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FORORD 
 
Slekten Klungland i Helleland er en av de største slektene på Sør-Vestlandet. Hele slektsoppsettet 

bygger til nå på 116 slektslinjer som tilstøtende slektslinjer til hovedlinjen, og mer enn 75 slektsgrener 

som går ut fra hovedslektslinjen i løpet av de to siste generasjonene. Bokutgaven er forhåpentligvis 

ferdig i sin helhet i løpet av dette året. Ett stort antall av dagens etterkommere er bosatt i kommunene 
Egersund, Kristiansand og Søgne.  



SLEKTSLINJE 001 

 

001. Budle Vålesson. Født ca. 190 etter 
Kristus. Han nevnes i sagastykket "Hversu 

Noregr bygdist" - "Hvordan Norge ble 

befolket" - men der nevnes han som en av 
sønnene til Skjoldungen Halvan og bror til 

blant andre Lovde eller Lodve og Sigar. Det 

er ikke denne Budle, men hans ætling som 

nevnes i sagasyklusen om Volsungene og hos 
den danske kronikøren Saxo Grammaticus. Det 

er opplagt han var en Skjoldung og faren kan 

neppe være andre enn Våle, sønn av Balder 
eller Bel-Dag, også kalt Volund smed. Budles 

mor het visst Bodvid og var datter av den 

svenskfødte kong Hodd Ring i Danmark, 
sønn av Uppsalakongen Visbur Hodbrodd 

(ca. 72-135). Hodds bror het Athisl, det vil si 

Adils eller Egil. Hos Snorre kalles brødrene 

Gisl og Ondur. På grunn av navnene i 
etterslekten, kan vi slutte at Budle var konge i 

Ranrike - altså Bohuslän - som tilhørte Norge 

inntil 1600-tallet. 
Som sønnesønn av "Balder" (Dag), var Budle 

ætling i 7. ledd av Odins sønn Skjold, og 

farfaren hadde blant annet vært konge over 

Vestfold og Østfold. Vi vet ikke navnet på 
Budles hustru - ei heller på hennes far, som var 

født midt på 100-tallet, men Budles svigerfar 

var nok Athisles sønn. 

 

002. Adils Budlesson (Egil). Født ca. 220 etter 

Kristus. Han er da oppkalt etter sin morfars far. 
Selv om Adils, Hods bror, var hans oldefars 

bror og han kunne vært oppkalt indirekte, var 

ikke dette vanlig praksis, mens det derimot var 

et utbredt inngifte mellom nære slektninger i 
den tiden. Det er tydelig Adils Budlesson som 

Saxo omtaler i syklusen om Vermund og Uffe, 

stamfedrene til kongene av Mercia i England. 
Adils overvant kong Frovin Frøygeirsson, 

svigerfar til Uffe. Frovin skal ha vært Slesvigs 

konge, mens Uffe hersket i Angeln. Imidlertid 
ble Adils selv felt av Frovinssønnene Kette 

(Ketil?) og Uvigg (Ufeig). 

En venn av kong Adils var kong Godgejst 

Håvardsson (ca. 230-310), som var 8. 
generasjon av Håløygkongenes slekt. Hvorvidt 

kong Godgjest hersket i Nord-Norge, vet vi 

ikke. Det er mer sannsynlig at han hadde 
kongedømme i Jylland i Danmark. Hos Snorre 

hører vi at Godgjest ble drept da han prøvde en 

hest han hadde fått av kong Adils. Men da 

Snorre formoder at Adils overlevde 
Godgjest, må Adils ha vært eldgammel da han  

- etter 310 - ble drept av Ufeig og Ketil. 

Utenkelig er det ikke, for vi ser at oppkallingen 

i Budlungenes slekt går direkte fra tippoldefar 
til tippoldebarn ved iallfall to anledninger. 

Dette kan også bety at Budlungenes fiender 

ikke våget å hevne seg før Budlungene var 
eldgamle, og at kongene i Bohuslän var meget 

mektige, er det svært mye som tyder på. 

 

003. Vivil Adilsson. Han var konge av 
Bohuslän - Ranrike. Født ca. 260. Denne 

sagakongen har samme fornavn som 

svigerfaren til kong Ring på Ringerike (født ca. 
515) og kan være en av dennes forfedre. Ellers 

kjennes han kun fra "Hversu Noregr bygdist". 

Det er mulig han hadde en bror ved navn 
Budle, som i tilfelle var yngre og født ca. 265.  

 

004. Læfve (Leidulv?) Vivilsson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca 300. Også han 
kjennes bare ved navn fra "Hversu Noregr 

bygdist". Har faren hatt en bror ved navn 

Budle (II.), så har i tilfelle Læfve vært gift med 
dennes datter - sin kusine - og det var skikk i 

landet i den tiden. Mangelen på saga om Læfve 

eller Leidulv Vivilsson indikerer at hans 

regjeringstid har forløpt fredelig. 

 

005. Sigurd Læfvesson. Han var konge av 

Ranrike. Født ca. 340. Denne nevnes ikke i 
"Hversu Noregr bygdist". Det gjør derimot 

hans yngre bror Budle, som kanskje er oppkalt 

etter sin morfar. I Volsungenes beretninger, 
hører vi også at Budle var far til Brynhild og 

Atle - det vil si Adils, og dette tyder på at den 

andre Budle i sin tur har hatt en sønn ved navn 

Adils som var den tredje Budles svigerfar. Det 
var denne tredje Budle som skal ha vært 

svigerfar til burgunderkongen Gundahar 

Gibikasson, og det omtales også hos Saxo 
Grammaticus.  

Avstandene i Europa var i de dager likevel 

ikke større enn at det var hyppig trafikk 
mellom Skandinavia og traktene helt ned til 

Svartehavet. 

I det Bosporanske Riket hadde nå Østgoterne 

overtatt makten, og legitimert sine krav ved å 
gifte seg inn i de gamle bosporanske kongenes 

ætt. Det vil si ætlingene til romere, persere og 

makedonere. Likesom vestgoterne fikk 
kongenavnet Alarik inn i slekten fra Uppsala, 

er det mer utviltsomt at Ranrikeskongen 

Sigurd Læfvesson har vært svigersønn av 

østgoterkongen Hermanarik, som levde ca. 
300-375. 



Den tyske historiker Wilfried Fischer antar at 

Hermanariks hustru, som ble født ca. 318, var 

datter av den bosporanske kongen Tiberius 

Julis Rhaiskuporis V., født. ca. 285. 

Denne Tiberius var den 10. generasjonen som 

bar navnet Tiberius Julius av de bosporanske 
kongenes ætt, fra og med Tiberius Julius 

Rhaiskuporis I. (født ca. 45), som var 

sønnesønn av den Gepaipyris, som var 

datterdatters datterdatter av den romerske 
triomviren Marcus Antonius. 

Sannsynligvis var Sigurds mor av Götalands, 

det vil si Västergøtalands kongeslekt, og 
morfaren må ha vært Svipdag Sigarsson. Av 

Saxos beretninger, ser vi at han må ha dratt ut i 

kamp mot fetteren kong Sigvald eller Sibald 

Sigarsson, men at han falt i kamp mot dennes 

stattholder Sigmund Volsung, som imidlertid 

selv døde i kampen. 

 
006. Jormunrek Sigurdsson. Født ca. 375. 

Han var senere konge av Ranrike, var oppkalt 

etter sin mektige morfar i Syd-Russland. Den 
danske historikeren Saxo sier uttrykkelig at 

han var livlig på ferde nær Bosporos - i 

Hellesponten, og hans annen hustru - Svanhild 

- skal ha vært søster til fire mektige 
hellespontinske brødre. Saxo forteller at 

Jormunrek og dennes fosterbror Gunnar først 

var fanger hos den "slaviske" kongen Ismer - 
utvilsomt den gotiske høvdingen Withimir 

(født ca. 350), hvis søster var gift med 

Ermanarichs sønn Hunimund (født ca. 338). 
Da Jormunrek ble fri og kom tilbake til 

Skandinavia, fikk han kongeriket etter 

farbroren Budle, som hadde styrt etter Sigurds 

død. 
Jormunrek eller Jarmerik skal ha erobret kong 

Gøtars rike, det vil si riket til kong Sinfjotle 

Siggeirsson. Det er vel all grunn til å tro at 
Jarmerik bekreftet sitt krav ved å gifte seg med 

Sinfjotles søster. 

Hennes mor, Signe, var søster til den Sigmund 

Volsung som kjempet mot Jormunreks far 

Sigurd. 

Av beretningen hos Saxo, får vi det inntrykk at 

Jormunrek falt i slag mot de fire brødrene til 
Svanhild fra Hellespont. 

