
 

I VÅRE FORFEDRES FOTSPOR - DEL 1: SUDRHEIMGODSET I 

SØRUM. 
 

Sørum hovedgård nevnes i 1270. Da var det godseier og baron Jon  Raud Ivarsson på Sudrheim, en 

slektning av kong Haakon Haakonsson, som var eier av gården. Han var født ca. 1240. Foreldrene til 

Jon Raud Ivarsson var Ivar Olavsson, på Skedjuhov og hustru Ragnhild Alvsdatter. Jon Raud Ivarsson 

på Sudrheim hadde en datter og tre sønner. Datteren Ragnhild ble gift med Thorvald Thoresson, som 

var sysselmann på Hjaltland (Shetlandsøyene). Den eldste av sønnene til Jon Raud Ivarsson het Ivar 

Jonsson. Han foretok i 1309, i spissen for en skare nordmenn, et herjetog til Dalsland i Sverige, til hevn 

for det krigstog som hertug Erik kort i forveien hadde foretatt mot Norge. Men samme år falt Ivar 

Jonsson i slaget mot svenskene ved Kalfsund i nærheten av Konghelle. Året etter falt også den andre av 

Jon Ivarsson Raud sine sønner, Thorer Thinghovde. Han falt i en trefning i Bohuslen, under kong 

Haakon Magnusson sitt tog for å forsvare Ragnhildarholms slott, som var beleiret av svenskene. 

Den tredje sønnen til Jon Raud Ivarsson var Haftor Jonsson, han arvet Sudrheim. Han ble gift med kong 

Haakon Haakonsson sin uekte datter Agnes. Haftor Jonsson var sysselmann på Romerike, og var i kong 

Haakons tid en av rådets fremste medlemmer. Han var også med i det tolvmannsråd som styrte riket, 

etter kong Haakons død, mens Magnus Eriksson var mindreårig. Haftor Jonsson døde i 1320. Haftor 

Jonsson hadde to sønner, Jon og Sigurd. Jon, som var den eldste, hadde det meste av sitt gods i 

Småland, hvor han som oftest oppholdt seg. Det var Sigurd arvet Sudrheim. Kong Haakon hadde før sin 

død bestemt at begge dattersønnene skulle få Borgersyssel til len. 

Jon Haftorsson er ane nr. 054 i VÅRE FORFEDRES HISTORIE del 2 fra Franken i Bayern til 

Rosseland i Greipstad. 

 

Sigurd Haftorsson hadde en sterk personlighet. Allerede i 1333, da han ennå neppe kunne ha vært mer 

enn 19 år, gjorde han sammen med sin bror og andre høvdinger opprør mot kong Magnus, som for kort 

tid siden hadde blitt myndig. Kong Magnus var også konge i Sverige, men de som stod for oppstanden 

mente at han forsømte sine regjeringshandlinger i Norge. De norske opprørerne nektet å utlevere 

Tunsberghus til kong Magnus, som de hadde kontrollen over. Sigurd Haftorsson tok biskop Hallvard av 

Hamar til fange og tvang ham til å utlevere ham et kastell på Ringerike, ved Mjøsa. Sigurd Haftorsson 

ble dermed sammen med sine medskyldige lyst i kirkens bann. Men det ble  

forsoning med kongen og opprørerne, og Sigurd Haftorsson ble løst av bannet. Det varte imidlertid ikke 

så mange år før Haftorsønnene igjen var innviklet i uroligheter. I 1338 gjorde de igjen opprør, sammen 

med noen andre høvdinger. Denne gangen lykkes det Sigurd Haftorsson å bli i besittelse av Akershus 

slott. Også nå ble striden henlagt, idet kong Magnus Eriksson og Sigurd Haftorsson, på egne og 

forbundsfellenes vegne, kom sammen i Skara i Sverige den 13. februar 1339 og sluttet forlik. 

