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FORORD 
 
Slekten Klungland i Helleland er en slekt med røtter spredt langt utover Hellelandbygdas grenser. Fra 

hovedslektslinjen som stammer fra Forsand i Ryfylke kan det koples til en rekke med sideslektslinjer 

eller rettere sagt et nett av røtter som har grobunn over store deler av Asia og Europa. Flere kjente 
forskere, forfattere, arkeologer og historikere, som eks. Snorre Sturlasson, Helge Ingstad og ikke minst 

Thor Heyerdal har vært med på å legge grunnlagget for letingen etter slektens eldste røtter både i inn 

og utland. Heyerdahl og Ingstad bekrefter langt på vei de velkjente nedtegnelsene til Snorre 

Sturlasson. De nordiske folks slektsforbindelser med folk i det øvrige Europa og i Asia bekreftes også 
gjennom dansk og svensk historie. I tillegg kommer historikeren Torfæus med opplysninger som går 

enda lenger enn både Ingstad og Heyerdahl i å bekrefte nordmenns reiselyst i fjerne farvann. 



SLEKTSLINJE 002 

 

001. Yngve-Frøy (Fernakes). Født ca. år 50 
f.Kr. Død ca. år 10 f.Kr. Han var gift med 

Gerd Gymesdotter, en kvinne av "jotneslekt", 

det vil si av gutonerstamme, et folk beslektet 
med geterne i Trakia og gøtene i Gøtaland, 

samt jydene i Danmark.  

Yngve-Frøy var i treårsalderen ved 

utvandringen fra Asovdistriktet ved Dons 
munning øst for Asovsjøen i Sør-Russland. 

Når dette folkeslaget ”asene” valgte å forlate 

Asov og området nord på Kubanhalvøya var 
dette av frykt for romerne som stadig utvidet 

sitt territorium. Innvandrerne fra Sør-Russland 

gjorde gutonene til kjemper fordi de var mer 
høyreiste enn sine slektninger ved Svartehavet. 

Yngve-Frøy bygde et stort hov i Uppsala, hvor 

han hadde sitt hovedsete. Han var drotten 

(konge) over Svitjod (Sverige). Det var rolige 
og gode tider i Sverige på den tiden og æren 

for dette ble tillagt Yngve-Frøy.  

Kongens helse sviktet med årene og han ble 
sykelig på sine eldre dager. Ettersom Yngve-

Frøy var en meget avholdt konge blant folket 

var det flere som ville besøke ham på sykeleie, 

men hovsvaktene lot bare noen få av 
innbyggerne komme å se ham. Etterhvert som 

sykdommen ble verre, tenkte mennene hans ut 

et råd. Tjenerne på hovet bygde en stor haug, 
med dør og tre glugger, utenfor hovet. Da 

Yngve-Frøy døde bar tjenerne ham til haugen 

og gjemte liket der i tre år. Til innbyggerne 
fortalte de at Yngve-Frøy fremdeles levde, så 

derfor fortsatte de å betale skatt. All skatten 

som kom inn ble kastet inn i haugen til den 

døde kongen, og slik fortsatte svenskene å 
betale skatt i tre år til sin døde konge. 

 

002. Fjolner Yngvesson. Født ca. år 26 f.Kr. 
Død ca. år 26 e.Kr. Han var konge i Svitjod, 

med sete i Skuttunge. Fjolner Yngvesson var 

en mektig konge og en god venn med 
herskerne i nabolandene. En av de beste 

vennene hans var kong Frode i Danmark, med 

sete i Lejre på Sjælland. Fjolner Yngvesson var 

flere ganger til gjestebud hos kong Frode i 
Lejre. Siste gangen han var der gikk det riktig 

ille. På kongsgården i Lejre var det bygget et 

stort kar som var flere meter høyt, og stivet av 
med store tømmerstokker. Det store karet stod 

i en stue nedenunder, og ovenpå var det et loft 

med åpning i gulvet. Dette karet var fylt med 

sterkt mjød. Nå var det dessverre slik at 
soverommet til Fjolner Yngvesson lå like i 

nærheten av åpningen på mjødkaret. Det ble 

drukket atskillig med mjød i det gode 

selskapet. Fjolner Yngvesson ble døddrukken, 
og gikk og la seg. Utpå natten våknet han og 

måtte ut en tur, men ute i gangen tok han feil 

av veien og gikk like opp i det store mjødkaret, 
hvor han druknet. 

 

003. Sveigde Fjolnersson. Konge i Svitjod. 

Han overtok riket etter sin far. Sveigde 
Fjolnersson var nok ikke riktig klok. Han 

gjorde et løfte om at han ville lete etter 

Gudeheim og Odin den gamle. Sveigde 
Fjolnersson reiste rundt i store deler av Nord-

Europa for å finne Odin. Men etter fem år 

måtte han vende hjem til Svitjod med uforrettet 
sak, han gav ikke opp, men fortsatte å lete etter 

Odin hjemme i Svitjod. En dag kom ham til en 

gård som het Stein. Gården hadde sitt navn 

etter en stein som var så stor som et hus. 
Sveigde Fjolnersson fikk øye på en dverg som 

satt ved siden av den store steinen. Dvergen 

ropte på ham og ba han komme dit for å lete 
etter Odin. Sveigde Fjolnersson sprang inn i en 

åpning i steinen, men denne lukket seg etter 

ham, og Sveigde kom aldri ut igjen. 

 
004. Vanlande Sveigdesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Driva 

Snøsdatter. Vanlande Sveigdesson var en stor 
hærfører og reiste på tokter til flere land. En 

vinter måtte han og hæren hans overvintre i 

Finland. Her bodde de hos kong Snø den 
gamle, og de utviklet etterhvert et godt 

vennskap. Dette førte blant annet til at 

Vanlande Sveigdesson ble gift med kong Snøs 

datter. 

 

005. Visbur Vanlandesson. Han overtok etter 

sin far som konge i Svitjod. Han ble først gift 
med en datter til Aude den rike. Til henne gav 

ham tre storgårder i brudegave, og dertil en 

halsring av gull. Dette ekteskapet varte ikke så 
lenge, for etter noen få år fant kongen seg en 

ny hustru. Den første hustruen reiste hjem til 

sine foreldre, og hun tok med seg parets to 

sønner. Disse to sønnene drepte senere sin far.   

 

006. Domalde Visbursson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge, 
ble det sult og nød i Svitjod. Derfor fikk 

innbyggerne i stand et stort blot i Uppsala for å 

tilfredsstille guden. Det første året blotet de 

med okser, men det hjalp ikke stort. Neste året 
tok de til med manneblot, men da ble det bare 



verre. Det tredje året holdt landshøvdingene 

råd, og ble enige om at det var kongen som var 

skyld i sult og nød. Derfor ble det bestemt at 
for å tilfredsstille guden måtte de drepe kongen 

og blote ham for å få gode år. Dette hjalp, for 

etter at kongen var død ble det igjen gode tider 
i landet. 

 

007. Domar Domaldesson. Konge i Svitjod, 

med sete i Uppsala. Han var gift med Drott 

Danpsdatter. Domar Domaldesson sin tid som 

konge regnes til begynnelsen av 200-tallet. På 

den tiden var det gode år og fred i landet.  
 

 
Gravfunn fra Gullen i Gran på Hadeland. På bildet 
ser man tydelig hvorledes den romerske 

bronsekjelen som er en gravurne er plassert. 

Funnet dateres til 200-tallet e. Kr., og ble utgravd 

av dr. Sigurd Grieg. 

 

008. Dygve Domarsson. Konge i Svitjod med 

sete i Uppsala. Han var nok en god og sindig 
konge. Landet var inne i en rolig periode.  

 

009. Dag Dygvesson. Konge i Svitjod med 
sete i Uppsala. Han var konge på slutten av 

200-tallet. 

 
010. Agne Dagsson. Konge i Svitjod på 300-

tallet. Han var en krigersk leder og gikk blant 

annet til krig mot Finland. Han vant over den 

finske hæren og la landet under seg.  

 

011. Alrek Agnesson. Konge i Svitjod. Han 

var en mektig konge og en dyktig leder for 
hæren.  

 

012. Yngve Alreksson. Konge i Svitjod, med  

sete i Uppsala. Han var som sin far en mektig  

konge og en dyktig leder for hæren. Yngve 

Alreksson ble drept av sin bror, Alv Alreksson. 

 
013. Jørund Yngvesson. Konge i Svitjod på 

slutten av 300-tallet, med sete i Uppsala. 

Jørund Yngvesson reiste ofte på vikingtokter 
om sommeren. En sommer kom han til 

Danmark med hæren sin. Her herjet de først 

helt nord i Jylland, siden gikk de inn 

Limfjorden med skipene og herjet, men der ble 
de møtt med sterk motstand. Det kom til 

voldsomme kamphandlinger, hvorpå Jørund 

Yngvesson ble fanget av danskene og siden 
hengt.  

 

014. Aun den gamle Jørundsson. Konge i 
Svitjod, med sete i Uppsala. Han ble konge 

over Svitjod etter sin far. Aun den gamle 

Jørundsson var en klok konge og levde for det 

meste i fred med sine naboer. Han døde av 
alderdomssvakhet i Uppsala. 

 

 
Rester av en bygdeborg på Romerike. I 

folkevandringstiden, da hunnerne fra øst stormet 

innover Europa, ble det bygd flere lokale 

forsvarsverk i Norge og Sverige som ble kalt 

bygdeborger. Disse fungerte også som gode 

tilfluktssteder under indre stridigheter mellom 

småkongene. 

 

015. Egil Aunsson. Konge i Svitjod i 
begynnelsen av 500-tallet. Dette embetet 

overtok han når faren døde. Han var lik sin far 

på mange måter og var ingen stor hærmann. 
Han ble drept av en okse og er begravet i 

Uppsala. 

 

016. Ottar Vendelkråke Egilsson. Konge 
over Svitjod ca. i årene 520-535. Han ble drept 



ved Limfjorden i Jylland i Danmark av danske 

jarler. Etter at han var død tok danskene liket 

hans og la det opp på en haug, slik at dyr og 
fugler kunne rive i liket. Så laget danskene en 

trekråke. Denne sendte de til Uppsala, med 

beskjed om at kongen deres ikke var mer verd 
enn denne kråka, derav kommer navnet 

Vendelkråke. 

 

017. Adils Ottarsson. Han regnes som 
grunnleggeren av det nåværende Sverige. Adils 

Ottarsson var konge ca. i årene 535-580. Han 

var stadig i krig. En av dem han ofte var i krig 
med var kong Åle fra Opplandene i Norge. 

Adils Ottarsson var gift med Yrsa 

Helgesdatter, som var datter av Helge 

Halvdansson, konge av Sjælland i Danmark 

og hustru Aalov den mektige. 

 

018. Øystein Adilsson. Konge over Sveavelde 
(Sverige) ca. i årene 580-585. Han ble drept av 

kong Solve fra Nærøy i Namdalen i Norge. 

 
019. Yngvar Øysteinsson. Konge over 

Sveavelde omkring år 600. Han var en stor 

hærmann og var ofte på tokt. Svenskene var 

den gang svært utsatt for herjinger, både av 
dansker og folk lengre østfra. For å knuse 

fienden i øst sluttet nå Sverige fred med 

Danmark. Kong Yngve Øysteinsson seilte etter 
denne fredsslutningen inn Østersjøen til 

Estland, hvor de gikk i land. Men esterne 

hadde mobilisert en stor hær ved stedet Stein, 
og var klare til kamp mot svenskene. Her ble 

det et blodig slag hvor størstedelen av 

svenskehæren ble slått i hjel. Blant de drepte 

var også kongen. 

 

020. Anund Yngvarsson. Konge i Sverige, 

med sete i Uppsala. I hans dager som konge 
var det fredelige tider i Sverige, men han ville 

hevne farens nederlag i Estland. Han reiste 

derfor dit med en stor hær, hvor de gikk i land, 
og herjet stygt rundt i landet. Etter dette 

vellykkede angrepet var det en stolt konge som 

kom tilbake til Sverige. Kongen bestemte seg 

nå for at noen de mange ødemarkene i landet 
skulle bygges ut. Det ble lagt ned mye arbeid 

på å rydde skogene, samt å bygge hus langs 

rydningene. Det ble også bygd flere veier som 
gikk gjennom store skogsområder, over myrer 

og øde fjellstrekninger. Som følge av all denne 

rydningen ble nå kongen kalt for Braut-Anund. 

 
021. Ingjald Illråde Anundsson. Konge i  

Sverige ca. 640-655, med sete i Uppsala. 

Ingjald Illråde Anundsson var blitt lei av flere 

av de mange småkongene som satt rundt i 
Sverige. For å kvitte seg med disse inviterte 

han dem til stort gjestebud i Uppsala. Utpå 

kvelden, da festen var på sitt beste, forlot 
kongen selskapet med ondsindige planer. 

Kongen samlet sammen sine nærmeste menn, 

som etter kongens befaling satte fyr på 

bygningen hvor festen ble holdt, slik at alle 
gjestene omkom. Ingjald Illråde Anundsson 

kunne nå uten maktbruk legge under seg de 

landområder hvor de drepte kongene hadde 
regjert. 

 

022. Olav Ingjaldsson. Han flyktet fra 
Uppsala da faren døde. Olav Ingjaldsson slo 

seg ned i Värmland, og bygde opp landet der. 

Han var gift med Solveig Halvdansdatter. 

Hun var datter av Halvdan Gulltann, fra 
Solør. Halvdan Gulltann var sønn til Solve 

Solvarsson fra Solør, som igjen var sønn til 

Solvar den gamle. Solvar den gamle var den 
første som ryddet områdene i Solør. 

 

023. Halvdan Kvitbein Olavsson. Konge på 

slutten av 600-tallet. Han var gift med Aasa 

Øysteinsdatter, datter av Opplandskongen 

Øystein Hardråde (den mektige, den vonde), 

som rådde på Hedmark.  
Halvdan Kvitbein Olavsson ble fostret i Solør 

hos morfaren, og var den første av ætten i 

Norge. Han arvet riket der etter morfaren, og 
selv økte han rikets størrelse ved krig og 

giftemål. Halvdan Kvitbein Olavsson ble først 

konge over Solør og Romerike, men etter kort 

tid innbefattet kongeriket hele Hedmark, 
Toten, Hadeland, Vestfold og Värmland. 

Halvdan Kvitbein Olavsson ble en gammel 

mann, og døde sottedød på Toten. Liket ble 
ført til det hovet som var vel kjent på den tiden 

- et hov for Frøy - som lå på Askæreid i 

Skiringssal (Tjølling i Vestfold). Her ble liket 
hauglagt, noe som visstnok gav makt og 

anseelse til ætten. 

 

024. Øystein Halvdansson. Konge på 
Romerike og i Vestfold. Han var gift med Hild 

Eiriksdatter, datter av Eirik Agnarsson, som 

var konge i Vestfold. Eirik Agnarsson var sønn 
til Agnar Sigtryggsson, som var konge i 

Vendsyssel i Danmark. Øystein Halvdansson 

ble hauglagt i Borre i Vestfold.  

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson.  



Konge i Vestfold. Han fikk tilnavnet den  

gavmilde og matknappe fordi han betalte 

folkene sine godt, men gav dem lite mat. Han 
var gift med Liv Dagsdatter, datter av kong 

Dag i Vestmar (Sør-Telemark).  

Halvdan den gavmilde Øysteinsson er også 

ane nr. 025 på slektslinje 005 på herværende 

dokument. 
Kongssetet til Halvdan Øysteinsson lå på 

Holtan i Vestfold. Han reiste ofte i viking, og 
samlet seg mye gods. Han døde sottedød, og 

ble som faren hauglagt i Borre i Vestfold. 

 
026. Ivar Halvdansson. Han var jarl av 

Opplandene. Med stor sannsynlighet hadde 

Ivar Halvdansson også en viss tilknytning til 
Møredistriktet på Nord-Vestlandet. 

 

027. Øystein Glumra Ivarsson. Han var gift 

med ………. Ragnvaldsdatter. Hun var datter 
av kong Ragnvald Gudrødsson på Agder og 

hustru Tora Sigfredsdatter. 

Øystein Glumra var jarl på Møre. 

 

028. Ragnvald Øysteinsson Mørejarl. Død 

892. Han var gift med Hild Rolvsdatter. Hun 

var datter av Rolv Nevja. 
Ragnvald Øysteinsson Mørejarl ble av kong 

Harald Hårfagre Halvdansson innsatt som 

høvding over Nordmøre og Romsdal, senere 
ble han også høvding over Sunnmøre. 

Ragnvald Mørejarl kom ca. 850 til Orknøyene 

og ble hersker over disse. Han og Hild hadde 
sønnene Rolv og Tore.  

Rolv Ragnvaldsson var en av datidens mest 

kjente og mektige vikinghøvdinger, og i tillegg 

var han også så stor og tung av størrelse at 
ingen hest kunne bære ham. Rolv måtte derfor 

gå til fots overalt, og ble kalt Gange-Rolv. 

Gange-Rolv, og flere andre vikinger som han 
var leder for, utvandret fra Norge. De kom 

først til Suderøyene, men der ble det bare et 

kort opphold for de utvandrede nordmennene. 
De forlot Nordsjøområdet og vikinghæren til 

Rolv seilte videre til Normandie (Valland) i 

Frankrike, hvor de la under seg et stort 

landområde.  

 

029. Tore Ragnvaldsson. Han var gift med 

Ålov Haraldsdatter Årbrot, som var norsk 
prinsesse og datter av kong Harald Hårfagre 

Halvdansson.   

Ålov Haraldsdatter Årbrot er ane nr. 029. I. 

på slektslinje 005 på herværende dokument.  
Tore Ragnvaldsson ble av Harald Hårfagre  

Halvdansson innsatt som jarl over Møre. 

 

030. Bergljot Toresdatter av Møre. Hun var 
gift med Sigurd Håkonsson. Død 962. Han 

var sønn til Håkon Grjotgardsson Ladejarl i  

Trøndelag.  
Sigurd Håkonsson overtok som jarl i 

Trøndelag etter sin far. Han var den første 

jarlen som kong Håkon Adalsteinfostre 

Haraldsson kontaktet i Norge etter sin 
hjemkomst fra England. Sigurd Håkonsson og 

Håkon Adalsteinfostre sluttet et forbund og 

bygde sammen opp en sterk hær.    

 

031. Håkon Ladejarl den mektige 

Sigurdsson. Født 25.12.937 på Lade i 
Trøndelag, døpt 26.12.937 av kong Håkon 

Adalsteinfostre Haraldsson. Død i februar 995 

da han ble myrdet av trellen Kark. Håkon jarl 

var gift med Tora Skagesdatter fra 
Nordmøre. Hun var datter av Skage 

Skoftesson, herse på Nordmøre. 

Håkon jarl den mektige Sigurdsson satt som 
jarl på Lade, og i en periode var han den 

mektigste høvdingen i Norge.  

 

032. Erik Håkonsson jarl. Født ca. 963 på 
Lade i Trøndelag. Død 1023 i England. Han 

var gift med Gyda Svendsdatter av Danmark. 

