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FORORD 
 

I dette slektsoppsettet følger vi slekten Nilsen tilbake i tid i Nes på Romerike, men ofte 

kommer denne slekten i kontakt med flere andre slekter både i Akershus og i Hedmark. Det er 

også disse kryssende slektsforbindelser som er med på å føre denne slektens aner tilbake til 

den gamle norske adelen – til Sudrheimsætten og Holterætten. Samtidig viser linjene i slekten 

Nilsen at de også har forfedre i den vanlige bondestand og i husmannstanden.  Det er altså en 

slekt med røtter plantet både hos den rike og velstående odelsbonden, og hos husmannsfolket. 

Dette er ikke noe særtilfellet i så måte, for i mang en slekt og særlig på Romerike var det i 

motsetning til på Agder uoppdelte storgårder. På Romerike satt odelsgutten med 

hjemmebruket gjerne uoppdelt etter foreldrene, men på Agder delte foreldrene ut bruk til flere 

i barneflokken. Dette førte igjen til at husmannstanden var mindre på Agder enn på Romerike. 

På Agder var det et annet fenomen som kom sterkere frem og det var leilendingen, men det 

var også leilendinger på Romerike. Forskjellen bestod vel egentlig i at Agderbonden i hadde 

økonomi nok til å skaffe eller drive en del av eget bruk og leide det derfor bort, mens bonden 

på Romerike hadde atskillig bedre økonomisk grunnlag og kunne derfor drive storbruk med 

husmenn som gårdsgutter. Mye av forskjellene på bruk og drift av gården ligger også i at det 

var mye tyngre å drive ett storbruk på Agder enn det var på Romerike, for på Agder var de 

små jordlappene til bruket oppdelt av utbark med lite utbytte, men på Romerike var gjerne 

gårdsbruket et stort og sammenhengende areal. På mange måter kan den flate Romeriksbygda 

sammenliknes med det flate landskapet på Jæren, og med de store uoppdelte gårdene der.  
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SLEKTSLINJE 001 

 

001.   Ragnvald Mørejarl Øysteinsson. Død 890, da han ble innebrent av kong Harald 

Hårfagre Halvdanssons sønner Halvdan Hålegg og Gudrød Ljome. Ragnvald Mørejarl sto i 

stor anseelse hos sine samtidige for sin klokskap. Han var gift med Hild (Ragnhild) 

Rolvsdatter, datter av Rolv Nevja. De hadde sønnene Rolv og Tore. Ragnvald Mørejarl hadde 

også frillesønnene Hallad, Einar "Torv-Einar" og Rollaug. 

Sønnen, Rolv Ragnvaldsson ble en stor og mektig vikinghøvding. Han fikk tilnavnet Gange-

Rolv - visstnok fordi han var så stor og tung at ingen hest kunne bære ham, og måtte gå til fots 

overalt. Under ledelse av Gange-Rolv utvandret han og flere andre vikinger fra Norge. De 

kom først til Suderøyene, men der ble det bare et kort opphold. De seilte så videre til 

Normandie (Valland) i Frankrike, hvor de la under seg et stort landområde. I Normandie gikk 

Gange-Rolv under navnet hertug Robert den første (Rollo), og han ble stamfar for Englands 

normanniske konger.  

Ragnvald Mørejarl Øysteinsson 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. 

Ragnvald Mørejarls sønn Torv-Einar vant Orknøyene og Hjaltland, og fra han nedstammer de 

mektige Orknøy-jarler. 

Ragnvald Øysteinsson Mørejarl er ane nr. 028 på slektslinje 001 på dokument nr. 179 

Slekten Gulbrandsen fra Brustad i Nes. 
 

002.   Tore Ragnvaldsson (Tore jarl Teiande). Han ble av kong Harald Hårfagre innsatt som 

jarl over Møre. Han var gift med Ålov Haraldsdatter Årbrot, datter av Harald Hårfagre. De 

fikk datteren Bergljot.  

 

003.   Bergljot Toresdatter. Hun var gift med Sigurd Håkonsson jarl (død 962), sønn av 

Håkon Grotgardsson Ladejarl. 

 

004.   Håkon Sigurdsson "den mektige" Ladejarl. Født ca. 937. Død ca. 995. 

 

005.   Ragnhild Håkonsdatter. Hun var gift med Eiliv Bårdsson, sønn til Bård Nessekonge-

Mørejarl. 

 

006.   Orm Eilivsson Jarl på Opplandene. Han var gift med Sigrid Finnsdatter Austråt, datter 

av Finn Arnesson. 

 

007.   Eiliv Ormsson. (Ca. 1075). Han var gift med ei datter av Dag Raudesson. 

 

008.   Dag Eilivsson. Bratsberg i Skien. Født ca. 1075. Død ca. 1135. Han var gift med 

Ragnhild Skoftesdatter Giske, datter av Skofte Ogmundsson (1094), og hustru Ragnhild 

Pålsdatter, fra Orknøyene. 

 

009.   Gregorius Dagsson i Tønsberg. (1150). Han var gift med .......... Gunnarsdatter, datter 

av Gunnar Hjarrandesson Hvite (f. ca. 1090). 

 

010.   Gunnar Gregoriusson Bratt. Født ca. 1140. 

 

011.   Hallvard Gunnarsson Bratt.  (Ca. 1170-1235). Han var gift med Cecilia Torgilsdatter. 

 



012.   Arnfinn Hallvardsson Bratt. Født ca. 1210. Han var gift med Jartrud (Pålsdatter?)  

Kvie.   

 

013.   Eiliv Arnfinnsson Bratt. (1281). Han var gift med .......... Ormsdatter Kanne (Kane?), 

datter av Orm Hallvardsson Kanne (f. ca. 1240). Nevnt 1280. Orm Hallvardsson Kanne var 

gift med .......... Taraldedatter, datter av Taralde Gunnarsson Hvite (1258). 

 

014.   Anund Eilivsson Imba. (1324). Han var gift med Ingebjørg Tjøstolvsdatter Fåle, datter 

av Tjøstolv Skaldulvsson Fåle i Ås (1265-1340), og hustru .......... Roarsdatter, datter av Roar 

Åsolvsson Øen. 

 

015.   Toralde Anundsson Kåra. (ca. 1350). Tangvall i Bamble. 

 

016.   Oluf Toraldesson Rørås Slagen. (Ca. 1340-1400). 

 

017.   Toralde Olufsson. Født ca. 1370. Han var gift med .......... Ulfsdatter. 

 

018.   Hallvard Toraldsson. Født ca. 1400. Han var gift med .......... Olavsdatter, datter av 

Olav Håkonsson, Nesøya i Asker. (ca. 1380-1455). Olav Håkonsson var gift med Ingeborg 

Jonsdatter, Sudrheim. 

 

019.   Gyrid Hallvardsdatter (Bratt). Hun var gift med Amund Jonsson (Holter-Veset?) i 

Nes på Romerike. De var i slekt med hverandre gjennom Sudrheimsætten og kong Haakon V. 

 

020.   Olav Amundsson Holter. (Ca. 1455-1510). Han var gift med Bothild Svendsdatter 

Dringel, fra Vik i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra gården Holter i Nes på Romerike. 



021.   Anna Olavsdatter Holter. Hun var gift med Hallvard Semmingsson (Sæmundsson) fra 

Voll i Grue. Nevnt på Lier i Vinger. 

 

022.   Dorte Hallvardsdatter. Hun var gift med Hallstein (Eriksen Trandum). De bodde i 

Vinger. De arvet visstnok Calipsgodset etter Oluf Torkildsen, Sorknes i Grue. 

 

023.  Ole Hallsteinsson (i Vinger). 

 

024.   Ole Olsen Lundberg. Han var bruker på gården Lundberg i Nes på Romerike. 

Registrert fra ca. 1610. Han var gift med .......... Gunnarsdatter, fra Løken i Nes på Romerike, 

som var av Stemsrudætten i Grue i Solør. 

 

025.   Marte Olsdatter Lundberg. Født ca. 1610. Hun var gift med Gulbrand Halvorsen, fra 

Ile i Nes på Romerike. Nevnt 1652. 

 

026.   Halvor Gulbrandsen Lundberg. Født 1636. Død 1721. Han var gift med Ingeborg 

Brynildsdatter Fossum, i Nes på Romerike. Født 1658. Død 1742. Hallvord Gulbrandsen 

Lundberg hadde ikke sønnen Amund med hustruen Ingeborg.  

 

027.   Amund Halvorsen Lundberg. Født ca. 1672. Han var bruker på gården Auli i Nes på 

Romerike. Han var gift med Goro Eriksdatter S. Auli, fra Runni Bingen i Nes på Romerike. 

 

028.   Marte Amundsdatter Auli. Født 1715. Hun var gift med Paul Sigfred son Rakeie, fra 

Rakeie i Nes på Romerike. Født 1719. Død 1798. 

 

029.   Halvor Paulsen Rakeie. Født 1754. Han ble i 1789 gift med Anne Andersdatter Kjus-

eie, av Wintherætten. Født 1769. Død 1832. 

 

030.   Paul Halvorsen Rakeie. Født 1794. Død 1851. Han ble i 1826 gift med Åse Olsdatter 

Bekken, fra Løken. Født 1795. Død 1875. 

 

031.   Karen Paulsdatter Bekken. Født 1836. Hun var gift med Anton Gunnerius 

Gulbrandsen, fra Brustadtjernet, under gården Brustad i Nes på Romerike. 