 

007. Randve Jormunreksson. Han var konge 
over Ranrike. Født ca. 410. Hos Saxo kalles 

han "Broder". "Broder blev sin Faders 

Eftermand, men hvad han duede til, derom tier 

Man". Før han ble konge, vet vi at han visstnok 
ble etterstrebet av stemoren Svanhild og 

dermed ufrivillig ble årsak til hennes død. 

Hans hustru må ha vært Aslaug, datter av 

Sigurd Sigmundsson fra søndre Østfold. 

 

008. Sigvald (Sigurd) Randvesson. Han var 

konge i Ranrike. Født ca. 450. Også han 
nevnes kun med navn hos Saxo. 

 

009. "Snie" Sigvaldsson, gir oss derimot mer 

kjøtt på benene. Når Saxo omtaler "den 
merkverdige elskovshandel" som var mellom 

ham, og den gøtiske kongsdatteren, er det vel 

neppe tvil om at vi her har å gjøre med den 
første Ragnar Lodbrok. Denne var i tilfelle 

født ca. 480. I sagaen om Ragnar Lodbrok, 

kalles hans hustru Tora Borgarhjort, og 
hennes far var jarlen Herrød i Götaland. 

Dermed var Toras søster Hygd gift med kong 

Hugleik av Götaland, som omtales i 

Beowulfeposet fra det 7. århundre. Om Hygds 
mann Hugleik eller Chocialicus, vet vi fra 

frankiske annaler at han falt i Friesland i 521. 

 
010. Sigurd Ragnarsson, må ha vært navnet 

på neste generasjon, og Sigurd ble i tilfelle født 

ca. 520. En datter ble nok gift med kong 

Yngvar av Uppsala og ble mor til Braut-

Anund og dennes bror Sigurd. 

 

 
Kostbare skandinaviske smykker og ringer fra ca. 

550 e. Kr. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

011. Ragnar Sigurdsson, var så neste 

generasjon og født ca. 560. Om ham finnes 
heller ingen spesiell saga, og dermed var det 

vel fredelig i Bohus i hans tid. 

 
012. Rådbard. Født ca. 600. Han var konge av  

Gardarike, det vil si Russland. Det var hyppige 

forbindelser mellom Nord og Sør i Europa på 

den tiden, og norske historikere som Storm og 
Munch fremhevet disse forbindelser. Det kan i 



denne sammenheng også trekkes frem at den 

kjente forskeren Thor Heyerdal trakk denne 

forbindelseslinjen mellom Nord- og Sør-
Europa tilbake til det første århundre e.Kr.  

Navnet Rådbard er veldig interessant: Det er 

det samme som det senere så ofte brukte 
"Robert". 

Da den danske kongen Rørek Halvdansson 

ble drept med svik, forårsaket av broren Helge 

den kvasse og av svigerfaren Ivar Vidfamne 

Haraldsson, ble enken Aud Ivarsdatter gift 

med kong Rådbard. Dette ekteskapet skulle 

bli skjebnesvangert. 

 

013. Randve Rådbarsson. Født omkring 640, 

antagelig død ca. 715. Han levde i fred og 
fordragelighet med den eldre halvbroren 

Harald Røreksson med tilnavnet Hildetann 

(ca. 638-718), som hadde temmelig utstrakte 

riker i både Danmark, Sverige og Norge. 
På den annen side, har nok Randve hatt visse 

ambisjoner. Han giftet seg nemlig med Åsa, 

datter av kong Harald Alreksson på Agder, og 
hun nedstammer fra den romerske keiseren 

Claudius. 

 

014. Sigurd Ring Randvesson. Ca. 675-750. 
Han var konge av Västergøtland, Uppsala og 

flere svenske kongedømmer, bl.a. Skåne, 

Sjælland, storparten av det øvrige Danmark, 
Viken i Norge, d.v.s. Bohuslän, Østfold, 

Vestfold, deler av Telemark og Agder, etc.   

Sigurd ring var gift med Alvhild 

Gandalvsadatter fra Alvheim i Tune, Østfold, 

datter av kong Gandalv Alvgeirsson (født ca. 

650). Gandalv var sønnesønn av kong Alv, 

som var født ca. 580 og visstnok var den tiende 
konge på Alvum som bar dette navnet.  

Sigurd Ring utfordret Harald Hildetand, sin 

fars halvbror, til å møte ham til slag på 
Bråvollene, ved Bråviken nær Norrköping i 

Sverige, for å finne ut hvem av dem som var 

den tapreste og mektigste. Kong Harald 
Hildetand tok imot denne utfordringen. De 

brukte syv år på å bygge opp hærstyrken av 

dyktige og kraftige menn og kvinner. Da hæren 

var klar marsjerte kong Harald Hildetand i 
spissen for sin hær - på en "bro" av skip - fra 

Sjælland til Skanør. Straks hærene møttes løp 

kjemper og skjoldmøyer fra begge sider frem 
og hugg til å begynne med blodige gater 

gjennom fiendens rekker. Kong Harald 

Hildetand ble felt av sin egen høvedsmann 

Brune, som slo den gamle kongen i hodet med 
ei klubbe. Kong Sigurd Ring tok nå makten 

både i Danmark og Sverige, og skal ha hersket 

lenge. På sin eldre dager fridde han til Alvsol 

av Vendsyssel, men hun nektet å gifte seg med 
ham. Kong Sigurd Ring gikk da til kamp mot 

hennes brødre, hvor begge falt. I mellomtiden 

hadde Alvsol tatt gift - for ikke å falle i 
fiendens hender. Når kong Sigurd Ring fikk 

vite om dette begikk han selvmord - ved å 

spidde seg på et sverd - ombord på et skip, 

lastet med alle de omkomne fra slaget, som så 
ble satt i brann. 

 

015. Ragnar Lodbrok. d. e. Født ca. 715. Han 
var gift med "Kråka" - Åslaug, 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. Kong 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. De behandlet Åslaug som en 
trell, satt henne til hardt arbeid og til å gjete 

dyrene ute i marka. Årene gikk, og jenta vokste 

seg penere og penere, og for at ingen skulle se 

hvor vakker hun var hadde Grima nektet henne 
å vaske seg og å stelle håret. 

Navnet "Kråka" skal hun ha fått da hun en 

sommer det var svært tørt påkalte en flokk 
kråker som til sist dekket hele himmelen, og da 

kråkene fløy bort begynte det å regne. Hun 

visste at hun var av kongelig ætt og drømte 
ofte om å komme bort fra fattigdommen på 

Spangereid og fra trellekårene hos Åke og 

Grima. En dag mens hun satt slik og drømte så 

hun at det var kommet mange store skip inn til 
land like i nærheten av gården hvor hun bodde.  

 
Ett av vikingskipene i kong Ragnars flåte nærmer 

seg land ved Spangereid. Følget skulle besøke 
slektninger i nærheten; kanskje bodde de i Lyngdal 

og var av Skutætten. 



Det hun så var flåten til en av datidens 

mektigste konger i Europa, nemlig kong 

Ragnar Lodbrok av Danmark. Han var egentlig 
på vei til England, men hadde lagt turen innom 

Spangereid på å besøke slektninger på Agder. 

Åslaug skyndte seg hjem og vasket seg godt og 
kjemmet håret uten å bry seg om Grimas 

forbud. Og med det gylne håret om seg som en 

kappe gikk hun mot huset. Mens Åslaug var på 

vei hjem hadde kong Ragnar sendt 
matsveinene sine på land for å bake brød. De 

gikk inn på gården og traff Grima, som fortalte 

dem at hun hadde en datter som kunne hjelpe 
dem med å bake brød. Men sveinene ble så 

forvirret av den vakre jenta at de glemte hele 

bakingen og dermed ble alle brødene brent. Da 
de kom tilbake til skipene spurte kongen om 

hvorfor alle brødene var blitt brent, og de 

unnskyldte seg med at de hadde fått hjelp av ei 

bondejente som var så fager at de ikke hadde 
maktet å ta øynene fra henne. Kongen, som var 

enkemann, ville se nærmere på jenta og var 

hun som sveinene hadde sagt kunne han nok 
tenke seg å ha henne til dronning. Kongen 

kalte til seg noen av de gjeveste mennene sine 

og ba dem å gå opp til gården med bud til 

jenta. Men han ville også finne ut om hun var 
like klok som fager, og derfor skulle hun løse 

denne gåten: "Hun skal komme til meg 

hverken naken eller kledd, verken fastende 
eller mett og verken alene eller i følge med noe 

menneske". Sendemennene gikk opp til gården 

og overbrakte budskapet til Kråka. Hun løste 
gåten med det samme, og ba de ta med seg 

beskjed tilbake til kongen om at hun om 

morgenen dagen etter skulle komme til skipet 

til kong Ragnar slik han ønsket.  
Tidlig neste morgen stod Åslaug opp og gjorde 

seg i stand. Hun tok på seg kun et fiskegarn, 

som hun svøpte rundt seg, og lot det lange 
gylne håret falle over garnet. Så var hun 

verken naken eller kledd. Hun bet i en løk. Så 

var hun verken fastende eller mett. Hun lot den 
store bukken følge seg så var hun verken alene 

eller i følge med noe menneske. Da hun 

nærmet seg skipene ropte kongen til henne og 

ville straks ha henne ombord. Men først etter at 
å ha blitt lovet full trygghet, lot Åslaug seg ro 

ut til "kongeskipet". Hun kom vel ombord og 

Ragnar talte lenge med henne og undret seg 
dypt over hennes høviske tale og kloke svar. 