Hun var datter av kong Svend I. Tveskjegg 

Haraldsson (960-03.02.1014) og Gunhild 

Mieszkodatter av Polen. 

Svend I. Tveskjegg Haraldsson er ane nr. 

022. I. på slektslinje 001 under slekten 

Klungland i Helleland, dokument nr. 117 i 

mappe nr. 101-120. 
Erik Håkonsson jarl fikk i 975 Romerike og 
Vingulsmark til len av kong Harald Blåtann, 

og etter slaget ved Svolder i år 1000 fikk han 

herredømme over det meste av Vestlandet og 
Nord-Norge. 

 

033. Håkon Eriksson jarl den yngre. Født ca. 
997. Død 1030 ved forlis i Nordsjøen. Han ble 

gift i ca. 1028 med Gunhild. Hun var datter av 

den vandiske fyrste Vortigern. 

Håkon jarl ble i 1015 innsatt som jarl over det 
landområdet i Norge som faren styrte, da 

denne fór til England for å hjelpe kong Knud. 

 
034. Bodil Håkonsdatter. Nevnt i 1062. Hun 

var gift med Ulf Galiciefarer, jarl i Danmark. 

 

035. Thorgaut Ulfsson Fagerskinna. Han var 
gift med Thorgunna Vagnsdatter. Hun var 



datter av jomsvikingen Vagn Åkesson, hvis 

morfar var den mektige høvdingen Vesete, 

som bodde på Bornholm i Danmark. Vagn 

Åkessons hustru var Ingeborg 

Thorkillsdatter, datter av Torkel Leira (-

986), som var lendermann i Viken 
Thorgaut Ulfsson var dansk hirdjarl.  

 

036. Bodil Torgautsdatter. Død 1103 ved  

Jerusalem. Hun var gift med kong Erik I. 

Eiegod Svensson. Død 10.07.1103, av sykdom 

på Kypros, under en reise til Jerusalem. 

Erik I. Eiegod Svensson er ane nr. 025 på 

slektslinje 001 under slekten Klungland i 

Helleland, dokument nr. 117 i mappe nr. 

101-120. 
Bodil Torgautsdatter omtales i annalene som 

en usedvanlig vakker og blid kvinne. Hun 

overså sin manns utroskap, og var som en mor 

for hans friller. Bodil var med i mannens 
pilegrimsferd til det hellige land Palestina i 

1103. Hun fortsatte reisen til det hellige land, 

etter sin manns død på Kypros, og hun skal 
visstnok selv ha møtt døden på Oljeberget. 

Erik I. Eiegod var konge i Danmark i årene 

1095-1103. Det var han som fikk gjennomført 

at domkirken i Lund i Sverige ble et sentrum 
for det nordiske erkebiskopdømmet. 

 

 

SLEKTSLINJE 003 

 

001. Rurik. Død 979. Han var fyrste av 
Neugar. Rundt 865 ble Rurik storfyrste av 

Novgorod, og han regnes som grunnleggeren 

av det russiske rike.   

 
002. Igor I. Født 875 i (Novgorod). Drept 945 

under kamphandlingene med inntrengende 

slavere. Han var gift med Olga (den hellige). 
Født 890. Død (11.7).969. 

Igor I. var storfyrste av Kiev frem til sin død. 

Olga overtok i 945 som regjerende fyrstinne i 
Rusland, hvor hun satt med makten i 10 år. 

Olga reiste i 957 til Konstantinopel. Der ble 

hun døpt under navnet Helena, og ble 

innlemmet i den greske kristne kirke. Etter sin 
død ble hun gjort til gresk helgen.  

 

003. Svetoslav I. Født ca. 945 i (Kiev). Død 
972 i (Kiev). Med tjenerinnen Matuscha 

hadde han sønnen Vladimir. 

Svetoslav var storfyrte av Kiev i årene 964-

972.  

 

004. Vladimir I. den store. Født ca. 972 i 

(Kiev). Død 15.7.1015. Han ble under et 

opphold på Krimhalvøya i 989 gift med Anna 

av Bysants. 
Vladimir I. den store var storfyrste av Kiev.  

 
005. Jaroslav I. Død 20.2.1054. Han ble i 

1019 gift med Ingegerd Olavsdatter. Hun var 

datter av svenskekongen Olav Skötkonung. 

Jaroslav I. var storfyrste av Kiev og enehersker 
i Russland. 

 

006. Vsevolod, Født 1030. Død 13.4.1093. 
Han ble i 1046 gift med Theodora 

Monomachus, prinsesse av Bysants. Død 

1067. Hun var datter av keiser Konstantin IX. 

Monomachus (-11.1.1055). 

Vsevolod var storfyrte av Kiev. 

 

007. Vladimir II. Monomachus. Født 1053. 
Død 19.5.1125. Han bli i 1070 gift med Gyda 

Haraldsdatter, prinsesse av England. Hun var 

datter av kong Harald Godwinsson (1022-
14.10.1066). 

Vladimir II. Monomachus var storfyrste av 

Kiev. 

 
008. Mstitislav I. Harald. Født 1076. Død 

15.4.1132. Han var gift med Kristina 

Ingesdatter, prinsesse av Sverige. Hun var 
datter av kong Inge I. Steinkilsson. 

Mstitislav I. Harald var storfyrste av Kiev. 

 
009. Ingeborg Mstitislavdatter, prinsesse av 

Russland. Hun var gift med Knud Lavard 

Eriksson. Født i 1091. Død 7.1.1131. 

Knut Lavard var hertug over Sønder Jylland, 
senere dansk fyrste.  

Ingeborg og Kuud Lavards barn var Valdemar, 

Margrete, Kristin og Katrin. Margrete 
Knudsdatter ble gift med Stig Kvitlær, og de 

fikk datteren Kristin, som ble gift med 

sveakongen Karl Sørkvesson (svensk konge 
1161-1167). Deres sønn var kong Sørkve 

(Sverker), som var svensk konge i årene 1196-

1210. Knud Lavard og Ingeborg sin datter 

Kristin var gift med kong Magnus "Blinde" 
Sigurdsson, sønn til Sigurd Jorsalfare.  

Knud Lavard Eriksson ble drept i Haraldstad 

ved Ringsted i Danmark av Magnus Nilsson, 
som med et sverdslag kløyvde kongens hode. 

Knut Lavard Eriksson er ane nr: 026 på 

slektslinje 001 under slekten Klungland i 

Helleland, dokument nr. 117 i mappe nr. 

101-120. 



SLEKTSLINJE 004 

 

001. Leo VI. Filosofos. Født 01.09.866. Død 
11.05.912.  

Han var keiser i Bysants (det østromerske rike) 

fra 30.08.886 og frem til sin død.  
Leo VI. var ingen stor kriger og klarte dermed 

ikke å avverge angrep på landet av ytre 

fiender. Han hadde derimot andre ferdigheter 

som kunne vise seg å være svært viktige for 
studier av datidens Bysants i ettertid, for Leo 

VI. var en meget lærd mann, og han utgav 

teologiske verker, skrev vers og drev med 
spådom. Han skrev også en ny lovbok som gav 

hjemmel til økt sentralisering av statens styre. 

 
002. Constantin VII. Porfyrogrunnetos. Født 

905. Død 09.11.959. Han ble den 27.04.919 

gift med Helena av Bysants. Død 19.09.961. 

Hun var datter av Romanos I. Lakapenos (-
25.07.948) og hustru Theodora (-20.02.923). 

Constantin VII. Porfyrogrunnetos var keiser i 

Bysants. 

 

003. Romanos II. Født 938. Død 15.03.963. 

Han var gift med Theofano Anastasia. Død 

etter 970. 
Romanos II. var keiser i Bysants. På hans tid 

ble Kreta erobret fra araberne og underlagt Det 

Bysantiske rike. 

 

004. Anna av Bysants. Død 1011. Hun ble 

under et opphold på Krimhalvøya i 989 gift 
med Vladimir I. den store. Født ca. 972 i 

(Kiev). Død 15.7.1015.  

Vladimir I. den store var storfyrste av Kiev.  

Vladimir I. den store er ane nr: 004 på 

slektslinje 003 på herværende dokument. 

 

 

SLEKTSLINJE 005 

 

025. Halvdan den gavmilde Øysteinsson. 
Konge i Vestfold. Han var gift med Liv 

Dagsdatter, datter av kong Dag i Vestmar 

(Sør-Telemark). 

Kongssetet til Halvdan Øysteinsson lå på  
Holtan i Vestfold. Han reiste ofte i viking, og 

samlet seg mye gods. Han døde sottedød, og 

ble som faren hauglagt i Borre i Vestfold. Han 
fikk tilnavnet den gavmilde og matknappe 

fordi han betalte folkene sine godt, men gav 

dem lite mat. 

Halvdan den gavmilde Øysteinsson er ane  

nr. 025 på slektslinje 002 på herværende 

dokument. 
 

 

Ruinene av klosteret Lindisfarne i Northumberland, 

som ble grunnlagt i 630-årene og herjet av 
skandinaviske vikinger, første gang i 793-94, annen 

gang i 875. 

 

026. Gudrød Veidekonge Halvdansson. 

Konge på 800-tallet. Han var konge over 
Vestfold og Oslo området. Han var først gift 

med Alvhild Alvarinsdatter, fra Alvheim, og 

med henne fikk han sønnen Olav Geirstadalv 
Gudrødsson. Ved dette giftemålet fikk han av 

svigerfaren kong Alvarin en del av Vingulmark 

(omtrent nåværende Østfold). Alvhild døde i 

ung alder, etter få års ekteskap. Gudrød 
Veidekonge var en mektig konge. Da Alvhild 

var død sendte han sine menn vestover til kong 

Harald Raudskjegg (Granraude) på Agder, for 
å fri til hans datter Åsa. Men Agderkongen sa 

nei, og sendemennene måtte reiste tilbake til 

Gudrød med uforrettet sak. En stund etter satte 

Gudrød skipene på sjøen, og dro med mye folk 
til Agder. Der kom de om natten uventet til 

kong Haralds gård, og gikk til angrep. Da kong 

Harald ble klar over at en hær var kommet til 
gårds, samlet han sammen de få soldatene han 

hadde på gården. Det ble kamp - hvor kong 

Harald falt. Gudrød tok et stort krigsbytte, 
samt kongsdatteren Åsa. Han giftet seg med 

henne, og de fikk sønnen Halvdan Svarte 

Gudrødsson. Da han var årsgammel dro 

Gudrød om høsten på gjesting. En kveld var 
det et stort drikkelag, og kongen selv var svært 

full. Da det ble mørkt gikk Gudrød opp fra 

skipet, men da han kom på brygga sprang det 
en mann imot ham og stakk et spyd gjennom 

ham, noe som ble hans død. Drapsmannen ble 

straks drept. Om morgenen - da det var blitt 



lyst - kjente de igjen drapsmannen, som var 

skosvennen til dronning Åsa. Gudrød ble 

myrdet som hevn for drapet på Åsas far og 
bror. Hun fornektet heller ikke at drapet var 

skjedd etter hennes råd.  

Gudrød Veidekonges sønn Olav, fra første 
ekteskap, ble konge i Vestfold etter faren. Det 

er fortalt om ham at han var en mektig konge 

og en stor hærmann. Han døde av fotverk og 

ble hauglagt på sin gård Geirstad (muligens 
Gjekstad i Sandar, nabogården til Gokstad, der 

Gokstadskipet ble funnet). Senere ble Olav 

Gudrødsson dyrket som en slags godvette i 
området, og Olav Gudrødsson ble gjerne kalt 

for Olav Geirstadalv.   

 

 
Osebergskipet, skipsfunn fra vikingtiden (dateres til 

ca. 850) på gården Oseberg i Slagen ved Tønsberg. 

Gravhaugen som var 44 meter bred og opprinnelig 

seks meter høy ble utgravd i 1904. I skipets 

gravkammer fantes rester av to kvinneskjeletter. 

Utstyret var meget rikt og bestod blant annet av fire 

sleder, en vogn med fire hjul, billedvevnader, 

senger fat, øser, bøtter, diverse landbruksredskaper 

og kister. Alt var meget godt bevart og gravgodset 

gav derfor et nesten fullstendig bilde av kultur og 

utstyr på en norsk kongsgård i vikingtiden.  Det 
antas at det er dronning Åsa, Agderdronningen, 

som er hauglagt i Osebergskipet. 

 
Osebergvognen, en solid vogn fra 800-tallet, som 

ble funnet under utgravningene av Osebergskipet.  

 
Gokstadskipet ble i 1929 flyttet til Vikingskipshuset 

på Bygdøy i Oslo. 

 

027. Halvdan Svarte Gudrødsson. Født ca. 

820. Død ca. 860. Konge over Agder, Vestfold, 
deler av Oslo området, Romerike, Toten, Land, 

Hadeland og Sogn.  

Halvdan Svarte var først gift med Ragnhild 

Haraldsdatter, datter av Harald Gullskjegg, 

som var konge i Sogn. Halvdan Svarte og 

Ragnhild fikk en sønn som ble kalt Harald etter 

morfaren. Gutten vokste opp hos morfaren 
kong Harald Gullskjegg. Kong Harald 

Gullskjegg begynte å dra på årene - og var 

sønneløs - så han gav hele sitt rike til 
dattersønnen Harald, og tok ham til konge. 

Noe senere døde kong Harald Gullskjegg. Den 

samme vinteren døde også hans datter 
Ragnhild Haraldsdatter. Våren etter ble den 

unge kong Harald syk og døde i Sogn - bare 10 

år gammel. Halvdan Svarte krevde riket i Sogn 

etter sin sønn, og det ble ingen motstand mot 
dette. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble annen gang 

gift med Ragnhild Sigurdsdatter, datter av 
kong Sigurd Hjort Helgesson på Ringerike og 

Tyrne Haraldsdatter.  

Straks etter at Gudrød Veidekonge 

Halvdansson var død fór Åsa med den 
årsgamle sønnen Halvdan til Agder, og der tok 

hun styringen over det riket faren hadde hatt. 

Halvdan ble fostret der, og vokste seg snart 
stor og sterk. Han fikk tilnavnet "den svarte" 

fordi han hadde svart hår. Da Halvdan Svarte 

var 18 år tok han kongedømmet på Agder. 
Bare noen få år etter reiste han til Vestfold, 

hvor hans halvbror Olav Geirstadalv 

Gudrødsson satt som småkonge, og brødrene 

delte - uten sverdslag - kongedømmet mellom 
seg. Noen måneder etter forliket med broren 

samlet kong Halvdan Svarte sammen en stor 

hærstyrke, for å underlegge seg en større del av 
Norge. Det første målet var Vingulmark 

(landet østenfor Oslofjorden), hvor hans far 



hadde vært konge. Det ble kraftige kamper, 

men til slutt ble det inngått et forlik, som 

gjorde slutt på stridighetene. De ble blant annet 
enige om at Halvdan Svarte skulle ha 

herredømmet over halvparten av dette 

landområdet. Etter dette reiste Halvdan Svarte 
nordover til Romerike, og la det landområdet 

under seg.  

Kongen på Hedmark, Sigtrygg Øysteinsson, 

samlet nå sammen en hær, som skulle angripe 
inntrengerne og forsvare Opplandene. Det ble 

et kraftig slag, som endte med at Agderkongen 

vant. Hedmarkskongen ble drept under 
tilbakeflukten av en pil, som traff ham under 

den venstre armen. Det var i mange år etter 

dette slaget ufred mellom den nye kongen på 
Hedmark, Øystein Øysteinsson, og 

Agderkongen. 

Snorre Sturlasson forteller om Halvdan Svartes 

dronning Ragnhild at hun en gang hadde en 
drøm, hvor hun stod i hagen og tok en torn ut 

av serken sin. Mens hun holdt tornen i hånden, 

ble den til en stor kvist. Den ene enden nådde 
ned til bakken og slo røtter. Den andre enden 

skjøt høyt opp i luften. Tornen vokste til et tre, 

som var svært tykt, og så høyt at hun ikke 

kunne se toppen. Den nederste delen av treet 
var blodrødt, stammen var fagert hvit, grenene 

hvite som snøen, med en mengde kvister - og 

de bredte seg utover hele Norge, og enda 
videre. 

Kort tid etter fødte hun en sønn, som fikk 

navnet Harald. Gutten vokste seg tidlig stor og 
sterk. Han var vakker å se til, var en 

idrettsmann - forstandig og vennlig. Hans mor 

holdt meget om ham, faren noe mindre. 

Kong Halvdan Svarte pleide aldri å drømme. 
Da han syntes dette var rart spurte han en 

mann som het Torleiv den vise hva han skulle 

gjøre med det. Torleiv rådet kongen til å legge 
seg til å sove i en grisegård. Kongen gjorde 

det, og da drømte han at han hadde det 

vakreste hår en kunne se, som hang i lange 
lokker. Håret nådde til jorden, noe til midt på 

leggen, andre til kneet, andre til hoften eller 

midt på siden eller til halsen, og en del var så 

små at de så vidt var kommet frem på kronen. 
Hårlokkene var ulike, men en av dem var 

større, fagrere og lysere enn de andre. Torleiv 

den vise tydet denne drømmen til at Halvdan 
Svarte skulle få et stort avkom, og at hans ætt 

skulle råde med stor heder, men ikke alle med 

like stor. 

Halvdan Svarte Gudrødsson ble ikke gammel.  
En vårdag skulle han kjøre hjem over isen på  

Ransfjorden. Han kom fra et gjestebud på 

Hadeland, og hadde mye folk med seg - hvor 

de fleste var fulle. Kong Halvdan kom ut på 
isen, til det stedet hvor kuene fikk vann. Isen 

var tynn, og han gikk rett i vannet. Folkene 

hans styrtet til for å hjelpe kongen, men da 
knakk isen ennå mer. Der druknet kongen - 

omlag 40 år gammel - og 20 av hans menn. 

Halvdan Svarte Gudrødsson var en vennlig og 

god konge for landet, og hans død fylte folket 
med stor sorg. De fremste mennene - i de 

fylkene han hadde rådd over - krevde at liket 

skulle gravlegges hos dem, fordi de trodde det 
ville bringe fylket velsignelse og gode år. For 

at det ikke skulle bli krig om liket ble de enige 

om å dele den døde kongen i fire deler. Det er 
derfor gravhauger - kalt Halvdanshauger - etter 

ham på Stein på Ringerike (ved 

Steinsfjorden?), Romerike (Raknehaugen i 

Ullensaker?), Skiringssal (Tjølling) i Vestfold 
og Helgøya i Mjøsa. Halvdan Svarte 

Gudrødsson ble en slags godvette i disse 

fylkene. Halvdan Svarte tilskrives 
organiseringen av Eidsivating ved Eidsvoll, 

samt den loven som skulle gjelde Opplandene. 

 

028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 
850. Død 933, gravlagt ved Haugesund. Han 

var Norges første enekonge.  

Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre 
hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt 

sier at han hadde i alle fall 6 hustruer og et 

annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet 
av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. 