Anton Gunnerius Gulbrandsen er sønn til Gulbrand Kristoffersen Brustadtjerna som er 

ane nr. 059. C. på slektslinje 001 på dokumentnummer 179 «Slekten Gulbrandsen fra 

Brustad i Nes» i herværende mappe. 

Anton Gunnerius Gulbrandsen er ane nr. 015 på slektslinje 004 på herværende 

dokument. 
 

032.   Thea Antonsdatter Høgda. Hun var gift med Ole Nestor Nilsen, fra Vestmo på Runni 

i Nes på Romerike. Født 1880. 

 

033.   Odd Nilsen, til Østmo under gården Runni. Født 1916. Død 1979. Han ble gift med 

Karen Solveig Nygaard, Øvrevegen på Haga. Født 1917. 

 

034.   Kari Lillian Nilsen, til Nordmo på Runni på Årnes. Født 7.3.1944. Hun er gift med 

Kjell Undbakken, fra Disenå i Sør-Odal. 

Barn I. Ketil Undbakken. Født 29.10.1965. 

II. Ståle Undbakken. Født 22.6.1967. Bosatt på Fjellfoten i Nes på Romerike (1995). Han er 

gift med Irene Rønningen, fra Tøyen i Oslo. Født 03.11.1967. 



Barn 1. Ole Andre Undbakken. Født 06.12.1989. 

 

 

SLEKTSLINJE 002 

 

001.   Tore Ragnvaldsson Mørejarl. Han var gift med Ålov Haraldsdatter Årbrot, datter av 

kong Harald Hårfagre Halvdansson. 

Tore Ragnvaldsson Mørejarl er ane nr. 002 på slektslinje 001 på herværende 

slektsoppsett. 
 

002.   Ljot Toresson (Hvite). Han var visstnok ikke særlig populær på Møre, og fikk derfor 

flere motstandere. Han omtales som Ljot den bleike eller Ljot svenske (inntrenger). Han ble 

visstnok gift med en kvinne fra Vester-Gøtland, som var av gjev ætt.  

 

003.   Bård Ljotsson Mørejarl, (Nesse-konge). 

 

004.   Eiliv Bårdsson, jarl på Sunnmøre. Han var gift med Ragnhild Håkonsdatter, datter av 

Håkon Ladejarl. 

Ragnhild Håkonsdatter er ane nr. 005 på slektslinje 001 på herværende slektsoppsett. 
 

 

SLEKTSLINJE 003 

 

001.   Sverre Sigurdsson.  Han var norsk konge. Født ca. 1152. Død 9.3.1202, av sottedød. 

Jordfestet i kirkemuren i Kristkirken i Bergen, som ble åpnet og så murt igjen.  

Sverre Sigurdssons mor het Gunnhild, som var gift med Unas Kambare (kam-maker), 

visstnok i Bergen, en slektning til biskop Roe på Færøyene. 

Sverre Sigurdsson ble i 1185 gift med Margrete, datter av sveakongen Erik Jedvardsson den 

hellige og dronning Kristina. Margrete var søster til kong Knut Eriksson. Sverre Sigurdsson  

og Margrete fikk datteren Kristina, som ble gift med baglerkongen Filippus Simonsson. 

Sverre Sigurdsson hadde med (Astrid?) Roesdatter, datter av biskop Roe på Færøyene, sønnen 

Unas - senere kalt Sigurd Lavard (død 1201).  

Sverre Sigurdsson hadde med en ukjent kvinne sønnen Håkon, som senere ble konge.  

Sverre Sigurdsson hadde også døtrene Cecilia og Ingebjørg. Ingebjørg ble gift med den 

svenske kongssønnen Karl Sverkersson (drept i Nidaros i 1198).  

Sverre Sigurdsson ble som barn opp-fostret på Færøyene hos biskop Roe. Først etter at han 

hadde mottatt preste-vielse, og blitt prest fortalte hans mor Gunnhild at han var sønn til kong 

Sigurd Munn. Sverre Sigurdsson kom til Norge i 1176 - for å gjøre arvekrav til tronen. På den 

tiden hadde birkebeinerne gjort opp-rør mot kong Magnus Øysteinsson sitt kongedømme. 

Uten å ta parti i denne striden reiste Sverre over til Sverige - hvor han besøkte jarlen Birger 

Brosa - som var gift med tanten Brigida. Senere besøkte han søsteren Cecilia, som da var gift 

med Folkvid lagmann.  

På nyåret reiste de av birkebeinerne - som hadde overlevd slaget på Re ved Tønsberg - til 

Sverre Sigurdsson, å ville ha ham som konge, og uten betenkeligheter påtok han seg å være 

fører for dem. Sammen med birkebeinerne slet han seg frem til Nidaros, og greide å slå kong 

Magnus Erlingsson sine lendmenn. Sverre Sigurds-son ble tatt til konge i Viken i Gulatings- 

lagdømmet i mars 1177. I to år var kong Sverre stadig på krigsfot. Først i 1179 vant han og 

birkebeinerne i hovedslaget på Kalvskinnet - den gang en åker ved Nidarosdomen. Her falt 

Erling Skakke (19. juni 1179), sammen med mange lend-menn og hirdmenn, men kong 

Magnus Erlingsson klarte å rømme, og kom seg til Danmark. Kong Magnus Erlingsson led et 



nytt nederlag på Ilevollen - den 27. mai 1180, å måtte gi opp Trøndelag. Men han hadde 

mektig støtte i vest- og sørpå, og fra Danmark.   

Det avgjørende slaget stod den 15. juni 1184 i Norafjorden (Nordfjord) - Fimreite i Sogn. 

Kong Magnus Erlingsson drukna, og en rekke lendmenn mistet livet. Mannefallet var stort - 

trolig langt over 1000. Kong Sverre Sigurdsson gravla liket til kong Magnus Erlingsson i 

Bergen med den største ære, og holdt selv minne-tale. Kong Magnus Erlingsson var 28 år da 

han falt. Nå ble Sverre Sigurdsson konge over hele landet. Han belønte birkebeinerne det de 

fortjente, gjorde mange til lendmenn og sysselmenn, og lot mange få rike giftemål. 

Erkebiskop Øystein - som hadde vært en arg uvenn - gikk nå i forlik med kong Sverre, og det 

samme gjorde flere av de gamle stormenn. Det danske herredømmet i Viken ble det slutt på.  

Mangt og mye ble nå forandret i Norge. Kongemakten ble nå tatt ut av hendene på 

stormennene. Kong Sverre var etter den gamle arveretten odelsbåren til kongedømmet, men 

torde ikke snakke med bispene og lendmenn om dette. 

Bondestanden hadde etter hvert blitt mer demokratisk. Kong Sverre arbeidet for et sterkt 

kongedømme på demokratisk grunnlag, og gjorde mye for at det skulle fortsette slik det hadde 

begynt. Han inn-satte flere lagmenn i hvert lagdømme - som skulle ta seg av tvister - så 

allmuen som ikke var lovkyndig eller ikke hadde råd til søksmål skulle slippe å gå til 

lagtinget. For at kongedømmet skulle bli sterkt tok kong Sverre makten fra lend-mennene, noe 

de hadde tilegnet seg i ufredsår. Tidligere hadde ikke kongen andre enn årmenn, som var lite 

ansett, og som trengte hjelp av lendmennene. Det ble nå innsatt sysselmenn - som var storætta 

- særlig på de stedene i riket hvor kongen sjelden hadde tilsyn med selv. Kong Sverre trengte 

pålitelige embetsmenn - som det stod respekt av - derfor innsatte han sysselmenn i alle byene.  

Kirken mistet nå en del av makten. Erkebiskopen rømte til Danmark, men allikevel fikk kong 

Sverre biskopene til å krone og salve seg i Bergen, så ingen lenger kunne nekte ham retten til 

kongedømmet. Men paven holdt med den rømte erke-biskopen, og lyste kong Sverre i bann - 

det vil si - ut av kirkesamfunnet.  

Det var mange i landet som ikke likte den nye tilstanden - som var vant til ufred og slåssing. 

Den ene flokken etter den andre reiste seg, og kong Sverre fikk aldri ro. Den slu bispen 

Nikolaus Arnesson fikk reist en flokk med menn, som kalte seg baglerne (av bagall, en 

bispestav). Disse fikk hjelp av danskene - som ville hevne seg på kong Sverre - for at han 

hadde tatt makten fra dem i Viken. Baglerne ble snart farlige, og lå raskt i strid over hele 

landet. Baglerne tente på Bergen - så 6 kirker og mange hus brente ned - bisp Nikolaus stod 

selv for denne ugjerningen. Kong Sverre kom etter hvert i vanskelig-heter. Til sist lyste pave 

Innocens III. bann over kong Sverre, og alle som var på hans side, slik at alle ble lyst ut av 

kirke-samfunnet. Alle kirker skulle stenge, og ingen skulle begraves i kristi jord. Prestene 

skulle bare ha lov til å døpe barn og skrifte for folk som lå på det siste.  

