(1) Tord Brynjulvsson. 

 

Brynjulf bodde på Aurland i Sogn og var en av de fornemste lendermenn der.  

 

Tord Brynjulvsson 

Levde i 952. Far til: 

(1) Rannveig Tordsdatter. 

 

Var i ca. 925 kongens lendermann på Aurland. 

 

Rannveig Tordsdatter 

Levde antagelig omkring 980. Mor til: 

(1) Helge N. 

(2) Tord N. 

 

Tord på Aurland 

Far til: 

(1) Rannveig Tordsdatter, gift med Sven Estridsson, dansk konge. 

 

Helge på Aurland 

Kan ha levd ca. 1010. Far til: 

(1) Brynjulf Helgesson. 

 

Brynjulf Helgesson 

Levde ca. 1040. Far til: 

(1) Serk Brynjulvsson. 

(2) Svein Brynjulvsson, gift med Ingerid Sveinsdatter. 

 

Levde på Aurland i Sogn. Lendermann under Harald Hardråde, representerte den mektigste 

ætten i Sogn på den tiden. 

 

Svein Brynjulvsson 

Kan ha levd ca. 1080. Gift etter 1093 med Ingerid Svendsdatter, enken etter den norske kongen 

Olav Kyrre. Svein og Ingerid hadde datteren: 

(1) Hallkatla Sveinsdatter, levde ca. 1120. Gift med Torkell på Fugl. 

 

Torkell på Fugl 

Torkell fra Fugløy, Fuglsø eller Fugleset. Gift med Hallkatla Sveinsdatter. De hadde datteren: 

(1) Sigrid Torkelsdatter, en storlagt kvinne som vakte oppsikt. En gang førte hun selv et 

langskip til Bergen. Da hun skulle reise hjem, sto kong Øystein Haraldsson på brygga og 

lot skalden Einar Skulesson kvede et vers til hennes ære. Dette skjedde omkring 1150. Hun 

var gift første gang med Pål Aure i Søkkelven. Gift andre gang ca. 1150 med Guttorm 

Åsulvsson på Rein.  
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Bjørke 
 

Olluff Jensen Bjørke (1574 – 1669) 

Ved folketellingen i 1666 var Oluf Bjørke 92 år, altså født i 1574. Død i 1669. I skiftet 

etter ham er oppført 8 barn: 

(1) Jens Olufsen. 

(2) Hans Olufsen. 

(3) Gunder Olufsen, gift med Budbjør Gudbrandsdatter Mæhlum. 

(4) Eli Olufsdatter. 

(5) Gunhild Olufsdatter. 

(6) Kjersti Olufsdatter. 

(7) Marte Olufsdatter. 

(8) Ingeborg Olufsdatter. 

 

Han var bruker av Bjørke i Rendalen i 1612 og fram til ca. 1660. Han har sikkert vært en 

fremstående mann for sin tid. I 1620 var han lagrettsmann og vitnet at et brev datert 

1494 om en grenseoppgang ved Galtestad var lagt frem i retten på Roli tingstue. I 1657 

hadde han 27 fe, 5 hester, 24 sauer og 5 geiter. Foruten å være bruker av Bjørke eide 

han i hud 3 skinn i Koll i Vardal, 3 skinn i Eflestad og 3 skinn i Klevmoen i Land.  

 

Gunder Olufsen Bjørke  

Gift med Gudbjør Gudbrandsdatter Mæhlum, Brøttum. En datter: 

(1) Gudbjør Gundersdatter, gift med Ole Lauritzen. 

 

Han var bruker av Bjørke i 1661 og frem til ca. 1683. Om gården på denne tiden sier matrikkelen av 

1669: Gunder bruker 1 pd. 3 huder, 3 skinn. Derav eier Christen Schachsønn 3 huder, Jocum 

Grønbech i pd. Tunge og Hospitalet 3 skinn. Før 29 fe, 4 hester. Sår 12 tønner. Skatt 8 dl. 

Homlegage, leier Sæter. 

Gunder fikk i 1685 odelsskjøte på Bjørke, og ble selveier. 

 

Ole Lauritzen Bjørke 

Gift med Gudbjør Gundersdatter Bjørke. De hadde fem barn: 

(1) Gunder Olsen Bjørke. 

(2) Marthe Olsdatter, gift med Ole Clemetsen Føllingstad, Vardal. 