I 1342 ble Sigurd Haftorsson gift med datteren til Erling Vidkunsson på Bjarkøy. Erling Vidkunsson 

hadde vært riksforstander i den tiden da kong Magnus var mindreårig. Noen år senere ble Sigurd 

Haftorsson lagmann i Oslo, og i 1347 ble han ridder. I 1355, da kong Haakon Magnusson hadde 

overtatt makten, ved siden av sin far, ble Sigurd Haftorsson sysselmann på søndre Hedmark. Ti år 

senere ble Sigurd Haftorsson befalingsmann på Bergenhus. I sitt embete som befalingsmann på 

Bergenhus kom han i konflikt med hanseatene. Hanseatene følte seg tilsidesatt og krevde erstatning fra 

staten. Etter det vi ellers vet om Sigurd, har han nok ikke vært så hensynsfull ovenfor hanseatene, som 

hadde overmakt i Bergen, som han burde. Forbitrelsen blant tyskerne ble stor. Oppstanden blant dem 

ble et faktum og til sist stormet de festningen. Sigurd hadde ikke annet å gjøre enn å gi etter for 

hanseatene. Det var en bitter tid mellom nordmenn og hanseater. Nordmennene begynte nå å ruste til 

kaperkrig mot hanseatene. Blant de som utruster kapere, var også Sigurd Haftorsson, dette mens han 

fremdeles var befalingsmann i Bergen. Det ble i den anledning i juni 1366 sendt et brev til Sigurd 

Haftorsson fra Lübeck med krav om erstatning. Et lignende brev ble året etter sendt til kongen og flere 

norske høvdinger, deriblant til begge Haftorsønnene.  

Brevets innhold ble ikke tatt til følge hos nordmennene. Følgene av dette ble at det to år senere brøt ut 

krig mellom hanseater og nordmenn. Krigen sluttet i 1370 da det ble inngått en våpentilstand, som i 

første omgang skulle vare i 5 år. Like etter denne våpenstillstanden ble Sigurd Haftorsson forflyttet til 



 

Romerike, hvor han ble tildelt embetet som sysselmann. Dette var en stor innrømmelse til hanseatene, 

som hadde et dypt hat til Sigurd Haftorsson. 

 
Yssi gård i gamle Frogner sogn i Sørum kommune. Her er det på sørsiden av landeveien funnet tre gravhauger. 

To av disse har et tverrmål på cirka 11 meter, mens den tredje ligger utjevnet på et jorde like i nærheten. 

Bildet er tatt en gang på begynnelsen av 1900-tallet. 

 

Når Olav Haakonsson IV ble tatt til konge på Øreting i Nidaros i 1381, var blant andre Sigurd 

Haftorsson tilstede. Sigurd Haftorsson døde antagelig i 1393. 

 

Sigurd Haftorsson var gift med  Ingeborg Erlingsdatter, av Giske-ætten, som tidligere nevnt var hun 

datter av Erling Vidkunsson. Sigurd Haftorsson overtok Giske-godset etter sin svigerfar. Sønnen til 

Sigurd Haftorsson, Håkon Sigurdsson, arvet Giske-godset etter sin far. Han var gift med Sigrid 

Erlendsdatter Losna. Hun var datter av Erlend Filippusson, til Losna i Ytre Sogn. Håkon Sigurdsson 

døde barnløs i 1407.  

 

Sigurd Haftorsson hadde også to døtre. Den ene av døtrene, Agnes Sigurdsdatter, som arvet Sudrheim, 

ble gift med den svenskfødte adelsmann Jon Martinsson, som hadde eiendommer i Värmland og 

Dalsland. Jon Martinsson ble medlem av det norske riksråd. Han var med på det store riksmøtet i Oslo i 

1388, hvor riksstyrelsen ble overført til dronning Margrete, og hvor Erik av Pommern ble erklært som 

tronfølger, ettersom kong Olav Haakonsson IV nå var død. Jon Martinsson var også tilstede i Kalmar i 

1397, hvor Erik av Pommern ble kronet til konge, og Kalmarunionen ble undertegnet. Jon Martinsson 

døde i 1405, under en reise til Roma. Etter hans død var det deres sønn Sigurd Jonsson som arvet 

godsene Sudrheim og Giske. Sigurd Jonsson ble gift med grevinne Fillippa av Neugarten og Eberstein i 

Pommern. 