Han ble kjær i henne og ba henne følge med på 

reisen til England, men Åslaug takket nei. 

Hun svarte kongen at han måtte dra til England 
uten henne, og at det da kunne hende at han 

fikk andre tanker. Men dersom han ikke skiftet 

mening kunne han komme tilbake og sende 

bud etter henne. 
 

 
Spangereidbygda fikk på 700-tallet besøk av kong 

Ragnar Lodbrok; en av de mektigste konger blant 

europeiske monarker gjennom tidene.  

 
Kong Ragnar seilte nå fra Spangereid med kurs 

for England, men jenta i fiskegarn glemte han 

ikke. På hjemturen fra England ble på ny 
kursen satt mot norskekysten og den lille 

havna ved Spangereid. Åslaug hadde lenge gått 

og ventet på at skipene til Ragnar skulle dukke 
opp igjen. En dag gikk ønsket hennes i 

oppfyllelse, for da stevnet den mest staselige 

flåten som noen gang har besøkt Spangereid 

inn mot land. Fremst i rekken seilte Ragnars 
eget høvdingeskip. Med mange drageskip 

hadde Ragnar forlatt Spangereid, men med 

atskillig flere og større skip vendte han tilbake 
til den lille havna, der han hadde lært Åslaug å 

kjenne. Samme kveld sendte kongen bud og 

hilste til henne at hun nå skulle følge med han 
for godt. Men Åslaug svarte at hun ikke ville 

dra før neste morgen, og slik ble det. 

Neste dag sto hun tidlig opp og fant frem 

harpen med arvegodset sitt, og til Åke og 
Grima fortalte hun at nå ville hun reise bort fra 

dem. Hun fortalte dem at hun visste at de 

hadde drept fosterfaren hennes, men hun ville 
ikke hevne seg på dem. Så tok Åslaug harpen, 

forlot huset, og gikk til skipene. Der ble hun 

vel mottatt, og først nå fortalte hun kong 

Ragnar hvem hun egentlig var.  
Samme dag forlot den danske flåten 

Spangereid og med god bør satte de kursen 

sørover til Danmark. Ferden gikk godt, og 
cirka ett døgn senere ankret de opp i Ragnars 

hjemland. Der ble det feiret hjemkomst og 

bryllup med et kostelig gjestebud som varte i 
tre dager. Åslaug og Ragnar levde sammen i 

mange år og holdt mye av hverandre. De hadde 



sønnene Sigurd (Sivat) Orm-i-øye, Bjørn 

Jernside, Hvitserk og Ivar Benløs (han hadde 

visstnok ikke ben, men brusk i kroppen). 
Ragnar Lodbrok rustet på sine eldre dager ut to 

krigsskip, for vikingtokt til England. Hans 

hustru Åslaug hadde på forhånd advart ham - 
at han ikke burde dra avsted med en så liten 

flåte, men Ragnar svarte at jo færre skip, dess 

større ære. Men det gikk ikke så bra for 

skipene forliste på Northumberlands kyst. Det 
lyktes allikevel Ragnar og hans menn å redde 

seg i land, men der kom de i kamp med den 

angelsaksiske kongen Ella.  
 

 
Illustrasjonsfoto. Ragnar Lodbroks hær var godt 
rustet med sverd, spyd og økser på toktet til 

England, men overmakten ble for stor for den 

skipbrudne hæren til engang Nord-Europas 

mektigste konge. Bildet er tatt på Nasjonalmuseet i 

København. Foto: Karl Arnt Skarpeid. 

 

Det ble en lang og bitter kamp - hvor Ragnar 
fikk alle sine menn drept, og tilsist var bare 

han selv igjen. Han ble nå tatt til fange av kong 

Ell og kastet i en ormegård, hvor han døde. En 

ormegård var en gruve med giftige slanger.  

 

016. Sigurd Orm-i-øye Ragnarsson d. e. 

"Normannerkonge", det vil si den "danske" 
kong Sigfred, som nevnes i danske annaler i 

årene 772-776, samt i frankiske og tyske 

annaler i årene 777-798. Han hadde tre døtre 

og to sønner. Den ene datteren var Tora 

Sigurdsdatter, som ble gift med Ragnvald 

Gudrødsson, født ca. 770. Han var sønn til 

Gudrød Gudrødsson, som var småkonge på 
Tromøy ved Arendal i Aust-Agder. Den andre 

datteren var Ålov (Aslaug), som ble gift med 

kong Helge Olavsson den kvasse, og som var 
konge på Ringerike. De hadde sønnen Sigurd 

Hjort Helgesson som ble konge på Ringerike 

etter sin far.  

Da Sigurd Hjort var 12 år gammel drepte han 
Hildebrand berserk og 11 andre berserkere. 

Senere ble Sigurd Hjort drept på Hadeland - av 

Hake berserk og hans menn. Sigurd Hjort var 
far til Ragnhild Sigurdsdatter, som ble gift 

med Halvdan Svarte Gudrødsson. Ragnhild 

Sigurdsdatters mor var Tyrne Haraldsdatter, 

prinsesse av Jylland, datter av kong Harald 

Klakk. Ragnhild og Halvdan Svarte ble 

foreldrene til Harald Hårfagre Halvdansson. 

Den tredje datteren til Sigurd Orm-i-øye ble 
visstnok gift med Gudrød Veidekonge - eller 

Godfred som han også kalles - som i 799 

overtok kongedømmet over normannerne etter 

svigerfaren. Den en av sønnene til Sigurd 

Orm-i-øye var Eirik, som ble konge i Jylland 

etter sin far. Den andre sønnen var Ragnar 

Lodbrok, som den danske Gormsslekten 
stammer fra. 

 

 
Det var den 8. juni 793 at norske vikinger herjet 

Guds kirke i Lindisfarne på Northumberlands kyst. 

Til minne om denne udåd, som innledet 

vikingtogene, reiste befolkningen noen år senere en 

minnestein. Figurene som her er fremstilt, er 

tydeligvis de norske vikinger som går i land med 
øks og sverd. Om dette første vikingtog var en 

direkte hevn for kong Ragnar Lodbroks nederlag 

vites ikke, men skal nok ikke utelukkes. 

 

017. Ragnar Lodbrok. d. y. Han var 

vikinghøvding, og var blant annet leder for en 
flåte på 120 skip, som i år 845 seilte oppover 

Seinen mot Paris. For at ikke vikingene skulle 

plyndre og brenne byen tilbød kong Karl den 
skallede dem 7000 pund sølv. Dette tilbudet 

ble akseptert av Ragnar Lodbrok, og vikingene 

snudde og seilte tilbake mot havet igjen. 

Ragnar Lodbrok hadde sønnene Halvdan og  

Sigurd (Sigfred) Orm-i-øye.  

 

018. Sigurd (Sigfred) Orm-i-øye 
Ragnarsson. d. y. Han nevnes som konge i 

Danmark i 873 - sammen med broren Halvdan. 

Disse to brødrene nevnes senere som konger i 
Northumberland i England. 



019. Horda-Knut III. (Hardeknut) 

Sigurdsson. Han skal ha vært norsk høvding 

(kanskje også konge). Horda-Knut nevnes i en 
samtale mellom Gull-Harald (Harald 

Knutsson) og kong Harald Gormsson. Gull-

Harald var sønn til Knut Gormsson, og ble 
dermed brorsønn til kong Harald Gormsson. 

Gull-Harald hadde vært uten på en lang 

vikingferd - hvor han hadde herjet og plyndret, 

og fått med seg store rikdommer hjem. Etter 
hjemkomsten gjorde han krav på halvparten av 

det danske riket (Danevelde), men det ville 

ikke Harald Gormsson gå med på. Harald 
Gormsson ble kraftig arg når han hørte dette, 

og i fullt sinne utbryter han: "at ingen mann 

hadde krevd av kong Gorm, far hans, at han 
skulle bli halvkonge i Danevelde, og heller 

ikke av far hans Horda-Knut eller av Sigurd 

Orm-i- øye eller av Ragnar Lodbrok". 