(3) Kari Olsdatter, gift med Dagfin Jensen Lier. 

(4) Agnethe Olsdatter, gift med Ole Kjeldsen Hage, Vardal. 

(5) Gudbjør Olsdatter, gift med Jens Tollefsen Roli. 

 

Med Ole Lauritzen kom Bjørke i Melbyslektens eie. Det var skifte etter Ole i 1716.  

 

Gunder Olsen Bjørke 

Hadde sønnen: 

(1) Ole Gundersen Bjørke, gift to ganger. 

 

Hadde fra ca. 1680 brukt Bjørke sammen med faren en tid. I 1738 fikk han skjøte på Bjørke av sine 

svogre Ole Føllingstad, Dagfinn Lier, Ole Hage og Jens Roli. Det er ikke kjent hvem Gunder var 

gift med. 
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Ole Gundersen Bjørke (1719 – ) 

Født 1719. Gift første gang med Marthe Gudbrandsdatter Bolstad fra Ringsker, død 1749. De hadde 

barna: 

(1) Ingeborg Olsdatter, født 1743. Gift med Bård Skonhovd, Vardal. 

(2) Lars Olsen Bjørke, født 1745. Overtok Bjørke etter faren. 

(3) Gudbrand Etnestad, født 1746, død 1749. 

Ole var gift andre gang med Anne Monsdatter, de hadde fem barn: 

(1) Lisbeth Olsdatter, gift med Peder Larsen Årstad.  

(2) Olave Olsdatter, gift med Engebret Einarsen. 

(3) Agnethe Olsdatter, født 1759, ugift. 

(4) Margrethe Olsdatter, gift med Peder Andersen Skulhus. 

(5) Gudbjør Olsdatter, født 1765. 

 

Om Bjørke på denne tiden sier matrikkelen 1723: 1 oppsitter, eier 1 skpd. 3 huder. Oslo hospital 

eier 3 skinn. Før 30 fe, 6 hester, 20 sauer og 20 geiter. Sår 8 tønner bygg, 4 tønner havre, 4 skj.rug, 

2 skj.erter. God jordart, men tungvunnen. Skog og sæter i hjemrasten. 1 husmann. 
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Kart over Opplandene, vikingetiden 

Fra Ynglinge-sagaen 
 

Agne Halvdansson 

19. Agne heitte son hans Dag, som var konge etter honom, 

ein megtug og framifraa mann, ein stor hermann og ein hæv 

kar i alle maatar. De var ein sumar, at kong Agne fór med 

heren sin til Finnland og gjekk upp der og herja. Finnane 

samla mykje folk og fór til aa slaast med han. Froste heitte 

hovdingen deira. Der vart de eit stort slag, og kong Agne 

vann; der fall Froste og mykje folk med honom. Kong Agne 

fór med herskjold umkring i Finnland og lagde de under seg, 

og fekk ovmykje herfang. Han tok og hadde med seg Skjalv, 

dotter hans Froste, og Loge, bror hennar. Daa han siglde 

vestetter, lagde han inn til Stokksund og sette tjeldi sine sør 

paa strandi; der var daa skog. Kong Agne aatte de 

gullhalsbande som Visbur hadde aatt. Kong Agne gifte seg 

med Skjalv. Ho bad kongen gjera erve-drykkje etter far 

hennar. Han baud daa til seg mange stormenn og gjorde eit 

stort lag. Han hadde vorti namngjetin av denne ferdi. De 

vart drukki mykje der, men daa kong Ange vart full, bad 

Skjalv han skulde agta vel paa gullhalsbande, som han hadde 

paa seg.  

Han tok daa og batt de fast um halsen paa seg, fyrr han gjekk stad og lagde seg. Landtjelde stod 

attmed skogen, og eit høgt tre yvi tjelde, som skulde skyggja for solsteiken. Men daa kong Agne var 

sovna, tok Skjalv eit digert snøre og feste under halsbande. Mennane hennar slo ned tjeldstengane 

og kasta lykkja paa snøre upp i greinine paa trée og tok i og drog, so kongen hekk heilt uppe ved 

greinine, og de vart banen hans. Skjalv og mennane hennar sprang um bord og rodde burt. Agne vart 

brend der, og denne staden heiter fraa den tidi Agnafit, paa austsida aat Tauren vestan Stokksund.  