I Viken hatet folket kong Sverre slik at det en gang dro minst 15000 bønder fra hele området - 

fra Telemark til Svinesund, til Oslo. Men kong Sverre slo dem i en hard strid, og vant 

gjentatte ganger over baglerne. Kong Sverre laget et stridsskrift mot prestene, som enten han 

selv eller en av hans venner skrev. Her anklaget han presteskapet både for løgn og annet, og 

tilføyde at han hadde kongedømmet fra Gud, og hadde rett til å styre både landet og kirken. På 

denne måten sloss kong Sverre både med penn og sverd, helt til det endelig så ut til at han 

skulle slå ned alle fiendene. Men alt dette strevet og maset hadde tatt hardt på kongen - så han 

ble syk. Han var da i Tønsberg - fordi baglerne utøvet kamper - og hadde tatt festningen på 

"Slottsfjellet". Baglerne og deres høvding, Reidar Sendemann, holdt ut i 20 uker. Da var 

baglerne så utsultne og syke at de gav opp festningen. Kong Sverre som var god og mild, fikk 

sine menn til å ta seg av de syke baglerne, som om de var hans egne menn, men mange av 

dem døde. Straks etter seilte kong Sverre til Bergen. Da han kom dit ble sykdommen 

forverret. Han ba sine venner løfte seg opp i høysetet, og der døde han. Han ble gravlagt i 

domkirken, med all den stas som høver for en konge, selv om han var bannlyst. Kong Sverre  



Sigurdsson var omkring 50 år gammel da han døde. 

 

002.   Håkon Sverresson. Født 1178. Død 1.1.1204, i Bergen. Han var konge i Norge i årene 

1202-1204. Håkon Sverres-son oppholdt seg høsten 1203 i Borg i Østfold. Her traff han en 

kvinne med navn Inga, fra gården Varteig i Eidsberg. Hun var av gjev ætt, og bodde hos kong 

Håkon. De fikk sønnen Haakon Haakons-son "den gamle", som ble født etter farens død i 

1204. 

Kong Håkon Sverresson fikk til forsoning mellom seg og de landflyktige biskopene, som nå 

vendte tilbake til landet, og løste kongen og hans medskyldige ut av det pavelige bannet. 

Nærmere juletider i 1203 reiste kong Håkon Sverresson til Bergen - sammen med sin stemor 

dronning Margrete Eriksdatter, enken etter kong Sverre Sigurdsson, og deres datter fru 

Kristin, kong Håkons halvsøster. Under jule-feiringen i Bergen ble kong Håkon Sverresson 

alvorlig syk og døde, trolig forgiftet av sin stemor Margrete Eriksdatter.  

 

003.   Haakon Haakonsson "den gamle". Født på gården Folkisberg (Folkenborg) i Eidsberg 

i Østfold i 1204, etter farens død. Død av sykdom 15.12.1263, på tokt ved Orknøyene, nær 60 

år gammel. Haakon Haakonsson hadde da vært konge i 46 år. Liket ble først gravlagt i 

Magnus-kirken i byen Kirkjuvágr (Kirkwall) på Orknøyene, men ble våren etter ført til Norge, 

og lagt ved siden av kong Sverres grav i Kristkirken i Bergen. Kong Haakon ble den 

25.5.1225 gift med Margrete Skulesdatter. Født 1209. Død på Rein kloster 1270. Hun var 

datter av Skule Bårdsson. Født 1189. Død 24.5.1240. Og hustru Ragnhild Jonsdatter Randa-

berg. 

Haakon Haakonsson ble oppfostret i hemmelighet i ett år tid hos Trond prest, fordi baglerne 

hadde makten i Viken. Senere ble han oppfostret ved kong Inge Bårdssons hoff i Bergen, og 

valgt til konge i 1217. 

Ved kong Inge Bårdssons død ble Haakon tatt til konge på Øreting. Men Skule jarl Bårdsson, 

halvbror til kong Inge - som hadde arverettet til tronen - skulle være hans formynder og 

riksstyrer og ha en tredjedel av riket og skattelandene. Samme år døde baglerkongen Filippus 

Arnesson, og de fleste baglerhøvdingene hyllet nå kong Haakon. Men fremdeles var det noen 

misfornøyde ledere, som reiste nye flokker og laget uro på Opp-landene i flere år, inntil deres 

høvding Knut jarl overgav seg i 1227. 

I 1223 ble det holdt et riksmøte i Bergen, hvor lagmennene tildømte kong Haakon 

kongedømmet. I 1218 hadde hans mor båret jernbyrd for ham - det vil si å bevise at en var 

berettiget til kongeverdighet, enten ved å bære gloende jern 9 skritt, på 12 skritts avstand, 

kaste det i et trau eller gå over gloende jern, alt uten at hender eller føtter viser seg skadet 3 

dager etter (ble avskaffet i 1247).  

Formålet med riksmøtet i Bergen kan ha vært å gjøre slutt på uvennskapet og krangelen 

mellom kongens og jarlenes menn. I 1225 ble ekteskapet mellom Skules jarl Bårdssons datter 

Margrete og kong Haakon inngått. I noen år var forholdet mellom kong Haakon og jarlen 

bedre, men senere ble motsetningene sterkere enn noensinne, og det hjalp ikke at kong 

Haakon gav Skule hertugnavn i 1237.  

I 1239 tok hertug Skule kongenavn på Øreting, og tvang dermed kong Haakon til væpnet 

oppgjør. Nå startet ufreden mellom birkebeinerne og flokken til Skule for alvor - som ble kalt 

varbelgene. Skule slo en flokk birkebeinere på Låka (Låke), i Nannestad på Romerike, og tok 

Oslo by. Kampene fortsatte, og Skule ble drept ved Elgeseter kloster, hvor også klostret ble 

satt i brann. Hermed ble det slutt på den lange ufreden i landet, som hadde rådet i over 100 år. 

Kong Haakon Haakonsson var den siste som ble konge etter den gamle norske arveretten.  

I året 1247 lot kong Haakon en pavelig legat, kardinal Vilhelm av Sabina, seg krone seg i 

Bergen. Både verdslige og geistlige stormenn, og de beste bøndene fra hvert fylke var til 

tilstede ved kroningen. Norges rike hadde aldri vært i en slik glans som på denne tiden. Kong 



Haakon lovet paven å ta en korsferd til det hellige landet. Den franske kongen Ludvig IX. - 

som også forberedte seg på korsferd - tilbød kong Haakon å ta ansvaret for den norske og 

franske flåten, men kong Haakon sa seg ikke interessert i dette. Kong Haakon sa: 

"Franskmennene er stolte og nordmennene er ikke lette å tukte, så det kan lett bli uvennskap".  

De ble ikke noe av den planlagte kors-ferden til kong Haakon.  

Paven hadde ufred med den tyske keiseren Frederik II., å ville ha hjelp av kong Haakon, og 

tilbød ham keiserkrona, men kong Haakon ville ikke dette.   

I 1260 fikk kong Haakon vedtatt på Frostatinget en ny lov om tronfølgen, som bestemte at den 

eldste rettmessige sønn skulle være konge alene.  

Kong Haakons regjering bar preg av stor aktivitet, både i det indre styret og i for-holdet med 

utlandet. I følge annalene fikk han vedtatt en rekke nye lover, deriblant forbud mot 

"ættedrap". Det vil si at når noen ble drept kunne frendene (slektningene) til dem drepte drepe 

draps-mannen eller en av frendene, når de ikke betalte bot. Dette førte til at frendene til den 

drepte kunne drepe uskyldige menn, som de kanskje kunne få mer fordeler av - enn å bli kvitt 

den egentlige drapsmannen. 

Nye festninger ble bygd i kong Haakons tid, bl.a. på Ekeberg, i Oslo og Ragnhild-holmen ved 

Konghelle. Tunsberghus ble forsterket, og Sverresborg i Bergen og Sverresborg ved Nidaros 

ble gjenoppbygd. Han grunnla byen Marstrand i Bohuslän, bygde kirker, klostre og kongs-

gårder. Han bygde Håkonshallen i Berg-en og Trondenes kirke ved Harstad (opp-ført ca. 

1250). I kong Haakons tid var allerede tyskernes seilas på Norge be-tydelig, og kongen sluttet 

den første handelstraktat med Lübeck, og året etter med Novgorod - en traktat som skulle 

trygge freden nordpå. På den tiden var det at et folk fra Asia - mongolene - begynte å herje i 

Russland. Av den grunn rømte mange bjarmere fra Bjarmeland (ved Hvitehavet) til Norge. I 

Norge fikk bjarmerne lov av kong Haakon til å bosette seg ved Malangenfjorden, hvor de tok 

kristen-dommen. På den tiden hørte ikke landområdet fra Malangenfjorden og nordover til 

Norge, men til Finnmark, som var norsk skatteland, og som strakk seg helt øst mot 

Hvitehavet. Kong Haakon arbeidet også med å omvende finnene (samene) til kristendommen, 

og bygde kirker i Ofoten og i Troms. På denne tiden begynte nord-menn å bosette seg i 

Finnmark, og dette landområde ble nå mer underlagt Norge. Mange karelere hadde også 

bosatt seg i Finnmark, men de stod under russerne, og av den grunn ble det mye krangel i en 

periode. Endelig ble det gjort et forlik slik at nordmennene skulle kreve skatt av finnene, og 

russerne av karelerne. På den tiden fikk russerne rett til å kreve skatt i det norske skattelandet 

- noe som siden førte til mange tvister. 

På samme tid som den lange ufreden i Norge var det også en lang og stygg ufred på Island. 

Etter mye arbeid av hertug Skule - og senere kong Haakon - ble Grønland lagt under det 

norske konge-veldet (1261), og Island året etter - like før kong Haakons død. I 1261 la kongen 

også Svalbard under seg. Kong Haakon Haakonsson rådde nå over mer land enn noen norsk 

konge tidligere hadde gjort. Riket strakk seg fra Man til Svalbard, og fra Gøtaelven til 

Grønland. 

Da kong Haakon var nærmere 60 år gammel hadde den skotske kongen planer om å legge 

Suderøyene under Skottland, fordi øyene var mest bygd av skotter, og lå like ved Skottland. 