Kongen var nå blitt så arg at det var ingen som 
turde å tale med ham på lang tid.   

 

020. Gorm Hordaknutsson den gamle. Han 
var dansk konge i årene 934-940, med sete i 

Jelling på Jylland, og var av Skjoldungeætten. 

Født ca. 840. Død ca. 940, trolig gravlagt i 

Roskilde - i den kirken han selv bygde. Han 
var gift med Tyra "Danmarksbod". Hun var 

datter av kong Harald Klakk, som var konge i 

Danmark i årene 812-813 og 819-828.  
Det ser ut til at Gorm den gamle kjempet seg 

frem til makten ved å riste av seg svenskene, 

som ville erobre Danmark. Gorm den gamle 
felte sin motstander Gnupa, som hadde makten 

over grensestrøkene mot sør. Gorm den gamle 

samlet det danske rike på samme måte som 

kong Harald Hårfagre Halvdansson samlet 
Norge. Danmark hadde på en måte tidligere 

også vært samlet som ett rike, men de mange 

tronstridigheter hadde splittet folket og riket. 
Gorm den gamle rådde heller ikke over hele 

Danmark. Det var hans sønn - Harald Blåtann 

- som satte kronen på verket. Gorm den gamle 
var fiendtlig innstilt til kristendommen, og 

opptatt av å ta all ære fra de kristne. 

Gorm den gamle og Tyra hadde to sønner. 

Sønnen Knut Gormsson ble en stor viking, og 
reiste i slutten av 930-årene sammen med sin 

bror på tokt til Irland, hvor han i 940 ble drept 

av en irsk snikskytter. Knut Gormsson var far 
til Gull-Harald Knutsson.  

Den andre sønnen til Gorm den gamle og Tyra 

var Harald Blåtann Gormsson, som senere 

ble konge i Danmark. Gorm den gamle og 
Tyra hadde også datteren Gunnhild, som ble 

gift med Erik Blodøks, som var konge i Norge 

i årene 930-934 (død 954 i Westmoreland i 

York), sønn til kong Harald Hårfagre 

Halvdansson og hustru Ragnhild 

Eriksdatter, prinsesse av Jylland.  

I Jelling på Jylland er det funnet to runesteiner. 
Den minste er reist av Gorm den gamle over 

hans kone Tyra, og er tydet: "Kong Gorm 

gjorde dette minde etter Tyra sin kone, 

Danmarks bod". 
Den store runesteinen, Jelling-steinen, er reist 

av kong Harald Blåtann, over hans foreldre 

Gorm og Tyra, og er tydet til: "Harald konge 
bød å gjøre dette minnesmerke etter Gorm sin 

fader og Tyra sin moder, den Harald, som vant 

seg hele Danmark, og Norge, og gjorde 
danerne kristne".  

 

021. Harald Blåtann Gormsson. Født 911. 

Han lot seg døpe i 960. Død 01.11.985, og 
gravlagt i Trefoldighetskirken i Roskilde. 

Harald Blåtann var gift flere ganger. Han 

hadde hustruene Gyrid og Gunhild (død ca. 
965), samt Tove, fyrst Mistivoj sin datter.  

Harald Blåtann var en av Nordens største 

herskere. Han var konge i Danmark i årene 

941-985. Harald Blåtann var også konge i 
Norge i årene 965-985. Han sendte flere 

ganger soldater mot Norge, som gjorde 

strandhugg langs kysten. Under et av disse 
angrepene overfalt de den norske kongen 

Håkon Adalsteinsfostre Haraldsson (sønn til 

Harald Hårfagre Halvdansson) - på gården 
Birkestrond på øya Frei på Nordmøre, men 

angrepshæren måtte her gi tapt. Ved ett av sine 

senere strandhugg i Norge - i året 960 - 

overfaller den danske hæren kongsgården på 
Fitjar i Hordaland. Det utvikler seg til en rå og 

brutal kamp, som ender med at kong Håkon 

Adalsteinsfostre kløver hodet på en dansk 
høvding - før han selv falt. Etter dette 

vellykkede angrepet mot Norge innsetter 

Harald Blåtann Gormsson sin fostersønn, 
Harald Gråfell Gunnhildsson, som 

underkonge i Norge - med seg selv som 

overkonge. Harald Gråfell Gunnhildsson var 

sønn av Erik Blodøks og dronning Gunnhild, 
datter av kong Gorm den gamle og Tyra.  

Da Harald Gråfell Gunnhildsson nektet å gi 

kong Harald Blåtann av den innkrevde skatten, 
gav denne ordre til brorsønnen Gull-Harald 

Knutsson - om å overfalle og å drepe Harald 

Gråfell Gunnhildsson. Etterpå gav kongen 

ordre til Håkon Sigurdsson, sønn av Sigurd 

jarl, at han skulle drepe Gull-Harald. Håkon 



Sigurdsson skulle da bli jarl over Nord-Norge. 

Han ble senere norsk konge i årene 970-995.  

Håkon Sigurdsson ble Harald Blåtanns jarl, og 
som Danmarks lendsmann var Håkon med på å 

verge Danevelde mot tyskerne.  

Harald Blåtann grunnla den første domkirken i 
Roskilde. De første bispedømmene i Danmark 

ble grunnlagt ca. 948 - i Slesvig, Ribe og 

Århus. Han grunnla bispestol i Odense, bygde 

trekirker og fikk folket med seg over til 
kristendommen. Han anla vikingfestningen 

Jomsborg (Julin) ved Oders munning, og 

sendte jomsjarlen Styrbjørn sterke mot Erik 
Segersäll - for å erobre Sverige - noe som 

mislykkes. Harald Blåtann klarte ikke å hindre 

keiser Otto II. i å ta seg inn i Danevelde, da 
han trengte seg inn i Jylland. Harald Blåtann 

ble såret i kamp mot sin sønn, Svend 

Tveskjegg - i slaget ved Helgenes. Han ble 

brakt til Jomsborg (Julin), hvor han døde.  
Harald Blåtann hadde fire kjente barn: 

I. Svend Tveskjegg Haraldsson, konge i 

Danmark i årene 985-1014. 
II. Håkon Haraldsson, til Semland hvor han 

anla en egen koloni. 

III. Gunhild Haraldsdatter, gift i England, 

død 1002. 
IV. Tyra Haraldsdatter, gift tre ganger: 

Første gang med Styrbjørn Sveakjempe 

(Styrbjørn sterke)Olavsson (960-985) av 
Skåne, andre gang med Burislav av Vendland 

(etter et ekteskap som varte i sju dager stakk 

hun av og flyktet til Norge) og tredje gang med 
kong Olav Tryggvasson av Norge.  

 

022. I. Svend I. Tveskjegg Haraldsson. Født 

ca. 960.  Død 3.2.1014 i Gainsborough i 
England. Han ble døpt i 976, med keiser Otto I. 

som fadder. Svend Tveskjegg var konge i 

Danmark i årene 985-1014. Han var gift to 
ganger. Første gang med Gunhild, datter av 

Mieszko I., som var hertug i Polen (født 931, 

død 25.5.992). Gunhild var søster av kong 
Burislav I. Chrobry (den tapre) i Vendland 

(Polen/Pommern), født 967, død 17.6.1025. 

Han var også den første konge i Polen. 

Ekteskapet mellom kong Svend I. Tveskjegg 
og Gunhild kom i stand som en del av en 

fredsavtale mellom Polen og Danmark. Som 

følge av denne fredsavtalen ble Svend 
Tveskjegg også tvunget til å gifte bort sin 

søster, Tyra Haraldsdatter, til Burislav I. 

Chrobry, som var konge i Vendland.  

Svend I. Tveskjegg og Gunhild fikk en sønn og 
to døtre. Sønnen Harald II., født ca. 989, ble 

senere konge i Danmark i årene 1014-1018. 

Datteren Estrid Svendsdatter ble gift med Ulf 

Torgilsson Jarl, og den andre datteren Gyda 
ble i 996 gift med Eirik Håkonsson Jarl (død 

1024), sønn til Håkon Sigurdsson Jarl.  

I sitt andre ekteskap var Svend Tveskjegg gift 
med Sigrid Storråde, datter av Skoglar-

Toste, som var en mektig sjøkriger. De fikk 

sønnen Knut den store (den mektige), født 

ca. år 1000. Han var konge i England i årene 
1014-1035, samt konge i Danmark i årene 

1018-1035. Sigrid Storråde hadde fra tidligere 

sønnen Olav Skøtkonung (Svenske), som 
senere ble konge i Sverige. 