 

Alrek Agnesson 

20. Alrek og Eirik heitte sønine hans Agne, som var kongar etter hoonom; dei var megtuge menn og 

store hermenn og itrottsmenn. Dei hadde for skikk aa rida hestar og temja deim baade til aa ganga 

og springa; ingin kunde gjera de so godt som dei. Dei dreiv paa og kappast med kvarandre um, kven 

som reid best eller aatte dei beste hestane. De var ein gong at brørane reid aaleine burt fraa andre 

folk med dei beste hestane sine, og reid ut paa nokre vollar og kom ikkje attende. Folk gjekk og leita 

etter deim og fann deim daude baae tvo, og hovude knasa paa deim; men dei hadde ikkje vaapn, so 

nær som beisli til hestane, og folk trur at dei hev drepi kvarande med deim.  

 

Yngve Alreksson 

21. Yngve og Alv var sønine hans Alrek, som deretter vart kongar i Svitjod. Yngve var ein stor 

hermann og ovende sigersæl, væn og ein stor itrottsmann, sterk og djerv i slage, raust paa handi og 

gladværug. Av alt dette vart han namnkjend og vensæl. Kong Alv, bror hans, sat heime og var ikkje 

paa herferd; han vart kalla Elfse og var tagall og raadrikin og grettin. Mor hans heitte Dageid, dotter 

til kong Dag den megtuge, som Doglingane er ætta fraa. Kong Alv hadde ei kone, som heitte Bera, ei 

væn kvinne, mykje fyri seg og gladværug. Ein haust var Yngve Alreksson komin fraa vikingferd til 

Uppsalir og var daa oversleg namngjetin. Han sat jamt lengi uppe ved drykken um kveldane, men 

kong Alv gjekk tidt og lagde seg tidleg. Dronning Bera sat tidt uppe um kveldane, og ho og Yngve 

svalla med kvarandre. Alv rødde ofte um dette, og bad ho ganga og leggja seg tidlegare, og sagde at 

han vilde ikkje vaka etter henne. Ho svara og sagde, at den kona var sæl, som heller var gift med 

Yngve enn med Alv. De vart han fælt vond for, daa ho tidt sagde dette. Ein kveld gjekk Alv inn i halli, 

medan han Yngve og ho Bera sat i høgsæte og svalla. Yngve hadde eit sverd yvi knéi; alle folk var 

ovende drukne og gav ikkje gaum etter, at kongen kom inn. Kong Alv gjekk til høgsæte og drog eit 
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Kart over Viken, vikingetiden 

sverd fram undan kappa og stakk igjenom Yngve, bror sin. Yngve spratt upp og drog sverde og hogg 

Alv banehogg, og dei fall baae tvo daude paa golve. Alv og Yngve vart hauglagde paa Fyrisvollane.  

 

Jørund Ynvesson 

24. Jørund, son til kong Yngve, vart no konge i Uppsalir; han 

raadde for lande og var jamt um sumrane paa herferd. Ein sumar 

fór han med heren sin til Danmark; han herja paa Jylland og fór um 

hausten inn i Limfjorden og herja der. Han laag med heren sin i 

Oddasund. Daa kom Gylaug, konge yvi haaløygine, dit med ein 

stor her; han var son til kong Gudlaug, som det fyrr er fortalt um. 

Han legg til slag med Jørund. Men daa landsfolke vart var de, dreiv 

dei til fraa alle kantar, baade med store og smaa skip. Daa rauk 

kong Jørund for yvi-magti, og dei rudde skipe hans; daa sprang han 

yvi bord og vart fanga og leidd upp paa land. Daa lét kong Gylaug 

reisa ein galge og leidde Jørund dit og lét hengja han. Slik ein 

avfardag fekk han. 

 

Aun Jørundsson 

25. Aun eller Aane heitte son hans Jørund, som var konge yvi sviane 

etter far sin; de var ein vis mann og ein stor blotmann, men 

hermann var han ikkje og sat heime i ro. I den tidi, daa desse 

kongane, som de no er fortalt um, var i Uppsalir, var fyrst Dan den 

storlaatne konge i Danmark. Han vart ovgamal. Etter honom kom 

son hans, Frode den storlaatne eller den fredsame; og so hans 

sønir, Halvdan og Fridleiv, som var store hermenn. Halvdan var 

eldst og den fremste i alt.  