Den skotske høvd-ingen gjorde overfall på øyene, brente kirker og gårder - drepte menn, 

kvinner og barn på en svært brutal måte. Da nyheten om skottekongens brutale framferd 

nådde Norge samlet kong Haakon en stor hær -bestående av 150 skip og 20 000 mann. Han 

seilte til Skottland, og herjet langt inn i landet, hvorpå han la under seg like mye landområde 

som Magnus Barfot tidligere hadde rådd over. Da kongen hadde fått utrettet dette var det 

langt ut på høsten, og det satte nå inn med en meget kraftig storm. Den norske flåten lå ved 

Largs, og var i stor skipsnød - hvor flere skip forliste under stormen. En stor skotsk hær kom, 

og ville utnytte den situasjonen som nordmennene var i, og ville gjøre det av med den norske 

styrken på 1000 mann som var i land. Skottene var mange gang-er så mannsterke, og stormen 



så hard at det var umulig å sende folk i land. Men tross uværet klarte allikevel noen tilslutt å 

ta seg i land, og nordmennene drev nå den store skotske hæren på flukt. Etter denne ærefulle 

seieren ved Largs seilet kong Haakon til Orknøyene, og ville ligge der vinteren over, i tilfelle 

det ble nødvendig med en ny hærferd. Tross faren for nye skotske angrep sende kongen 

allikevel mange menn hjem. På Orknøyene ble kongen syk, og døde der den 15. desember 

1263. 

Hele folket sørget over den gode kongen. Han fikk tilnavnet "den gamle" fordi han hadde 

sønnen Haakon, som ble kronet til konge mens kong Haakon levde. Sønnen ble kalt "den 

unge", men han døde før sin far.  

Kong Haakons datter Kristina ble gift med den spanske prinsen Filippus av Castilla. Før 

ekteskapet ble inngått hadde kongen av Spania sendt en delegasjon til Norge, som oppholdt 

seg i Randesund ved Kristiansand, hvor forhandlingene ble ført.  

 

004.   Magnus Lagabøter Håkonsson. Født 1238, i Tønsberg. Død 9.5.1280, ikke fullt 42 år 

gammel. Han ble gravlagt i St. Olavs fransiskanerkloster i Bergen. Kong Magnus Lagabøter 

Håkonsson gikk først under tilnavnet "den gode", men senere ble han kaldt Lagabøter - den 

som gjør lovene bedre. Han ble i 1261 gift med Ingeborg Eriksdatter av Danmark. Født 1244. 

Død 1287. Datter av kong Erik Plogpenning av Danmark, og hustru Judith av Sachsen. Født 

ca.1223. Død 2.2.1261. Magnus Lagabøter Håkons-son fikk kongsnavn i 1257, og ble kronet i 

Bergen i 1261. Han regnet sin regjerings-tid fra farens død i 1263. 

Under faren, kong Haakon Haakonsson, sine siste leveår var det stadig ufred med 

skottekongen Alexander II. - og senere hans sønn Alexander III. - fordi de ville ha 

Suderøyene (Hebridene), som tilhørte Norge, underlagt Skottland. Det var for-øvrig under et 

tokt for å stoppe kong Alexander III., og hans herjinger på norsk område, at kong Haakon 

Haakonsson døde. Tokten startet den 5. juli 1263 - ut fra Herdlevær - med en flåte på mer enn 

120 skip og utvalgt mannskap.  

Etter kong Haakon Haakonssons død så det ut til at ufreden med skottekongen skulle bryte løs 

igjen. Stillingen var farligst for Suderøyene og Man, som lå lengst borte fra den norske 

hjelpen, og de fleste høvdingene der gav seg snart under kong Alexander III.  

Kong Alexander III. sendte i 1265 en mann til Norge for å spørre om kong Magnus Lagabøter 

Håkonsson ville selge øyene. Kong Alexander III. hadde respekt for den norske hærmakten - 

selv om han hadde overmakten der vest. Kong Magnus Lagabøter og rådgiverne hans mente 

det var best med et forlik, og året etter - den 2. juli 1266 - ble freden sluttet i Perth. Der ble 

alle øyene vest for Skottland av-stått til den skotske kongen, men kirken der skulle fremdeles 

stå under erkebispen i Nidaros. "Til evig tid" skulle den skotske kongen og arvingene hans - 

hvert år den åttende dagen etter jonsok (1. juli) - betale 100 mark sterling, og dessuten skulle 

det betales 4000 mark de første fire årene. Den norske kongen kunne da si at han hadde gitt 

øyene som len til skottekongen. 

Med kong Magnus Lagabøter Håkonsson ser det på mange måter ut som om en ny tid tar til 

for Norge. I utenrikspolitikken la kong Magnus Lagabøter sin lit på å ha fred, og han ble da 

den første - og eneste - norske kongen etter Olav Kyrre Haralds-son som ikke hadde ført krig.  

Kong Magnus Lagabøter var som tidligere nevnt gift med prinsesse Ingeborg av Danmark. 

Hun hadde ikke fått utbetalt den store farsarven, men noen krig ble det ikke av det ennå. 

Kong Magnus Lagabøter førte forlik og vennskap med den engelske kongen. Stadig var 

handelen livlig mellom de to landene, og begge kongene var interessert i å holde den oppe. At 

Norge og den norske kongen stod høyt i utlandet har vi et bevis på da erkebispen og flere 

andre av landets høye geistlige var på det store kirkemøtet i Lyon i 1274. På hjemveien reiste 

de om Paris. Der fikk de en kostelig gave fra kong Filip III., som de skulle overbringe til kong 

Magnus Lagabøter. Noen år tidligere hadde kong Ludvig den hellige - for store penger - kjøpt 

en del av Kristi klungerkrone av keiser Balduin i Konstantinopel (Istanbul), og til å gjemme 



denne i hadde han bygd det vakre La Sainte Chapelle (det hellige kapell) i Paris. Nå lot kong 

Filip III. en prest skjære et lite stykke av denne - som ble satt i et krystall - som en sølvengel 

holdt. Dette sendte han så med erkebispen til kong Magnus Lagabøter. En slik stor hellig ting 

måtte gjemmes på en verdig måte, mente kong Magnus Lagabøter, og satte derfor i gang 

byggingen av en ny Apostelkirke i Bergen, som skulle ligne på La Sainte Chapelle i Paris. 

Kirken ble ikke ferdig før i 1302, og da ble den gamle Apostelkirken revet. Den nye 

Apostelkirken stod til ca. 1520 - da ble den revet av den danske høvedsmannen Eske Bille. 

Det som har gitt kong Magnus Lagabøter en fremstående plass mellom de norske kongene er 

det store lovarbeidet hans. I 1271 avskaffet kongen "med råd og samtykke av de beste 

mennene i landet og på bønn fra allmuen" alle frendebøter - det vil si de bøtene som 

drapsmenn skulle betale til frendene (slektningene) til den drepte. Ikke lenge etter ble det 

fastsatt at frendene ikke hadde lov til å ta livet av drapsmann-en - noe de kunne tidligere. 

Kongens sysselmann skulle fra nå av fange drapsmannen, og få en skarpretter til å gjøre det 

av med ham. Disse to lovene er karakteristiske for rettsutviklingen i Norge. Det er ikke lenger 

den enkelte - eller ætten - som skal verge retten sin, men samfunnet - det vil si staten - skal 

holde oppe lov og ord-en. Det er på bakgrunn av en slik utvikling - som langsomt har gått for 

seg gjennom hundre år - at en kan se lovverket til kong Magnus Lagabøter. Det kunne 

muligens på mange måter være et problem for styringen - som nå mer og mer ble samlet hos 

kongen - at hvert av de fire lag-tingene hadde sin egen lov.  

Alt fra kong Haakon Haakonssons tid var det planer om å rette på disse gamle lovene. 

Selvsagt ble det kongen og sentraladministrasjonen som gjorde opptaktene til reformarbeidet, 

men kong Magnus Laga-bøter fikk samtykke fra tingene til å bøte på lovene, og å "ta av og 

sette til det som tykkes oss å være mest etter de beste menns råd".  

Vi vet lite om hvorledes arbeidet har gått for seg, men kongen har sikkert selv vært aktivt med 

på det, selv om de lovkyndige medarbeiderne hans vel har gjort det meste. Resultatet ble at 

Norge var det første landet i Nord- og Vest-Europa som fikk en landslov - én lov som gjaldt 

for hele landet. I 1274 ble landsloven vedtatt på Frostating, og i de neste årene på Gulating, 

Borgarting og Eidsivating. For det meste bygger landsloven på Gulatings-loven og 

Frostatingsloven, som ofte går igjen ordrett. Men landsloven gav kongen og hans embetsmenn 

større makt enn tid-ligere. Det var lagretten - noen menn som ble valgt av tingforsamlingen - 

som hadde den egentlige dømmende og lovgivende makt, tingfolket skulle bare samtykke. Nå 

skulle lagretten oppnevnes av kongens sysselmann og lagmann - den siste skulle være 

formann - og fikk avgjørende innflytelse på dommer og lovvedtak i lag-retten. Egentlig var 

lagmannsstillingen blitt opprettet på 1100-tallet, for at ting-mennene skulle ha en upartisk 

juridisk rådgiver, men litt etter litt ble hans kjennelse til en juridisk dom. Rådgiveren ble 

oppnevnt av kongen - som dessuten var den høyeste dømmende instans - så alle saker kunne 

innankes for ham. Nytt i landsloven var det også at en datter fikk arverett, men bare til 

halvparten så mye som en sønn. Endelig slo landsloven fast arvefølgen til kronen, slik at det 

heretter skulle bli slutt på stridighetene mellom kongsemnene. Dette var en seier for kirkens 

syn på ekteskapet - at en uekte sønn ikke kom før på sjuendeplass i tronrekke-følgen. 