Nabokongene trodde det ville bli lett å ta 

herredømmet over landområdene fra den unge 
kongen. Men den unge Harald hadde 

morbroren Guttorm Sigurdsson som rådde over 

hæren - og nabokongene ble slått. 
Sagaen forteller om hvordan kong Haralds 

samling av Norge begynte: "Det var en møy 

som het Gyda kongsdatter, som var datter av 
kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp 

hos en rik bonde i Valdres. Kong Harald 

sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret 

hennes var at hun ikke ville ta til mann en 
konge som bare rådde over noen få fylker. Hun 

ville gifte seg med Harald hvis han ville legge 

under seg hele Norge, og rå over riket like fritt 
som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong 

Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa 

at ordene hennes var uvettige, men kong 
Harald sa at ordene hennes hadde mint ham om 



de ting som det var forunderlig at han ikke 

hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at 

han ikke skulle skjære eller kjemme håret før 
han hadde lagt under seg hele Norge, med 

skatter og skylder - eller og dø".  

Kong Harald og onkelen Guttorm samlet så 
sammen en hær, og dro gjennom Opplandene, 

over Dovre og til Trøndelag. I Trøndelag tok 

de først Orkdølafylke, og så det ene etter det 

andre av de øvrige 8 trønderfylkene - 
Øynafylke (Inderøy og Beitstad), 

Sparbyggjafylke (Sparbu, Stod og Snåsa), 

Verdølafylke, Skøynafylke (Skogn og 
Ytterøy), Stjørdølafylke, Strindafylke (Strinda, 

Frosta og Leksvik) og Gauldølafylke. I 

Trøndelag fikk kong Harald god hjelp av jarlen 
Håkon Grjotgardsson, som rådde over 

Hålogaland. Han gikk frivillig sammen med 

kongen med alle sine menn. Da kong Harald 

hadde tatt Trøndelag og Namdalen vendte han 
seg mot Nordmøre og Romsdalen. Kongene 

over disse to fylkene møtte han ved øya 

Solskjel, like sør for Smøla. Det ble et hardt 
slag, men kong Harald seiret, hvorpå han la 

under seg disse fylkene. Kongen satte sin venn, 

Ragnvald Mørejarl Øysteinsson (far til Gange-

Rolv), som jarl i disse fylkene. Ved Solskjel 
stod det et nytt slag året etter, da seiret kong 

Harald over kongene på Sunnmøre og 

Firdafylke. Sunnmøre la kongen straks under 
seg, og Firdafylke våren etter. Kong Harald 

fortsatte å legge landet under seg, og tok fylke 

etter fylke helt til Sognefjorden. Da var det 
langs kysten bare Hordafylke, Rygjafylke, 

Egdafylket og Telemark igjen. Men der kunne 

han vente seg stor motstand, for ingen steder i 

landet var det så mye rikdom og makt som der. 
Kong Harald forberedte seg på hvordan han 

skulle ta disse områdene i flere år, og da han 

synes han var sterk nok - seilte han sørover. 
Der hadde det samlet seg en stor hær av 

horder, ryger og egder, samt telebønder, og 

begge hærstyrkene tørnet sammen i Hafrsfjord 
i 872. Etter en lang og hard kamp vant kong 

Harald. 

Mens kong Harald var opptatt med 

krigføringen på Vestlandet hadde 
svenskekongen Eirik prøvd å legge under seg 

mye av Østlandet. Men kong Harald avverget 

dette, og tok siden og la under seg både 
Värmland og Rånrike (Bohuslen) i Sverige. 

Etter dette opphørte motstanden mot kong 

Harald, som nå ble enekonge i Norge. Like 

etter reiste han til Ragnvald jarl på Møre, som 
hadde hjulpet ham mye under denne lange 

ufreden. Ragnvald jarl skar det lange håret til 

kongen, som hadde grodd i 10 år, og gav 

kongen navnet Hårfagre. 
 

 
Store deler av Kystnorge og flere innlandsbygder i 

Sør-Norge ble samlet til ett kongerike etter slaget i 

Hafrsfjord i 872. Samlingen av landet og kongens 

brutalitet førte til at mange egder forlot hjemlandet 

sitt og seilte til Island for å bosette seg der. 

 
I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la 

under seg er det fortalt at han tok odelen fra 

bøndene, og gjorde gårdene til sin eiendom, 
såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde 

tidligere vært sine egne herrer på odelsgårdene, 

og ikke betalt skatt. Under kong Harald 

Hårfagre måtte de nå betale landskyld, og følge 
kongen når han samlet til hær. Hvis noen ikke 

ville dette kunne kongen ta odelsgården fra 

bonden - eller han måtte betale bøter.  
 

 

Kong Harald var ikke nådig mot dem som nektet å 

underkaste seg hans kongsmakt. Under hans styre 

måtte endog odelsbøndene begynne å betale 

landskyld, samt følge kongen når han samlet til 

hær. Hvis de nektet kunne Haralds menn ta 

odelsgården fra bonden - eller han måtte betale 
store bøter 

 

Kong Harald Hårfagre hadde som de gamle 

kongene en hird (vakt) rundt seg. Han satte en 
jarl i hvert fylke, til å dømme lov og rett, og til 

å kreve inn bøter, samt skatt - noe jarlen skulle 

få tredjeparten av. Jarlen skulle også i tider 

hvor det var ufred skaffe kongen 60 mann. 
Under hver jarl stod 4 - eller flere - herser, som 

skulle skaffe kongen 20 mann ved ufredstid. 



Kongen gav belønning til hersene - ved å gi 

dem kongsgårder til len - derfor ble de senere 

kalt lendmenn. Lendmennene var ikke bare 
kongelige embetsmenn, de var også som 

tidligere bondehøvdinger, med makt og 

innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den 
samme makten som før.  

Som vederlag, for de len de fikk av kongen, 

skulle lendmennene følge ham med sine menn 

i ufred og fri bygda fra tyver og røvere. 
Mannskapet til lendmennene ble siden den 

mest pålitelige styrken i den norske hæren. På 

grunn av denne nye ordningen - og at bøndene 
bestandig hadde gjort som de gamle 

høvdingene ville - ble følgene av dette at 

kongen ikke kom langt uten støtte hos 
lendmennene. 

 

 

Haraldsstøtta i Haugesund, som ble reist til minne 

om kongen som samlet Norge til ett rike. Bildet er 

tatt før 1924. 

 

Kong Harald Hårfagre gjorde alle pålegg 

(skatter) så store at hver jarl og herse nå fikk 
større inntekter enn før, og derfor var det 

mange gamle stormenn som ville tjene kongen. 

Men det var også mange som ikke kunne finne 
seg i styringen til kong Harald Hårfagre - som 

de kalte hardstyre og trelldom. Mange 

storbønder, særlig fra Vestlandet, reiste fra 

eiendommene sine. De seilte til Island, for å ta 

land der - som hadde blitt oppdaget av noen 
vikinger for ikke så lang tid siden. Det var også 

flere som reiste til de skotske øyene, hvor 

mange av dem hadde venner og familie. Derfra 
holdt de ufred med kong Harald Hårfagre, og 

herjet i riket hans. Tilsist samlet kong Harald 

Hårfagre sammen en stor hær, og seilte til de 

skotske øyene, jaget vikingene, og la Hjaltland 
(Shetland), Orknøyene og Suderøyene 

(Hebridene), Man og trolig Færøyene under 

Norges rike, hvor han innsatte jarler. Like etter 
ble vikingene i Skottland jaget av allmuen der, 

og store mengder av disse tok veien til Island.  

Den store "landnåmatid" var i årene 886- 900, 
og da emigrerte minst 400 storbønder og deres 

følge fra Norge til Island. Før kong Harald 

Hårfagres død var tallet på emigranter til 

Island oppe i ca. 25 000 mennesker - mest fra 
Vestlandet - noe som var et stort tap for Norge. 

Kong Harald Hårfagre krevde også skatt av 

finnene (samene) i Finnmark og på Kola - som 
hørte til Russland - og helt til Hvitehavet, som 

var norsk skatteland.  

Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte 

han riket sitt mellom de av sønnene som var i 
live og gav dem kongsnavn. Det er visstnok 

fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om 

at alle etterkommerne hans på mannssiden 
skulle få kongedømmet etter sin far, men de 

som hadde sin ætt på kvinnesiden skulle få 

jarledømme. 
Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var 

ca. 80 år (930), gav han styringen av det 

norske riket til sønnen Eirik Blodøks. Kong 

Harald Hårfagre døde sottedød i 933. 
Av kong Haralds barn registreres her noen av 

de som har betydning for dette slektsoppsettet. 

Barn: I. Ålov Haraldsdatter Årbrot, 

prinsesse av Norge.  

II. Sigurd Rise Haraldsson, konge i Norge ca. 

900.  
III. Olav Geirstadalv Haraldsson, drept i 934 

av sin maktsyke halvbror Eirik Blodøks. 

IV. Ingeborg Haraldsdatter, prinsesse av 

Norge. 
 

029. I. Ålov Haraldsdatter Årbrot, prinsesse 

av Norge. Hun var gift med Tore 

Ragnvaldsson. Han var sønn til Ragnvald 

Øysteinsson Mørejarl (-892) og hustru Hild 

Rolvsdatter. 

Tore Ragnvaldsson er ane nr. 029 på 

slektslinje 002 på herværende dokument. 



Tore Ragnvaldsson ble av Harald Hårfagre 

Halvdansson innsatt som jarl over Møre.  

 
029. II. Sigurd Rise Haraldsson. Konge i 

Norge ca. 900. Han var sønn av Harald 

Hårfagre Halvdansson, i dennes ekteskap med 
Snefrid Svåsedatter, som var datter av Svåse 

på Tofte i Oppland. 

Sigurd Rise Haraldsson er også ane nr. 029. 

II. på slektslinje 052 på herværende 

dokument. 

 

029. III. Olav Geirstadalv Haraldsson. Han 
ble i 934 drept av den maktsyke halvbroren 

Eirik Blodøks Haraldsson som faren hadde 

utnevnt til overkonge i Norge. Olav 
Geirstadalv var sønn av Harald Hårfagre 

Halvdansson i dennes ekteskap med Svanhild 

Øysteinsdatter, som var datter av Øystein 

jarl. 

Olav Geirstadalv Haraldsson er også ane nr. 

029. III. på slektslinje 053 på herværende 

dokument. 
 

029. IV. Ingeborg Haraldsdatter, prinsesse 

av Norge. Hun var gift med Halvdan jarl.  

Ingeborgs mor var Åshild Dagsdatter fra 
Ringerike, som var datter av Dag Ringsson. 

Halvdan var jarl på Helgeland.  

 
030. Gunhild Halvdansdatter. Hun var gift 

med Finn Skjalge Øyvindsson. Han var sønn 

til Øyvind Lambe Kåresson (sønn til Berdla-
Kåre Vemundsson) og Sigrid Sigurdsdatter. 

Finn Skjalge Øyvindsson overtok stillingen 

som lendermann på Sandnes i Hålogaland etter 

farens død. Han hadde gården Sandnes som 
kongelig len og var kong Håkon 

Adalsteinsfostres lendermann.   

Barn I. Øyvind Finnsson Skaldaspiller, han 
ble far til Hårek Øyvindsson på Tjøtta. 

II. Njål Finnsson.  

III. Sigurd Finnsson. 

IV. Tora Finnsdatter. 

 

031. II. Njål Finnsson. Drept natten mellom 3. 

og 4. september 1011. Han var gift, men 
hustruens navn er ukjent. 

 

032. Astrid Njålsdatter. Hun var gift med 
Ragnvald den gamle Ulfsson. Død 1066. 

Ragnvald den gamle var høvding i Sverige.  

 

033. Steinkil Ragnvaldsson. Død 1066. Han 
skal ha vært gift med en ikke navngitt datter av  

kong Anund Jacob i Sverige. 

Steinkil Ragnvaldsson var konge i Sverige fra 

1056.  

 

034. Inge I. Steinkilsson. Død ca. 1112. Han 

var konge i Sverige fra 1083, og var en ivrig 
kristen. 

 

035. Kristina Ingesdatter av Sverige. Død 

18.1.1122. Hun var gift med Mstitislav I. 

Harald. Død 1132.  

Mstitislav I. Harald var storfyrste av Kiev. 

Mstitislav I. Harald er ane nr. 008 på 

slektslinje 003 på herværende dokument. 

 

 

SLEKTSLINJE 006 
 

001. Piastus. Død 861, hertug av Polen. 

 
002. Ziemovitus. Død 892, hertug av Polen.  

 

003. Lesko IV. Død 913, hertug av Polen.  

 

004. Ziemomysl. Død 964, hertug av Polen.  

 

005. Mieszko I. (Burislav). Født 931. Død 
25.05.992. Han var gift to ganger. Første gang 

i 965 med Dambrowka av Bøhmen. Død 977. 

Hun var datter av Boleslav I. den rasende av 
Bøhmen (-15.7.967). Mieszko I. (Burislav) var 

annen gang gift med Tyra Haraldsdatter, 

prinsesse av Danmark. Død 19.9.1000, ombord 
på skipet "Ormen Lange". Hun var datter av 

Harald Blåtann Gormsson.  

Harald Blåtann Gormsson er ane nr: 021 på 

slektslinje 001 under slekten Klungland i 

Helleland, dokument nr. 117 i mappe nr. 

101-120.  

Tyra Haraldsdatter ble senere gift med kong 
Olav Tryggvasson. Født 968. 

Mieszko I. (Burislav) var hertug av Polen 

 
006. Boleslav I. Chrobry. Født 967. Død  

17.6.1025. Han var den første kongen i Polen. 

 

007. Mieszko II. Født 990. Død 10.05.1034. 
Han var gift med Richeza. Hun var datter av 

Ezzo pfalzgreve av Lothringen, og hustru 

Mathilde, som var prinsesse av Tyskland. Hun 
var datter av keiser Otto II. (-07.12.983), som 

var sønn til keiser Otto I. (23.11.912-

07.05.973), sønn til Henrik I. med tilnavnet 

"Fuglefangeren" (-2.7.936).  
Keiser Otto II. ble gift 14.4.972 med  



Theophano, prinsesse av Bysants, som var  

datter av keiser Romanus II. av Bysants. 

Mieszko II. var konge i Polen i årene 1025-
1034. 

 

008. Casimir Karol I. Født (17.6) 1015. Død 
28.11.1058. Han ble i 1039 gift med 

Dobroniega-Marie, prinsesse av Kiev. Født 

etter 1011. Død 1087. Hun var datter av den 

mektige storfyrst Vladimir I. den store av 
Kiev.  

Vladimir I. den store av Kiev er ane nr. 004 

på slektslinje 003 på herværende dokument.  
Casimir Karol I. var konge i Polen. Han 

fremmet kristningen av landet ved å opprette 

flere nye bispedømmer. Casimir Karol styrket 
også det polske forsvaret og utnevnte flere 

riddere. 

 

009. Wladislaw I. Herman. Født 1040. Død 
5.6.1102. Han var gift med Judith av 

Bøhmen. Født ca. 1057. Død 25.12.1086. Hun 

var datter av Wratislaw II. av Bøhmen (-
14.1.1092) og hustru Adelheid av Ungarn (-

27.1.1062). 

Wladislaw I. Herman var konge i Polen i årene  

1080-1102. 

 

010. Boleslav III. Crivusti. Født 20.08.1086. 

Død 28.10.1138. Han var gift to ganger; første 
gang, den 16.11.1103, med Sbyslava. Hun var 

datter av den russiske fyrsten Sviatopolk II. 

Michel (-16.4.1113), som var sønn til storfyrst 
Isiaslav I. av Kiev (drept 3.10.1078), som var 

sønn til Jaroslav I. 

Jaroslav I. er ane nr. 005 på slektslinje 003 

på herværende dokument.   
Bolestav III. ble annen gang, i 1113, gift med 

Salome av Berg-Schelklingen. Død 

27.7.1144.  Hun var datter av grev Henrik av 

Berg-Schelklingen og hustru Adelheid av 

Mochental.  

Boleslav III. Crivusti var konge i Polen i årene 
1102-1138. 

 

011. Richeza (Ryksa), prinsesse av Polen. 

Født 12.4.1116. Død etter 1155. Hun var gift to 
ganger; første gang med Magnus Nielsen av 

Danmark. Død 1134. Etter dennes død giftet 

Richeza seg den 5.6.1135 med Vladimir av 

Halicz (Ukraina). Død ca. 1144. Han var sønn 

til fyrst Vsevolod av Novgorod (-11.2.1136). 

 

012. Sophie av Halicz (Ukraina). Født ca. 
1140. Død 5.5.1198. Hun ble gift i 1157, i 

Viborg, med danskekongen Valdemar I. ”den 

store” Knudsson. Født 13.1.1131. Død 

12.5.1182. Han var sønn til kong Knud Lavard 
Eriksson (1091-7.1.1131) og hustru Ingeborg 

Mstitislavdatter av Russland.  

Valdemar I. ”den store” Knudsson er ane 

nr. 027 på slektslinje 001 under slekten 

Klungland i Helleland, dokument nr. 117 i 

mappe nr. 101-120..  

 
 

SLEKTSLINJE 007 

 
015. Ragnar Lodbrok. d. e. Født ca. 715. Han 

var gift med "Kråka" – Åslaug 

Sigurdsdatter fra Spangereid ved Lindesnes. 
Hun var egentlig datter av kong Sigurd 

Fåvnesbane og hustru Brynhild 

Budlesdatter, men etter deres død flyktet 

fosterfaren kong Heime i Lymdalene med 
henne til Spangereid. Heime ble etter 

løgnaktige påstander drept av Åke, som var 

eier av gården. Den høyættede Åslaug vokste 
dermed opp hos Åke og hustruen Grima på 

Spangereid.  

Ragnar Lodbrok. d. e. er ane nr. 015 på  

slektslinje 001 under slekten Klungland i 

Helleland, dokument nr. 117 i mappe nr. 

101-120.. 

 
016. Bjørn Jernside Ragnarsson. Ca. 745- 

803. Han var konge i Uppsala 794. Navnet 

Jernside skal han ha fått fordi han ikke ble 
såret i en kamp Ragnar Lodbrok og tre sønner 

holdt mot berserken Skarde og 7 sønner. De 

siste ble overvunnet. Ved delingen av Ragnar 

Lodbroks rike fikk Bjørn herredømme over 
Uppsala, Svitjod, Øster- og Västergøtland med 

tilgrensende områder. Det er grunn til å tro at 

navnet på hans svigerfar eller dennes far var 
Anund, da dette også var navnet på en sønn og 

sønnesønn. Det er mulig Bjørn også hersket 

over nordre Vestfold i Norge, da en sønn 
havnet i Telemark. I Svearike etterfulgtes han 

av sønnen Erik (død 811), som ble stamfar for 

de senere svenske konger. 

 
017. Erik Bjørnsson. Død 811 (i Uppsala). 

Han overtok som konge i Uppsala i 803. 

 
018. Emund Eriksson. Han var kong i 

Uppsala i årene 820-859. 