Han fór med heren sin til Svitjod mot kong Aun, og dei heldt nokre slag, og jamt vann Halvdan. Og 

sistpaa flydde kong Aun til Vester-Gautland; daa hadde han vori konge yvi Uppsalir i 25 vetrar. I 

Gautland var han og 25 vetrar, medan kong Halvdan var i Uppsalir. Kong Halvdan lagdest helsott i 

Uppsalir og er hauglagd der. Etter dette kom kong Aun til Uppsalir att; daa var han 60 vetrar. Daa 

gjorde han eit stort blot, og blota for eit langt liv, og gav son sin aat Odin og blota han. Kong Aun 

fekk de svare av Odin, at han skulde liva endaa i 60 vetrar. Aun var daa konge i Uppsalir i 25 vetrar 

til. Daa kom Aale den frøkne, son til kong Fridleiv, med heren sin til Svitjod mot kong Aun, og heldt 

fleire slag med han, og jamt vann Aale. Daa flydde kong Aun andre gongen fraa rike sitt og fór til 

Vester-Gautland. Aale var konge i Uppsalir i 25 vetrar; daa drap Starkad den gamle han. Daa Aale 

var fallin, fór kong Aun attende til Uppsalir og raadde der for rike i 25 vetrar til. Daa gjorde han eit 

stort blot og blota andre sonen sin. Daa sagde Odin til han, at han skulde liva heile tidi, so lengi han 

gav Odin ein av sønine sine tiandekvart aar, og likeins at han gjeva eit herad i lande sitt namn etter 

tale paa sønine sine som var han blota til Odin. Men daa han hadde blota 7 av sønine sine, levde han 

i 10 vetrar slik at han ikkje kunde ganga, og dei bar han paa ein stol. Daa blota han den aattande 

sonen sin, og levde daa 10 vetrar til og laag til sengs. Daa blota han den niande sonen sin, og levde 

endaa 10 vetrar; daa drakk han av eit horn som eit sogbarn. Daa hadde han att ein son, og daa vilde 

han blota honom og gjeva Odin Uppsalir og dei herad som ligg til, og kalla de Tiundaland. Sviane 

meinka han dette, og de vart ikkje noko blot av. Dermed døydde kong Aun, og han er hauglagd i 

Uppsalir. Sidan kalla dei de Aane-sott, naar ein mann døyr av alderdom utan verk.  

 

Egil Aunsson 

26. Egil heitte son hans Aun den gamle, som var konge i Svitjod etter far sin. Han var ingin hermann 

og sat heime i ro. Han hadde ein træl, som heitte Tunne, som hadde vori skattmeister hjaa Aane den 

gamle. Daa Aane hadde andast av, so tok Tunne mykje lausøyre og grov ned i jordi. Men daa Egil 

vart konge, sette han Tunne millom hine trælane; dette lika han fælt ille og strauk av, og mange 

andre trælar med. Dei tok upp lausøyren, som Tunne hadde gøymt; den gav han mennane sine, og 

dei tok han til hovding. Sidan dreiv de mange illgjerningsmenn til han; dei laag ute paa skogen, og 
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stundom snøgga dei seg ned i bygdine og røva fraa folk eller drap deim. Kong Egil spurde dette og fór 

ut og leita etter deim med folke sitt. Men ein gong han hadde fengi hus til natti, so kom Tunne der 

med mennane sine og sprang uventande paa deim og drap mykje folk for kongen. Daa kong Egil vart 

var ufreden, vilde han setja seg mot og sette upp merket sitt, men mykje folk flydde fraa han. Tunne 

og hans folk gjekk djervt paa, og daa kong Egil ingi onnor raad enn aa fly. Tunne og hine jaga deim 

alt til skogs; sidan fór dei attende til bygdi og herja og røva, og ingin sette seg mot. Alt de godse, som 

Tunne tok i bygdi, gav han aat mennane sine, og av dette vart han vensæl og fekk mykje folk. Kong 

Egil samla ein her og fór til strid mot Tunne; dei heldt slag, og Tunne vann, men kong Egil flydde og 

miste mykje folk. Kong Egil og Tunni heldt 8 slag, og Tunne vann i deim alle. Etter dette flydde kong 