Svend Tveskjegg Haraldsson angrep Norge i år 

1000. Han drepte sin svoger, kong Olav 

Trygvasson, som da var blitt gift med Svends 

søster Tyra Haraldsdatter. 

Svend Tveskjegg Haraldsson ble fra da av 

konge over Syd-Norge, og innsatte sin 
svigersønn Eirik Håkonsson Jarl til å styre.  

Allerede i ungdomsårene utrustet Svend 

Tveskjegg flere vikingtog til England. Disse 
togene fikk etter hvert større og større omfang, 

og i året 1013 erobret Svend Tveskjegg landet. 

Den engelske kongefamilien måtte gå i 

landflyktighet.  

 

023. Estrid Svendsdatter. Hun var prinsesse 

av Danmark. Hun var gift med Ulf Torgilsson 

Jarl. Død 1027. Han var sønn til Torgils 

Sprakalegg Bjørnsson.  
Estrid og Ulf fikk sønnen Sven (Svein) 

Estridsson, som senere ble konge i Danmark. 

Ulf Torgilsson Jarl kom etter et sjakkspill i 

krangel med sin svoger Knut den store. Knut 

den store fikk etter denne hendelsen sin 
hirdmann Ivar Hvite til å drepe Ulv Jarl i 

Luciuskirken i Roskilde på Sjælland.  

 
024. Sven II. Estridsson. Født 1019. Død 

1074. Han var gift med kusinen Gunhild 

………. . Et ekteskap som ble erklært ulovlig 
av erkebiskop Adalbert i Bremen og av paven i 

Roma. Motvillig måtte Sven II. skille seg fra 

kusinen. Kirken hadde vunnet en stor seier. 

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. 
Barn: I. Harald III. Hen Svensson, født ca. 

1041, konge i Danmark i årene 1074-1080. 

II. Knud II. 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. Svendson, 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, datter 

av Sveriges konge Inge Stenkildsson og enke 

etter Norges konge Magnus Barfot Olavsson 

(1073-24.08.1103).  

Kong Niels Svensson og dronning Margrethe 

hadde sønnene Inge Nielson og Magnus 

Nielson (1106-1134). 

 

025. VII. Erik I. Eiegod Svensson. Født 1056. 
Død 10.07.1103, av sykdom på Kypros, under 

en reise til Jerusalem. Han var gift med Bodil 

Torgautsdatter, datter av hirdstyreren 

Torgaut Ulvsson Fagerskinna og hustru 

Thorgunna Vagnsdatter. Torgaut Ulvsson 

Fagerskinna var sønn til Ulv Galiciefarer og 

hustru Bodil Håkonsdotter, som var datter av 

Håkon Jarl. 
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. Hun var med i mannens 

pilegrimsferd til det hellige land (Jerusalem) i 

1103. Bodil Torgautsdatter fortsatte reisen til 

det hellige land, etter sin manns død på 
Kypros, og hun skal visstnok ha møtt døden på 

Oljebjerget. 

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.  

 

 

Steinhodet på denne skulpturen skal fremstille kong 
Erik Eiegod av Danmark. 

 

026. Knut V. Lavard Eriksson. Født i 1096. 

Død 7.1.1131. Knut Lavard var hertug over 

Sønder Jylland, senere dansk fyrste. Han var 
gift med Ingeborg Mstitislavdatter, prinsesse 

av Russland. Født 1116 i Russland. Hun var 

datter av storfyrst Mstitislav (Matislav) I. 

Harald Vladimirsson (1076 - 15.4.1132) og 

hustru Kristina Ingesdatter av Sverige (død 

18.1.1122). 
Da Knut Lavard sine foreldre i 1102 dro avsted 

på sin pilegrimsferd til Jerusalem ble han satt 

til fostring hos den Sjællandske høvdingen 

Skjalm Hvide, senere ble han fostret hos hertug 
Lothar. Knud Lavard ble i 1115 innsatt som 

grensejarl i områdene mellom Danmark, 

Tyskland og Vendland. Da venderfyrsten 
Henrik døde i 1127 benyttet Knut Lavard 

situasjonen til å overta den avdøde 

venderfyrstens stilling. 
Knud Lavard Eriksson ble drept i Haraldstad 

ved Ringsted i Danmark av Magnus Nilsson, 

som med et sverd kløyvde kongens hode. 

Knut Lavard og Ingeborgs 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 (konge 1161-

1167). Deres sønn var kong Sørkve (Sverker), 



som ble svensk konge i årene 1196-1210. Knut 

Lavard og Ingeborg sin datter Kristin 

Knutsdatter ble gift med kong Magnus 

”Blinde” Sigurdsson, sønn til Sigurd 

Jorsalfare.  

 

027. Valdemar I. "den store" Knudsson. 
Født 13.1.1131. Død 12.5.1182, gravlagt i 

Ringsted kirke, som han hadde bygd. Han 

giftet seg i 1157, i Viborg, med Sofie av 

Halicz (Ukraina), datter av Vladimir av 

Halicz (-1144) og hustru Richeza (Ryksa). 

Valdemar I. lot seg i 1154 utrope til medkonge 
på Viborg Ting, og var medkonge frem til 

23.10.1157, da han ble innsatt som enekonge i 

Danmark. Sammen med biskop Absalon 
styrket han Danmark politisk. I 1150 gikk han i 

sin fetter kong Svends tjeneste, og fikk av ham 

sin avdøde fars posisjon, som hertug i Sønder 

Jylland.  
Den norske jarlen Erling Skakke fikk under 

uroligheter i Norge hjelp av Valdemar I., men 

Erling holdt ikke de løftene som han hadde gitt 
ham. Valdemar I. foretok to krigstog til Norge 

(1165-68).  

I Valdemar I. sin tid var det velstand i 

Danmark, og hans regjering var grunnleggende 
for utviklingen av kongemakten. En rekke 

borger ble bygd, Danevirke ble utvidet med en 

teglsteinsmur, og samarbeidet med kirken var 
godt.  

Valdemar I. hadde som ung sønnen 

Christoffer med sin frille Tove. Med sin 
dronning Sofie fikk han to sønner og seks 

døtre, hvor begge sønnene ble konger i 

Danmark. Datteren Sofie ble gift med Sigfrid 

av Orlamünde, sønn til Herman, som var 
greve av Weimar og Orlamünde (født ca. 1130, 

død 19.10.1176). 

 
028. Valdemar II. Seier Valdemarsson. Født 

1170. Død 28.3.1241, i Vordingborg, og 

gravlagt i Ringsted kirke. Han var den yngste 
sønn av Valdemar I. "den store". Valdemar II. 

Seier var bare 12 år ved farens død. Da han var 

ca. 18 år gammel overtok han 

hertugherredømmet i Sønder Jylland. Han ble 
kronet til Danmarks konge på juledagen i 

1202, i Lund domkirke. Valdemar II. satte sin 

søstersønn Albert av Orlamünde til å styre over 
Holsten. Samtidig godkjente han Otto IV. som 

tysk konge, og til gjengjeld avstod denne ham 

alle landområdene nord for Elben. Av disse ble 

Lübeck og Ditmarsken stående under den 
danske kronen. 

Valdemar II. blandet seg også inn hos sine 

nordlige naboer. Han foretok et krigstog til 

Norge i 1204, for å støtte Erling Steinvegg, 
baglernes konge, som krevde kronen av de 

herskende birkebeinerne. 

I 1205 giftet Valdemar II. seg med den 
bømiske kongsdatteren Dradomir (Dagmar), 

men ekteskapet ble kortvarig - Dagmar døde 

allerede den 24.5.1212. Hun fødte ham sønnen 

Valdemar i 1209. Dradomir (Dagmar) var 
datter av kong Premysl Ottokar I. av 

Bøhmen og Adela av Messen. 

I 1214 giftet Valdemar II. seg igjen, da med 
den portugisiske kongsdatteren Berangaria 

(Bengerd). Født etter 1192. Død 27.3.1221, 

etter å ha født det siste barnet. Berangaria ble 
mor til tre sønner, som alle ble kongere: Erik, 

Abel og Christoffer. De fikk også datteren 

Sophie, men hun døde i ung alder (1221). 

Berengaria var datter av kong Sancho I. av 

Portugal og dronning Aldonca. 

På St. Hans dagen i 1218 ble den lille prins 

Valdemar kronet til konge. Det neste året 
foretok Valdemar II. et stort krigstog. Danerne 

gikk til angrep ved Lyndanis, hvor de seiret i 

en stor kamp over esterne. Han foretok også 

senere flere Estlandstog, noe som bekrefter det 
danske herredømmet over disse områdene. 