 

Da Ogmund Bolt i 1436 hadde gjort oppstand og tatt makten på Oslo bispegård, var Sigurd Jonsson 

sammen med befalingsmannen på Akershus, Svart Jønss og lagmannen i Oslo, Simon Bjørnsson en av 

førerne for en hær av soldater og borgere fra Oslo, som beleiret Ogmund Bolt på Oslo bispegård, tvang 

ham til å kapitulere og slutte fred med kong Erik av Pommern.  

 



 

I 1439 ble Sigurd Jonsson utnevnt til drotset av kong Erik av Pommern. Kong Erik av Pommern var på 

denne tiden blitt avsatt som konge i Danmark og Sverige, men var fortsatt konge over Norge og Island. I 

1448, under kampen mellom Karl Knutsson og kong Kristian I, ble Sigurd Jonsson av riksrådet valgt til 

riksforstander. Når kong Kristian I vant maktkampen i Norge, ble Sigurd Jonsson innsatt som 

stattholder. Sigurd Jonsson døde i 1453. Han hadde kun ett barn, sønnen junker Hans Sigurdsson, som 

døde barnløs i 1476. Etter at junker Hans Sigurdsson var død gikk Sudrheimsgodset med underliggende 

gårder på Romerike og i Hallingdal over til Alv Knutsson. Alv Knutsson stammet på farssiden fra den 

svenske adelsslekten Tre roser. På morssiden var han sønn av Agnes Alvsdatter Bolt, og var dermed 

dattersønn av Sigurd Jonssons sin søster Katharina. Alv Knutsson hadde sønnen Knut Alvsson, som ble 

gift med Gørvel Eriksdatter, og som senere ble myrdet av Henrik Krummedike i 1502. Knut Alvsson og 

hustru Gørvel Eriksdatter hadde to barn, Karl Knutsson og Bodil Knutsdatter. Karl Knutsson falt under 

beleiringen av Stockholm i 1520. Det ble dermed datteren, Bodil Knutsdatter og hennes ektemann Fader 

Nilsson Sparre, av Hjulstad i Sødermansland som arvet Sudrheimsgodset. Deres datter Gørvel 

Fadersdatter, født 1509, var gift tre ganger, men etterlot seg kun ett barn. Det var en sønn som døde i 

ung alder. Gørvel Fadersdatter var eier av det største jordegods som til dags dato har vært samlet under 

en eier i Norge. Det utgjorde 610 meget store gårder, spredt over hele landet så langt nord som til 

Nordland. I tillegg eide hun flere gårder på Shetlandsøyene, i Sverige og i Danmark. Mens hun ennå 

levde gav hun bort alt sitt jordegods i Norge, innbefattet godset på Shetlandsøyene, til den dansk-norske 

kronen. Blant de siste eiendommene hun gav fra seg var Sudrheimsgodset. I 1599 bestod dette godset av 

13 gårder i Sørum, 3 gårder i Blaker, 7 gårder i Fet, 1 gård i Aurskog, 3 gårder i Skedsmo, 2 gårder i 

Nannestad, 4 gårder i Eidsvoll, 13 gårder i Ullensaker, 15 gårder i Nes, 1 gård i Høland, 2 gårder i 

Enebakk, 4 gårder i Odal, 4 gårder i Solør, 7 gårder i Borgesyssel, 2 gårder på Hvaler, 1 gård i 

Skjeberg, 4 gårder i Tune, 8 gårder i Onsøy, 1 gård i Rygge, 4 gårder i Vestby, 1 gård i Aas og 4 gårder 

i Nordby. Gørvel Fadersdatter døde i 1605, 96 år gammel, i Børringe kloster i Skåne. 

Det store jordegodset ble nå solgt stykkevis. Sørum gård (gamle Sudrheim hovedgård) ble underlagt 

Kristiania lagstol, men ble i 1668 sammen med gården Øvre Foss solgt til Olaf og Paul Torstensønner. 

Disse var brødrene til presten i Sørum, Colbjørn Torstensen. Fra ham nedstammer slekten Colbjørnsen, 

og herfra føres også linjer til slektene Arneberg og Arntsen. 