Egil ut or lande og til Danmark, til Frode den frøkne paa Selund. Han lova kong Frode skatt av 

sviane til aa faa hjelp. Daa gav Frode han ein her og kjempune sine, og med deim fór kong Egil til 

Svitjod. Men daa Tunne spurde de, fór han mot han med sitt folk. Daa vart de eit stort slag; der fall 

Tunne, men kong Egil tok daa att rike sitt, og danine fór heim. Kong Egil sende kong Frode gode og 

store gaavur kvart aar, men han reidde ingin skatt til danine; men venskapen heldt seg endaa millom 

honom og Frode. Etter Tunne var fallin, raadde Egil aaleine for rike i 3 vetrar. Daa hende de i Svitjod, 

at ein gra-ukse, som var etla til bloting, hadde vorti gamal og gjødd so upp, at han vart mannvond; 

daa dei vilde taka han, sette han til skogs og vart galin og var lengi i skogen og gjorde mykje skade 

for folk. Kong Egil var ein stor skyttar, han reid jamt um dagane ute i skogane og veidde dyr. Det var 

ein gong han reid paa veidestig med mennane sine. Kongen hadde lengi jaga paa eit dyr, og reid etter 

inn i skogen fraa alle mennane sine. Daa vart han var gra-uksen, og reid til og vilde drepe han. Gra-

uksen snudde seg mot han, og kongen stakk til han, men spjote skar seg ut. Gra-uksen stakk horni i 

sida paa hesten, so han datt flat ned paa flekken, og kongen med. Daa sprang kongen upp paa 

føtane og vilde draga sverde, men gra-uksen stanga han for brjoste, so horni gjekk radt inn. Daa 

kom menname aat kongen til og drap gra-uksen; kongen levde berre ei liti stund og er hauglagd i 

Uppsalir.  

 

Ottar Egilsson 

27. Ottar heitte son hans Egil, som tok rike og kongedøme etter han. Han gjorde seg ikkje til vens 

med kong Frode. Daa sende kong Frode menn til kong Ottar til aa henta den skatten, som Egil 

hadde lova han. Ottar svara de, at sviane aldri hadde lagt skatt til danine, og sagde at han vilde ikkje 

gjera de han heller. Sendemennane fór attende. Frode var ein stor hermann. De var ein sumar, at 

Frode fór med heren sin til Svitjod og gjekk i land der og herja og drap mykje folk og fanga sume. Der 

fekk han ovmykje herfang, brende bygdi vidt umkring og gjorde stort herverk. Sumaren etter fór 

kong Frode paa herjing i Austerveg, daa spurde kong Ottar, at kong Frode ikkje var i lande. Han 

gjeng um bord pa herskip og fer til Danmark og herjar der, og ingin sette seg imot. Han spør, at de 

hadde samla seg mykje folk på Selund, og stemner daa vest til Øresund og sigler so sør til Jylland og 

legg inn i Limfjorden og herjar paa Vendil og brenner og snøyder av. Vott og Faste heitte jarlane 

hans Frode, som Frode hadde sett til aa verja lande i Danmark, medan han sjølv var burte. Daa 

jarlane spurde, at sviakongen herja i Danmark, daa samlar dei ein her og gjeng um bord og sigler sør 

til Limfjorden. Der kom dei reint uventande paa kong Ottar og lagde straks til slag. Sviane tok vel 

imot deim, og de fall folk paa baae sidur. Men etter som de fall folk for danine, kom de andre og 

fleire til fraa bygdine, og likeins lagde dei aat med alle dei skip som var der umkring. Enden paa slage 

vart, at kong Ottar fall og mesteparten av folke hans. Danine tok like hans og hadde i land og lagde 

uppaa ein haug og lét dyr og fuglar riva de sund. Dei gjorde ei tre-kraake og sende til Svitjod, og 

sagde at han var ikkje meir verd, Ottar, kongen deira. Sidan kalla dei han Ottar Vendilkraake. 