 

019. Erik Emundsson. Død ca. 900. Han var 
Sveriges første konge, med tilnavnet 



Väderhatt. Han underla seg først Värmland og 

Bohuslän. 

 
020. Bjørn den gamle Eriksson. Født ca. 860. 

Død ca 956. Han var konge i Sverige i årene 

882-932. 

 

021. Eirik "Seiersel" Bjørnsson. Død ca. 

995. Han var gift med Sigrid Storråde. 

Eirik "Seiersel" var konge i Sverige i årene 
970-995 og konge i Danmark i årene 991-995.  

Han lå i strid med sin brorsønn Bjørn Olavsson 

(Styrbjørn), som måtte flykte til Danmark, 
hvor Bjørn Olavsson ble innsatt som høvding i 

Jomsborg. Bjørn Olavsson fikk hjelp av kong 

Harald Blåtann, slik at han kunne ruste ut en 
stor hær. Opprustingen som Bjørn Olavsson 

fikk hjelp til i Danmark hadde som formål å 

legge grunnlag for et angrep på kong Eirik 

Bjørnsson, og å vinne det landområdet som 
Bjørn Olavsson mente var hans rettmessige 

arv. Det kom til et kraftig slag hvor flere 

hundre soldater falt på begge sider, og blant de 
drepte var også Bjørn Olavsson. Det var etter 

denne store seieren at svenskekongen Eirik 

Bjørnsson fikk tilnavnet Seiersel. 

 
022. Olav Skötkonung Eiriksson. Født ca. 

967. Død 1021. Han hadde frillen Edla, og 

med henne fikk han sønnen Emund og 
datteren Astrid, som ble gift med kong Olav 

Haraldsson, den hellige. En annen datter ved 

navn Ingegerd (død i Kiev 10.2.1050) ble gift 
med storfyrst Jaroslav den vise av Gardarike.  

Olav Skötkonung tok imot kristendommen og 

lot seg døpe av biskop Sigtrid, en gang mellom 

år 1000 og 1008, i Husaby i Vestergøtland. 
Olav Skötkonung var konge i Sverige i årene 

993-1022, og i en periode var han også konge 

over deler av Norge.   
 

022. Ingegerd Olavsdatter, prinsesse av 

Sverige. Hun giftet seg i 1019 med Jaroslav I. 

Død 20.2.1054 i Kiev. Han var sønn til 

Vladimir I. den store (972-15.7.1015) og 

hustru Anna av Bysants. 

Jaroslav I. er ane nr. 005 på slektslinje 003 

på herværende dokument. 

Jaroslav I. var storfyrste av Kiev og enehersker 

i Russland. 
 

 

SLEKTSLINJE 038 

 
001. Einar Dybing. Født ca. 1535 i Bjerkreim.  

Han flyttet utenbygds, var rydningsmann og 

nevnes i 1603 som første kjente oppsitter på 

ødegården Dybing i Helleland. Dybing tilhørte 
Helleland kirke og var registrert som kirke- og 

prestegods. I årene 1606-1607 var Einar 

Dybing registrert som leietaker av et stykke 
jordgods i Dybing som utgjorde 9 bismermark 

smør, og han betalte jordleie til kirken. Einar 

satt som leilending på Dybing frem til 1610.   

 
002. ………. Einarsdatter Dybing. Født ca. 

1562 på Dybing i Helleland. Hun var gift med 

Jørgen Dybing. Han nevnes i 1606 som 
ødegårdsmann og husmann på gården Dybing.  

Det er noe uvisst om slektskapet mellom Einar 

og Jørgen Dybing. Det som virker mest 
sannsynlig er at Jørgen var gift med ei datter 

av Einar Dybing. Familien bodde på Dybing, 

matrikkelnummer 9, i Helleland. 

 
003. Olav Jørgensen Dybing. Født 1587 på 

Dybing i Helleland. Død ca. 1662 på Dybing. 

Han var gift, men hustruens navn er ukjent.  
Olav Jørgensen flyttet i ung alder til gården 

Terland i Helleland, hvor han i perioden 1610-

1613 var registrert som leilending. Det er i 

løpet av disse årene at Olav giftet seg, og trolig 
var hustruens hans fra Terland.  

Olav flyttet tilbake til hjemmebruket på 

Dybing i 1614, og er registrert i skattelistene 
som ødegårdsmann. På nytt flyttet Olav sin 

husstand til Terlandbruket, hvor han nevnes i 

skattelistene frem til 1619. Det er i denne 
perioden at Olav Jørgensen blir odelsgodseier, 

ikke på Terland men på gården Kløgetveit i 

Bjerkreim. Han flyttet dog ikke til Kløgetveit, 

men familien flyttet atter tilbake til bruket på 
Dybing.  

Olav Jørgensen nevnes i skattelistene som 

oppsitter på Dybing frem til 1661. I denne 
perioden skattet han som odelsgodseier på en 

delpart av gården Kløgetveit og han skattet 

som leilending på gården Dybing. Jordgodset 
på Terland hvor Olav Jørgensens husstand 

hadde bodd var i 1625 eiet av Nils Andersen 

Østensbu i Øyestad i Nedenes amt og dennes 

hustru Åse Halvorsdatter. Jordgodset i Terland 
var Åse Halvors sitt arvegods på morssiden. 

Olav Jørgensen var i 1625 i Stavanger for å 

sverge lagrettemannseden, og han nevnes som 
lagrettemann i årene 1627, 1636 og 1642. 

På gården Kløgetveit i Bjerkreim satt Lars  

Gardson Vikesdal som odelsgodseier i 1563. 

De øvrige oppsitterne på Kløgetveit i denne 
perioden var Orm Gunnarson Hetland, nevnt 



1612. Samme året nevnes også Torkel 

Kløgetveit. I 1624 nevnes Orm Gunnarson, 

Gullik Kløgetveit og Orm Ormson som 
oppsittere på Kløgetveit.  

Olav Jørgensen nevnes første gang i 1617 som 

odelsjordeier på Kløgetveit. Er det her en 
mulighet for slektskap mellom Lars Gardson 

og Olav Jørgensen. Det antas at både Ola 

Jørgensen sin morfar Einar Dybing og hans far 

Jørgen Dybing kom fra gårder i Bjerkreim.  

 

004. Knut Olavsen Dybing. Født ca. 1623 på 

Dybing i Helleland, nevnt 41 år i 1664, nevnt 
80 år i 1700. Død 1701 på Dybing. Han var 

gift med ………. Børildsdatter Svalestad. 

Hun var datter av Børild Olsen Svalestad 
(1580-) og hustru Marette Toresdatter 

Heskestad (1590-). 

Marette Toresdatter Heskestad er ane nr. 

003 på slektslinje 019 på dokument nr. 137 

på herværende CD. 

Børild Olsen Svalestad er ane nr. 007 på 

slektslinje 031 på dokument nr. 161 – 

(2012). 

Knut Olavsen Dybing overtok som leilending 

på hjemmebruket mens faren levde. Dette 

bruket var ikke selveiergods, men fremdeles et 
kirke- og prestegods. Presten, Christian 

Clausen Jeger, som hadde eieransvaret for 

gården Dybing, hadde bortleiet noe av gården 
til en ny bruker. Dette førte til både interne 

familiekonflikter og rettssaker. Det mest 

problematiske var nok at Olav Dybing, Knuts 
far, under frieriet til Børilds datter på Svalestad 

hadde lovet at sønnen straks skulle få overtatt 

en delpart i gården, og ut over det var det ikke 

andre brukere på Dybing enn ham selv Olav. 
Familien bodde på Dybing, matrikkel nr. 9, i 

Helleland. 

 
005. Tolleiv Knutsen Dybing. Født 1651 på 

Dybing i Helleland, nevnt 50 år i 1701. Død 

rundt 19.5.1737 på Dybing, 90 år gammel, 
gravlagt 26.5.1737, skifte 24.9.1737. Han var 

gift to ganger; første gang med Ingeborg 

Toresdatter Hetland. Født på Nedre Hetland. 

Død før 5.7.1694 på Dybing. Hun var datter av 
lensmann Tore Olsen Hetland (1620-) og 

hustru Gjertrud Pedersdatter Bjerkreim. 

Etter Ingeborgs død, skifte 5.7.1694, giftet 
Tolleiv seg oppatt med Marta Svendsdatter. 

Født 1682 (i Helleland). Død rundt 19.1.1768  

på Dybing, 86 år gammel, gravlagt 25.1.1768. 

Tolleiv Knutsen overtok som leiledning av 
eget hjemmebruk på Dybing. Han nevnes som 

gårdbruker i 1701 og 1720. Helleland kirke- og 

prestebol stod i 1720 registrert som eier av 

Dybing. Tolleiv Knutsen var gårdbruker, 
oppsitter og leilending. Familien bodde på 

Dybing i Helleland. 

 
006. Mikkel Tolleivsen Dybing. Født 1701 på 

Dybing i Helleland. Død rundt 12.6.1765 på 

Dybing, gravlagt 19.6.1765, skifte 1.5.1766 på 

Dybing. Han giftet seg 12.11.1730 med Ågot 

Torbjørnsdatter Dranga. Født 1713 på 

Dranga i Helleland, nevnt 45 år i 1758. Hun 

var datter av Torbjørn Henriksen Eikeland (-
4.7.1763) og hustru Elisabeth 

Sigbjørnsdatter Dranga (-13.9.1739). 

Ågot Torbjørnsdatter Dranga er ane nr. 046 

på slektslinje 039 på herværende dokument. 

Mikkel Tolleivsen Dybing nevnes ikke som 

leilending og bruker på Dybing i matrikkelen 

av 1720, men han bodde der trolig, for utover 
på 1700-tallet bodde både Mikkel og hans 

husstand på Dybing. Familien kan med stor 

sannsynlighet ha vært husmannsfolk på gården.  
 

007. Dorthe Mikkelsdatter Dybing. Født 

rundt 1.8.1746 på Dybing i Helleland, døpt 

9.8.1746, død 18.3.1823 på Eikestein i 
Helleland. Hun giftet seg 8.11.1770 med 

enkemann Bjørn Jonsen Nese. Født rundt 

11.3.1730 på Dybing i Heskestad, døpt 
18.3.1730, nevnt 27 år i 1758, død rundt 

23.5.1793, 66 år, på Nese i Helleland, gravlagt 

30.5.1793, skifte 23.10.1793 på Nese i 
Helleland. Han var sønn til Jon Sørvesen 

(Sørensen) Dybing (1687-) og hustru Guri 

Bjørnsdatter Kjørmo (1702-) 

Bjørn Jonsen Nese er ane nr. 006 på 

slektslinje 017 på dokument nr. 137 på 

herværende CD. 

Bjørn Jonsen kom som bygselsmann til gården 
Nese i Helleland, hvor han hadde fått hånd om 

et bruk tilhørende sognepresten i Lund. Han 

nevnes i 1764 som gårdbruker, oppsitter og 
bygselsmann. Familien bodde på Nese, 

matrikkel nr. 54, i Helleland. 

 

 

SLEKTSLINJE 039 

 

034. IV. Ramborg Knutsdatter Lejon. Født 
ca. 1362. Hun ble ca 1399 gift med Gard I. 

Toreson. Født ca. 1373 (i Ryfylke). Død ca. 

1427 i Ryfylke. Han var sønn til Tore I. 

Benkestokk (1346-1400), norsk adelsmann 
med bopel i Strond (Strand) sokn i Ryfylke.  



Mens de tre eldre søstrene til Ramborg hadde 

navnene sine etter farsætten, så var hun oppkalt 

etter morsætta, og hadde sannsynlig 
våpenmerke fra den siden av slekten.  

Gard Toreson er uten tvil av en mektig gammel 

norsk adelsslekt siden han ble gift med ei 
kvinne fra den gjeveste svenske adelen. Han 

var statsadministrasjonen og er omtalt som 

lagmann i Ryfylke i 1423 og i Stavanger. 

Familien bodde på Gard (Garå), gnr. 41 (1950) 
på Sør-Talgje i Finnøy herred i Ryfylke. 

Ramborg Knutsdatter Lejon er ane nr. 034. 

IV. på slektslinje 001 under slekten 

Klungland i Helleland, dokument nr. 117 i 

mappe nr. 101-120. 

Barn: I. Tore II. Gardson, født ca. 1400 på  
Garå på Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke, gift  

med Ragnhild Eivindsdatter. 

II. Gunnar I. Gardson Isse, født ca. 1403 på 

Garå på Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke, til 
Issegodset. 

III. Knut Gardson, født ca. 1406 på Garå på 

Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke, han var gift men 
hustruens navn er ukjent. Etter Knuts død giftet 

hun seg opp att med Aslak Øysteinson.  

IV. Katarina Gardsdatter, født ca. 1409 på 

Garå på Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke, hun var 
gift med Torgeir Anundson.  

 

035. I. Tore II. Gardson. Født ca. 1400 på 
Garå på Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke. Død 

etter 1451 på Underberge i Høgsfjord 

prestegjeld. Han var gift med Ragnhild 

Eivindsdatter. Født ca. 1405 på Høyland. Død 

etter 1450 på Underberge i Høgsfjord 

prestegjeld. Hun var datter av Eivind 

Ogmundsson Høyland og hustru, men hennes 
navn er ukjent.  

Tore II. Gardson var kun unggutt da han 

nevnes for første gang i 1408, sammen med 
sine søsken, vedrørende lagmannsbrevet til 

dronning Margreta på Båhus slott. Brevet 

inneholdt nærmest et krav om at Tore II. og 
hans søsken hadde arverett etter deres avdøde 

tante Katarine Knutsdatter Lejon. 

Tore II. Gardson og hustruen Ragnhild 

Eivindsdatter nevnes 13.4.1450 da de forærte 
Ragnhilds jordgods i Voster i Strand herred 

(1985) til bispestolen i Stavanger. Dokumentet 

var skrevet og datert i Stavanger og var en 
gave til kirken for å sikre seg selv og familiens 

sjels frelse. 

Året etter denne overdragelsen, i 1451, nevnes  

også Tore II. Gardson, for da solgte han og 
hans søster deres arveparter i jordgodset på 

Sør-Talgje til ridder Olav Nilson Skanke. Det 

var nok i denne forbindelse at Tore II. Gardson 

og hele hans husstand flyttet fra Sør-Talgje i 
Finnøy til gården Underberge beliggende ved 

Høgsfjorden.  

 
036. Tore III. Toreson Underberge. Født ca. 

1428 på Garå på Sør-Talgje i Ryfylke. Død 

etter 1467 på Underberge, matrikkelnummer 

35 i Høle tinglag, Ryfylke fogderi (1865). Han 
var gift, men hustruens navn er ukjent. 

Tore III. Toreson hadde nok satt seg fore å 

samle alt sitt jordegods på gården Underberge. 
For å få dette til makeskiftet Tore III. eiendom 

med biskop Sigurd Bjørnson i Stavanger 

Biskop i årene 1454-1462). Tore III. overtok 
Haukali, som er nabogård til Underberge, mens 

jordegodset som han hadde hatt Holta (i 

nåværende Strand kommune) ble overtatt av 

biskopen. Det ble ikke gjort noen skriftlig 
avtale om denne byttehandelen før etter 1463, 

da med biskop Alv Torgardson (biskop i årene 

1463-1481). 
 

037. Gard II. Toreson Underberge. Født ca. 

1455 i Ryfylke. Død etter 1521 på Underberge, 

matrikkelnummer 35 i Høle tinglag, Ryfylke 
fogderi (1865). Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent.  

Gard II. Toreson er nevnt i manntallet i årene 
1519-1521 som jordgodseier og hovedbruker 

på gården Underberge, gnr. 37 (1950), i 

Forsand.  
 

038. Tore IV. Gardson Underberge. Født ca. 

1482 på Underberge i Forsand (1985). Død ca. 

1548 på Underberge. Han var gift, men 
hustruens navn er ukjent. 

Tore IV. Gardson overtok jordegodset på 

Underberge. Han var jordbruker og selveier, 
men er ikke nevnt i manntall eller skattelister.  

Barn: I. Ingeborg Toresdatter Underberge, 

født ca. 1503, gift med Morten Bjørnson 

Fotland, til Egersund. 

II. Tore V. Toreson Underberge, født ca. 

1508, til hovedbruket på Underberge i Forsand. 

III. Gard III. Toreson Underberge, født ca. 
1515, nevnt i 1563 på et av brukene på gården. 

 

039. I. Ingeborg Toresdatter Underberge. 
Født ca. 1503 på Underberge i Forsand. Hun 

var gift med Morten Bjørnsen Fotland. Født 

ca. 1490 på Vikesdal i Bjerkreim. Han var 

sønn til Bjørn Vikesdal og hustru, men hennes 
navn er ukjent.  



Bjørn Vikesdal nevnes i årene 1519-1521 som 

gårdbruker og oppsitter på gården Vikesdal i 

Bjerkreim.  
Morten Bjørnsen Fotland nevnes i 1519 som 

oppsitter på Fotland i Egersund. Familien 

bodde på Fotland i Egersund.  
 

040. Gard Mortenson Vikesdal. Født ca. 

1523 på Fotland i Egersund. Han var gift to 

ganger; første gang med Ingeborg 

……….datter. Død ca. 1570 på Vikesdal. 

Etter hennes død giftet Gard Mortenson seg 

opp att med Eldri Olsdatter Fotland. Født ca. 
1542 i Egersund. Nevnt som enke i 1617 og 

1635. Hun var datter av Oluf Jonson, 

sogneprest i Egersund, og hustru Helga 

Tollaksdatter Årstad. Sogneprest Oluf 

Jonson var sønn til Jon Guttormson, biskop i 

Stavanger, og hustru Anna Eriksdatter Orm.  

Gard Mortenson nevnes i 1563 som oppsitter, 
gårdbruker og selveier på Vikesdal. Han hadde 

sammen med broren Bjørn Mortenson odel på 

gården Fotland i Egersund.  
Eldri Olsdatter Fotland og sønnen Villas 

Gardson nevnes i 1617 som eiere av jordgods 

på Haga i Sola. Gården Haga hadde i tidligere 

generasjoner tilhørt adelsslekten Orm.  
Gard Mortenson må ha vært betydelig eldre 

enn sin andre hustru Eldri Olsdatter, for det var 

nok rundt 20 års forskjell på dem i alder. Gard 
hadde tre sønner, Morten, Lars og Villas. Det 

tyder sterkt på at de to eldste sønnene av Gard 

er med hans første hustru, mens yngstesønnen 
er med hans andre hustru.   

 

041. Villas Gardsen Vikesdal. Født ca. 1575 

på Vikesdal i Bjerkreim. Død 1625 på 
Vikesdal. Han var gift med Eli Olsdatter 

Svela. Død etter 1645 på Vikesdal i Bjerkreim. 

Hun var datter av Ole Tollefson Svela (-1622) 
og hustru, men hennes navn er ukjent.  