De norske byene hadde nå en blomstrings-tid. Rettslig sto de ikke under lagtingene, men 

hadde sine egne lover - bjarkøyretten. Nå fikk kong Magnus Lagabøter ut-arbeidet én felles 

lov for byene, som for det meste bygde på Bergensloven. Også i byene hadde kongens 

embetsmenn stor makt, men der var både byråd, byting og lagting, hvor borgerne eller deres 

representanter møttes. Stormannsklassen var også i vekst her i landet. De var rike på 

jordegods - og mer la de under seg - dessuten var de kongens embetsmenn. For dem av denne 

klassen, som var med i hirden, gjaldt fra gammelt av visse regler, som kong Sverre 

Sigurdsson hadde samlet i sin Hirdskrå. Nå ble det vedtatt en helt ny lov for hird- og 

embetsstand. Forholdet mellom dem og kongen og den innbyrdes rangen ble fastsatt - det var 

middelalder-ens adelsvelde som kom til Norge. Det var i samsvar med påvirkningen fra 



utlandet, og som følge av dette fikk lendermennene i 1274 tittel som baroner, og skutelsvein-

ene ble riddere.  

Slik fikk Norge lover som gjaldt for hele landet, og ikke bare for en del av det. Til gjengjeld 

holdt nå hver klasse på å få sin lov. Større strid ble det bare om den nye kirkeloven - 

kristenretten. I 1268 hadde Norge fått en myndig erkebisp i Jon Raude, som gikk inn for 

kravet om selvstyre for kirken. Han dro frem - for første gang - det lensbrevet der kong 

Magnus Erlingsson hadde tatt landet til len av kong Olav den hellige. Selv om kong Magnus 

Lagabøter ikke kunne godta det, stadfestet Jon Raude alle de gamle rettighetene som kirken 

hadde hatt, og gav den flere nye. Kirken - og de tjenerne den hadde - fikk i stor monn 

skattefrihet. Lekfolk skulle ikke lenger få lov til å utnevne prester, ikke engang i de kirkene de 

selv eide. I alle kirkelige saker skulle kirken ha sin egen domstol. Til den hørte ikke bare indre 

kirkespørsmål, men også mange andre saker - som tidligere ikke kom inn under noen lov - 

men som til nå kirken hadde tatt seg av, slikt som sedelig-hetssaker, testamentsrett, 

helligdagsbrudd og annet. Forliket mellom erkebiskopen og kongen skulle stadfestes av 

paven, men da denne stilte nye og strengere vilkår for godkjenning, sa kongen nei. 

Erkebiskopen ble da redd for at hele forliket skulle gå over styr, og de ble da enige om å holde 

paven utenfor. I 1277 ble forliket endelig vedtatt i Tønsberg. Dermed ble det slått fast med lov 

av kirken var en særskilt institusjon, som ikke trengte å bøye seg for konge og stat. 

Kong Magnus Lagabøter var ikke sterk helsemessig, og ingen trodde at han ville bli gammel. 

I 1279 lovet erkebispen 100 dagers avlat til alle som ba for kongen. Selv kjente kong Magnus 

Lagabøter det som om han snart skulle dø, og tenkte med frykt på hvordan det da ville gå med 

landet. En gang, fortelles det, da han satt sammen med vennene sine snakket han om hvor 

vanskelig livet er, og hvor lykkelige de er de som kan få dø. De andre spurte ham hvorfor han 

snakket slik. Da sa kong Magnus Lagabøter: "Dere synes kanskje ikke jeg har hatt strev og 

vansker å stri med, men jeg synes det har vært nok av det, og aller verst er det å skifte rett 

mellom lekfolk og prester uten å gjøre for stor urett", og han la til: "Når jeg har ligget tre år i 

jorden, vil dere nok få se hva jeg har hatt å stå i". 

Sommeren 1280 kalte kong Magnus Lagabøter sammen til et stort riksmøte i Bergen. Sønnen 

Eirik Magnusson hadde fått kongsnavn i 1273, og nå ville kong Magnus Lagabøter få sønnen 

kronet. Men alt den 9. mai døde kong Magnus Laga-bøter. Han ble gravlagt - slik han selv 

ønsket det - i St. Olavs fransiskaner-kloster i Bergen. Han var da ennå ikke fylt 42 år. De to 

kongssønnene kong Eirik og hertug Haakon var bare smågutter ved farens død, og derfor ble 

det riksrådet som styrte landet. 

 

005.   Haakon V. Magnusson. Født 1270. Død 8.5.1319. Han ble i 1299 gift med Evfemia av 

Arnstein. Død 1.5.1312. Haakon V. Magnusson ble utnevnt til hertug i 1277. Da faren døde 

den 9.5.1280 var Haakon V. Magnus-son hertug over Opplandene, Oslo og Færøyene. Da 

broren Eirik døde i 1299, ikke fullt 31 år gammel, ble han Norges konge.  

Alt mens Haakon Magnusson var hertug, og styrte en tredjedel av landet, hadde han vist at det 

var en helt annen kraft i ham enn broren. Haakon Magnusson var adskillig mer viljesterk og 

selvstendig. Han hadde mer sans for riksstyringen enn Eirik hadde hatt. Oslo ble en hovedstad 

for hertugdømmet hans. 

Ett av de første målene Haakon V. Magnusson satte seg var å ta knekken på makten til 

stormennene - som hadde vært en farlig fiende for hans bror Eirik. En av de mest 

fremtredende blant stormennene hadde vært baronen Audun Hugleiksson fra Jølster, som 

hadde tilnavnet Hestakorn. Audun Hugleiksson hadde styrt med finansene også etter at kong 

Eirik ble myndig. Flere ganger hadde han vært i utlandet for å forhandle i forskjellige saker 

med andre land. Den mest kjente reisen han foretok var til Frankrike i 1295. Der hadde kong 

Filip IV. "den smukke" nettopp startet en krig med England, og ville derfor ha hjelp. På den 

tiden hadde de franske statsmenn høye tanker om Norge - som viste seg som en militærmakt. 



Det ble gjort en avtale mellom kong Filip IV. og Audun Hugleiksson - på vegne av den 

norske kongen - som virker helt fantastisk. Norge skulle stille til rådighet 200 langskip, 100 

galeier og 50 000 soldater - av det beste slaget med fullt utstyr - i fire måneder hvert år. Til 

gjengjeld skulle Norge få 30 000 pund sterling i året. Selvfølgelig visste en kyndig statsmann 

som Audun at Norge ikke kunne oppfylle sin del av denne kontrakt-en. Men det vesentligste 

for Audun - som finansminister - var at han fikk utbetalt 6 000 mark i forskudd. Det var det 

han trengte til å betale skadeboten til hanseatene. Han tenkte tydeligvis som så - at det ble vel 

en råd med å komme seg fra det andre. Heldigvis for Norge ble det like etter fred mellom 

Frankrike og England. Da Haakon Magnusson ble konge ble Audun straks satt i fengsel - og 

tre år etter ble han hengt på Nodenes, og alt hans jordegods ble så underlagt kronen. 

Kong Haakon hadde vist at han ikke likte motstand fra stormennene. Det hadde blitt i Norge - 

som i Vest-Europa - at når en adelsmann hadde fått en syssel ble han sittende med den på 

livstid, og hans sønn fikk den gjerne etter ham. Sysselmannen hadde også fått større makt enn 

tidligere, men kong Haakon byttet ofte på de som styrte. Han fikk frem nye menn - av lavere 

ætt - og gav dem høye stillinger. I 1308 tok kong Haakon helt bort baron og 

lendermannstillingene. Nå ble det slik at kun de som allerede hadde denne tittel skulle få 

beholde den til de døde. Særlig mye fikk ikke dette å si - for det var bare noen få lendermenn 

og baroner igjen i landet. Riddertittelen skulle fortsatt bli benyttet. Et hardt slag ble det nok 

for stormennene da kongen dro inn alle forleninger og alle gaver i jordegods, som de tidligere 

hadde fått. Men på den tiden var høyadelen så svekket at den ikke kunne gjøre motstand mot 

dette. Det var kanskje derfor ikke nødvendig - fra kongens side - å gå så hardt frem for å 

trygge sin makt ovenfor dem. 

Som tidligere nevnt ble kong Haakon V. Magnusson gift med Evfemia, som var fyrstedatter 

fra Nord-Tyskland. Med hen-ne fikk han datteren Ingebjørg i 1301. Da dronningen var eldre 

enn kongen, og noe sykelig fikk de ikke flere barn.  

Dronning Evfemia var romantisk anlagt. Fra hjemlandet hadde hun sans for ridder-liv og 

ridderdiktning. I Norge stod hoffet ofte i kontakt med utlandet, og europeisk åndsliv var 

ganske godt kjent. Dronningen fikk oversatt noen tyske ridderdikt både til norsk og svensk.  