 

Adils Ottarsson 

28. Adils heitte son til kong Ottar, som tok kongsdøme etter honom; han var lengi konge og vart 

ovende rik; nokre sumrar var han paa vikingferd og. Kong Adils kom med heren sin til Saksland; der 

styrde ein konge som heitte Geirtjov, og kona hans heitte Aalov den megtuge; borni deira er ikkje 

nemnde. Kongen var ikkje i lande. Kong Adils og mennane hans sprang upp til kongsgarden og røva 

der, og sume dreiv buskapen ned til strandhogg. Der var trælar, baade karfolk og kvinnfolk, til aa 

gjæta buskapen, og alle deim hadde dei med seg. Imillom desse var de ei ov-unders væn møy, som 
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heitte Yrsa. Daa fór kong Adils heim med herfange. Yrsa vart ikkje sett millom tenestgjentune, og 

ein merka snart, at ho var klok og lettmælt og godt lærd i alle stykke. Alle lika henne godt, men 

kongen best, og de vart til de, at Adils heldt brudlaup med ho. Daa vart Yrsa dronning i Svitjod, og 

dei totte ho var ei utifraa hæv kvinne. 

 

Eystein Adilsson 

30. Øystein heitte son aat Adils, som deretter raadde for Sviavelde; i hans tid fall Rolv Krake i Leidra. 

I den tid herja kongar mykje i Sveivelde, baade danir og nordmenn. De var mange sjøkongar som 

raadde for mykje folk, men hadde ikkje land. Berre den totte dei med full rett heitte sjøkonge, som 

aldri sov under sotut aas og aldri drakk i peiskroken. 

 

Ynvar Harra Eysteinsson 

32. Yngvar heitte son hans Øystein, som daa vart konge yvi Sviavelde. Han var ein stor hermann og 

var tidt ute paa herskip, for di at Sviarike hadde vori mykje ute for her-flokkar, baade av danir og 

folk fraa Austerveg. Kong Yngvar gjorde fred med danine og tok daa til aa herja i Austerveg. Ein 

sumar hadde han ein her ute og fór til Eistland og herja der um sumaren ein staden som heiter Stein. 

Daa kom estane ned med ein stor her og heldt slag med han. Landsheren var so drjug, at sviane fekk 

ikkje verja seg; daa fall kong Yngvar, og heren hans flydde. Han er hauglagd der tett attmed sjøen i 

Adalsysla.Sviane fór heim etter dette tape.  

 

Anund Yngvarsson 

33. Onund heitte son hans Yngvar, som deretter tok kongsdøme i Svitjod. I hans tid var de god fred i 

Svitjod, og han vart rik paa lausøyre. Kong Onund fór med heren sin til Estland, till aa hemna far 

sin, og gjekk upp der med heren sin og herja vidt umkring i lande og fekk mykje herfang; um hausten 

fór han attende til Svitjod. I hans tid var de gode aaringar i Svitjod. Kong Onund var utifraa vensæl. 

Svitjod er eit stort skogland, og der ligg so store øydemarkir, at de er mange dagsleidir yvi. Kong 

Onund lagde mykje vinn og kostnad paa aa rydja skogane og dyrka upp rudningi. Han lét leggja 

vegir og yvi øydemarkine, og daa fann dei skoglaust land rundt umkring i skogane, og der vart de 

daa store bygdir. Paa denne maaten vart lande bygt, for di de var landsfolk nok til aa byggja. Kong 

Onund lét brjota vegir yvi heile Svitjod, baade i skogane og myrane og fjellvegir. Difor vart han kalla 

Braut-Onund. Kong Onund bygde seg ein gard i kvar storbygd i Svitjod og fór yvi heile lande i 

gjestebod. 

 

Ingjald Illråde Anundsson 

34. Braut-Onund hadde ein son som heitte Ingjald. Daa var Yngvar konge i Fjadrundaland. Han 

hadde tvo sønir med kona si, den eine heitte Alv og hin Agnar. Dei var mest jamgamle med Ingjald. 

Umkring i Svitjod var de paa den tidi herads-kongar under Braut-Onund, og for Tiundaland raadde 

Svipdag den blinde. Der ligg Uppsalir, og der er tingstaden aat alle sviar. Den gongen var det store 

blot der, og mange kongar fór dit ved midvetters-leite. Og ein vinter daa de var komi mykje folk til 

Uppsalir, var kong Yngvar og sønine hans der. Dei var 6 vetrar gamle, baade han Alv son til kong 

Yngvar, og han Ingjald, son til kong Onund. Dei stelte til ein guteleik, og kvar skulde raa yvi sin 

flokk. Men daa dei leika med kvarandre, var Ingjald veikare enn Alv, og dette totte han var so 

harmelegt, at han grét. Daa kom Gautvid, fosterbror hans, til, og leidde han burt til Svipdag Blinde, 

fosterfar hans, og sagde at de hadde gjengi ille med han, og at han var veikare og laakare i leiken enn 