Villas Gardsen Vikesdal var lensmann i 

Bjerkreim i periodene 1610-1615 og 1619-
1622. Villas Gardsen ble i 1622 avsatt som 

lensmann med den begrunnelse at han ikke 

ville arrestere de to fredløse mennene Sigmund 

Espeland og Jon Gunnarsen Hytland. Begge 
oppholdt seg innenfor Bjerkreims lensmannens 

distrikt, men av en eller annen grunn gikk de  

nærmest fritt rundt i bygda.  
Villas Gardsen var lagrettemann i periodene 

1616-1618 og 1623-1625. Det ser dermed ut til 

at Villas fungerte som lagrettemann når han 

ikke var lensmann.  
Villas Gardsen var en av bygdas store  

jordgodseiere. Han eide jord i gårdene Store og 

lille Svela i Bjerkreim, samt Berland, 

Espeland, Kvitelen, Assheim og Brådli i 
samme bygd. Av rettsdokumenter fra 1624 

kommer det frem at gårdene Berland og Brådli 

var Villas sitt odelsgods. Det kan tyde på at 
Villas samme året eller like før hadde solgt 

odelsgodset og ødegården Brådli. I 1635 ble 

det rettsak om hvem som hadde den egentlige 

hjemmelen til denne gården.  
Villas Gardsen satt også med eiendommer 

utenfor hjembygda. Han hadde jordgods i 

Haga i Sola, Husvegg i Varhaug, Slettebø i 
Helleland samt jord i gårdene Skadberg, Ege 

og Fotland i Egersund. Det veldige jordgodset 

til Villas Gardsen sier noe om den rikdommen 
han satt på. Godset inneholdt både arve- og 

kjøpegods. Familien bodde på Vikesdal, 

matrikkelnummer 47 (1838) i Bjerkreim.  

Barn: I. Birgitte Villasdatter Vikesdal, født 
ca. 1600 på Vikesdal, gift med Sigbjørn 

Reiersen Rødland, henrettet 25.1.1638. 

II. Gard Villassen Vikesdal, født 1604 på 
Vikesdal, nevnt 60 år i 1664, gift med Magle 

Kolbeinsdatter Maudal, til hjemmegården på 

Vikesdal. 

III. Ingeborg Villasdatter Vikesdal, født ca. 
1608 på Vikesdal, gift med Lars Larsen 

Svela, født 1608 på Store Svela, til Store Svela 

i Bjerkreim. 
IV. Gunnar Villassen Vikesdal, født 1612 på 

Vikesdal, nevnt 52 år i 1664, gift med Bodil 

Larsdatter Svela, til Store Svela. 
 

042. III. Birgitte Villasdatter Vikesdal. Født 

ca. 1600 på Vikesdal i Bjerkreim. Død rundt 

1633 på Rødland i Helleland. Hun var gift med 
enkemann Sigbjørn Reiersen Rødland. Født 

ca. 1588 på Steinberg i Lund. Henrettet for 

drap 25.1.1638. Han var sønn til Reier 

Taraldsen Steinberg (død før 1617) og 

hustru, men hennes navn er ikke kjent. 

Birgitte Villasdatter var antagelig nær 17 år 
gammel da hun giftet seg med den rundt 12 år 

eldre enkemannen Sigbjørn Reiersen Rødland. 

Sigbjørn hadde før sitt ekteskap med Birgitte 

vært gift med Helga Aslaksdatter Øygrei. 
Død ca. 1616 på Rødland i Helleland. De giftet 

seg mest sannsynlig rundt 1610 og bodde på en  

teig av hennes hjemmebruk på Øygrei.  
Sigbjørn Reiersen vokste opp på Steinberg i 

Lund, men flyttet til gården Øygrei i Helleland 

hvor han i 1610 nevnes som gårdsdreng. Tre år 

senere, i 1613, er Sigbjørn registrert i 
skattelistene som ødegårds- og husmann. I 



1615 ble Sigbjørn Reiersen innstevnet for 

retten etter at han hadde angrepet og slått 

Sevald Skjefrås med en øksehammer.  
Sigbjørn Reiersen nevnes for siste gang som 

skatteyter på gården Øygrei i skattelistene av 

1624. Sigbjørn og hans husstand var da bosatt 
på gården Rødland i samme sogn, hvor han 

nevnes som oppsitter allerede i 1617.  

Sigbjørn Reiarsen Rødland var i 1634 

lensmann i Hetland skiprede; en stilling han 
mest sannsynlig hadde frem til rundt 3.6. 1637. 

På denne dag i 1637 var Sigbjørn Reiarsen i 

gjestebud på Øygrei, hvor han da drepte sin 
tidligere svoger Kristen Atlaksen Øygrei. At 

Sigbjørn Reiarsen var blitt morder ble det 

reagert hardt på fra rettens side, og ingen nåde  
ble gitt til den forhenværende lensmannen 

 

043. Helga Sigbjørnsdatter Røydland. Født 

ca. 1619 på Rødland i Helleland. Hun var gift 
med Asbjørn Torbjørnsen Dranga. Født 

1612 på Dranga i Helleland. Død før 22.9.1684 

på Dranga, skifte 22.9.1684 på Dranga. Han 
var sønn til Torbjørn Rasmussen Dranga (-

1625) og hustru Guri Olsdatter Dranga 

(nevnt 1634-1640). 

Asbjørn Torbjørnsen Dranga nevnes i 1636 for 
første gang i skattemanntallet. Han var 

jordgodseier med odel til Litle Eige, Omdal og 

Møgedal. Asbjørn Torbjørnsen var flere ganger 
nevnt som lagrettemann i årene 1640-1682. 

Familien bodde på Dranga, gnr. 42 (1955), i 

Helleland.  
 

044. Sigbjørn Asbjørnsen Dranga. Født 1638 

på Dranga i Helleland. Død før 1711 på 

Dranga. Han var gift med Guri Toresdatter 

Hetland. Født 1645 på Nedre Hetland i 

Helleland. Nevnt 87 år gammel i 1732. Hun 

var datter av Tore Olsen Hetland (1620-1666) 
og hustru Gjertrud Pedersdatter Bjerkreim 

(1627-1715). 

Sigbjørn Asbjørnsen Dranga nevnes fra 1661 
som oppsitter på Dranga, og han satt også med 

odel i gården. Sigbjørn Asbjørnsen nevnes som 

soldat i tjeneste i 1673, og i årene 1689-1701 

var han lagrettemann. Han var også gårdbruker 
og selveier. Den 22.3.1690 ble det tinglyst en 

eiendomsoverdragelse hvor Sigbjørn 

Asbjørnsen solgte en gårdspart i Nedre Hetland 
til Tollef Knudsen Hetland.  

Guri Toresdatter nevnes i 1711 som den ene av  

de tre oppsitterne på Dranga. Levekårene på 

gården må ha blitt betydelige dårligere i årene 
1711-1713, for i 1713 ble det opplyst at Guri 

Toresdatter ikke lenger klarte gårdsdriften. 

Familien bodde på Dranga, gnr. 42 (1955) i 

Helleland.  
 

045. Elisabeth Sigbjørnsdatter Dranga. Født 

1683 på Dranga i Helleland. Død rundt 
6.9.1739 på Dranga, 56 år, gravlagt 13.9.1739, 

skifte 12.9.1739. Hun var gift med Torbjørn 

Henriksen Eikeland. Født 1687 på Eikeland i 

Helleland. Død rundt 27.6.1763 på Dranga, 76 
år, gravlagt 4.7.1763. Han var sønn til Henrik 

Torjussen Netland (1635-1717) og hustru 

………. Ellingsdatter Eikeland. 
Torbjørn Henriksen kom i barneårene til 

Dranga, hvor han 12 år gammel hadde overtatt 

ett av gårdsbrukene. Han nevnes 12 år gammel 
i 1701. Torbjørn Henriksen økte gårdsarealet 

da han fikk leiekontrakt på et bygselsbruk i  

1720.  Dette var pantegods og eieren Cort 

Andersen Hjort hadde bopel i Egersund.    

 

046. Ågot Torbjørnsdatter Dranga. Født 

1713 på Dranga i Helleland, nevnt 45 år i 
1758. Hun giftet seg 12.11.1730 med Mikkel 

Tolleivsen Dybing. Født 1701 på Dybing i 

Helleland. Død rundt 12.6.1765 på Dybing, 

gravlagt 19.6.1765, skifte 1.5.1766 på Dybing. 
Han var sønn til Tolleiv Knutsen Dybing 

(1651-1737) og hustru Marta Svendsdatter 

Høyland (1682-1768). 

Mikkel Tolleivsen Dybing er ane nr. 006 på 

slektslinje 038 på herværende dokument. 

Mikkel Tolleivsen Dybing nevnes ikke som 
leilending og bruker på Dybing i matrikkelen 

av 1720, men han bodde der trolig, for utover 

på 1700-tallet bodde både Mikkel og hans 

husstand på Dybing. Familien kan med stor 
sannsynlighet ha vært husmannsfolk på gården 

 

 

SLEKTSLINJE 040 

 

040. Gard Mortenson Vikesdal. Født ca. 
1523 på Fotland i Egersund. Han var gift to 

ganger; første gang med Ingeborg 

……….datter. Død ca. 1570 på Vikesdal. 

Etter hennes død giftet Gard Mortenson seg 
opp att med Eldri Olsdatter Fotland. Født ca. 

1542 i Egersund. Nevnt som enke i 1617 og 

1635. Hun var datter av Oluf Jonson, 
sogneprest i Egersund, og hustru Helga 

Tollaksdatter Årstad. Sogneprest Oluf 

Jonson var sønn til Jon Guttormson, biskop i 

Stavanger, og hustru Anna Eriksdatter Orm.  

Gard Mortensen Vikesdal er ane nr. 040 på  



slektslinje 039 på herværende dokument. 

Gard Mortenson nevnes i 1563 som oppsitter, 

gårdbruker og selveier på Vikesdal. Han hadde 
sammen med broren Bjørn Mortenson odel på 

gården Fotland i Egersund.  

Eldri Olsdatter Fotland og sønnen Villas 
Gardson nevnes i 1617 som eiere av jordgods 

på Haga i Sola. Gården Haga hadde i tidligere 

generasjoner tilhørt adelsslekten Orm.  

Gard Mortenson må ha vært betydelig eldre 
enn sin andre hustru Eldri Olsdatter, for det var 

nok rundt 20 års forskjell på dem i alder. Gard 

hadde tre sønner, Morten, Lars og Villas. Det 
tyder sterkt på at de to eldste sønnene av Gard 

er med hans første hustru, mens yngstesønnen 

er med hans andre hustru. 
 

041. Morten Gardsen Røysland. Født ca. 

1545 (på Vikesdal i Bjerkreim). Død ca. 1635 

på Søre Røysland i Bjerkreim. Han var gift 
med Gjertrud Torjusdatter Friestad. Nevnt i 

1617 og da hadde hun odel i gården Friestad i 

Ogna. Hun var datter av Torjus Friestad og 
hustru, men hennes navn er ukjent. Det er mye 

som tyder på at Gjertruds mor hadde deler av 

sin slekt på gården Tengs i Egersund. 

Morten Gardsen Røysland var gårdbruker og 
oppsitter. Familien bodde på Søre Ryøsland, 

gnr. 73, i Bjerkreim. 

 
042. Peder Mortensen Røysland. Født ca. 

1592 på Søre Røysland i Bjerkreim. Død i 

oktober 1665 på Bjerkreim i Bjerkreim. Han 
var gift to ganger; første gang med Helga 

Tollefsdatter Orrestad. Født på Orrestad 

Helleland. Død ca. 1644 på Bjerkreim i 

Bjerkreim. Hun var datter av Tolleiv 

Gjermundson Orrestad (-1634) og hustru 

………. Håversdatter Orrestad. Etter Helgas 

død giftet Peder seg oppatt med Birgitte 

Torgersdatter Dybing. Født på Dybing i 

Heskestad. Nevnt 7.11.1665 og 31.1.1666 på 

Bjerkreim i Bjerkreim. Hun var datter av 
Torger Olsen Dybing (-1644) og hustru, men 

hennes navn er ikke kjent.  

Peder Mortensen Røysland og hans husstand 

bodde på Røysland i Bjerkreim frem til 1626. 
Familien flyttet da til gården Bjerkreim i 

samme sogn. Peder Mortensen var 

lagrettemann flere ganger i årene 1622-1633. 
Han var lensmann i Bjerkreim i årene 1635-

1658. På Bjerkreimgården leide Peder 

Mortensen jord som tilhørte ”den lærde skolen 

i Stavanger. I tillegg til leiebruket satt han med 
et jordgods på gården Vinningland. 

Etter Peders død kom det til en bitter uenighet 

mellom barna hans av første ekteskap og hans 

andre hustru Birgitte Torgersdatter, som han 
ikke hadde barn med. Uenigheten endte med 

rettssak den 7.11.1665. Birgitte hadde fått flere 

tilbud om forlik fra sine stebarn, men selv ikke 
et tilbud om egen gård på Vinningland fikk 

henne til å endre syn. Hun skulle bo på gården 

Bjerkreim; det var hun fast bestemt på.  

 
043. Gjertrud Pedersdatter Bjerkreim. Født 

1627 på gården Bjerkreim i Bjerkreim. Død 

rundt 6.4.1715 på Nedre Hetland i Helleland, 
88 år gammel, gravlagt 14.4.1715. Hun var gift 

med Tore Olsen Hetland. Født 1620 på Nedre 

Hetland i Helleland. Død før 28.9.1666 på 
Nedre Hetland, skifte 28.9.1666 på Nedre 

Hetland. Han var sønn til Ola Sveinsen Nedre 

Hetland (nevnt 1617-1665) og hustru 

Ingeborg Karlsdatter Hove (nevnt 1665).  
Lensmannsdattera Gjertrud Pedersdatter giftet 

seg med lensmannen i Helleland, og hun ble 

dermed innen sin sosiale stand.  
Tore Olsen Hetland var lagrettemann på tinget 

9.11.1658 og fra 9.3.1659 er han nevnt som 

lensmann. I juli 1664 var Tore Olsen i rettsak 

mot broren Ivar Hetland om hvem av dem som 
hadde åsetesretten til en gårdspart i Nedre 

Hetland som hadde tilhørt deres far. Som 

eldstesønn vant Tore frem med sin sak og 
kunne gjøre krav på åsetesretten. Broren Ivar 

ble dømt til å måtte forlate gården på fastsatt 

flyttedag – ”faredagen”. Tore Olsen satt fra da 
av med odelen på Nedre Hetland. Gården 

lensmannsgård, og i 1661 nøt oppsitteren visse 

skattefordeler som lensmann. Ved 

buskapstellingen i 1658 var det følgende 
besetning på gården Nedre Hetland: 1 hest, 24 

kyr, 40 sauer og 5 geiter.  

 
044. Guri Toresdatter Hetland. Født 1645 på 

Nedre Hetland i Helleland. Nevnt 87 år 

gammel i 1732. Hun var gift med Sigbjørn 

Asbjørnsen Dranga. Født 1638 på Dranga i 

Helleland. Død før 1711 på Dranga. Han var 

sønn til Asbjørn Torbjørnsen Dranga (1612-

1684) og hustru Helga Sigbjørnsdatter 

Røydland (1619-). 

Guri Toresdatter nevnes i 1711 som den ene av  

de tre oppsitterne på Dranga. Levekårene på 
gården må ha blitt betydelige dårligere i årene 

1711-1713, for i 1713 ble det opplyst at Guri 

Toresdatter ikke lenger klarte gårdsdriften.  

Sigbjørn Asbjørnsen Dranga nevnes fra 1661 
som oppsitter på Dranga, og han satt også med 



odel i gården. Sigbjørn Asbjørnsen nevnes som 

soldat i tjeneste i 1673, og i årene 1689-1701 

var han lagrettemann. Han var også gårdbruker 
og selveier. Den 22.3.1690 ble det tinglyst et 

skjøte hvor Sigbjørn Asbjørnsen selger en 

gårdspart i Nedre Hetland til Tollef Knudsen 
Hetland. Familien bodde på Dranga, gnr. 42 

(1955) i Helleland.  

Sigbjørn Asbjørnsen Dranga er ane nr. 044 

på slektslinje 039 på herværende dokument. 
 

 

SLEKTSLINJE 050 
 

024. Sven II. Estridsson. Født 1019. Død 

1074. Han var gift med Gunhild ………. 
Da Sven Estridsson var i begynnelsen av 

tjueårene var det den norske kongen Magnus 

den gode Olavsson, sønn til Olav den hellige, 

som satt med makten i Danmark. Magnus den 
gode Olavsson utnevnte Sven Estridsson til jarl 

over Danmark, men samarbeidet mellom dem 

ble etter hvert dårligere. Sven Estridsson ble 
snart leder for en gruppe som motsatte seg det 

norske overherredømmet. Til slutt brøt det ut 

full krig mellom Norge og Danmark. Magnus 

den gode druknet ved et ulykkestilfelle på 
Sjælland i 1047, men dennes farbror Harald 

Hardråde Sigurdsson, sønn til Sigurd Syr, 

fortsetter krigen mot Danmark frem til 1064. 
Sven Estridsson var konge i Danmark fra da 

kong Magnus falt i 1047 og frem til 1074.  

Sven Estridsson gjennomførte en 
nyorganisering av Danmarks kirke, og en ny 

stiftsinndeling. Han var også tilhenger av at et 

erkebiskopdømme skulle opprettes. Sven 

Estridsson hadde mange uekte barn, hvor flere 
av sønnene ble konger. 

Sven II. Estridsson er også ane nr. 024 på 

slektslinje 001 under slekten Klungland i 

Helleland, dokument nr. 117 i mappe nr. 

101-120. 
 
Barn: I. Harald III. Hen Svensson, født ca. 

1041, konge i Danmark i årene 1074-1080. 

II. Knud IV. den hellige Svensson, født ca. 

1043, konge i Danmark i årene 1080-1086. 
III. Sigrid Svensdatter, født ca. 1045, dansk 

prinsesse, gift med Godskalk, drept under et 

hedensk opprør i juni 1066. 
IV. Benedikt Svensson, født ca. 1049, dansk 

prins, død 1086. 

V. Oluf I. hunger Svensson, født ca. 1052, 

konge i Danmark i årene 1086-1095. 
VI. Svend d.e. Svensson, født ca. 1054, dansk  

prins, død 1097. 

VII.  Erik I. Eiegod Svensson, født 1056, død 

10.07.1103 på Kypros.  
VIII. Magnus Svensson, født ca. 1059, dansk 

prins. 

IX. Svend d.y. Svensson, født ca. 1061, dansk 
prins, død 1104. 

X. Niels Svensson, født ca. 1064, konge i 

Danmark i årene 1104-25.6.1134, gift med 

Margrethe Fredkulla, svensk prinsesse og 
enke etter Norges konge Magnus Barfot 

Olavsson (1073-24.08.1103), datter av 

Sveriges konge Inge Stenkildsson. Kong Niels 
Svensson og dronning Margrethe hadde 

sønnene Inge Nielson og Magnus Nielson  

(1106-1134), død på samme tid som faren. 
 