Av sønnene lot Valdemar II. den eldste sønnen 

Erik ble kronet til konge i 1232, men han gav 
de andre sønnene store forleninger. Han tok 

ikke bare hensyn til sine ektefødte barn Abel 

og Christoffer, men også sønnen Knut, som 
han hadde med den unge enken Helene, som 

var svensk jarledatter av fødsel. Med en ukjent 

kvinne hadde Valdemar II. sønnen Niels, som 

ble gift med Oda, datter av grev Gunzelin av 

Schwerin, og de fikk sønnen Niels. 

 

029.  Knut VII. Valdemarsson. Død 
15.10.1260. Han var en uekte sønn til 

Valdemar II. Seier og den unge enken Helene, 

som var datter av en svensk jarl. Hun var enke 
etter Espen Snare. 

Knut Valdemarsson var hertug av Estland og 

Reval (Tallinn). Han ble i 1232 tildelt 

landområdet Blekinge i Sverige, som på denne 
tiden tilhørte Danmark. Knut Valdemarsson 

var gift to ganger. Første gang med Hedvig av 

Brandenburg. De fikk sønnen Erik 

Knutsson, som senere ble dansk drottsete. 

Andre gangen ble han gift med Ingegerd av 

Pommern, og fikk med henne sønnen 

Svantepolk Knutsson (Lejon). 
 



030. Svantepolk Knutsson (Lejon). Navnet er 

opprinnelig slavisk, men senere ble bare 

navnet Svante benyttet. Svantepolk Knutsson 
(Lejon) flyttet til Sverige, og ble lagmann i 

Øster-Gøtland. Han var gift med Bengta 

Sunesdatter av Folkungætten. 
Barn: I. Ingegerd Svantepolksdatter, gift 

med Brynjulf Bengtsson. 

II. Ingrid Svantepolksdatter, ugift. 

III. Katarina Svantepolksdatter, ugift, gikk i 
kloster og nevnes som abedisse. 

 

031. I. Ingegerd Svantepolksdatter. Hun var 
gift med Brynjulf Bengtsson.  

Han var sønn til lagmann i Vester-Götland 

Bengt II. Hafridson (Lejon) og hustru, men 
hennes navn er ukjent. Brynjulf Bengtsson var 

svensk adelsmann. 

 

032. Algot Brynjulfsson (Lejon). Han var gift 
to ganger; første gang med enka Kristina 

Tolvesdatter. Hun var datter av Tolve 

Peterson. Etter hennes død giftet Algot seg 
opp att med Märta Ulfsdatter av Finstadætt 

(Israel-ætten).  

Kristina Tolvesdatter var enke etter etter Algot 

sin bror Harald Brynjulfsson Stengavel, og i 
ekteskapet med ham hadde hun barna:  

I. Märta Haraldsdatter.  

II. Elin Haraldsdatter.  
III. Brynjulf Haraldson, gift med Kristine 

Hemmingsdatter, datter av Hemming Tanne.  

I sitt ekteskap med Kristina Tolvesdatter 
hadde Algot Brynjulfsson følgende barn: 

I. Håkan Algotson, gift med enka Ramborg 

Karlsdatter. 
II. Bengt III. Algotson Griphovud, han var 
hertug og en svært nær venn av kong Magnus 

Erikson. Birgitta Birgersdatter (den hellige 

Birgitta) påstod at Bengt hadde et homofilt 
forhold til kongen, og at det var ”denne synd” 

som gjorde at Skandinavia ble særlig hardt 

rammet av Guds straffedom – Svartedauden. 
III. Knut IX. Algotson Lejon (Løve), født ca. 

1318 i Sverige. Død etter 1394 i Sverige, til 

Danmark og Norge, senere tilbake til Sverige. 

IV. Sisilia Algotsdatter. 

033. III. Knut IX. Algotson Lejon (Løve). 
Født ca. 1318 i Sverige. Død etter 1394 i 

Sverige. Han var gift to ganger; første gang 
med Ingegerd Magnusdatter. Død ca. 1350 i 

Sverige (død som følge av Svartedauden). 

Knut Algotson giftet seg opp att ca 1354 gift 

med enka Märta (Margareta) Ulfsdatter 

Lejon. Født ca. 1320 i Sverige. Død før 1371 i 

Norge. Hun var datter av ridder og lagmann i 

Närke Ulf Gudmarsson Lejon (-1344) og 

hustru Birgitta Birgersdatter (den hellige 
Birgitta) (1302-23.7.1373). 

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. 
Barn: I. Ingegerd Knutsdatter Lejon, født 

1356, død 1412, abbedisse i Vadstena. 

II. Ingerid Knutsdatter Lejon, født 1358, 

død 1380, gift med ridder og norges riksråd 
Gaute Eirikson Galtung, de var barnløse. 

Riksråd Galtung giftet seg opp att med 

Margareta Svalesdatter Rømer. Før sin død 
gav riksråden mye av jordgodset i Vester-

Gøtland til klosteret i Vadstena for å oppnå sin 

og familiens sjelers frelse.  

III. Katarina Knutsdatter Lejon, født 1360 i 
Sverige, død før 12.11.1407 i Sverige, gravlagt 



12.11.1407 i Vadstena, til Hesbø i Rogaland, 

gift med riksforstander (drottsete) Ogmund 

Finnson, død 1388 på Halsnøy kloster, 
gravlagt i Stavanger domkirke. 

IV.  Ramborg Knutsdatter Lejon, født ca. 

1362, gift ca. 1399 med Gard Toreson, født 
ca. 1373 i Ryfylke, død ca. 1427 i Ryfylke. 

 

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) kirkesokn 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, og i 

tillegg er han omtalt som lagmann i Ryfylke i 
1423. Familien bodde på Gard (Garå), gnr. 41 

(1950) på Sør-Talgje i Finnøy herred i 

Ryfylke. 

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. II. Gunnar I. Gardson Isse. Født ca. 

1403 på Garå på Sør-Talgje i Finnøy i Ryfylke. 

Død ca. 1460 på øya Isse (Idse) i Strand i 
Ryfylke. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 

Som nesteldste sønn i familien tyder alt på at 

det var Gunnar I. som fikk jordgodset Isse 
(Idse), eller Isse-parten av Isse-Talgje-godset. 

Øya med Issegodset ligger sør for øya Sør-

Talgje, og med øya Issal som en del av 
jordegodset. Familien bodde på Isse (Idse), 

gnr. 63 (1950), i Strand herred.  

 

036. Gunnar II. Gunnarson Isse. Født ca. 
1430 på Isse (Idse) i Strand. Død ca. 1485 på 

Isse. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent.  

Gunnar II. Gunnarson var jordgodseier og 
oppsitter. Familien bodde på Isse (Idse), 

gammelt matrikkelnummer 56, gnr. 63 (1950), 

i Strand herred i Ryfylke. Gården Idsøe i 
Strands Thinglag i Ryfylke Fogderi i Stavanger 

amt (1876).  

 

037. Gunnar III. Gunnarson Isse Gøysa. 
Født ca. 1457 på Isse (Idse) i Strand. Død ca. 

1515 på Gøysa i Forsand. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 
Gunnar III. Gunnarson var jordgodseier og 

oppsitter. Han satt først med gården Isse, men 

gjorde før 1500 et makeskifte av jordgods med 
biskop Eilev Jonson Skanke i Stanvanger. Etter 

dette satt Gunnar III. Gunnarson som eier av 

jordgodset på Gøysa i Forsand. Han nevnes i 

1512 som både selveier og oppsitter på Gøysa. 
Barn: I. Gunnar IV. Gunnarson Gøysa, født 

ca. 1485 på Isse; han overtok hovedbruket etter 

foreldrene.  
II. Nils Gunnarson Gøysa, født ca. 1488 på 

Isse, død 1520 på Gøysa. Han fikk tildelt en 

part av hjemmebruket på Gøysa, som fra da av 

var underbruket på Gøysa. I 1519 nevnes Nils 
som oppsitter og gårdbruker på underbruket. 

III. Halvor Gunnarson Gøysa, født ca. 1491 

på Isse; han overtok før 1521 broren Nils sitt 
bruk. I 1521 nevnes Halvor i manntallet som 

oppsitter og gårdbruker på underbruket  

 
038. I. Gunnar IV. Gunnarson Gøysa. Født 

ca. 1485 på Isse (Idse) i Strand. Død ca. 1539 

på Gøysa i Forsand. Han var gift, men 

hustruens navn er ukjent. 
Gunnar IV. Gunnarson nevnes i manntallet for 

perioden 1519-1521 som gårdbruker og 

oppsitter på hovedbruker på Gøysa. En 
oversikt over eiendomsforhold på Gøysa viser 

at Gunnar IV. var den største jordgodseieren på 

gården. Familien bodde på Gøysa 
(Gjøise/Gjøse) gammelt matrikkelnummer 36, 

gnr. 40 (1950), i Forsand (Fossan) herred. 