Alv, son til kong Yngvar. Daa svara Svipdag, at de var stor skam. Dagen etter lét Svipdag taka hjarta 

or ein varg og steikja paa ein tein, og gav de so til Ingjald, kongssonen, at han skulde eta de; og fraa 

den tid vart han meir hardhjarta og illhaatta enn andre folk. Daa Ingjald vart vaksin, fridde Onund 

for han til Gauthild, dotter til kong Algaute. Han var son til kong Gautrek den milde, som var son 

hans Gaut, som Gautland hev fengi namn etter. Kong Algaute tottest vita, at dotter hans vart godt 

gift, naar ho fekk son til kong Onund, soframt han hadde far sins huglynde, og gjenta vart send til 

Svitjod, og Ingjald heldt brudlaup med ho. 
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Olof Trefeller Injaldsson 

 

Halfdan Kvitbein 

44. Halvdan Kvitbein var ein megtug konge; han var gift med Aasa, dotter hans Øystein den 

hardraade, kongen yvi upplendingane; han raadde for Heidmarki. Ho og Halvdan hadde tvo sønir, 

Øystein og Gudrød. Halvdan eigna til seg mykje av Heidmarki og Toten og Hadaland og mykje av 

Vestfold. Han vart ein gamal mann og døyde straadaude paa Toten, og vart sidan flutt ut paa 

Vestfold og hauglagd ein stad som heiter Skæreid i Skiringssal.  

 

Øystein Halfdansson 

46. Øystein, son hans Halvdan Kvitbein, var konge etter han paa Raumarike og Vestfold; han var 

gift med Hild, dotter hans Eirik Agnarsson, som var konge paa Vestfold. Agnar, far hans Eirik, var 

son hans Sigtrygg, som var konge i Vendil. Kong Eirik hadde ingin son, og døydde medan kong 

Halvdan Kvitbein livde. Halvdan og Øystein tok daa og lagde under seg heile Vestfold. Øystein 

raadde for Vestfold so lengi han livde. Den tid var de ein konge paa Varna, som heitte Skjold og var 

ein stor trollmann. Kong Øystein fór med nokre herskip yvi til Varna og herja der og tok de han 

raaka paa, klæde og andre eignelutir og reidskapen til bøndane, og hogg strandhogg; sidan fór dei 

burt. Kong Skjold kom til strandi med heren sin; daa var kong Øystein alt burte og komin yvi 

fjorden, og Skjold saag segli deira. Daa tok kappa si og veivde og blés. Daa dei siglde inn um Jarlsøy, 

sat kong Øystein ved styre; eit anna skip siglde tett attmed. De sjøa noko, og seglbommen paa de 

andre skipe slo kongen yvi bord, og de vart banen hans. Mennane hans fekk like upp og førde de inn 

til Borro og kasta upp ein haug etter han paa Rae ute ved sjøen ved Vadla. 

 

Halvdan den milde Øysteinsson 

47. Halvdan heitte son til kong Øystein, som tok kongedøme etter han; han vart kalla Halvdan den 

milde og mat-ille. Dei segjer, at han gav mennane sine likso mange gullpengar i løn, som andre 

kongar gav sylvpengar, men at han svelte folk med kosten. Han var ein stor hermann og var lengi i 

viking og fekk seg rikdom. Han var gift med Liv, dotter til kong Dag paa Vestmar. Holtar paa 

Vestfold var hovudgarden hans; der sottdøydde han og er hauglagd paa Borro. 
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B-77 Karl den Stores ætt s. 246 

B-78 Karl den Stores ætt s. 250 

B-79 Karl den Stores ætt s. 252 

B-80 Karl den Stores ætt s. 254 

B-81 Karl den Stores ætt s. 256 

B-82 Karl den Stores ætt s. 258 

B-83 Unruochs ætt s. 261 

B-84 Amalungs ætt s. 263 

B-85 Cerdics ætt s. 265 

B-86 Cerdics ætt s. 268 

B-87 Brynjulf Bjørnssons ætt s. 270 

B-88 Bjørke s. 273 

B-89 Fra Ynglinge-sagaen s. 279 
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