025. II. Knud IV. den hellige Svensson. Født 

ca. 1043. Død 1086. Han ble i 1082 gift med 

Edel ……….datter. 
Knud II. var konge i Danmark i årene 1080-

1086. 

 
026. Ingrid Knutsdatter, dansk prinsesse.  

Hun var gift med Folke Digre Ingvaldson.  

Folke Digre er ættefaren til den svenske 

”Folkungætta”. Dette er kongeætten, som i 
følge den svenske historikeren Johannes 

Messenius (død 1636), satt med makten i 

Sverige i årene 1250-1364. Massenius nevner 
også at ”Folkungætten” satt med kongemakten 

i Norge i årene 1319-1387 og i Danmark i 

årene 1376-1387. Det har til tider også vært 
diskusjoner blant svenske historikere om Folke 

Digre er den virkelige ættefaren til denne 

dynastiske skandinaviske ætten.  

 
027. Bengt I. Folkeson. Han var gift med 

………. Ulfsdatter. Bengt I. Folkeson tilhørte 

den svenske makteliten på 1100-tallet.  

 

028. Magnus I. Bengtson Minneskjold. Han 

var gift med Ingrid Ylva. 

Magnus I. Bengtson Minneskjold er også 

ane nr. 028 på slektslinje 054 på herværende 

dokument. 
Magnus I Bengtson nevnes på 11- og 1200-
tallet. Han var en mektig jarl og hadde store 

jordeiendommer i Östergötland. Slektens 

residens lå ved kirken i Bjälbo i Östergötland.  
 

029. ……….. Magnusdatter. Hun var gift 

med Sigtrygg Bengtson. Nevnt 1219 som eier 

av et segl med et heraldisk kristent våpen. 

……….. Magnusdatter er også ane nr. 029  



på slektslinje 051 på herværende dokument. 
Barn: I. Karl Sigtryggsson, svensk adelsmann 

på 1200-tallet. 

II. Hafrid Sigtryggsdatter. 

 

030. II. Hafrid Sigtryggsdatter. Hun var 
visstnok gift, men ektemannens navn er ukjent.  

 

031. Bengt II. Hafridson (Lejon). Han var 

gift, men hustruens navn er ukjent.  
Bengt II. Hafridson var lagmann i 

Vestergötland 

032. Brynjulf Bengtsson. Han var gift med 
Ingegerd Svantepolksdatter.  

Brynjulf Bengtsson var svensk adelsmann.  

Ingegerd Svantepolksdatter er ane nr. 031. 

I. på slektslinje 001 under slekten 

Klungland i Helleland, dokument nr. 117 i 

mappe nr. 101-120. 

 

 

SLEKTSLINJE 051 

 
029. ……….. Magnusdatter. Hun var gift 

med Sigtrygg Bengtson. Nevnt 1219 som eier 

av et segl med et heraldisk kristent våpen. 

……….. Magnusdatter er også ane nr. 029 

på slektslinje 050 på herværende dokument. 
Barn: I. Karl Sigtryggson, svensk adelsmann. 

II. Hafrid Sigtryggsdatter. 

 

030. I. Karl Sigtryggson. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent.  
Karl Sigtryggson var svensk adelsmann og 

levde på 1200-tallet. 

 

031. Ulf Karlson Lejon. Han var gift, men 
hustruens navn er ukjent. 

Ulf Karlson Lejon var en mektig svensk 

adelsmann på slutten av 1200-tallet. 

 

032. Margareta Ulfsdatter. Hun var gift med 

Gudmar Magnusson Hjorthofud. Han var 
sønn til Magnus ……….son.  

Gudmar Magnusson Hjorthofud var lagmann i 

Vestergötland, og levde tidlig på 1300-tallet. 

Barn. I. Ulf Gudmarson Lejon, ridder, død 
1344, gift med Birgitta Birgersdatter (den 

hellige Birgitta). 

II. Katarina Gudmarsdatter Lejon, ugift 
svensk adelskvinne. 

III. Magnus Gudmarson, gift med Katarina 

Birgersdatter, hun var søster til Birgitta 

Birgersdatter (den hellige Birgitta). 
Brødrene Ulf og Magnus var altså gift med  

hver sin datter av den mektige adelsmann og 

lagmann i Uppland Birger Person og dennes 

andre hustru Ingeborg Bengtsdatter Lejon. 
 

033. I. Ulf Gudmarson Lejon. Død 12.2.1344 

i cistercienserklosteret i Alvastra. Han giftet 
seg i 1316 med den da 13 år gamle Birgitta 

Birgersdatter (den hellige Birgitta). Født 1302 

i Uppland. Død 23.7.1373 i hjemmet sitt ved 

Piazza Farnese i Roma, kanonisert 7.10.1391, 
helgenskrinet med den helliges levninger er 

plassert i Vadstens klosterkirke i Sverige. 

Hun var datter av lagmann i Uppland Birger 

Person og dennes andre hustru Ingeborg 

Bengtsdatter Lejon.  

Birgitta Birgersdatter er ane nr. 040 på 

slektslinje 052 på herværende oppsett. 
Ulf Gudmarson var lagmann og maktsenteret 

hans lå på Ulvåsa i nærheten av den store 

innsjøen Vättern. I 27 år var Birgitta 
gardskjerring og lagmannskone på Ulvåsa. 

Året 1330 var et merkeår i Ulfs og Birgittas 

ekteskap. Ulfs maktposisjon i den svenske 
kongelige råd hadde gitt han en ny posisjon og 

Ulf hadde blitt lagmann i nabofylket Närke. 

Familien flyttet ikke fra Ulvåsa og derfor måtte 

den nå aldrende Ulf pendle mellom hjemstedet  
og administrasjonsbygget i Närke.  

Det tyder på at det var på den tiden at Ulf fikk  

pant i slottet i Vadstena og det var i Vadstena 
at Birgitta senere, med pavens velsignelse, 

grunnla et nonnekloster. ”Det var Kristus selv 

som hadde diktert henne hvilke regler som 
skulle gjelde i det nye Birgitinerklosteret”. 

Birgitta Birgersdatter hadde helt siden tidlig i 

barndommen hatt flere samtaler med Kristus. 

Hennes dypt religiøse liv og levnet gjorde 
henne til en gudfryktig hustru for Ulf, men 

samtidig måtte også denne da Sveriges 

mektigste mann underlegge seg de leveregler 
som Kristus hadde gitt Birgitte.  

Birgitte hadde fått beskjed fra Kristus om at 

hun og ektemannen Ulf måtte reise til den 
hellige staden Santiago di Compostela i 

nordvest Spania. Før reisen hadde Birgitta klart 

å overtale den aldrende ektemannen om at han 

skulle vise avholdenhet og ikke drikke seg full 
på rasteplassene langs reiseruten.  

Under reisen til Spania ble Ulf syk; han kom 

seg hjem til Sverige men døde kort tid etter. 
Ulfs posisjon blant den svenske makteliten 

hadde ført Birgitta i kontakt med mektige 

personer, både innenfor embetsstanden, hos 

adelsmennene og ikke minst blant kirkens 
mektige menn. Men livet som lagmannskone 



hadde også vist Birgitta en del av et annet 

svensk samfunn; nemlig hvordan livet hos 

bondestanden var. Hun hadde sett hvordan 
hennes mann og resten av makteliten plyndret 

bondestanden med skatter og avgifter. Dette 

var langt fra det Kristus hadde fortalt henne om 
hvordan ”nesten” skulle behandles. 

Ikke mange dagene etter Ulfs død kastet 

Birgitta ringen som Ulf hadde gitt henne. For 

henne var det et bånd til den makteliten som 
hun på mange måter ønsket seg vekk fra, for 

fra da av skulle hun kun tjene en makt – og det 

var den romerskkatolske kirken. Hun så på 
Kristus som sin ”brudgom” og samtalte mer og 

mer med ham i drømmene sine. 

Etter hvert ble hun så skriftlærd at hun leste 
sine tekster for både verdslige og geistlige 

ledere, og til og med for paven. Da 

Svartedauden raste som verst i Europa i 1349 

skrev Birgitta til paven at han skulle være  
fredsmekler mellom England og Frankrike.  

25. november 1371 startet Birgittas 

pilegrimsreise fra hennes bopel i Roma og til 
Jerusalem. Det var en reise som ”Kristus” 

hadde beordret henne til, og i mai 1371 hadde 

hun mottatt følgende beskjed: ”Gjør deg klar 

til å reise til Jerusalem og besøk graven min og 
andre hellige steder”. ”Du skal dra fra Roma 

når jeg sier i fra”. På reisen til Jerusalem hadde 

Birgitta også med seg barna Katarina, Karl og 
Birger. Reisen startet bra, men Karl, den 

kjæreste sønnen hennes, hadde mer verdslige 

lyster enn resten av sine søsken. Han rotet seg 
bort i med den løsaktige dronning Johanna i 

byen Neapel og siden døde kort tid etter. Hans 

kommende død hadde mora allerede fått 

beskjed om fra ”Kristus”. Siden Karl hadde 
begått en så stor synd å falle for livets 

kjødelige lyster var det ikke så vanskelig for 

Birgitta å forstå hvorfor døden ble hans straff. 
Før denne episoden mellom Karl og 

dronningen hadde han allerede blitt syk og sett 

med fornuftens øyne var det nok ikke uventet 
at han led av en dødelig sykdom. 

Resten av følget nådde frem til Jerusalem og 

Birgitta fikk et kraftig syn av både jomfru 

Maria og Kristus, som også talte til henne. Selv 
om Birgitta hadde valgt Kristus som sin 

”brudgom” gikk selv ikke hun klar av sykdom 

under reisen til Jerusalem. Hun kom seg hjem 
til klosteret i Roma, men døde kort etter. 

Birgitta Birgersdatter hadde fått i gang sin 

egen klostertradisjon; det var Vadstena kloster 

i Sverige og Birgitinerklosteret i Roma. På 
1400-tallet ble det etablert birgitinerkloster 

over det meste av Europa, og nordøst for 

Firenze ligger byen St. Brigida, som er oppkalt 

etter ”den hellige Birgitta”. I Stavanger 
domkirke ble det laget et alter, Birgitta-alteret, 

som knyttes til ”den hellige Birgitta”. 

Barn: I. Märta (Margareta) Ulfsdatter 

Lejon, født 1320, gift med Knut Algotson.  

II. Gudmar Ulfson, født 1322. 

III. Ingeborg Ulfsdatter, født 1324. 

IV. Karl Ulfson, født 1326, død av sykdom i 
desember 1371. 

V. Katarina Ulfsdatter, født 1332, gift med  

adelsmannen Eggard van Küren, død før 1371. 
Katarina nevnes i 1371 da hun sammen med 

moren og brødrene Karl og Birger forlot 

Roma for å reise til Jerusalem. Katarina fulgte 
i sin mors fotspor, og hun ble også den første 

abbedisse i Vadstena kloster. 

VI. Birger Ulfson, født 1334, nevnt 1371 da  

han var med sin mor på ferden til Jerusalem. 
VII. Bengt Ulfson, født 1336. 

VIII. Sisilia Ulfsdatter, født 1338. 

 

034. I. Märta (Margareta) Ulfsdatter Lejon. 
Født 1320 i Sverige. Død før 1371 i Norge. 

Hun to ganger; første gang med Sigvid 

Ribbing i Halland. Etter hans død giftet hun 
seg oppatt i 1354 gift med enkemann Knut 

Algotson Lejon (Løve). Født ca. 1318 i 

Sverige. Død etter 1394 i Sverige. Han hadde i 
sitt første ekteskap været gift med Ingegerd 

Magnusdatter. Død ca. 1350 i Sverige (død 

som følge av Svartedauden).  

Knut Algotson Lejon (Løve) er ane nr. 033. 

III. på slektslinje 001 under slekten 

Klungland i Helleland, dokument nr. 117 i 

mappe nr. 101-120. 
Knut Algotson var svensk ridder, og bror til 

den kjente svenske hertugen Bengt Algotson 

Griphovud. Bengt hadde stor godvilje hos den 
norsk-svenske kongen Magnus Eriksson 

(1316-1374); det var et vennskap mellom dem 

som sannsynligvis utviklet seg til et seksuelt 
forhold, og kongen fikk derfor tilnavnet Smeik. 

Som følge av dette forholdet fikk Bengt stor 

innflytelse over riksstyringen, men dette gav 

ham ikke bare venner. En av dem som fór med 
mest sladder om kongens privatliv var ingen 

ringere enn den hellige Birgitta. Om hennes 

påstander var sanne eller oppdikta løgn har det 
vært tvil om i ettertid.  

Da kong Magnus overlot styringen av Norge til 

den yngre sønnen sin, Håkon Magnusson, ble 

den eldste sønnen, Erik Magnusson, svært 
misunnelig. Stormennene i Sverige støttet Erik, 



og det ble åpen strid mellom far og sønn. 

Under denne heftige striden rømte Bengt 

Algotson til Danmark i 1356, mens broren, 
Knut Algotson, dro omtrent samtidig til Norge. 

Bengt vendte tilbake til Sverige omtrent tre år 

senere, men det varte ikke lenge før han ble 
drept av svenske stormenn.  

Da Knut rømte til Norge var han gift med 

enken Märta Ulfsdatter Lejon og de ble 

værende lenge i sitt nye hjemland, hvor de 
siden bosatte seg, men etter hustruen død reiste 

Knut tilbake til Sverige cirka 1375. Det er 

uklart hvor de slo seg ned i Norge, men det er 
særlig to distrikter som stikker seg frem; det 

ene er på Østlandet nær svenskegrensen, eller i 

Ryfylkedistriktet i Rogaland. På førstnevnte 
sted hadde de flere store eiendommer, men på 

sistnevnte sted ble tre av deres døtre gift, og 

dette området i Norge var lengst borte fra 

krigshandlingene hvor de i tillegg kunne de 
følge seg nokså trygge. 

 

 

SLEKTSLINJE 052 

 

029. II. Sigurd Rise Haraldsson. Konge i 

Norge ca. 900. Han var sønn av Harald 
Hårfagre Halvdansson, i dennes ekteskap med 

Snefrid Svåsedatter. Hun var datter av Svåse  

på Tofte i Oppland. 

Sigurd Rise Haraldsson er også ane nr. 029.  

II. på slektslinje 005 på herværende 

dokument. 
 

030. Halvdan Sigurdsson. Nevnt 960. 

 

031. Sigurd Syr (Svin) Halvdansson. Han var 
Opplandshøvding - som bar kongenavn - og 

var konge på Ringerike på begynnelsen av 

1000-tallet. Død 1018. Sigurd Syr var gift med 
Aasta Gudbrandsdatter, av høvdingeætt på 

Opplandene. Hun var enke etter Harald 

Grenske Gudrødsson, og de hadde sønnen 
Olav "den hellige" Haraldsson. Aasta 

Gudbrandsdatter var født i 970, og døde i 

1020. Sigurd Syr og Aasta hadde barna 

Guttorm, som var eldst, Gunnhild, Halvdan, 
Ingerid og Harald. Datteren Gunnhild ble gift 

med Kjetil Kalv på Ringnes, og de fikk 

datteren Sigrid Kjetilsdatter, som ble gift med 
Eindride Einarsson, sønn til Einar 

Tambarskjelve. Gunnhild Sigurdsdatter og 

Kjetil Kalv hadde også sønnene Guttorm 

Gunnhildsson og Finn Gunnhildsson.  
Halvdan Sigurdsson fikk datteren Bergljot,  

som ble gift med Finn Arnesson på Austrått.  

Ingerid Sigurdsdatter var gift med Nevstein 

Bårdsson, nevø til Brynjulv Ulvalde på 
Vättlanda i Skee i Bohuslän, og de ble 

foreldrene til Gudrun Nevsteinsdatter (en 

frenke til kong Olav den hellige), som ble gift 
med Skule Tostensson "Kongsfostre", som er 

stamfar til ætten Rein i Trøndelag. 

Sigurd Syr bodde på gården Bønsnes i Hole på 

Ringerike. Han var en fredsommelig mann og 
likte best å stelle gården, derav kommer navnet 

Syr. Som person var han visstnok en  

forstandig, sindig og måteholden mann. 
 

 
Symbol på hedensk og kristen tro. Kristendommen 

ble innført i Norden rundt 995. Men det var etter 

den tid, og i en lang periode fremover, også de som 
fremdeles dyrket de gamle hedenske ritualer. 

 

032. Harald Hardråde Sigurdsson.  Født  

1015. Død 25.9.1066, da han falt i slaget ved 
Stamford Bru, 51 år gammel. Harald Hardråde 

var konge i årene 1047-1066. Han var halvbror 

til kong Olav den hellige. Harald Hardråde 

Sigurdsson var gift to ganger. Første gang med 
Ellisiv, datter av den gardarikske storfyrsten 

Jaroslav. Annen gang med Tora 

Torbergsdatter, datter av Torberg Arnesson 
av Arnung-ætten på Giske og hustru Ragnhild 

Erlingsdatter, datter av Erling Skjalgsson. 

Harald Hardråde fikk to sønner i siste 

ekteskap. Den eldste het Magnus og den yngste 
Olav (Kyrre). Sagaen forteller at kong Harald 

Hardråde var herskesyk, noe som økte etter 

hvert som han fikk større makt i landet. Det 
gikk til sist ille for de som talte ham imot - 

eller la frem saker han ikke likte. Derfor fikk 

han snart tilnavnet Hardråde. Det heter seg 
også at han og halvbroren kong Olav den 

hellige hærtog træller i sine kriger. 

Som halvvoksen (ca. 15 år) hadde Harald  



Hardråde vært med i slaget på Stiklestad - i år 

1030. Etter nederlaget rømte han østover 

sammen med noen venner. Fra Sverige dro han 
videre til Gardarike, hvor Jaroslav var 

storfyrste. Der gikk han noen år i krigstjeneste. 

Men denne tjenesten ser det ikke ut til at han 
var fornøyd med, for noen år senere dro han 

videre til Miklegard (Konstantinopel), for å gå 

inn i væringekorpset hos den greske keiser. 

Denne "fremmedlegionen" i Byzants - 
nordboernes Miklegard - var blitt dannet kort 

tid i forveien - av den kraftfulle greske keiser 

Basilios II., til bruk både som livvakt i 
hovedstaden og til krigene mot bulgarerne. 

"Fremmedlegion" bestod for det meste av 

svensker fra Gardarike og Sverige. Bare en og 
annen skjellen gang har eventyrlystne 

nordmenn og islendinger våget seg til å gå i 

denne tjenesten.  

Harald Hardråde fór vide omkring i de 
forskjellige krigene, og samlet seg etterhvert 

store rikdommer, noe som førte til at han fikk 

kongsdatteren Ellisiv (Elisabeth), datter av 
kong Jaroslav i Holmgard, med seg til Norden. 

Samme vinteren giftet Harald Hardråde seg 

med henne, som ble hans dronning. Ellisivs 

morfar var sveakongen Olav Svenske. 
Dronning Ellisiv og Harald Hardråde fikk 

døtrene Maria og Ingegjerd. Datteren Maria 

døde forøvrig på samme tid - samme dag - som 
sin far. Harald Hardråde hadde med seg store 

rikdommer til landet fra oppholdet i Byzants. 