 

039. Gunnar V. Gunnarson Gøysa. Født ca. 
1510 på Gøysa i Forsand. Død ca. 1565 på 

Gøysa. Han var gift, men hustruens navn er 

ukjent. 
Gunnar V. nevnes i manntallet for 1563 som 

gårdbruker på hovedbruket på Gøysa. På 

gården nevnes også Olav Nilsson, som 

visstnok var sønn til Nils Gunnarson Gøysa. 

 



040. Gunnar VI. Gunnarson Gøysa. Født ca. 

1530 på Gøysa i Forsand. Død ca. 1570 på 

Gøysa. Han var gift med ………Tørresdatter. 
Gunnar VI. gikk under betegnelsen ”laus kar” i 

manntallet for Gøysa i 1563. Den samme 

betegnelsen hadde også broren Knut 
Gunnarson. Betegnelsen ”Laus kar” hadde 

disse to brødrene fordi faren i 1563 var både 

eier og bruker av hovedbruket. Gunnar VI. 

overtok hovedbruket i 1565 og satt med 
eiendommen frem til 1570, for da satt 

svigersønnen Ola Roaldson som brukseier.  

Barn: I. ………. Gunnarsdatter Gøysa, født 
ca. 1550 på Gøysa i Forsand, gift med Ola 

Roaldson Gøysa, født ca. 1545, til Gøysa i 

Forsand. 
II. ……….. Gunnarsdatter Gøysa, født ca. 

1555 på Gøysa i Forsand, gift med Olav 

Halvorsen Eiane, til Gøysa i Forsand. Han var 

sønn til Halvor Toreson Eiane. 
III. Tørres Gunnarson Gøysa, født 1565 på 

Gøysa i Forsand, til Eiane i Forsand. 

 
041. I. ………. Gunnarsdatter Gøysa. Født 

ca. 1550 på Gøysa i Forsand. Død ca. 1573 på 

Gøysa i Forsand. Hun var gift med Ola 

Roaldson Gøysa. Født ca. 1545 i Forsand. 
Død etter 1575 på (Gjedrem i Bjerkreim). 

Ola Roaldson giftet seg med eldstedattera på 

hovedbruket på Gøysa, og de overtok der som 
brukere i 1569 eller 1570. Det er størst 

sannsynlighet for at Ola Roaldson overtok 

bruket etter svigerfarens død ca. 1570. Ola 
Roaldson satt som bruker på Gøysa frem til i 

1575, for da overtok konas svoger Olav 

Halvorson Eiane. Det ser ut til at det var 

minst to grunner til at Olav Halvorsen kom 
som ny bruker til Gøysa. Ola Roaldsons hustru 

var død, muligens i barsel, og Ola Halvorsen 

hadde makeskiftet jordegodset sitt på Eiane 
mot svogeren Tørres Gunnarson Gøysa sitt 

odelsgods på hovedbruket på Gøysa. I tillegg 

tyder det sterkt på at Ola Gunnarson mista sitt 
eget odelsjordgods på Gøysa i forbindelse med 

en rettsak i 1570. Oppsittere på nabogården 

Underberge hevdet at de hadde rett til jord i 

Gøysa. Dette var opprinnelig en jordtvist som 
gikk tilbake til 1543. Dette tyder igjen på 

slektsskapsforhold mellom gårdene 

Underberge, gnr. 37 (1950), og Gøysa.  
Ola Roaldson har på en eller annen måte også 

hatt tilknytning til bondegodset på gården 

Grøsfjell i Heskestad, for Ola sin sønn, Roald 

Olsen Grøsfjell, satt i 1617 med jordgods både 
i Gøysa, gnr. 40 (1950) i Forsand og Grøsfjell,  

gnr. 37 (1950), i Heskestad.   

 

042. Roald Olsson Grøsfjell.. Født ca. 1570 
på Gøysa i Forsand. Død ca. 1630 på Grøsfjell 

i Heskestad. Han var gift, men hustruens navn 

er ukjent.  
Roald Olsson Grøsfjell var stor jordgodseier, 

for i tillegg til jordgodset i Grøsfjell og Gøysa 

satt han i 1617 også som eier av jordgods i 

Rødland og Hovland. Roald Olsen er nevnt 
som lagrettemann ved kongehyllingen i 1591. 

Familien bodde en periode på Gjedrem i 

Bjerkreim, men de flyttet senere til Grøsfjell, 
gnr. 37 (1950), i Heskestad.  

 

043. Sivert Roaldson Grøsfjell. Død 1639 på 
Grøsfjell i Heskestad. Han var gift med 

………. Andersdatter Gjedrem. Død før 

1640 på Grøsfjell i Helleland. Hun var datter 

av Anders Gjermundsen Gjedrem (nevnt 
1591-1603) på Gjedrem og hustru, men hennes 

navn er ukjent. Anders sitt bumerke ble nyttet 

under kongehyllingen i 1591. Mye tyder på at 
Anders Gjermundsen var sønn til Gjermund 

Gjermundsen Bjerkreim (nevnt 1563) og 

hustru, men hennes navn er også ukjent. 

Sivert Roaldson giftet seg til Gjedremgården. 
Han nevnes 1610 for første gang i skattelistene 

på Gjedrem i Bjerkreim. I årene 1610-1624 

nevnes han som oppsitter på samme gård, og i 
1624nevnes blant gårdens eiere. I 1634 nevnes 

Sivert Roaldson i odelsmanntallet og som 

oppsitter på Grøsfjell, gnr. 37, i Heskestad.  

 

044. Salve Sivertsen Grøsfjell. Født 1605 på 

Grøsfjell i Heskestad. Død ca. 1674 på 

Grøsfjell, skifte 21.3.1676. Han var gift med 
Torborg Pedersdatter Grøsfjell. Nevnt 

21.3.1676 på Grøsfjell. Hun var datter av 

Peder Tollaksen Grøsfjell (ca. 1575-1645) og 
hustru ………. Eriksdatter Tjørn.  

Salve Sivertsen Grøsfjell arvet farens jordgods  

i gården Grøssfjell, og i 1639 satt han i tillegg 
som eier av ødegården Tvedterås under 

Grøssfjell. I 1642 havnet Salve i en 

familiekrangel med svogeren Tollak 

Pedersen. Tollak mente at han hadde rett til å 
bruke den part av gården som Tollaks hustru 

Anna visstnok hadde som sin arvedel.  

Salve Sivertsen ble i 1644 utnevnt til 
nevndsmann til lagtinget. Han møtte også som 

lagrettemann seks ganger i årene 1654-1668. 

Familien bodde på Grøsfjell, gnr. 37 (1950), i 

Heskestad.  
 



045. Peder Salvesen Grøsfjell. Født 1651 på 

Grøsfjell i Heskestad. Død rundt 27.7.1720, 68 

år gammel, på Grøsfjell, gravlagt 3.8.1720. 
Han var gift med Marite Nilsdatter 

Svalestad. Født ca. 1650 på Svalestad i 

Helleland. Skifte 2.3.1696 på Grøsfjell i 
Heskestad. Hun var datter av Nils Børildsen 

Svalestad (1615-1690) og hustru Berte 

Johannesdatter Møgedal. 

Peder Salvesen nevnes 50 år gammel i 
manntallet av 1701. Han overtok gårdsbruket 

på Grøssfjell etter foreldrene, og var 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Peder 
Salvesen drev også med eiendomshandel, og 

sammen med flere av sine svogre solgte han en 

part i gården Høyland, men utvidet samtidig 
sin eierpart av Grøssfjellgården. Familien 

bodde på Grøsfjell, gnr. 37 (1950), i 

Heskestad. 

 
046. Torborg Pedersdatter Grøsfjell. Født 

1678 på Grøsfjell i Heskestad. Nevnt 80 år 

gammel i 1758 og var bosatt på Hestad i 
Helleland. Hun var gift to ganger; første gang 

med Sørve Tekse. Etter hans død giftet hun 

seg oppatt med Enok Gitlesen Hestad. Født 

1679. Død rundt 25.6.1742 på Hestad i 
Helleland, gravlagt 2.7.1742, skifte 20.9.1742. 

Han var sønn til Gitle Enoksen Bjerkreim 

(1645-) og hustru Karen Aslaksdatter Tengs, 
som var datter av lensmann Aslak Isaksen 

Tengs og hustru Kirsten Njeldsdatter 

Kvalbein. 
Enok Gitlesen Hestad var bygselsmann, 

gårdbruker, oppsitter og selveier. Han navnes 

som bygselsmann på gården Botna i 1701, men 

i 1711 flytter familien til Hestad da Enok 
overtok bygselen av den gården. Få år senere 

ble han selveier, for i skjøte av 27.11.1719 blir 

det tinglyst skjøte fra Jørgen Olsen til Enok 
Hestad på en teig av gården Hestad som utgjør 

1 pund smør. Da kirkegodset på Helleland kom 

for salg i 1723 kjøpte Enok Gitlesen dette, og 
dermed ble han eier av Helleland kirke. Han 

hadde også eiendom på gården Tekse. 