Da kong Haakon bare hadde én ekte datter var det svært viktig at hun ble godt gift. Prinsesse 

Ingebjørg (Ingeborg) var ikke mer enn årsgammel da kongen begynte å se seg om etter en 

passende kandidat, men kongens valg ble ikke til lykke for Norge. Valget falt på hertug Erik 

av Sverige, som da var den fremste adelsmann og ridder i Sverige. Han var ung - bare 20 år - 

pen og elegant, elskverdig og vinnende, slik at han fra første stund fikk dronning Evfemia sitt 

parti. Men den unge hertug Erik var også troløs, ærekjær og selvkjær til det grenseløse. Alt og 

alle ble for ham bare brikker i et spill som kun hadde ett mål - å gjøre ham selv til en mektig 

fyrste. Han lå i strid med sin bror, svenskekongen Birger, og ville derfor gjerne ha et forbund 

med den norske kongen. Hertug Erik fikk av kong Haakon syssel i Rånrike og Nørre-Halland, 

som kong Haakon på denne tiden hadde makten over. Fra før av hadde hertug Erik de 

nærmeste svenske bygdene. Han fikk på denne måten et slags norsk-svensk-dansk 

sentrumsrike, som han ville bruke til å vinne enda større makt. Han satte derfor i gang et 

intrigespill - som vi visst-nok ikke har hatt maken til i Norden, og inn i dette fikk han dratt 

alle de tre nordiske kongene og deres riker. Noen tvister hadde det alt vært fra tidligere, som 

blant annet at den norske kongen hjalp de danske fredløse, og svensker og dansker hadde stått 

både med og mot hverandre i indre politikk og strid. Men nå ble det forholdet mellom de 

forskjellige landene som ble det sentrale i politikken i alle tre landene. Forbund ble fulgt og 

løfter ble brutt, og straks etter kom et nytt forbund. Ord og avtaler gjaldt bare så lenge de var 

til gagn. Som pant på forbundet kom en forlovelse i stand. Alle de gangene som den lille 

prinsesse Ingebjørg ble lovet bort, forteller om den politikken som ble ført i Norge. I 

julehelgen 1302 ble hun lovet til hertug Erik, sommeren 1308 ble hun ved dansk megling 

lovet bort til junk-er Magnus, sønn av kong Birger, noe som året etter ble stadfestet av kong 



Haakon. I mars 1310 skulle hun igjen bli forlovet med hertug Erik, som i mai samme året 

hadde forlovet seg med søsterdatter til den danske kongen. Snart etter ble prinsesse Ingebjørg 

igjen forlovet med junker Magnus. Alt neste sommer - før noen av de andre forlovelsene var 

oppløst - ble Ingebjørg igjen forlovet med hertug Erik. Så endelig sommeren etter - ved 

mikkelsmesse i 1312 - kunne bryllupet mellom den 11-årige prinsesse Ingebjørg og hertug 

Erik stå i Oslo. Det var forøvrig et dobbelt bryllup, da den 15 år gamle Ingebjørg Eiriksdatter 

ble viet til hertug og nære tronarving Valdemar. Dronning Evfemia var død noen måneder i 

forveien.  

Hele tiden var hertug Erik drivkraften i dette spillet - nesten alt de andre gjør - er bare 

mottrekk for å forsvare seg mot hans siste trekk. Kong Haakon dugde lite til å ordne opp i 

dette. Han var en ærlig mann, men ikke skarp og smidig nok til å kunne måle seg med hertug 

Erik. Derfor fant kongen seg - gang på gang - i de løfte-brudd som kom fra hertug Eriks side. 

Det var en ulykke for Norge at landet ble dratt enda sterkere inn i en skandinavisk politikk, 

noe som landet ikke hadde noen interesse av, og som det lite kunne vinne på. Viktige 

interesser for landet ble forsømt, og pengene ble brukt opp i strider, som ble ført for 

dynastiske interesser. Dette var Norges det første skrittet mot unionstiden. 

Med stort alvor tok kong Haakon seg av landets indre styret, men utenrikspolitikken hans, og 

den økonomiske svakheten som landet nå befant seg i gjorde at ikke alt gikk så bra som 

ønskelig. Dette gjaldt særlig forholdet til hanseatiske kjøpmenn. De tvang seg til større og 

større rettigheter, og krenket ofte påbud som kongen hadde gitt, for å verne de norske 

borgerne, men som hanseatene mente var til hinder for deres handel. Men allikevel klarte 

kong Haakon i det store og hele å stagge hanseatene. 

Det viktigste kong Haakon V. Magnusson gjorde var kanskje byggingen av festning-er. 

Tidligere hadde kong Sverre Sigurds-son bygd noen steinborger, blant annet Sverresborg i 

Bergen. Kong Haakon Haakonsson fortsatte dette arbeidet, og fikk blant annet reist 

Ragnhildsholm borg, på sørgrensen ved munningen av Göta-elven. Med kong Haakon V. 

Magnusson ble arbeide tatt opp for alvor. Lengst i nord bygde han en borg på Vargøy - 

Vardøhus - som den senere ble kalt. Den skulle verge mot vikingene som kom fra Kvitsjøen, 

og herjet langs kysten av Hålogaland. Den skulle også trygge det norske herredømmet over 

skattelandene i nord.  

Da hertug Erik ikke ville gi fra seg Ragnhildsholm - som han hadde fått i len - bygde kong 

Haakon V. Magnusson en borg på Bogaholmen, lenger oppe der Götaleven deler seg. Stedet 

var et godt valg, og Båhus ble snart Norges sterkeste og viktigste festning. Det største 

anlegget - Akershus - planla kong Haakon trolig det meste av. Før festningen var ferdig, ble 

den satt på prøve - da hertug Erik med en sterk hær rykket inn i Viken og tok Oslo. I frem 

uker holdt festningen, til hertug Erik måtte trekke seg tilbake. At kong Haakon valgte riktig 

plassering av festningen viser det at den aldri ble tatt så lenge den var festning.  

Kong Haakon V. Magnusson var like svakelig i helsen som sin bror. I sin siste tid var han 

bekymret for den skjebne land-et ville få når han falt fra. Hans datter Ingebjørg hadde fått 

sønnen Magnus Eriksson i 1316, og han var nå arving til det norske riket. Men Magnus var 

bare et barn, og det var forventet at faren - hertug Erik - som kongen kjente så alt for godt, 

ville få makten. Trolig ville ikke hertug Erik tenke på hva som var det beste for landet. 

Allerede hadde noen norske stor-menn samlet seg om hertug Erik. Så med ett ble hertug Erik 

plutselig drept med svik, av sin bror, kong Birger, i 1318. Allikevel var kong Haakon urolig, 

og han tenkte på stormannsveldet - da han og broren var små - og de stridene det førte med 

seg. Han var redd for at utlendinger skulle trenge seg inn i landet - med en barnekonge som 

vokste opp i Sverige. Kongens siste tanke var å trygge sitt land så godt som det stod i hans 

makt. Da kongen kjente at døden nærmet seg, kalte han til seg sine fremste menn, og lot dem 

sverge på det hellige korset og sakramentene at de skulle holde hans påbud om styringen i 

landet. De skulle passe på at loven ble holdt, og at ikke utlendinger fikk borgerskap eller 



embeter i Norge. Atten dager senere, den 8. mai 1319, døde kong Haakon, som den siste 

konge på mannssiden av kong Sverre Sigurdssons og Harald Hårfagre Halvdanssons ætt. 

Folket i Norge så på kong Haakon V. Magnusson sin styringstid som en lykkelig tid, og holdt 

ham senere for hellig. Med kong Haakon V. Magnussons død gikk på mange måter det gamle 

Norge i graven. I Mariakirken i Oslo ble et alter opprettet til kong Haakon V. Magnusson sin 

ære, 

Haakon V. Magnusson hadde med en kvinne som antagelig het Katarina Sigurdsdatter, fra 

Vereide i Gloppen i Nordfjord, datteren Agnes Haakonsdatter. 

På et riksmøte i Oslo i 1302, angående tronfølgen, ble det vedtatt en ny tronfølge-lov. Den 

gikk ut på at tronen - som forholdene nå var - skulle gå i arv til Ingebjørgs sønn, om hun fikk 

noen. I annet tilfelle til Ingebjørg selv, og i tredje tilfelle til ektefødte sønn av kong Haakons 

uekte datter Agnes. Og i det tilfelle at tronarvingen var umyndig når kongen døde ble det 

bestemt at et formynderråd på 12 menn skulle styre landet, og av disse skulle 4 menn - 

deriblant kansleren og merkesmann - stadig sitte i kongens gård og lede forretningene. Rådet 

skulle avlegge en særskilt ed på å styre upartisk, søke landets og kronens beste i alle ting, og 

søke tilbake til kronen det som måtte være den frakommet. 

Hertuginne Ingebjørg Haakonsdatter døde i 1361. Hun var da enke for annen gang, og hadde i 

sitt andre ekteskap vært gift med den danske ridderen Knut Perse. De fikk to sønner sammen, 

som døde i den store pesten i 1349.  

 

006.   Agnes Haakonsdatter av Norge. Født ca. 1290. Død 1319. Hun ble gift med ridder 

Haftor Jonsson Sudrheim. Født ca. 1281. Død 1320. Han var sønn til Jon Raud Ivarsson, som 

var baron på Romerike. Haftor Jonsson Sudrheim var en rik og mektig person med stor 

innflytelse, og med store eiendommer fordelt rundt i landet. Julen 1312 gav kong Haakon V. 

Magnusson sitt storgods Borregård - med kongsgård og festning -til sin svigersønn, Haftor 

Jonsson på Sudrheim. Haftor Jonsson Sudrheim hadde i en årrekke vært en av de mest trofaste 

tilhengerne til kongen. Den senere storgården Hafslund var en del av det daværende 

Borregård. Haftor Jonsson Sudrheim ble i 1319 medlem av den daværende 

formynderregjeringen som styrte landet - etter kong Haakon V. Magnussons død. Familien 

bodde på Sudrheim på Romerike i Akershus.  