Det var Harald Hardråde Sigurdsson som  
grunnla Oslo i 1048. 

En av Harald Hardrådes viktigste menn var 

Håkon Ivarsson Jarl på Opplandene, en 

dattersønn til Håkon Ladejarl. Håkon Ivarsson 
ble gift med Ragnhild Magnusdatter, datter av 

Magnus den gode Olavsson. De fikk sønnen 

Ivar Håkonsson (Sudrheim), født ca. 1070, 
som bodde på Sudrheim (Sørum på Romerike). 

 

033. Olav Kyrre (Bonde) Haraldsson. Født 
ca. 1050. Død 23.9.1093, på en av sine mange 

storgårder, Haukbø, nå Håkeby i Tanum, nord i 

Bohuslän. Han ble gravlagt i Kristkirken i 

Nidaros, som han hadde bygd. Han var konge i 
årene 1067-1093, i 26 år. Olav Kyrre var en 

vennlig konge, og landet steg i rikdom og 

glans under hans styringstid. Han fikk med sin 
frille Tora Joansdatter (Arnesdatter) sønnen 

Magnus Barfot. Olav Kyrre ble i 1070 gift med 

Ingerid, datter av kong Sven Estridsson av 

Danmark og ukjent frille. Giftemålet var en del 
av en fredsavtale, men de fikk ingen barn  

sammen. 

Olav Kyrre lærte seg å skrive og å lese, samt 

latin og var nesten prestelært, slik at han under 
gudstjeneste kunne assistere presten ved 

alteret. Olav Kyrre var en av Norges beste 

konger. Det var fred og ro i landet - visstnok 
gjorde kristendommen gjorde folk mildere. 

Trellene fikk etter hvert friheten igjen, og da 

trelldommen opphørte lønte det seg ikke lenger 

å fange folk - for ingen ville kjøpe dem. Særlig 
handelen med utlandet økte under fredstiden til 

Olav Kyrre. Han grunnla Bergen (Bjorgvin) i 

1070, som snart ble den største handelsplassen 
i Norge. 

På Olav Kyrre sin tid begynte den "ville 

vikingtiden" å stilne, og innflytelsen fra 
europeisk kultur gjorde seg mer gjeldende. 

Den gamle krigerhirden var falt ved Stamford 

bru, og den nye hirden ble mer et prakthoff - 

som ute i Europa. 
Han gjorde forandringer på sine hus - ildstedet 

ble flyttet fra midtgulvet, bort til et hjørne, og 

ovner kom i bruk. Gulvet ble steinlagt og 
"halm ble lagt på både sommer og vinter", 

fortelles det. Gluggene ble flyttet lenger ned på 

veggen, og snart ble det satt glass i dem. 

Klesdraktene begynte å få utenlandsk 
påvirkning - som prakthoser (lange sokker), 

med mange og store rynker om benet. Noen 

spente gullringer om leggene. Andre hadde 
side kofter, som var utskåret i siden og tilsnørt 

med pyntebånd, og ermene - som var fem alen 

lange - var så trange at en måtte dra dem på 
med særskilte bånd, og rynke dem helt opp til 

skulderen. Det ble også brukt høye sko - som 

overalt var sydd med silke - noen ganger også 

besatt med gull. Et bevis på større makt og 
velstand var det at kong Olav Kyrre økte tallet 

på hirdmenn fra 60 til 120. Han hadde 60 menn 

til et slags vakt- og politikorps og 60 huskarer. 
I Olav Kyrres tid ble Norge delt i faste 

bispedømmer, med faste bispeseter i Nidaros, i 

Oslo og på Selje. Det var også under hans tid 
at Kristkirken i Bergen, senere Bergen 

domkirke, ble påbegynt. 

Nordmennene på Orknøyene og i Dublin hadde 

noen år tidligere fått opprettet faste bispeseter, 
og kirker var blitt oppført. Nå ble det opprettet 

et fast bispesete på Island, og en domkirke ble 

bygd på gården Skålholt. 
Kong Olav Kyrre skal ha vært høy og velvokst, 

men ikke så høy som sin far. Folket mente at 

de aldri hadde sett en mann som så mer fager 

eller majestetisk ut.   



034. Magnus Barfot Olavsson.  Født 1073, 

oppvokst i hirden til sin far. Magnus Barfot 

døde den 24.8.1103, i Irland. Han var konge i 
Norge i tidsrommet 1093-1103. Han fikk visst 

tilnavnet Barfot mens han lå ute i vesterviking. 

Magnus og mange av hans menn begynte å 
bruke klesdrakten som var i vanlig bruk i 

Irland og Skottland, og gikk barbent på gatene 

med korte kjortler og kapper. 

Magnus Barfot var gift med Margret 

Ingesdatter av Sverige, datter av 

svenskekongen Inge Stenkildsson. Dette 

giftemålet var en del av en fredsavtale mellom 
Norge og Sverige. De ble gift høsten 1101 i 

Konghelle ved Gøtaelven. Margret Ingesdatter 

ble etter Magnus Barfots død gift med Niels 

Svensson (død 25.6.1134), sønn til 

danekongen Sven Estridsson, og de fikk 

sønnen Magnus den sterke. 

Kong Magnus Barfot hadde flere uekte barn 
før sitt ekteskap - som var barnløst. Sønnen 

Øystein var av "lite gjæv morsætt" (død 

21.8.1122, 33 år gammel - på gården Hustad i 
Romsdal), sønnen Sigurd (Jorsalfare) var ett år 

yngre, og moren var Tora. Den tredje sønnen 

Olav var mye yngre (død 1115), og hans mor 

var Sigrid Saxesdatter - kongens frille - datter 
av Saxe i Vik (Vik på Saksvik på Strinda). 

Magnus Barfot hadde også den uekte sønnen  

Harald Gille med en irsk eller suderøysk 
kvinne. Han hadde også sønnen Sigurd 

Slembe, hvis mor var Tora, datter til Saxe i 

Vik, og søster til Sigrid, som var mor til kong  
Olav Magnusson. 

Magnus Barfot delte regjeringsmakten ett års  

tid med fetteren Håkon Toresfostre 

Magnusson, som rådde over den nordlige delen 
av landet. Magnus Barfot var en krigersk 

konge, som hadde store planer ved bruk av 

våpenmakt. I begynnelsen av sin styringstid 
foretok han et tokt til øyene utenfor Skottland. 

Der tvang han den skotske kongen til å gi 

avkall på disse, og jarlene av Orknøyene og 
kongen av Suderøyene måtte hylle ham. Fra 

denne ferden kan man regne at Norge hadde 

varig herredømme over Suderøyene - som nå 

hørte til Norgesveldet i 168 år - frem til freden 
i Perth i 1266. I 1099 vendte kong Magnus 

tilbake til Norge, men sønnen Sigurd ble igjen 

- som høvding - på de norske øyene ved 
Skottland. Nå kom kong Magnus i krig med 

den svenske kongen Inge Stenkildsson, men 

det ble bare noen få sammenstøt - noe som 

ikke var til kong Magnus Barfot sin ære. Han 
sluttet et forlik med svenskekongen, og som en 

stadfestelse på freden giftet han seg med 

svenskekongens datter Marget. 

 

 
I 1103 foretok kong Magnus et nytt tokt til 

Suderøyene og Man - som nå hadde løsrevet seg. 

På hjemveien gikk han i land i Irland og herjet. På 

tilbakeveien til sine skip ble det norske hæren 

overfalt av irene, og felt mann etter mann etter et 

standhaftig forsvar. Kong Magnus ble stukket ned, 

først med ett spyd som gikk tvers gjennom det ene 

beinet og deretter med ett treff som drepte kongen.  

Slaget fant sted den 24. august 1103. 

 

035. Harald Gille (Gillekrist) Magnusson. 
Født ca. 1103, i Irland. Død 13.12.1136. 

Konge i Norge i årene 1130-1136. Han fikk 
med sin frille Tora Guttormsdatter, datter av 

Guttorm Gråbardes, sønnen Sigurd (Munn) 

Haraldsson. Harald Gille hadde også en ikke 
navngitt datter, som ble gift med Åle Ivarsson 

Varg, og de ble besteforeldre til Olav Ivarsson 

Mok, i Sørum på Romerike. 

Noe senere giftet Harald Gille seg med 
Ingerid, datter av Ragnvald Ingesson, sønn til 

kong Inge Stenkjellsson. Harald Gille og 

Ingerid fikk sønnen Inge (Krokrygg) 
Haraldsson (konge i Norge i årene 1136-1161).  

Dronning Ingerid hadde først vært gift med  

den danske prinsen Henrik Skadelår (Halte) 
Svendsson (død 1134), og med ham hadde hun 

sønnene Magnus (som ble konge i Sverige i 

årene 1160-1161) og Buris. Utenfor ekteskap 

hadde hun sønnen Orm (kongsbror), hvis far 
var Ivar Sneis. Hun ble senere, etter Harald 



Gilles død, gift med lendmann Ottar Birting, 

som var av stor trøndersk ætt. Ingerid ble etter 

Ottar Birtings død gift med Arne på Stårheim, 
fra Eid i Nordfjord. Med sistnevnte hadde hun 

barna: Inge, den senere baglerbispen Nikolas 

Arnesson i Oslo, Filippus i Herdla og Margret. 
Datteren Margret var gift to ganger, første 

gang med Bjørn Bukk, og etter hans død giftet 

hun seg med Simon Kåresson.  

Fra tidligere hadde Harald Gille sønnen 
Øystein (død 21.8.1157) - med den irske  

kvinnen Bjadok.  

 

 

Kirkeruin på Bratsberg i Gjerpen, 

borgerkrigshøvdingen Gregorius Dagssons 

hovedgård. Gregorius ble drept og brent av kong 
Øystein Haraldsson i 1156. Kirken på Bratsberg 

tjente som privat kapell for høvdingen og hans 

tallrike huskarer. 

 

 

Med en av sine friller hadde Harald Gille  

datteren Brigida (Birgitta). Hun ble først gift 
med Magnus Henriksson, sønn til Henrik 

Skadelår og dronning Ingerid. Etter at Magnus 

Henriksson var død giftet Brigida seg med 

folkungejarlen Birger Brosa. De fikk datteren 
Ingegjerd, som ble gift med svenskekongen 

Sverker Karlsson (konge i Sverige i årene 

1196-1210). Deres sønn var Jon (Johan) 
Sverkersson (konge i Sverige i årene 1216-

1222). 

Med en annen frille hadde Harald Gille 
datteren Maria, som ble gift med Simon Skalp 

Hallkjellsson, sønn til Hallkjell Huk Joansson, 

fra Møre (sønn til Joan Smørbalte). De fikk 

sønnen Nikolas Simonsson. 
Med enda en frille fikk Harald Gille datteren 

Margret, som ble gift med Jon Hallkelsson på 

Blindheim, bror til Simon Skalp Hallkjellsson.  

Harald Gille sverget ed på at han ikke skulle 

gjøre krav på kongedømmet så lenge Sigurd 

Jorsalfare eller dennes sønn Magnus levde. 
Men ikke lenge etter at Sigurd Jorsalfare var 

død brøt Harald Gille sitt løfte, og ville tvinge 

kong Magnus til å gi fra seg halve riket. Kong 
Magnus forsøkte siden å fordrive Harald Gille 

bort fra landet, men Harald Gille dro til 

Danmark, hvor han fikk hjelp - med både skip 

og folk - av Erik Emune. De dro til Bergen, 
hvor kong Magnus var blitt sviktet av sine 

menn, og tok ham til fange. Harald Gille holdt 

så stevne med sine menn, og forhandlet med 
dem om hva han skulle gjøre med den fangne 

kongen. Til sist ble de enige om å la ham få 

leve, men de skulle lemleste ham slik at han 
ikke lenger kunne tenke på å være konge. 

Kong Magnus ble nå overgitt til Harald Gilles 

treller. De stakk øynene ut på kong Magnus, 

hugg av ham den ene foten og kastrerte ham. 
Den stakkars kong Magnus - som bare var 20 

år - fór siden nordover til Nidaros - tok 

munkeklær, og gikk i Nidarholm kloster 
(1135). Han døde i 1139. 

Ikke lenge etter denne hendelsen dukket 

halvbroren til Harald Gille, Sigurd Slembe, 

opp i Bergen og krevde sin rett, men Harald 
Gille ville ikke vite noe av ham, og gav ordre 

om å drepe ham. Sigurd Slembe klarte å 

komme seg unna, men kort tid etter kom han 
tilbake til Bergen, hvor han drepte Harald Gille 

- som lå drukken - i seng hos sin frille Tora 

Guttormsdatter.  
 

036. Brigida Haraldsdatter. Hun var gift med 

Birger Brosa.  Død 1202. Svensk jarl med stor  

makt og innflytelse på slutten av 1100-tallet. 
 

037. Birger Skjenkar Birgerson. Svensk 

adelsmann på 1200-tallet. Han hadde en høyt 
aktet stilling, skjenkare (munnskjenk), ved det 

kongelige hoffet. Han var gift, men hustruens 

navn er ukjent. 
I historisk tradisjon skal Skjenkarætten ha vært 

en stormanns- eller adelsætt i Sverige på 11- 

og 1200-tallet. Den ble regnet for å være 

gjevere en den samtidige svenske Israelætten. 
Barn: I. Ingeborg Birgersdatter. 

II. Katrine Birgersdatter; hun var gift og 

hadde sønnen Peter. 
III. Birgitta Birgersdatter, gift med Peter 

Israelson. 

 

038. III. Birgitta Birgersdatter. Hun var gift 
med Peter (Per) Israelson. Han var sønn til 



Israel Andersson og hustru, men hennes navn 

er ukjent. 

Peter Israelson nevnes i 1269 som ”herre”, og 
han er også nevnt i 1274. 

Israel Andersson var sønn til Anders And til 

Mohammer. Denne familien tilhørte den 
daværende mektige Andætten i Sverige. 

 

039. Birger Person. Født ca. 1264. Død 1327 

på Finsta i Uppland. Han var gift to ganger; 
første gang med Kristina ……….. Etter 

hennes død giftet han seg opp att med 

Ingeborg Bengtsdatter Lejon. Hun var datter 
av Bengt III. Magnusson Lejon og hustru 

Sigrid den fagre ………...datter. 

Ingeborg Bengtsdatter Lejon er ane nr. 032 

på slektslinje 054 på herværende dokument. 

Birger Person var herre på Finsta og lagmann i 

Uppland. Han tilhørte den indre kretsen av de 

mektigste stormennene i Sverige. Som 
gravplass hadde han valgt seg plass inne i den 

da nye gotiske katedralen i Uppsala. 

 
040. Birgitta Birgersdatter (den hellige 

Birgitta). Født 1302 i Uppland. Død 23.7.1373 

i hjemmet sitt ved Piazza Farnese i Roma, 

kanonisert 7.10.1391, helgenskrinet med den 
helliges levninger er plassert i Vadstens 

klosterkirke i Sverige. Birgitta var 13 år 

gammel da hun i 1316 giftet seg med Ulf 

Gudmarson Lejon. Død 12.2.1344 i 

cistercienserklosteret i Alvastra. Han var sønn 

til Gudmar Magnusson Hjorthofud og 
hustru Margareta Ulfsdatter.  

Ulf Gudmarson Lejon er ane nr. 033. I. på 

slektslinje 051 på herværende dokument. 

Ulf Gudmarsons var lagmann og maktsenteret 
hans lå på Ulvåsa i nærheten av den store 

innsjøen Vättern. I 27 år var Birgitta 

gardskjerring og lagmannskone på Ulvåsa. 
Året 1330 var et merkeår i Ulfs og Birgittas 

ekteskap. Ulfs maktposisjon i den svenske 

kongelige råd hadde gitt han en ny posisjon og 
Ulf hadde blitt lagmann i nabofylket Närke. 

Familien flyttet ikke fra Ulvåsa og derfor måtte 

den nå aldrende Ulf pendle mellom hjemstedet  

og administrasjonsbygget i Närke.  
Det tyder på at det var på den tiden at Ulf fikk 

pant i slottet i Vadstena og det var i Vadstena 

at Birgitta senere, med pavens velsignelse, 
grunnla et nonnekloster. ”Det var Kristus selv 

som hadde diktert henne hvilke regler som 

skulle gjelde i det nye Birgitinerklosteret”. 

Birgitta Birgersdatter hadde helt siden tidlig i 
barndommen hatt flere samtaler med Kristus. 

Hennes dypt religiøse liv og levnet gjorde 

henne til en gudfryktig hustru for Ulf, men 

samtidig måtte også denne da Sveriges 
mektigste mann underlegge seg de leveregler 

som Kristus hadde gitt Birgitte.  

Birgitte hadde fått beskjed fra Kristus om at 
hun og ektemannen Ulf måtte reise til den 

hellige staden Santiago di Compostela i 

nordvest Spania. Før reisen hadde Birgitta klart 

å overtale den aldrende ektemannen om at han 
skulle vise avholdenhet og ikke drikke seg full  

på rasteplassene langs reiseruten.  

Under reisen til Spania ble Ulf syk; han kom 
seg hjem til Sverige men døde kort tid etter. 

Ulfs posisjon blant den svenske makteliten 

hadde ført Birgitta i kontakt med mektige 
personer, både innenfor embetsstanden, hos 

adelsmennene og ikke minst blant kirkens 

mektige menn. Men livet som lagmannskone 

hadde også vist Birgitta en del av et annet 
svensk samfunn; nemlig hvordan livet hos 

bondestanden var. Hun hadde sett hvordan 

hennes mann og resten av makteliten plyndret 
bondestanden med skatter og avgifter. Dette 

var langt fra det Kristus hadde fortalt henne om 

hvordan ”nesten” skulle behandles. 

Ikke mange dagene etter Ulfs død kastet 
Birgitta ringen som Ulf hadde gitt henne. For 

henne var det et bånd til den makteliten som 

hun på mange måter ønsket seg vekk fra, for 
fra da av skulle hun kun tjene en makt – og det 

var den romerskkatolske kirken. Hun så på 

Kristus som sin ”brudgom” og samtalte mer og 
mer med ham i drømmene sine. 

Etter hvert ble hun så skriftlærd at hun leste 

sine tekster for både verdslige og geistlige 

ledere, og til og med for paven. Da 
Svartedauden raste som verst i Europa i 1349  

skrev Birgitta til paven at han skulle være  

fredsmekler mellom England og Frankrike.  
25. november 1371 startet Birgittas 

pilegrimsreise fra hennes bopel i Roma og til 

Jerusalem. Det var en reise som ”Kristus” 
hadde beordret henne til, og i mai 1371 hadde 

hun mottatt følgende beskjed: ”Gjør deg klar 

til å reise til Jerusalem og besøk graven min og 

andre hellige steder”. ”Du skal dra fra Roma 
når jeg sier i fra”. På reisen til Jerusalem hadde 

Birgitta også med seg barna Katarina, Karl og 

Birger. Reisen startet bra, men Karl, den 
kjæreste sønnen hennes, hadde mer verdslige 

lyster enn resten av sine søsken. Han rotet seg 

bort i med den løsaktige dronning Johanna i 

byen Neapel og siden døde kort tid etter. Hans 
kommende død hadde mora allerede fått 



beskjed om fra ”Kristus”. Siden Karl hadde 

begått en så stor synd å falle for livets 

kjødelige lyster var det ikke så vanskelig for 
Birgitta å forstå hvorfor døden ble hans straff. 