Familien bodde etter 1711 på Hestad, gnr. 34, i 

Helleland.  
 

047. Anne Enoksdatter Hestad. Født 1718 på 

Hestad i Helleland, nevnt 24 år gammel i 1742. 
Skifte 2.10.1752 på Eia i Sokndal. Hun giftet 

seg 3.3.1743 med Jakob Gundersen Eia. Født 

1715 på Eia i Sokndal. Han var sønn til 

Gunder Jakobsen Eia (1671-) og hustru 
Ingeborg Tostensdatter Eia (1680-). 

Jakob Gundersen Eia var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Eia, gnr. 104 

(1950), i Sokndal.  
 

048. Gunder Jakobsen Eia. Født 1744 på Eia 

i Sokndal. Han giftet seg 4.11.1766 med Berte 

Bjørnsdatter Regeland. Født rundt 

28.10.1741 på Regeland i Sokndal, døpt 

3.10.1741. Hun var datter av Bjørn Olsen 

Regeland (1698-) og hustru. Bjørn Olsen er 
nevnt 60 år gammel i 1758. Han var sønn til 

Ole Ommundsen Regeland, som er nevnt 26 

år gammel i 1701. 
Gunder Jakobsen Eia var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Eia, gnr. 104 

(1950), i Sokndal.  
 

049. Berte Gundersdatter Eia. Født rundt 

25.1.1770 på Eia i Sokndal, døpt 4.2.1770. 

Hun giftet seg 22.9.1796 med Eiluf 

Gundersen Regeland. Født rundt 10.9.1768, 

døpt 18.9.1768. Han var sønn til Gunder 

Osmundsen Svindland (1746-) og hustru 
Pernille Eilefsdatter Indre Mydland (1741-

1784). 

Eiluf Gundersen Regeland var gårdbruker og 

oppsitter. Familien bodde på Rekeland i 
Sokndal. 

 

050. Berte Eilufsdatter Regeland. Født rundt 
20.7.1802 på Regeland i Sokndal, døpt 

25.7.1802. Død 30.12.1864 på Lomeland i 

Helleland. Hun giftet seg 21.6.1826 med Bernt 

Mikkelsen Nese. Født rundt 17.5.1802 på 

Nese i Helleland, døpt 23.5.1802. Han var 

sønn til Mikkel Bjørnsen Nese (1771-

26.5.1836) og hustru Ingeborg Pedersdatter 

Eikestein (1779-6.2.1834).  

Bernt Mikkelsen Nese var gårdbruker, 

oppsitter og selveier. I 1838 satt han som eier 
av løpenr. 227 som utgjorde 1 hud jordegods i 

gården Nese i Helleland. Rundt 1843 flyttet 

familien til gården Lomeland i samme sogn, 
hvor Bernt i 1851 satt som gårdbruker, 

oppsitter og eier av løpenr. 197 på Lomeland.  

Barn: I. Ingeborg Berntsdatter Nese, født 

14.1.1828 på Nese i Helleland. 
II. Ellef Berntsen Lomeland, født 16.9.1829 

på Nese i Helleland. 

III. Berte Berntsdatter Lomeland, født 
10.7.1832 på Nese i Helleland, til Klungland. 

IV. Michael Berntsen Møgedal, født 

13.7.1834 på Nese i Helleland. 

V. Bernt Berntsen Lomeland, født 
15.10.1836 på Nese i Helleland, til  



Kristiansand og Egersund. 

VI. Pernille Berntsdatter Nese, født 

30.4.1839 på Nese i Helleland. 
VII. Tønnes Berntsen Lomeland, født 

22.10.1841 på Nese i Helleland. 

VIII. Bernt Johannes Berntsen Lomeland, 
født 3.9.1844 på Lomeland i Helleland. 

IX. Gabriel Berntsen Lomeland, født 

2.9.1847 på Lomeland i Helleland.  

 
051. III. Berte Berntsdatter Lomeland. Født 

10.7.1832 på Nese i Helleland. Død 11.4.1905 

på Klungland i Helleland. Hun giftet seg 
16.5.1861 med fetteren Tønnes Pedersen 

Klungland. Født 23.9.1835 på Lomeland i 

Helleland. Død 15.11.1907 på Klungland i 
Helleland. Han var sønn til Peder Mikkelsen 

Klungland (1811-7.1.1881) og hustru Ane 

Berte Torsdatter Melhus (-9.2.1881). 

Tønnes Pedersen Klungland var gårdbruker, 
oppsitter og selveier. I folketelingen av 1865 

opplyses det at Tønnes og hustruen bodde på 

hans hjemmebruk og at han hjalp faren med 
arbeidet på gårdsbruket. Tønnes overtok som 

selveier av løpenummer 192b (bnr. 2) og 194 

(bnr. 3) før 1875, og ved folketellingen samme 

år bodde foreldrene på bruket som 
føderådsfolk. Matrikkelen av 1886 viser at 

Tønnes Pedersen også var eier av løpenummer 

195b (bnr. 4) på gården Klungland. På 
Klunglandsbruket hadde de tjenestefolk, for 

ved folketellingen i 1875 nevnes tjenestepiken 

Else Akselsdatter (1838-) og Ane Jakobsdatter 
(1823-) som bodde der på legd. Da Tønnes 

Pedersen døde var han follougsmann på 

gården.  

Barn: I. Peder Tønnessen Eikestein, født 
14.6.1866 på Klungland i Helleland, til gården 

Eikestein (Eikestad) i samme sogn. 

II. Berte Marie Tønnesdatter Klungland, 
født 11.9.1868 på Klungland i Helleland. 

III. Bertinius Tønnessen Klungland, født 

25.6.1871 på Klungland i Helleland. 
IV. Mikal Tønnessen Klungland, født 

6.12.1876 på Klungland i Helleland, til staten 

Washington i USA hvor han nevnes i 1934 

 

052. III. Bertinius Tønnessen Klungland. 
Født 25.6.1871 på Klungland i Helleland. Han 

var gift to ganger; første gang 17.11.1896 med 
Lise Pedersdatter Ramsland. Født 6.4.1876 

på Ramsland i Helleland. Død 1927 på 

Klungland i Helleland. Hun var datter av 

Peder (Per) Ellingsen Ramsland (31.7.1836-
15.7.1914) og hustru Ane Katrine 

Torgersdatter Dybing (10.7.1835-

27.11.1912). Etter Lises død giftet Bertinius 

seg på nytt i 1929 med Helene Hansdatter 

Nevland, fra Egersund. 

Bertinius Tønnessen Klungland overtok 

gårdsbruket på Klungland etter faren. Han var 
gårdbruker og oppsitter. I 1906 er Bertinius 

registrert som eier av Klungland, gnr. 51, bnr. 

1, 2, 3, 4 og 5.   

Barn: I. Tønnes Bertiniussen Klungland, født 
14.12.1897 på Klungland i Helleland. Han var 

ugift, og i 1969 var Tønnes bosatt på 

Klungland hos broren Peder. 
II. Peder Bertiniussen Klungland, født 

29.3.1900 på Klungland i Helleland, gift og 

bosatt på Klungland. 
III. Bernhard Bertiniussen Klungland, født 

17.10.1902 på Klungland i Helleland. Han var 

ugift, og i 1969 var Bernhard bosatt på 

Klungland hos broren Peder.  
IV. Ane Katrine Klungland, født 25.4.1905 

på Klungland i Helleland, gift med Enok 

Hansen Nævland og bosatt på Eikestein i 
Helleland.  

V. Berte Klungland, født 14.11.1908 på 

Klungland i Helleland, tvilling, nevnt i 1969. 

VI. Marta Klungland, født 14.11.1908 på 
Klungland i Helleland, tvilling, nevnt i 1969. 

VII. Lotte Betsine Klungland, født 20.3.1912  

på Klungland i Helleland, gift med Trygve 

Rogstad og bosatt på Melhus i Eigersund.  

 VIII. Erik Severin Klungland, født 

27.2.1916 på Klungland i Helleland, gift og 
bosatt på Oftenes i Søgne. 

IX. Anne Klungland, født 26.2.1930 på 

Klungland i Helleland, ugift og bosatt i 

Egersund. 
X. Hans Klungland, født 7.2.1932 på 

Klungland i Helleland, ugift og bosatt i 

Egersund.  
 
 