 

007.   Jon Haftorsson. Født ca. 1312, på Romerike. Død ca. 1397. Jon Haftorsson var den 

eldste sønnen til Haftor Jonsson på Sudrheim (Sørum) og kongsdatteren Agnes. Jon arvet 

Borregård - med Borgarsyslegodset etter sin far. Han var også herre til Huseby. Jon 

Haftorsson ble i 1332 gift med Birgitta Knudsdatter Lejon. N.- 1332. Datter av lagmann i 

Västergötland, Knud Magnusson Lejon (død 1339), som til-hørte en sidegren av 

Folkungætten. Og hustru Cecilia Røreksdatter Grejo. 

Jon Haftorsson fikk med sin hustru gods i Sverige. Blant annet Hamarö i Värmland, som Knut 

Magnusson hadde kjøpt av hertuginne Ingebjørg. Hamarö byttet Jon bort i 1350 til kong 

Magnus Eriksson mot en rekke gårder i Borgarsyssel. Men noe senere fikk han eiendommen 

tilbake, som da var blitt gitt bort til domkapitlet i Skara. Jon øket sitt gods ved arv etter sitt 

søskenbarn Herdis Torvaldsdatter på Hjaltland, og han var en av de største  

godseiere i Norge og Sverige. 

Jon Haftorsson var norsk riksråd og ridder. N.- 1333, sammen med broren Sigurd Haftorsson. 

N.- 1333, vedr. opp-standen mot kong Magnus Eriksson, der han og hans bror Sigurd, 

drottseten Erling Vidkunnsson og Ulv Saksesson "holdt Tunsberghus for kong Magnus", men 

alle, unntatt Ulv, fikk forlik med kongen. N.- 1337, var da norsk riksråd hos kong Magnus. 

N.- 1337, var da med ved kongens kroning. N.- 1338, tilhørte da kongens råd. N.- 1343, var 

da i Varberg, da kongssønnen Håkon Magnusson ble utpekt til Norges konge. N.- 1343, vedr. 

arbeidet for unionsoppløsning med Sverige. N.- 1347, var da blant de riks-rådene - som på et 



møte i Lödöse - stad-festet kongens og dronningens testamente. N.- 1348, var da blant en av 

riksrådene i Oslo som gav dom til fordel for kongen, i hans strid med allmuen på Hedmark og 

Romerike - om vissøren og leidangen. N.-1349, vedr. undertegnelsen av kong Magnus sitt 

norske testamente. N.- 1350, var da muligens med kong Magnus på krigstog til Russland. N.- 

1353, var da med på Båhus, da dronning Blanches morgengave ble ombyttet - slik at hun bl.a. 

fikk Borgarsyssel. N.- 1357, er da kongens nærmeste rådgiver - da kong Magnus gjorde forlik 

i Lödöse med sin sønn Erik. N.- 1369, var da på Hisingen - som den første av rikets verdslige 

riksråder og, besegler kong Haakon VI. sin kunngjøring om våpentilstanden med hansabyene. 

N.- 1370, vedr. freds-slutningen med Sverige. Han var da på Båhus, og ble utnevnt som den 

første av kong Haakons fullmektiger til å dra til Sverige, hvor han skulle forhandle om fred 

med kong Albrecht. Men forhandlingene førte bare til våpenhvile. N.- 1379, var da fremdeles 

den første av de verdslige riksråder hos kong Haakon i Marstrand - da det ble inngått 

våpenstillstand med Sverige. N.- 1380, trakk seg da tilbake fra det offentlige liv. N.- 1388, er 

da med på å avgjøre Norges riksstyre.  

Jon Haftorsson hadde tre sønner og to døtre. De tre sønnene var Ivar, Ulv og Håkon. Ivar 

Jonsson døde ung, men etterlot seg datteren Sigrid og sønnen Jon, som igjen hadde sønnen 

Brynjulf.  

Ulv Jonsson - til Ervalla i Nerike i Sverige - ble gift med Margrete Pedersdatter Bonde (død 

1415). Han ble stamfar for den svenske adelsslekten Roos til Ervalla og Holterætten i Nes på 

Romerike. 

Håkon Jonsson (død1392) var gift med Margreta Eilivsdatter av Naustdal. Han var en tid 

anført som Norges "tron-arving", men måtte fraskrive seg retten til Norges trone i 1388. Han 

døde barnløs. Datteren Cecilia Jonsdatter (død 1411) ble gift med den svenske ridderen Ulv 

Holmgeirsson. Datteren Katarina Jonsson ble gift med Jon Brynjulvsson Bolt "den yngre". 

 

008.   Ulv Jonsson Roos. N.- 1400. Han var gift med Margrete Pedersdatter Bonde (død 

1415). 

 

009.   Peder Ulvsson Roos. han var gift med Jardtrud Ogmundsdatter Bolt, fra Tronstad. 

 

010.   Jon Pedersson Roos. N.- 1466 og 1474. Han var gift med .......... Jonsdatter, datter av 

Jon Holtersson, på gården Holter i Nes på Romerike. Jon Pedersson Roos var væpner i 1458. 

Familien bodde på gården Holter i Nes på Romerike. 

 

011.   Amund Jonsson Holter. Han var gift med Gyrid Hallvardsdatter, datter av Hallvard 

Toraldesson. Født ca. 1400 og hustru .......... Olavsdatter Nesøen. Gyrid Halvardsdatter hadde 

tidligere vært gift med Bjørn Simonsson, av Darre-ætt. Født ca. 1425. Han var eier av 

Skrikestad i Fron (Skanke?) 

Gyrid Hallvardsdatter er ane nr. 019 på slektslinje 001 på herværende slektsoppsett.   
Barn I. Toralde Amundsson. Han arvet Åmot i Nes på Romerike. det brev datert 7. 

februar 1472 sier at Erik Eriksen Gyldenhorn da eide gården Åmot, men Toralde 

Amundsson hadde sterkere krav til gården Åmot. 

II. Olav (Oluf) Amundsson Holter. Han var gift med Botilda Svendsdatter, av 

Pytingætten i Sverige. Olav Amundsson Holter nevnes i 1499, ble da ilagt en bot på 30 

lodd sølv for drapet på futen Lasse Skjold. Det ble opplyst under rettsaken av Olav 

Amundsson Holter hadde vært med på oppstanden mot futen helt fra begynnelsen. 

Barn 1. Amund Olufsson Røtnes. Familien bodde på Røtnes i Nes på 

Romerike. 

2. Ingjerd Olavsdatter Holter. Født ca. 1480. Hun var gift med Jon Gislesson 

Vika, på Vik herregård i Blomskog sogn i Sverige.  



3. Thora Olavsdatter Holter. Født ca. 1480. Hun var gift med Trond Hvam - 

Henu i Nes på Romerike. 

4. Gyrid Olavsdatter Holter. Hun var gift med Peder Herlogsson, som tillegges 

navnet Calips (Hudfat), på Forsnes i Borge ved Sarpsborg. 

Barn. A. Oluf Pedersson Calips. 

5. Anna Olavsdatter Holter. Hun var gift med Hallvard Semingsson, på 

Lier og Skansgården i Vinger i Hedmark. Han var visstnok fra Solør i 

Hedmark. 

 

 

SLEKTSLINJE 004 

 

001.   Amund Jonsson Holter, i Nes på Romerike. Han var gift med Gyrid. Halvardsdatter, 

datter av Halvard Toraldesson. Født ca. 1400 og hustru .......... Olavsdatter Nesøen. 

Amund Jonsson Holter er ane nr. 11 på slektslinje 003 på herværende slektsoppsett. 

Gyrid Hallvardsdatter er ane nr. 019 på slektslinje 001 på herværende slektsoppsett.   
 

002.   Oluf Amundsson Holter. N.- 1499, han ble da ilagt en bot på 30 lodd sølv for drapet 

på futen Lasse Skjold. Det ble opplyst under rettsaken at Oluf Amundsson Holter hadde vært 

med på oppstanden mot futen Lasse Skjold helt fra begynnelsen. 

 

003.   Amund Olufsson Røtnes. Familien bodde på Røtnes i Nes på Romerike. 

 

004.   Anders Amundsson Røtnes.  

 

005.   Erland Andersson Røtnes.  

 

006.   Anders Erlandsson Røtnes. Nevnt på gården Røtnes i årene 1594-1629. N.- 1601, eier 

da odelsgods i Røtnes. Erland Andersen Røtnes var odelsbonde, oppsitter og selveier. 

Familien bodde på Røtnes i Nes på Romerike. 

 

007.   Erland Andersen Røtnes. Født ca. 1570. Død 1660, på Vestre Røtnes. Han var gift 

med Kari Torgeirsdatter Stemsrud. Død 1662, på Vestre Røtnes Datter av Torgeir Amundsson 

Stemsrud, fra Grue i Solør. Født ca. 1580. Død 1629 og hustru Anna Bjørnsdatter Fenstad. 

Født 1584. Død ca. 1660. Erland Andersen Røtnes var bonde, oppsitter og selveier. N.- 1647, 

da som eier av gården Vestre Røtnes. Han var eier av gården frem til ca. 1654. Familien 

bodde på Vestre Røtnes. 

 

008.   Even Erlandsen Vestre Røtnes. Født 1619, på Vestre Røtnes. Død 1684. Han var gift 

med Mari Torgersdatter Hogset, datter av Torger Hogset, som var bonde, oppsitter og selveier 

på gården Hogset i Nes til ca. 1660. 