Før denne episoden mellom Karl og 

dronningen hadde han allerede blitt syk og sett 
med fornuftens øyne var det nok ikke uventet 

at han led av en dødelig sykdom. 

Resten av følget nådde frem til Jerusalem og 

Birgitta fikk et kraftig syn av både jomfru 
Maria og Kristus, som også talte til henne. Selv 

om Birgitta hadde valgt Kristus som sin 

”brudgom” gikk selv ikke hun klar av sykdom 
under reisen til Jerusalem. Hun kom seg hjem 

til klosteret i Roma, men døde kort etter. 

Birgitta Birgersdatter hadde fått i gang sin 
egen klostertradisjon; det var Vadstena kloster 

i Sverige og Birgitinerklosteret i Roma. På 

1400-tallet ble det etablert birgitinerkloster 

over det meste av Europa, og nordøst for 
Firenze ligger byen St. Brigida, som er oppkalt 

etter ”den hellige Birgitta”. I Stavanger 

domkirke ble det laget et alter, Birgitta-alteret, 
som knyttes til ”den hellige Birgitta”. 

 

 
 
Den hellige Birgitta som ble stiftsmor til den 

svenske birgittinerordenen.   

 

 

SLEKTSLINJE 053 

 

029. III. Olav Geirstadalv Haraldsson. Han 
ble i 934 drept av den maktsyke halvbroren 

Eirik Blodøks Haraldsson som faren hadde 

utnevnt til overkonge i Norge.  

Olav Geirstadalv Haraldsson er også ane nr. 

029. III. på slektslinje 005 på herværende 

dokument. 
Olav Geirstadalv var sønn av Harald Hårfagre i 
dennes ekteskap med Svanhild 

Øysteinsdatter, som var datter av Øystein 

jarl. Olav Geirstadalv hadde helsøsknene 

Bjørn Farmand og Ragnar Rykkel 

Haraldsønner, og han var sammen med fire 

av sine hel- og halvbrødre, blant dem også 

Bjørn Farmand, underkonge i Vingulmark, 
Romerike, Vestfold og Telemark. Olav 

Geirstadalv overtok riket i Vestfold etter Bjørn 

Farmands død, og Olav ville hevne drapet på 
helbroren, men det var ikke så enkelt ettersom 

faren, kong Harald, støttet morderen Eirik 

Blodøks. Dermed fikk Eirik den nødvendige 

støtten for å nedkjempe de av sine halvsøsken 
som ikke ville akseptere hans makt som 

overkonge. Olav hadde tatt hånd om Bjørns 

sønn Gudrød, og denne vokste opp sammen 
med hans egen sønn Tryggve slik at disse var å 

regne som fosterbrødre. Begge ungguttene  

hadde gode evner og stort pågangsmot.  

Da innbyggerne i Viken (Osloområdet) fikk 
underretning om at hordalendingene hadde tatt 

kong Eirik til overkonge, tok de kong Olav 

Geirstadalv til konge i Viken, og han godtok 
deres valg. Dette var ikke i samsvar med kong 

Haralds avgjørelse om hvem som skulle være 

overkonge, og dermed ble kongevalget i Viken 
heller ikke akseptert av kong Eirik Blodøks 

som året etter farens død rustet ut en større 

hærstyrke og drog mot Østlandet. Det kom til 

et større slag mellom halvbrødrene i Tønsberg, 
hvor kong Eirik seiret og kong Olav falt.  

 

030. Tryggve Olavsson. Død 963. Han var gift 
med Astri Eriksdatter. Født ca. 940 på 

Obrestad på Jæren i Rogaland. Hun var datter 

av Eirik Bjodaskalle på Obrestad i Rogaland.   
Tryggve Olavsson var større og sterkere enn 

noen annen ungdom i distriktet der han vokste 

opp, men han var for ung og hadde for liten 

hærstyrke til å ta opp kampen mot Eirik 
Blodøks. Etter kong Olavs død flyktet sønnen 

Tryggve Olavsson og fosterbroren Gudrød 

Bjørnsson nordover til Opplandene nord for 
Mjøsa, men de vendte tilbake til Vikedistriktet 

da de fikk høre at deres onkel kong Håkon 

Adalsteinsfostre var kommet hjem fra England 

og oppholdt seg i Viken. Kong Håkon tok 
vennlig i mot sine nevøer og han gav dem 



kongsnavn, og de fikk den samme makt som 

kong Harald hadde gitt fedrenes deres. 

Tryggve Olavsson ble innsatt som kong ei 
Ranrike og Vingulmark og Gudrød Bjørnsson 

ble konge over Vestfold. Håkon 

Adalsteinsfostre la under seg hele Norge da 
halvbroren Eirik Blodøks hadde flyktet til 

England og han var overkong i Norge i 

perioden 935-961. Tryggve Olavsson falt i 

kamp mot Harald Gråfell Eiriksson, som var 
sønn av Eirik Blodøks. Etter kong Tryggves 

fall flyktet dronning Astrid, som var gravid, 

vestover fra Vestfold og sammen med en flokk 
trofaste tjenere klarte hun å komme seg 

hjemover til familien på Obrestad. Men 

underveis til Jæren var imidlertid tiden 
kommet får at hun skulle føde, og på en holme 

i Sirdalsvannet fødte hun sønnen Olav – den 

senere kong Olav Tryggvasson.   

 
031. Astri Tryggvesdatter. Født ca. 960 i 

Vikendistriktet. Hun ble sommeren 997 gift 

med Erling Skjalgsson Sola. Død 1028 ved 
Bokn i Nord-Rogaland. Han var sønn til 

Torolv Skjalg på Sola, og han tilhørte dermed 

en av de mektigste ættene på Sør-Vestlandet i 

tidlig vikingtid.  
Erling Skjalgsson var den mektigste 

lendermann i Norge på slutten av 900-tallet og 

begynnelsen av 1000-tallet, og mye av makten 
og innflytelsen hadde han fått gjennom 

svogeren kong Olav Tryggvasson (konge i 

Norge 995-1000). Olav Tryggvasson hadde gitt 
Erling sin søster til ekte, og han tilbød ham 

også jarlenavn, men Erling avslo det. I stedet 

for jarlenavn fikk Erling Skjalgsson hele den 

sørvestlige delen av Norge i len; et område 
som strakte seg fra Sogn i nord til Lindesnes i 

sør.  

Erling Skjalgsson var ikke delaktig under 
salget ved Svolder i år 1000 da Olav 

Tryggvasson falt, men det tok flere år før 

Erling inngikk forlik med de nye herskerne i 
Norge, jarlene Eirik og Svein Haakonsønner, 

som satt med kongemakten i Norge frem til 

1016. 

Erling Skjalgsson hersket og levde som en 
konge på Solagården, og for å synliggjøre sin 

makt og posisjon hadde han alltid 90 frie menn 

rundt seg, men når jarlene Eirik og Svein 
besøkte Sola ble Solakongens vaktstyrke økt til 

200 mann.  

Olav Haraldsson samlet sammen mannskap og 

skip i Oslofjorden og drog sørvestover langs 
kysten mot Agder, men kongen fikk svært lite 

støtte av befolkningen i dette området. Kongen 

og hærfølget rundet Lindesnes og etter et 

lengre opphold i Lyngdalsdistriktet fortsatt de 
nordvestover mot Jæren hvor de fikk høre at 

Erling Skjalgsson var i ferd med å kalle 

sammen en hærstyrke til å slåss mot dem.  
 

 
Da jarlene mistet kongemakten i Norge i 1016 

overtok Olav Haraldsson (bildet) som konge, men 

det ble aldri noe godt forhold mellom ham og 

Erling Skjalgsson. På midten av 1020-tallet utviklet 

det seg til et direkte fiendskap mellom dem, og da 

danskekongen Knud den mektige i 1028 angrep 
Norge med en stor hærstyrke var Erling Skjalgsson 

blant de stormenn i Norge som valgte å støtte 

danskekongen i kampen mot kong Olav Haraldsson. 

 

Olav Haraldsson forlot Jæren og seilte videre 

nordover, men noen skipslengder lenger bak 
og klar til å angripe fulgte Erling og hans 

overlegne flåte. Erlings eget skip var svært 

hurtigseilende og halte fort inn på kongens 
flåte. Kongen hadde merket at fienden nærmet 

seg og han gav da mannskapet ordre om at de 



langsomt skulle senke seilene på skipene. 

Manøveren ble også lagt merke til av Erling 

Skjalgsson som mistolket situasjonen i det han 
oppfattet det slik at kongens flåte fjernet seg 

mer og mer fra dem. Erling ville ikke gå glipp 

av dette oppgjøret med Olav og han satte 
derfor til alle seilene, og snart var hans skip 

langt foran resten av følget. Olav hadde klart å 

komme seg i skjul ved et nes på øya Bokn, og 

han lot seilene falle og skipene ble lagt i 
angrepsposisjon. Da Erlings skip var kommet 

nær nok gav kongen ordre til angrep; et angrep 

som kom helt overrumplende på Erlings 
mannskap. Erlings soldater forsvarte seg 

tappert, men motstanden ble for hard og en 

etter en ble de hogd ned av kongens soldater. 
Til sist stod Erling alene igjen i løftingen med 

hjelm, spyd og skjold. Han ble angrepet far alle 

kanter, men der hvor han stod var det umulig 

for angriperne å komme ham nær nok med 
spydene. Erling hugg av spydspissene, og i 

ettertid var det ingen som kunne huske at noen 

enkelt mann hadde klart å verge seg så lenge 
mot så mange angripere. Kong Olav ropte da 

til Erling: ”Du vender ansiktet til i dag, 

Erling”. ”Ja, herre, bryst mot bryst skal ørnene 

rives, svarte Erling”. Da spurte kongen om han 
ville overgi seg og slutte seg til ham. Erling 

svarte ja på dette og la fra seg hjelm og skjold 

og gikk kongen i møte. Kong Olav stakk 
kanten av øksen i kinnet på Erling og sa: 

”Merkes bør drottens sviker”. I det samme 

sprang en av Olav menn, som var en fiende av 
Erling, frem og kløyvde Erlings hode med 

øksen sin. Da utbrød kong Olav: ”Der hugg du 

Norge ut av min hånd”.  

Resten av Erlings flåte var kommet til, men det  
utviklet seg ikke til noe slag siden disse nå var 

uten høvding, og de lot kong Olav og hans 

hærmenn reise videre, men liket av Erling 
Skjalgsson tok de med seg tilbake til Sola. 

Det ble stor oppstandelse da de kom hjem til 

Solagården, og straks Erlings sønner fikk føre 
om drapet på faren samlet de samme en større 

hærstyrke og satte etter kong Olav. Kongen 

hadde for liten hærstyrke til å ta kampen opp 

mot Erlingssønnene, og han fant det derfor best 
å komme i sikkerhet utenfor Norge. Kong Olav 

forlot derfor sitt skip, og sammen med noen 

soldater som ikke ville forlate ham kom de seg 
over til Sverige og derfra videre til Gardarike 

(Russland), hvor flyktningene fra Norge ble 

godt mottatt av kong Jaroslav.  

 
032. Ragnhild Erlingsdatter Sola. Født ca.  

999 på Sola i Rogaland. Hun var gift med 

Torberg Arnesson Giske. Født ca. 990. Han 

var sønn til Arne Armodsson og hustru Tora 
Torsteinsdatter, som var datter av Torstein 

Galge. Arne Armodsson var lendmann og en 

svært god venn av kong Olav Haraldsson 
(Olav den hellige). Arne og Tora hadde barna: 

Kalv Arnesson, Finn Arnesson, ovennevnte 

Torberg Arnesson, Aamunde Arnesson, 

Kolbjørn Arnesson, Arnbjørn Arnesson, Arne 
Arnesson og Ragnhild som var gift med Hårek 

på Tjøtta.  

Torberg Arnesson ble ufrivillig innviklet i en 
svært komplisert sak da Ragnhild Erlingsdatter 

sin gode venn Stein Skaftason, som kong Olav 

Haraldsson hadde lyst fredløs, fikk overvintre 
hos dem på Giske. Ragnhild hadde tidligere 

lovet Stein trofast vennskap, og hun hadde 

truet Torberg med at hun flyttet fra gården hvis 

ikke Stein fikk lov å bli der vinteren over. 
Samme vinter fikk Torberg besøk av kong 

Olavs sendemann som hadde med seg bud om 

at han skulle komme til kongen før midtfaste. 
Torberg var sterkt i tvil om hva han skulle 

gjøre, for han kunne ikke svikte kong Olav, og 

siden han hadde Stein i huset var det mange 

som rådde ham til ikke å møte kongen, men da 
kom Torberg i tanker om at han først kunne 

kvitte seg med Stein og deretter reise til kong 

Olav. Torberg oppsøkte sin bror Finn og bad 
ham om å følge med til kong Olav, men Finn 

var irritert på broren og mente at var fælt at en 

mann skulle la seg kue slik av et kvinnfolk at 
han ikke turde holde det løfte som han hadde 

gitt kongen. Brødrene Arnesson skiltes i sinne, 

og rådvill og med tung byrde drog Torberg til 

sin andre bror Arne for å søke råd der, men 
heller ikke der fikk han noe godord på veien 

videre. Torberg reiste hjem til Giske og var 

nokså ute av seg, men sterk nok til å innse at 
møte med kongen var uunngåelig. Dermed 

sendte han bud til sin tredje bror Kalv og bad 

ham om å møte seg ved Agdenes, og to av 
Ragnhilds brødre fra Sola stilte også opp med 

fullt mannskap. Og ikke nok med det, for da 

Torberg og følge hans kom nordover til 

Trondheimsfjorden så hadde også Finn og 
Arne møtt frem. De diskuterte frem og tilbake 

om hvordan de skulle gå frem overfor kongen, 

men til sist ble de enige om at Finn og Arne 
først skulle oppsøke kong Olav for å komme 

frem til en forhandlingsløsning. Kong Olav tok 

i mot brødrene Arnesson, men først talte han i 

sinne til dem, men etter en stund kom han på 
bedre tanker og aksepterte at Torberg, til tross 



for sitt svik mot ham, skulle få bli i landet. 

Som motytelse måtte brødrene Arnesson 

sverge ed til kongen om at de skulle følge ham 
i tjeneste innenlands og utenlands.  

Kongens tilbud ble diskutert blant brødrene,  

men det var stor uenighet mellom dem. Kalv 
ville ikke avlegge noen ed til kongen, men de 

andre brødrene slutte opp om kongen tilbud og 

sluttet seg til ham. Stein reiste med Ragnhilds 

brødre sørover til Sola og deretter drog han 
videre til England.  

 

033. Tora Torbergsdatter Giske. Gift med 
kong Harald Hardråde Sigurdsson.  Født 

1015. Død 25.9.1066, 51 år gammel, da han 

falt i slaget ved Stamford Bru. Han var sønn til  
Sigurd Syr (Svin) Halvdansson (-1018) og 

hustru Aasta Gudbrandsdatter. 

Harald Hardråde Sigurdsson er ane nr. 032 

på slektslinje 052 på herværende dokument. 
Sagaen forteller at kong Harald Hardråde var 

herskesyk, noe som økte etter hvert som han 

fikk større makt i landet. Det gikk til sist ille 
for de som talte ham imot - eller la frem saker 

han ikke likte. Derfor fikk han snart tilnavnet 

Hardråde. Det heter seg også at han og 

halvbroren kong Olav den hellige hærtog 
træller i sine kriger. Som halvvoksen (ca. 15 

år) hadde Harald Hardråde vært med i slaget på 

Stiklestad i 1030. 
 

 

SLEKTSLINJE 054 
 

028. Magnus Bengtson Minneskjold. Han var 

gift med Ingrid Ylva. 

Magnus Bengtson Minneskjold er ane nr. 

028 på slektslinje 050 på herværende 

dokument.. 
Magnus I Bengtson nevnes på 11- og 1200-
tallet. Han var en mektig jarl og hadde store 

jordeiendommer i Östergötland. Slektens  

residens lå ved kirken i Bjälbo i Östergötland.  
Magnus og Ingrid hadde også sønnen Birger  

jarl til Bjälbo, død 1266, som var far til de to 

svenske kongene Valdemar Birgerson og 

Magnus Birgerson. Den da kommende svenske 
kongeætten er etterkommerne til kong Magnus 

Birgerson. 

 
029. Bengt II. den eldre Magnusson. Svensk 

stormann på 1200-tallet. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 

Bengt II. den eldre Magnusson skal ha vært 
blant eliten i sentraladministrasjonen. Han 

nyttet ikke Lejon-navnet. Det har derfor gitt 

grunnlag til diskusjoner om det var hustruen 

hans som kom fra denne gjeve svenske ætten. 
 

030. Magnus Bengtson Lejon. Død 1263.  

Han var gift med Ragnhild ……….datter. 
Magnus Bengtson Lejon var i årene 1220-1263 

lagmann i Östergötland. Han var også fut 

(skatteoppkrever) på Kalmarhus.  

Magnus Bengtson Lejon innehadde svært 
sentrale embeter innen statsadministrasjonen. 

Embeter og maktposisjoner gikk nærmest i arv 

fra generasjon til generasjon, for flere av 
Sveriges mektigste embetsmenn på 12- og 

1300-tallet tilhørte nemlig Lejonætten. 

Slektens tilhørighet fikk de på to måter; enten 
som sønn eller som svigersønn til en person 

innen Lejonætten.   

 

031. Bengt III. Magnusson Lejon. Død 1294. 
Han var gift to ganger; første gang med 

Margareta ……….datter. Etter hennes død 

giftet han seg opp att med Sigrid den fagre 

………datter. 
Bengt III. Magnusson Lejon var lagmann i 

Östergötland. Med sin første hustru hadde han 

sønnen Magnus, og med sin andre hustru 
hadde han tre døtre. Ei av dem var Ingeborg 

som var mor til ”den hellige Birgitta”. 

 
032. Ingeborg Bengtsdatter Lejon. Hun var 

gift med enkemann Birger Person. Født ca. 

1264. Død 1327 på Finsta i Uppland. Han var 
sønn til Per (Peter) Israelson og Birgitta 

Birgersdatter.  

Birger Person er ane nr. 039 på slektslinje 

052 på herværende dokument. 
Birger Person var herre på Finsta og lagmann i 

Uppland. Han tilhørte den indre kretsen av de 

mektigste stormennene i Sverige. Som 
gravplass hadde han valgt seg plass inne i den 

da nye gotiske katedralen i Uppsala. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