Even Erlandsen Røtnes hadde sammen med sine søsken arvet mye jordegods etter foreldrene, 

og om denne arven var det ofte tvister. 

Even Erlandsen Røtnes var bonde, oppsittet og selveier. Familien bodde på Vestre Røtnes. 

 

009.   Kari Evensdatter Vestre Røtnes. Født 1641, på Vestre Røtnes. Gravl. 19.6.1719. Hun 

var gift med Gulbrand Andersen Farset, i Nes. Født 1633. Gravl. 22.3.1699. Gulbrand 

Andersen Farset overtok som leilending på gården Farset ca. 1670. Han var leilending og 

oppsitter. Kari Evensdatter vestre Røtnes fortsatte å drive gården etter at hun ble enke. Hun 

fikk skjøte på Farset i 1702. Familien bodde på Farset, gnr. 20, i Nes på Romerike. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra gården Røtnes i Nes på Romerike. 

 

010.   Kari Gulbrandsdatter Farset. Født 1677, på Farset i Nes. Gravl. 23.4.1719. Forlovet 

med Anders Gulbrandsen Hjellum 25.9.1701, og gift 16.10.1701. Anders Gulbrandsen var 

født på gården Hjellum i Nes i 1660. Gravl. 24.2.1732. Han var sønn til Gulbrand Olsen 

Hjellum og hustru Marte Olsdatter Sundby, i Nes. Født 1626. Gravl. 15.5.1721. Gulbrand 

Olsen Hjellum var gårdbruker og oppsitter. Han ble i 1681 tiltalt for forsømmelse av 

skyssplikten, men han opplyste under rettsaken at han hadde hele 7 hester som gikk i skyss. 

Gulbrand Olsen Hjellum var sønn til Ole Hjellum, som nevnes på Hjellum i 1593. Anders 

Gulbrandsen Hjemmun var bonde, oppsitter og selveier. Han fikk i 1703 skjøte på 1 1/2 skp. 

tunge i gården Hjellum, men alt i 1711 solgte han gården til Ole Knutsen Kulsrud. Anders 

Hjellum drev gården videre som leilending.    

 

011.   Gulbrand Andersen Hjellum. Født på gården Hjellum. Døpt 27.1.1709. Faddere ved 

dåpen: Mari og Anders Eggum, Marta Vøyen, Kristoffer Sundby og Knud Grini. Forlovet 

med Mari Larsdatter Opsal 16.8.1733, og gift 15.10.1733. Mari Larsdatter Opsal ble døpt 

27.1.1715. Hun var datter av Lars Sørensen Ås. Født 1654, gravl. 9.7.1741 og hustru Marte 

Pedersdatter Ingeborgrud, i Nes. Født 1676. Sommeren 1733 var Gulbrand Andersen Hjellum 

dragon, og bodde da på gården Bollerud, i Nes. Familien kom i 1739 til gården Ingeborgrud, 

og overtok der driften av halvparten av gårdsbruket. Gulbrand Andersen Hjellum drev 

gårdsparten til slutten av 1750-årene, da flyttet familien til husmannsplassen Haugen, under 

samme gård. Her bodde de frem til ca. 1770. Gulbrand Andersen Hjellum var gårdbruker, 

oppsitter og sener husmann. Familien bodde på Ingeborgrud, gnr. 124, i Nes. 

 

012.   Gulbrand Gulbrandsen Ingeborgrud. Født på Ingeborgrud, i Nes. Døpt 14.2.1740. 

Gift 28.10.1765 med Inger Pålsdatter Hjellum. Født 1736, på Hjellum. Døpt 30.12.1736. Hun 



var datter av Pål Olsen Esval, i Nes. Født 1685. Død 1741, 56 år gammel. Gravl. 13.8.1741 og 

hustru Kiersten Brynjulsdatter Skaarer, fra Nes. De ble forlovet 18.9.1736, og gift 13.11.1736. 

Pål Olsen Esval var soldat i 1720. Han var senere husmann, og familien bodde da på gården 

Hjellum. Gulbrand Gulbrandsen Ingeborgrud var husmann. Familien bodde i 1786 på gården 

Dystland i Nes. 

 

013.   Kristoffer Gulbrandsen Brustadtjerna. Født i Nes - som nr. 87 i 1771. Konfirmert i 

1786, bodde da på Dystland i Nes. Han ble gift med Anna Bendtsdatter (Fosserud) den 

26.6.1798. Født 1773. Død 1834. Datter av Bernt Pedersen Fosserud. Født 1743. Nevnt i 

folketellingen 1801 og hustru Marte Pedersdatter Vormnes, i Nes. Kristoffer Gulbrandsen 

Brustadtjernet kom ca. 1800 til husmannsplassen Brustadtjernet under gården Brustad, gnr. 

92, i Nes. På denne plassen kunne Kristoffer Gulbrandsen så i tønne havre, holde ei ku, to 

sauer og en gris.  

 

014.   Gulbrand Kristoffersen Brustadtjerna. Født 1809 i Brustadtjerna. Død 1878. Han 

var gift med Anne Larsdatter fra Ullensaker. Død 1875 i Nes på Romerike.  

Gulbrand Kristoffersen overtok husmannsplassen Tjerna etter sine foreldre. Han var husmann  

og oppsitter. Det var sannsynligvis i Gulbrand Kristoffersens tid at plassen Brudstadtjerna ble 

delt i to. De bodde på plassen Tjerna under gården Brustad i Nes på Romerike. 

Gulbrand Kristoffersen Brustadtjerna er ane nr. 059. C. på slektslinje 001 på 

dokumentnummer 179 «Slekten Gulbrandsen fra Brustad i Nes» i herværende mappe. 
Barn. A. Berte Marie Gulbrandsdatter Brustadtjerna. Født 1829. Hun var gift med 

Pål Nilsen Holtereie. 
B. Laurits Gulbrandsen. Født 1831. Gift med 1. Karoline Olsdatter Finnstadeie. 

C. Anton Gunnerius Gulbrandsen. Født 1834. 

D. Ole Gulbrandsen. Født 1837. Han var gift med Karen Birgitte Johansdatter. 

E. Anne Kristine Gulbrandsdatter. Født 1841. Hun var gift med Anton 

Gulbrandsen. 
F. Karl Gulbrandsen. Født 1847. Han var gift med Alette Martea Martiniusdatter. 

 

015.   Anton Gunnerius Gulbrandsen. Født 1834. Gift med Karen Paulsdatter Bekken. 

Født 1836. 

Karen Paulsdatter Bekken er ane nr. 031 på slektslinje 001 på herværende slektsoppsett. 
 

 

SLEKTSLINJE 005 

 

001.   Jarnskjegge Asbjørnsson Austråt. Han var gift med Ingebjørg Aslaksdatter, datter av 

Aslak Erlingsson på Sola i Rogaland, sønn til Erling Skjalgsson.  

Jarnskjegge hadde datteren Gudrun, som ble gift med kong Olav Tryggvasson, men den første 

natten de sov sammen våknet kongen av at hun trakk kniven mot ham, hun fòr da fra stedet 

sammen med sitt følge, og kom aldri mer i sammen seng som kong Olav. 

 

002.   Ivar kvite Jarnskjeggesson. N.- 1027. Han var dattersønn til Håkon jarl "den  

mektige". Ivar kvite var hirdmann hos kong Knut den store i Danmark. Senere endre han 

politisk syn og ble en stor lendmann på Opplandene. Han omtales som den vakreste mann i 

Norge på den tiden. 

 

003.   Håkon Ivarsson Jarl på Sudrheim. Han var gift med Ragnhild Magnusdatter, datter 

av kong Magnus den gode Olavsson, som døde i 1047. Og hustru Bergljot Halvdansdatter, 



datter av Halvdan Sigurdsson, på Eiker og dennes hustru Ingebjørg Einarsdatter. Halvdan 

Sigurdsson var sønn til kong Sigurd Syr, på Ringerike, død 1020 og dennes hustru Åsta 

Gudbrandsdatter. 

 

004.   Ivar Håkonsson Sudrheim, på Romerike. Født ca. 1070. Han var gift med .......... 

Ålesdatter, datter av Åle Guttormsson, i Stange. De bodde på Sudrheim (Sørum).  

 

005.   Åle Ivarsson Varg. Født ca. 1110. Han var gift med .......... Haraldsdatter, datter av 

kong Harald Gille Magnusson. Født ca. 1103. Død 13.12.1136. Og hans frille Tora 

Guttormsdatter. 

 

006.   Ivar Ålesson Varg. Født ca. 1150. Familien bodde på Sudrheim. 

 

007.   Olav Ivarsson Mork. Født ca. 1180. 

 

008.   Ivar Olavsson, på Skedjuhov (i Rakkestad - eller Skjea i Sørum på Romerike). Han var 

gift med Ragnhild Alvsdatter. 

 

009.   Jon Raud Ivarsson. Født ca. 1240. han var en mektig baron, og bodde på Sudrheim. 

 

010.   Haftor Jonsson Sudrheim. Født ca. 1281. Død ca. 1320. han var gift med Agnes 

Haakonsdatter, datter av kong Haakon V. Magnusson. 

Agnes Haakonsdatter er ane nr. 006 på slektslinje 003 på herværende slektsoppsett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra gården Vogstad i Nes på Romerike. Et bilde som illustrerer store deler av det flate og fruktbare 

landbruksarealet på store deler av Romerike.  


